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Visionsaften. Konkret visionsplanlægning

Hvem kan deltage?
Gerne bestyrelsen, men der er også mulighed for
at invitere alle med som har lyst. Mange har gode
ideer og det kan også styrke ejerskabet for
visionerne i kredsen.

Inden aftenen:
 Vigtigt at bruge tid på bøn
 Vær tydelig på, hvad der skal ske
 Lad folk have gjort sig tanker om

visionen, inden de kommer.

På aftenen:
 Start med bøn
 Del tankerne de tanker man har gjort sig

hjemmefra
Start måske med dem som siger mindst.
Kør gerne en runde
Kan kører hvor man nævner en god ide af
gangen. – gør at alle få sagt noget og der går ikke
så længe imellem man får sagt noget

Hvert forslag skal stå på et stykke papir (kan evt.
gøres hjemmefra – gør processen hurtigere)

Herefter bruger man tid på at se på alle papirerne
og finder ud af hvilke ideer man vil stemme på.
Der er risiko for at den del ikke er så let, idet man
må fravælge gode forslag.
Men vi kan ikke alle ting – så derfor må vi
prioritere.
Derefter snakker man om, hvorfor man har valgt
netop de emner som er skrevet på. Det giver
gode muligheder for at få en god drøftelse af
emnerne. På den måde får man sig snakket ind
på, hvilke emner, man synes, er relevante.

Det kan give en god snak om, hvad vores visioner
skal være. Når man har valgt 1 eller 2 visioner, så
arbejde med dem, og med hvordan de skal
omsættes i praksis. Her kan man sagtens bruge
nogle af de andre værktøjer fra denne mail.

HVAD SKAL VI BRUGE:
- En tavle – men ikke noget must
- Papir
- Kuglepenne

EKSEMPEL:
I vil gerne lave en vision for det kommende år. I
inviterer bestyrelsen og andre som har lyst til at
bidrage. I er 10 i alt.
Hver person har fået besked på at medbringe 4
forslag til, hvad de ser som noget, man skal have
fokus på i det næste år.

Hver person kom med 4 stykker papir, som
indeholder emnet og med ekstra plads.

I kører 4 runder hvor man fremlægger en af sine
visioner og man gør det uden de store
kommentarer.
Derefter lægger man de visioner, som var de
samme sammen.
Det betyder at man har f.eks. 25 forskellige
visioner om alt mulig.
Disse 25 stykker papir bliver lagt ud på et bord så
de er synlige for alle.

Derefter skal hver især sætte sit navn på 5 af
disse visioner som man synes var de mest
relevante. Man får givet 7 min. til den del.

- Man må gerne sætte sit navne på sine
egne forslag

- Der må gerne stå flere navne på de
samme sedler

Derefter fjernes alle de sedler hvor der intet navn
er på og kun dem med navne på er tilbage.
Vi kan sige at der måske er 12 sedler tilbage.

Derefter bruger man tid på at drøfte disse forslag.
Nogle forslag kan godt kombineres og gøres til et.
Men ud fra disse sedler skal man så have snakket
sig frem til det antal visioner, man ønsker.

VIGTIGT: Hellere få end mange projekter.

Man kan ændre på antallet af ideer eller på hvor
mange gange man må skrive sit navn.


