Facilitering – att underlätta möten
”En facilitators roll är att hjälpa en grupp
människor arbeta mot ett gemensamt
resultat.
Facilitatorn koncentrerar sig på processen
och lyssnar på alla inblandade för att ge
rum åt de krafter som hjälper gruppen till
samma mål.”
Källa: Wikipedia

När du anlitar oss för att facilitera ett möte, vet du att du kan koncentrera dig på att
vara en aktiv deltagare, medan vi tar hand om processen att driva mötet framåt mot
ett resultat. Tillsammans med dig, beslutar vi hur stor del av ansvaret för mötet som
ska ligga på Scintillate. Här nedanför ser du exempel på vad vi kan göra före, under
och efter mötet. Kursiverad stil anger det som vi anser vara miniminivån för vad en
facilitator ska göra.

Före mötet
 Tydliggöra syfte och

mål för mötet
 Säkerställa rätt
deltagare
 Göra och skicka ut
agenda
 Se till att deltagarna är
väl förberedda

Adress:
E-post:
Facebook:

Under mötet
 Leda agendan
 Hålla tiden
 Sätta regler för mötet
(tillsammans med
deltagarna)
 Styra grupprocessen
 Uppmuntra aktivt
deltagande
 Underlätta förståelse
av olika synvinklar
 Skapa en trygg miljö
 Hantera gruppdynamik
 Använda olika tekniker
för att underlätta
kreativitet

Hyltingeö Stora Överby 2
646 96 Stjärnhov
info@scintillate.se
www.facebook.com/scintillateAB

Tel.nr:
Org.nr:
Twitter:

Efter mötet




0730-715303
(Sanna)
556918-5951
@scintillateab

Sammanställa resultatet
Presentera resultatet för
gruppen
Ev. föreslå kommande
steg/aktiviteter baserat
på resultatet

070-5547200
(Marie)
Webb:
www.scintillate.se
LinkedIn: Scintillate AB

Om Scintillate
Företaget Dahlberg & Douhan Scintillate AB drivs av Sanna Dahlberg och Marie
Douhan Seabra med visionen att göra positiv skillnad för andra människor.

Sanna
Dahlberg
Sanna har mångårig erfarenhet från såväl små
som stora organisationer. Sannas kompetens
sträcker sig över ett flertal områden som
nätverkande, utbildning, kvalitetssäkring,
förändringsarbete, coachning, facilitering och
medarbetarengagemang.

sanna@scintillate.se
0730-715303

Marie
Douhan Seabra
Marie har 20 års erfarenhet i ledande
kommunikatörsroller i globala sammanhang.
Marie har framför allt arbetat med intern
företagskommunikation och medarbetarengagemang, ofta i samband med
organisatoriska förändringsprojekt.

marie@scintillate.se
070-554 72 00

Vi hjälper dig så att du kan koncentrera dig på det som ger energi
och låta oss sköta resten.
Kontakta oss på info@scintillate.se för ett förutsättningslöst möte.
Adress:
E-post:
Facebook:
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