
Hvor lange må vores møder være?
Vil vi holde korte møder med få pauser?
Vil vi holde længere møder evt. med aftensmad, mere tid
til at snakke 
og med flere pauser?

MÅNEDSMØDE SPØRGSMÅL 
Hvordan skal vores månedsmøder være?

-Klip spørgsmålene ud og stil hinanden dem  

Må mobiltelefonerne være tændt på vores månedsmøder?
Er det nok vis den er på lydløs? 
Må den ligge på bordet, eller skal den være i tasken? 
Må man tage et vigtigt opkald ved bordet eller hvor går
man hen? 

Hvordan vil vi gerne afbrydes, hvis tiden skrider?
Må dirigenten afbryde os?
Vil vi have lov til at snakke?
Eller synes vi, at noget andet virker bedre?



Hvordan skal vores erfaringsudveksling være? 
Vil vi tale sammen to og to?
Vil vi hellere tale alle sammen i fællesskab? 

Hvem skal byde velkommen til vores møder?
Vil vi skiftes til at byde velkommen?
Skal forkvinden byde velkommen?

Hvor meget skal ny viden fylde til vores
månedsmøder?
Hvor ofte vil vi have en fagperson udefra til at komme
til månedsmøderne?
Hvordan beslutter vi hvem, der skal komme 
og holde oplæg for os?

Hvordan vil vi gerne pleje gruppens sociale
fællesskab?
Vi vil holde sociale arrangementer uden for møderne?
Fx være en udflugt eller en sommerfest 
Hvor tit skal vi gøre noget socialt?



Hvordan vil vi gerne starte vores møder?
Skal mødet starte med en energizer, en runde,
hvor vi hører hvordan alle har haft det det siden
sidst, en gennemgang af dagens program 
eller?

Hvem har ansvaret for at gøre klar til møderne?
Hvem har ansvaret for at gøre klar?
Hvem har ansvaret for at rydde op?

Skal vi melde afbud til møderne?
Hvordan melder vi afbud og til hvem?

Må vi komme for sent og gå før til månedsmøderne? 
Skal vi give besked, og til hvem?
Er det vigtigt for os, at alle kommer til tiden?
Må vi gå før mødet er slut? 



Intern kommunikation
Hvordan skal vi kontakte hinanden?
Hvilke sprog skal vi tale til møderne? 
Og hvilke sprog må vi tale i pauserne?

Hvem skal styre vores møder?
Vil vi have en dirigent eller ordstyrer?
Skal det være forkvinden?
Vil vi skiftes til at styre møderne?

Mad til møderne
Skal vi have mad hver gang?
Hvis ja hvem står for det, og hvilken 
type mad? 
Kan vi nøjes med en kop kaffe nogle gange? 

Referarter 
Hvem skal skrive referart? 
Skal alt så i referartet eller er det nok med
beslutningerne? 
Hvem søger for at dele referartet så alle kan se
hvad der er besluttet? 




