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Gode fortællinger?
• Særlige højdepunkter i aftes?
• Undren?



Jeres forventninger…



Husk at behandle folk som…

…??



Hvem er I?
Et godt råd: Kig indad.

• Tænk over hvilket billede beboerne har af jer
• Overvej, hvordan I kommunikerer internt
• Fordel rollerne mellem jer
• Husk, at I repræsenterer alle boligorganisationens beboere



4 ting, I skal ha’ styr på…

Hvem

Hvordan

Hvor

Hvornår



De 5 gode råd (ingredienser)
Personligt – Ta’ ejerskab og fortæl med stolthed 

Alment – Find et tema der rækker ud over dig og din afdeling

Sandfærdigt – Tjek dine fakta og hold dig til dem

Kort og præcist – Vælg enkle budskaber og klare pointer

Målrettet – Tal til dem der lytter, og tal så de forstår



Øvelse i praksis
I har 40 minutter til at øve ’den gode historie’.
I skal opdeles i grupper a’ 6 personer.
Gruppen vælger en ’sekretær’, som er ansvarlig for tidsplanen.



Gruppeopgaven – del 1
De første 30 minutter går I sammen i små 3-mandsgrupper:

I skal hver især fortælle en god historie.

I skiftes til at have følgende rolle:

Fortæller – Modtager (lytter) – Fotograf (optag video på ’fortællerens’ telefon).

Når I alle tre har fortalt en historie, ser I video og taler om:

• Hvad gør historierne gode? 

• Kan vi gøre fortællingerne endnu bedre? 

• Hvilke af de gode råd har vi brugt? 

I udvælger derefter en af jeres historier.



Gruppeopgave – del 2
De sidste 10 minutter samles I med de øvrige i gruppen:

Fortæl de udvalgte historier fra 3-mandsgrupperne en gang til.

• Hvad gør historierne gode? 

• Kan vi gøre fortællingerne endnu bedre? 

• Hvilke af de gode råd har vi brugt? 

Hvilke(n) historie kan og vil I fortælle, når vi er samlet igen?



Tiden løber…
God fornøjelse



Fik I øvet jer?



Vores bedste historier…


