
1. KAN DET KLARES MED EN MAIL, 
så drop mødet

2. HAV ET TYDELIGT (FOR)MÅL 
MED MØDET (fx beslutning af…, in-
formation om…, diskussion af…, brain-
storm om…)

3. LAV EN GOD INDKALDELSE hvor 
tid, sted, målet med mødet, dagsorden, 
deltagere, emner, mødelængde og mø-
deleder fremgår. Skriv også gerne, om 
det er stående/gående/siddende møde 
og om der er forplejning.

4. MØDELEDER: KEND DIT RUM. Hav 
styr på skærm, computer, lyd og hvor 
kaffen og toiletter er. Kom i god tid og 
gør klar. Gør lokalet indbydende, fx ved 
at sætte lidt vand/frugt frem, lægge 
blokke til notater og at sætte lidt stil-
le musik på anlægget. (gælder også 
onlinemøder – kend teknikken, og gør 
”rummet” hyggeligt med fx musik og en 
”velkommen”-skærm)

5. SIG HEJ TIL DELTAGERNE, når de 
ankommer (Og fortæl dem om kaffe/
vand og toiletter ved fysisk møde). 

6. START TIL TIDEN. Hvis (nøgle)per-
soner mangler eller ikke er ordentligt 
forberedt, så overvej om mødet i stedet 
skal udskydes, så der ikke bliver spildt 
unødig tid for mødedeltagerne.

7. BYD VELKOMMEN OG GENTAG 
FORMÅLET MED MØDET, så alle er 
enige. Sæt ”spilleregler” for mødet – fx 
arbejdsform, diskussionsform, mødele-
ders rolle/beføjelser til at styre mødet 
og hvor lang tid der er afsat til hvert 
emne.

8. AKTIVÉR DELTAGERNE FRA 
START. Fx ved at spørge dem ”hvad 
bidrager du med af kompetencer” / 
”hvad er din rolle i projektet/firmaet”. 
Præsentér deltagerne for hinanden, 
hvis der er ukendte med. Bed evt. del-
tagerne ”summe” for sig selv eller med 
sidemanden om emnet for - og forvent-
ningerne til - mødet inden I går i gang.

9. MØDELEDER: DIT JOB ER AT 
GUIDE SNAKKEN, mere end at del-
tage aktivt. Du skal styre hvordan del-
tagerne snakker om emnerne og guide 
snakken via spørgsmål. Husk de åbne 
spørgsmål som ”hvad fik du ud af det” 
– ”hvordan kan det bruges” i stedet for 
”Fik du noget ud af det” – ”kan det bru-
ges”.

10. FOKUSÉR PÅ LØSNINGER, IKKE 
PÅ PROBLEMER. Stil spørgsmål som 
”hvornår virker det” – ”hvad er ideelt” 
– ”hvad skal der til, for at opnå det”, 
så mødet leder mod løsningen af ud-
fordringen og ikke kun beskrivelsen af 
den.

11. SKAB BEVÆGELSE I MØDET. Brug 
mindst tid på at afdække årsagen til 
mødet (problemet/opgaven), brug lidt 
længere på at tale om det ønskede mål. 
Brug mest tid på at tale om ressourcer-
ne, der skal til for at nå målet.

12. HUSK PAUSERNE. Læg gerne faste 
pauser ind eller spørg deltagerne ind i 
mellem, om de har brug for en pause/ny 
energi.

13. HOLD TIDEN. Både for hvert emne og 
mødet som helhed. Hvis en diskussion 
trækker ud, eller bevæger sig væk fra 
mødets emne, så prøv med en timeout: 
sig fx ”Lad os gøre status – hvor langt 
er vi” eller ”Jeg fornemmer, vi er på et 
sidespor. Er der behov for at vi snakker 
mere om dette” (hvis ja: lav nyt møde 
om det emne, og fortsæt med at snak-
ke om emnet for dette møde). Henvis 
til ”spillereglerne” som du fremlagde i 
starten af mødet.

14. AFSLUT KORT OG PRÆCIST. Lav 
en kort opsummering af, hvad der blev 
bestemt/aftalt eller hvad der skal ar-
bejdes videre med/holdes nyt møde 
om. Sæt personer på, hvis der er af-
talt opgaver, som skal løses - evt. med 
deadline. (Lav ikke en komplet gennem-
gang af, hvad der blev sagt på mødet. 
Folk var der jo selv).

14 TIPS TIL MERE 
PRODUKTIVE MØDER

Kilde: Opsummeret ud fra oplæg om gode møder af Pernille Beck Moe, konsulent i HK Privat, og bearbejdet af HK Midt.


