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Meningsfulla möten utnyttjar arbetstiden bättre
Möten, möten, möten. Det är mycket arbetstid som går åt till just möten. Trots det är det många som känner att
mötet inte gav något resultat eller var tillräckligt engagerat. Det vill Krister Forsberg ändra på.
– Många känner en frustration över att deras tid inte används väl eftersom möten ofta är illa förberedda, dåligt
genomförda och saknar en tydlig fortsättning.
Nu lanserar han sin bok Workshops och arbetsmöten –verktygslåda för meningsfulla möten som beskriver hur man
på bästa sätt kan förbereda, genomföra och följa upp workshops och andra arbetsmöten effektivt.
– Man bör aldrig kalla till ett möte som inte har ett bestämt syfte och förväntat resultat. Sedan ska man vara
tydlig med vilka rollerna här. Det är mötesdeltagarna som har ansvar för syftet, punkterna på agendan, besluten och
resultatet. Den som har rollen som så kallad facilitator ställer de viktiga frågorna, använder tekniker för att engagera
deltagarna och bygger konsensus kring resultatet, säger Krister Forsberg.
I boken beskrivs 26 olika metoder, verktyg och tekniker och har skrivits för praktisk användning. Den ges ut av
Liber och vänder sig till alla som är intresserade av att skapa meningsfulla möten.

Aktuellt

Utbildning i Lean
Lean administration & tjänster.
Erfarna lärare, praktiktisk träning
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Glad Sommar!

Kortnyheter
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Sommartider är semestertider.
Kvalitetsmagasinets webbredaktion stänger
därför bevakningen för att ta sommarledigt. En
riktigt skön och stärkande sommar önskar vi
alla våra läsare. Vi återkommer igen i augusti!
/Redaktionen

Få kompetensutvecklar i kristider
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www.swereaivf.se/leanbok
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Chefens Utvecklingssamtal
Ny Metod: Samtalsledarspelet. Kurs
med författaren till Styra samtal

Försäkringskassan tydliggör förväntningar
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Nyköping får bakläxa av Skolinspektionen
Kontorssynderna ur miljösynpunkt
2009-06-15

Piteå kommun får pris av FN
2009-06-12
Bättre beslutsunderlag för politikerna och högre kvalitet
på arbetet. Det är resultaten av Piteå kommuns arbete
med att öka medborgarnas insyn. För det prisas de
också av FN.

Bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningar
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Sov på saken, det hjälper
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Köerna till vården har blivit kortare
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Svenska bolag tror inte på produktutveckling

Bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningar
Förbättrade arbetsmiljöer är en framgångsrik väg att
minska sjukskrivningar och bör ses som ett bra alternativ
till sänkta ersättningsnivåer. Det visar en avhandling i
folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Köerna till vården har blivit kortare
Antalet personer som väntar längre än vad som utlovas i
den nationella vårdgarantin har halverats sedan i höstas.
Det framgår av den halvtidsrapport för arbetet med
regeringens kömiljard som presenterades igår.

"Lean i ledningen" Ny bok
från Swerea IVF utmanar hela
företaget. Läs mer och beställ!

Hur mår chefen?
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Piteå kommun får pris av FN

www.plan.se

Ledare

“När tiden inte räcker till“

Recenserat
Kvalitet

Marknadskommunikation. Kunden. Varumärket.
Lönsamheten.
Kvalitet

Storytelling
Verksamhetsutveckling

Lärande organisationer – vad och för vem?
Ledarskap

Den smidiga mellanchefen
Ledarskap

Ledande personligheter – 12 kända profiler om
ledarskap
Lean

Lean Adminstration
Kvalitet

Managementsamhället. Trender och idéer på 2000-talet
Kvalitet

www.weiner-t.com

