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Rammeforslag

Overblik.

20-30 deltagere

Varighed: 1 dag +
4 x 3 timer over 12 uger

Facilitering ved kunden

Kontakt os for at få prisen på
jeres workshop

Forløbet
Forløbet skydes i gang med en
dagsworkshop, for at sætte
rammerne for det kommende
arbejde.

1 dagsworkshop:

Derefter følges op med fire
eksekveringssessioner med 3
ugers mellemrum. Det gøres for
at holde momentum i gennem
forløbet, samtidig med at
deltagerne modtager sparring,
som passer til deres individuelle
situation.

1. Fejring af successer
2. Selverkendelse
3. Netværk

Motivation & Actionplan

4 x 3-timers workshop:

4. Scoreboard
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Motivation & Actionplan
Forløbet skydes i gang med en dagsworkshop hvor forløbets mål
udvælges og actionplanerne for målenes opnåelse udformes.

Motivation

Vi kigger på hvordan vi vælger
nogle gode mål for os selv.
Således undgår vi at gå ind i
målsætningsprocesser, som ikke
motivere os. Derefter formulerer vi
målene, så det bliver muligt for os
at evalurere vores fremskridt
undervejs.

Actionplan
I denne del formulerer kursisterne
en plan for hvordan de, trin for trin,
vil opnå deres formulerede mål.
Her går vi ind og arbejder med
planlægningsværktøjer fra
militærets verden, for at sikre at
vores faldgruber er nøje analyseret.

Hvem er forløbet velegnet til?
Står du med et nyt team, et team som skal blive mere
opgavefokuseret, et team som har brug for at komme tættere på
hinanden i opgaveløsningen? Så ville dette forløb være perfekt til jer.
Forløbet skaber en fælles holdning i teamet til at angribe
målsætningsprocesser.
I forløbet kræver vi at deltagerne tør at udfordre hinandens
præstationer og handlinger, derfor er der også et stærkt
relationsopbygende element igennem forløbet.
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4 eksekveringsworkshops
Med tre ugers mellemrum mødes teamet til 3 timer med nye værktøjer,
check-ins og opsamling på hvordan det går i deres individuelle processer.

Eksekvering.

Fejring af successer

Netværk

Det viser sig, at fokusering på de ting
der fungerer, har kraftigere
motiverende effekt end fejlfinding.
Derfor arbejder vi i denne
eksekveringsworkshop med at finde,
udvide og fastholde de ting som
fungerer i dit forløb indtil nu.

Dit personlige netværk bør, og kan
sagtens, bruges konstruktivt i jagten
på dine mål. På flere forskellige
måder endda. Vi kortlægger dine
evner inden for netværk, samt ser på
hvordan du bedst kan bringe dine
kontakter i spil.

Selverkendelse

Scoreboard

Vi fastlægger og vurderer vores
handlemønstre. Hvordan motiveres
vi normalt? Hvilken række af
handlinger har tidligere ført til
succes eller det modsatte?

Sandhedens time er kommet. Vi
evaluerer, kigger indad og revurderer
actionplanen fra nu og frem. Hvor
har du været dygtig, og hvor har du
været heldig? Elementer af held kan
ikke replikeres, så hvad kan du reelt

Udbytte
Efter denne workshop vil du opleve et
team som både kollektivt og individuelt
vil have opnået en forståelse for
hvordan de kan arbejde bedre med
målsætninger - både organisationens
og individuelle. De vil også i langt større
grad være i stand til at forudse, hvilke
potentielle udfordringer der vil være i at

nå deres mål, samtidig med at de tager
højde for disse. Yderligere ser vi også at
en stor del af deltagerne har
succesfulde målsætningsprocesser
gennem forløbet - de når altså deres
mål.
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