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Webinar: Bedre mødekultur
Oplever du også at langt de fleste møder kunne blive mere effektive? Gør som mere end 700 andre og brug en time på at
deltage på webinaret og få nogle udvalgte værktøjer til at løfte møderne i din dagligdag, og dermed få mere ud af din og
dine kollegers tid.

Få tips til mere effektive møder med større udbytte
Webinaret handler om, hvordan du:
skaber fælles forventninger med ”Den motiverende mødeindkaldelse”
tager ansvar som mødedeltager
træder i karakter i rollen som mødeleder
anvender stående møder – herunder Nøddeknækkermødet

Underviser
Kirsten arbejder som konsulent og underviser og er medforfatter til flere bøger – herunder bogen ”Bedre
mødekultur”. Kirsten har været med til at gennemføre en række projekter om bedre mødekultur i forskellige
virksomheder og været tilknyttet som ekspert på tre e-læringskurser som Moderniseringsstyrelsen har stået
for – herunder et kursus om Mødeledelse.

Sådan deltager du
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Du tilmelder dig her på siden. Få dage før webinaret sender vi dig en mailindkaldelse med link til webinaret og information
om, hvordan du får adgang til webinaret.
Du deltager via computer, smartphone eller tablet med adgang til Internettet. Undervejs kan du chatte med de øvrige
deltagere og via chatten stille spørgsmål til underviseren/værten. Det eneste du behøver, er en computer, smartphone
eller tablet med internetadgang og lyd samt en stille og rolig plads.
Webinaret varer 1 time.

Se en optaget version af webinaret
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret, når det bliver afholdt, kan du se en optagelse af et tidligere
webinar. Udfyld formularen og få adgang i dag.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Signe Hyldgard Heskia
+45 72203064
shc@teknologisk.dk
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