KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

Undervisningsmateriale Overblik

? !

Hør om der er spørgsmål eller
kommentarer.

Dias 1/4

Overblik
Introduktion

Fortsæt til næste dias.

Spilleregler for en lektion

Mødeleders rolle

Grundmodul

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

Lektion 5

Hvad er en
konﬂikt?

Konﬂikttrappen

Bliv klar til
dialog

Aktiv
lytning

Spørgeteknik

Tillægsmodul
Rollespil til grundmodul
Hjælp en kollega i konﬂikt

Rollespil

Konﬂikter med kunder

Rollespil

KonfliktHåndtering

■

Overblik

Undervisningsmateriale Overblik
Filmen vises.

Dias 2/4

Kompagniet A/S

Fortsæt til næste dias.
Gitte

Per

Vibeke

Lotte

KonfliktHåndtering

■

Morten

Overblik
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!

Spørg deltagerne om der er noget de
gerne vil tilføje.
Skriv det op på en flipover.

!

Spørg deltagerne om der er noget på
listen, de ikke er enige i. Hvis der er, må I
tage en hurtig snak om, hvorvidt reglen
skal tilføjes, bibeholdes, ændres eller helt
slettes.

Dias 3/4

Spilleregler for en lektion
■

Fortrolighed

■

Vær aktiv og deltagende

■

Udfordr dig selv

■

Giv plads til alle

■

Ikke forum for løsning af konkrete konﬂikter

■

Sluk mobilen

Hvis der er ændringer, kan det være en
god idé at skrive de nye spilleregler op på
en flipover, så I har dem til næste gang.
KonfliktHåndtering
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■

Overblik

Det er generelt en god idé at starte hver
lektion med at gennemgå spillereglerne og
sikre, at alle deltagerne fortsat kan huske
spillereglerne og er indforståede.

Fortsæt til næste dias.

Undervisningsmateriale Overblik

? !

!

Hør om der er spørgsmål eller
kommentarer.

Ligesom med spillereglerne er det en god
idé at gennemgå mødeleders rolle før hver
lektion.

Dias 4/4

Mødeleders rolle
■

Står for det praktiske omkring mødet

■

Styrer præsentation, dialog og øvelser

■

Har kun lidt eller ingen viden om konﬂikthåndtering

■

Gruppen kan i fællesskab prøve at ﬁnde svar på
uklarheder

Fortsæt til næste dias.
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Overblik
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