
 

    

Drejebog til facilitatorer - Dialogdug 
 

Tid 

 

Punkt i det officielle 

program 

Pkt. på dugen  Beskrivelse + tidsangivelse 

Tirsdag d. 1. november 

13.45 Formålet med 

Faglige selskaber 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1 på dugen 

 

 

 

 

Punkt 2 på dugen 

5 minutter: Navnerunde, normer og tidtager 

Start med navnerunde og tal derefter kort om, hvilke normer I gerne vil have er gældende for 

diskussionerne. 

Vælg en tidtager. 

5 minutter: Hvornår og hvorfor 

Deltagerne sidder for sig selv og svarer på de to første spørgsmål på dugen. De bruger dugen 

til at notere, hvornår de blev aktive i deres faglige selskab, og hvorfor de stadig er aktive. 

5 minutter: Del jeres historie to og to 

Herefter taler deltagerne sammen to og to: Følg anvisninger på dugen. 

Deltagerne udveksler historier og forsøger at finde fælles træk.  

10 minutter: Tidslinje 



 

    

 

 

 

Punkt 3 på dugen  

 

 

 

 

 

 

Punkt 4 på dugen 

 

 

Efter snakken to og to udvikler gruppen en fælles historie - en historie om os, der sidder her 

rundt om bordet. Det gøres ved at danne en fælles tidslinje på baggrund af en runde, hvor 

gruppedeltagerne på skift deler en historie/oplevelse, som beskriver lidt om dem selv, og 

hvorfor de er engagerede i arbejdet.    

Hvornår kom vi hver især med?  

Hvad er de største succeser, vi har i vores selskab? 

 

20 minutter: Fælles værdier og fælles formål  

Brug 10 minutter til at snakke om de fælles værdier, som kan identificeres på baggrund af 

snakken under punkt 3. 

Hvilke værdier deler vi? 

 

Brug nu 10 minutter på at konkludere, så vidt det er muligt, på hvad der er det fælles formål: 

Hvad er vores fælles formål? 

 

 

14.30 Kortlægning I:  OBS!! Gå senest i gang med dette punkt kl. 14.30  



 

    

Medlemmerne og 

arbejdskollegaer. 

 

 

Punkt 5 på dugen 

 

 

Punkt 6 på dugen 

20 minutter: Bekymringer og håb - walk and talk 

Bed folk om at tage en kop kaffe og gå en kort walk and talk med udgangspunkt i de to 

spørgsmål under punkt 5. 

 

10 minutter: Opsamling på bekymringer og håb 

Herefter samles der op, og håb og bekymringer deles med gruppen: 

Hvilke bekymringer har du for dit faglige selskab? 

Hvilke håb har du for dit faglige selskab? 

Put post-its med ‘bekymringer’ og ‘håb’ på de to pile på dugen. 

OBS! Vi mødes i plenum efter kaffepausen 15.20. 

15.00 Kaffe kage / frugt   

15.20 Kortlægning II: 

Vores faglige 

Selskab, vores guld 

og vores 

udfordringer 

 

 

 

 

 

 

Vi starter i plenum de første 20 minutter, derefter går vi ud i grupperne ca. 15.45.  

Du skal nu guide din gruppe gennem en kortlægningsøvelse. Øvelsen går ikke kun ud på at 

finde svar, på nedenstående spørgsmål, men også se sammenhængende på tværs og 

derigennem få ny og større indsigt: 

 

60 minutter: Kortlægning 



 

    

Punkt 7 på dugen  Tag udgangspunkt i de fem spørgsmål på dugen. Brug ca. 10-12 minutter pr. spørgsmål: 

● Hvad brænder kollegerne for fagligt? 
● Hvordan er medlemsudviklingen 
● Hvordan ser medlemmer og ikke-medlemmer på os? 
● Hvordan ser andre aktører os?  
● Hvad er vores superkræfter? 

 

16.45 Kortlægning III: 

Vores fag i 

Fremtiden 

 

Punkt 8 på dugen 60 minutter: Tendenser: Hvad er trusler og muligheder 

Nu er gruppen kommet til diskussionerne om fremtiden.  

 

Formålet med sessionen er at forholde sig så nøgternt som muligt til det/de respektive 

specialer, som hver gruppe repræsenterer. Det handler altså om at hjælpe gruppen til at 

overveje de vigtigste tendenser indenfor specialet samt diskutere hvilke trusler og muligheder 

dette efterlader. 

Din opgave som facilitator er altså at udfordre og kvalificere svarene og synene på fremtiden. 

Det kan du gøre ved at spørge ind og ved at bede din gruppe være konkrete ift. trusler og 

muligheder f.eks. Hvordan vil det føles? Hvordan vil det komme til udtryk?  

 

 



 

    

Onsdag d. 2. november 

12.45 Vores plan OBS! Ikke noget 

punkt på dugen. 

Din opgave er nu at hjælpe din gruppe til at blive endnu klarere på, hvordan I vil arbejde 

videre herfra: 

Hvordan kan I i endnu højere grad leve op til jeres formålsbeskrivelse. 

Fokus er her at gå fra idéplanet til handlingsplanet, så konkretisering og planlægning er 

omdrejningspunktet. 

 

I har i alt 45 minutter. Herefter skal I i Løvens hule, hvor I på 4 minutter skal præsentere jeres 

plan eller idé for udvalgte eksperter, hvis opgave det er at kvalificere og udfordre jeres tanker 

og ideer. 

Se næste side for, hvem I skal mødes i Løvens hule 

 

14.30 Næste skridt: Hvad 

gør vi nu? 

Punkt 9 på dugen Du skal nu lede gruppen igennem en sidste konkluderende session, hvor der indgås konkrete 

aftaler om, hvordan der skal følges op på de to dages drøftelser.  

Denne del vil variere meget alt efter, hvilken gruppe du facilitere, og hvor langt I er i 

processen. Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål: 

● Hvordan involveres og engageres den resterende bestyrelse? 
● Hvem gør hvad? Og hvornår? 
● Hvornår tjekker I ind på hvordan det går? 

 


