
 

 

 

Redskab: Fra mange ord til få 

Workshop 

Varighed: 1 dag 

Deltagere 

Følgende deltagere vil være relevante at invitere med: 

• Klub 

• Dagtilbud 

• Bestyrelse 

• Personale 

• Elevråd 

• Administration 

• TAP 

 

Hvad går opgaven ud på? 

Formålet med denne workshop er i fællesskab at finde frem til de værdier, der fortæller hvem I er, og hvad 

I vil kendes for som skole og dagtilbud. Når dagen er omme, står I tilbage med i alt 3*3 værdier, der 

efterfølgende skal reduceres til tre. 

Workshoppen er bygget op af i alt fem runder. 

 

 

 

 



 

 

Runde 1- smågrupper 

Første runde foregår i små grupper. Hver gruppedeltager skriver, hvilke værdier han/hun mener 

kendetegner dagtilbuddet/skolen på gule post-Its (maks. 10). Ordene skal være relevante for alle 

medarbejdergrupper.  

Gruppedeltagerne præsenterer på skift de værdier, som de har valgt (maks. 4. min). Bordformanden tager 

tid. 

Herefter skal I i gruppen kategorisere jeres værdier i tre grupper. Det kan f.eks. være ud fra disse: 

 

 

Runde 2- smågrupper 

I runde to skal gruppen prioritere og udvælge de 4-5 mest sigende værdier for hver kategori. Tag et billede 

af værdierne, eller skriv dem ned. Værdierne skal I tage med videre til storgrupperne.  

 

Runde 3- storgrupper 

Find en makker i storgruppen. Sammen drøfter I, hvad I har lagt vægt på og hvorfor? 

  

Runde 4- storgrupper 

Hele storgruppen mødes. Storgruppen har nu til opgave at vælge én værdi for hver af de tre kategorier (3 

værdier i alt). Hver deltager må prioritere to værdier for hver kategori vha. en første prioritet og en anden 

prioritet.  

Bordformanden tæller stemmerne og skriver de 3 valgte værdier ned. Disse skal medbringes til holdrunden.  

 



 

 

 

Runde 5- holdet 

Nu samles alle igen. Bordformændene præsenterer på skift storgruppens tre værdier og begrunder, hvorfor 

disse er udvalgt. Bordformanden har ca. 5-6 min. til sin præsentation. 

Det er ledelsesteamet eller arbejdsgruppen, der er ansvarlig for den endelige opsamling af dagens værdier: 

 

Dagens 3*3 værdier er 

 

 

Forslag til program 

8.30- 9.30  Velkomst og oplæg til dagen 

10.00-10.15 Pause 
10.15- 12.45 Runde 1 - Brainstorm (40 min.) 

Runde 2 - Kategorisering (40 min.) 
Runde 3 - Storgruppe (15 min.) 
Runde 4 - Storgruppe (25. min.) 
Runde 5 - Hold (30. min) 

12.45- 13.00 Afrunding og tak for i dag. 

Obs. Programmet kan udvides med en walk n’ talk. 

 

  


