
Mindst hver femte oplever møder som spild af tid. 
Med enkle greb kan I styrke jeres mødekultur og få 
større udbyttet af den tid, I bruger på møder. 
Møder ligger ikke ved siden af – men lige midt i opgaverne. Vores hjælp til 
møder har fire trædesten: Ansvar for, at tiden bruges effektivt, også når det 
drejer sig om 30 minutter. Tilfredshed fordi alle er tilstrækkeligt informeret om 
mødets formål, så de kan tage medansvar på mødet.  Resultater og effekt, 
hvor I når det I skal og hvor mødet bringer opgaven videre. Aktiv involvering 
med bevidste, kritiske valg af metoder og af hvem de nødvendige deltagere er, 
så opgaven når i mål - hver gang. 

Samarbejdet med jer kan fx handle om: 
• Facilitering af enkelte møder og konferencer, fx for medarbejdere, ledere, 

borgere. 
• Servicetjek af jeres mødepraksis ved deltagelse i et eller flere møder og evt. 

genbesøg, hvor I får fulgt op og fastholdt ny god mødepraksis.  
• Oplæg og workshopper der sætter spot på alt det der i spil og skal styres, når 

gode møder lykkes. 
• Rådgivning og bistand til enkelt (projekt-)ledere eller ledergrupper m.m. 

Vi designer indsatserne, så de passer til jer. Vores tilgang er altid, hvor lidt kan I 
nøjes med, for at opnå jeres ønskede resultater. 

Udbytte for jer 
• Afklaring af hvor I med fordel kan sætte ind for at styrke jeres mødepraksis. 
• Praktiske greb til at få højt udbytte af forskellige typer af drifts- og 

udviklingsmøder. 
• Styrkede kompetencer til gode og produktive møder. 

“Mette & Mira har klare mål 
for hvordan de fører én selv 
eller et hold igennem en faglig 
supervison eller en temadag. 
De anvender forskellige former 
for kommunikation, der 
fanger ens opmærksomhed, og 
opsamler og evaluerer 
undervejs” 

Lisa Michelsen, Pædagogisk 
leder

www.hammerhollaender.dk

YES - vi skal til møde 
Servicetjek og understøttelse af jeres mødepraksis

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

FRA OPLEVET 
TIDSPILDE TIL DAGENS 

HØJDEPUNKT 

STYRK JERES MØDER 
- GØR DEM TIL 
PRODUKTIVE 
ARBEJDSRUM 

ARBEJSLYST OG 
PRODUKTIVITET DER 
SKABER FREMDRIFT 

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk 

PRISEKSEMPLER 
• Servicetjek - fx forløb henover tre 1 times-

møder (i alt 10.500 kr) 
• Facilitering af møde (3.500 kr/time) 
• Klippekort coaching og rådgivning (fx 5 

klip/timer 6.000 kr) 
• Oplæg og workshopper (form, omfang og 

pris aftales) 
Forberedelsemøde med jer indgår i alle 
ydelser. 

Alle priser er excl. moms.
Hammer
Hollænder&
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