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Mødeforum (Assessment) 
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Hvor mange møder holder I om året? 
  

Hvor lang tid bruger I i gennemsnit pr. møde? 
  

Hvor mange personer deltager i møderne? 
  

Hvor stor en andel møder hver gang og til tiden? 
  

Fordel 100% af det gennemsnitlige mødes indhold på følgende 

aktiviteter 

  

• Beslutninger 
  

• Drøftelser 
  

• Orientering 
  

Er der temaer, som ikke er på dagsorden, men alligevel altid dukker 

op igen og igen? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

På en skala fra 1 til 10: Har deltagerne en høj grad af ansvarlighed 

(10) eller dukker de sig i mødet (1) 

  

Forekommer det, at dagsordenspunkter bliver udskudt til næste 

gang? Hvis ja, hvad er den typiske årsag? 

  

• Vi mangler tid i mødet 
  

• Vi mangler informationer til at kunne træffe beslutning 
  

• De relevante personer er ikke til stede 
  

• Andet 

 

_______________________________________________ 
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Hvilke andre møder (uformelle såvel som planlagte) holdes i 

organisationen om de samme temaer, som er i dette mødefora? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

Hvis du skal vurdere dialogen på jeres møde generelt, hvordan vil du 

så bedømme den? 

  

• På en skala fra 1 til 10: Er der i drøftelserne en høj grad af 

enighed (10) eller høj grad af uenighed (1) 

  

• På en skala fra 1 til 10: I hvilken grad bliver beslutninger 

taget på baggrund af fakta? I høj grad (10) eller lav grad (1)  

  

• På en skala fra 1 til 10: I hvilken grad bliver beslutninger 

eksekveret (altid 10 aldrig 1) 

  

• På en skala fra 1 til 10: I hvilken grad bliver jeres 

beslutninger ændret efter mødet  (altid 10 aldrig 1) 

  

 

OBS. De færreste kan svare på disse spørgsmål umiddelbart. Men jeg vil bede dig besvare dem, 

du kan, og søge informationer om resten, inden du tager de resterende lektioner. Svar efter 

bedste evne med de fakta, du kan finde.  

Vær opmærksom på, at der ikke er et rigtigt og forkert svar på spørgsmålene. Undervejs i kurset 

vil du få guidelines, som gør dig i stand til at beslutte, hvad der er vigtigt for din konkrete 

mødesituation, og herigennem vil du kunne skabe et assessment-redskab, som er perfekt.  

 


