Kjøreplan – Workshop identitet
UTKAST

Plan for dagen
Programpost

Ansvarlig

Innhold

Varighet

Innledning

Tuss/Alf Harald

Hvorfor er vi her i dag? Hva skal vi oppnå?
Hvem er med oss?

10 minutter

Inspirasjon

Ingebrigt

Hvorfor er det vi skal jobbe med i dag, så viktig?

60 minutter

Innledning gruppearbeid

Jon

Hvordan skal vi jobbe? Gruppeinndeling.

10 minutter

Oppgave 1

Ingebrigt

Hvem er våre viktigste interessenter og hva er
de aller mest opptatte av?

60 minutter

Middag

Alle

Oppgave 2A

Ingebrigt

Hvilke eksisterende egenskaper og
karaktertrekk bør vi ta med oss videre?

60 minutter

Oppgave 2B

Ingebrigt

Hvilke kjennetegn må vi tilføre for å skape den
identiteten vi ønsker i en ny kommune?
Presentasjon og diskusjon i plenum

Ca 60 minutter

Oppsummering/veien videre

Ingebrigt/Tuss

Oppsummering og neste steg.

10 minutter

45 minutter (Ca kl 17)

Oppgave 1

•
•
•
•

Hvem er våre viktigste interessenter?
Hva er de aller mest opptatt av?
20 minutter arbeid i gruppen
Leveranse: Kort presentasjon av interessentgruppene og hva vi tror de er mest
opptatt av i tiden frem mot den nye kommunen.
• Dokumenter på flipover
• Presentasjon: Maks 5 minutter per gruppe.

Oppgave 2A

• Vi skal skape en ny kommune sammen. Hva er de viktigste egenskaper ved dagens
identitet som må vi passe godt på og ta med oss videre?
• 30 minutter arbeid i gruppa
• Diskuter i gruppen. Bli enige om 1 eller 2 egenskaper som vi har i dag, og bør ta med
oss videre. Dokumenter på flipover.

Oppgave 2B

• Hva må vi tilføre av nye egenskaper eller verdier for at den nye kommunen blir
tydelig og lykkes?
• 40 minutter arbeid i gruppa.
• Bli enige om 2 egenskaper som beskriver den nye kommunens ønskede identitet (i
tillegg til dem vi skal ha med videre)
• Dokumenter på flipover. Tegn den nye kommunen som et menneske – husk også å
få med egenskapene fra oppgave a.
• Presenter i maks 10 minutter per gruppe.
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