Visionsaften. Omvendt brainstorm. God til handleplansdelen
Dette er en form for
brainstormsøvelse:
Formålet er, at ved at vende
spørgsmålet på hovedet, får
vi nogle gange set klart,
hvad det er, vi skal gøre.

VI SKAL BRUGE:
En tavle – eller noget andet synligt

Inden visionsaften
 Bøn for aftenen
 Hver person har
haft tid til at gøre
sig tanker om
emnet

OMVENDT BRAINSTORM:
Spørgsmålet lyder nu: Hvordan kan vi undgå at børnefamilierne kommer
til vores møde:
- Vi skal have lange og sene møder
- Vi skal sørge for at de får dårlig samvittighed, når de kommer
- Vi skal sørge for at tysse på børnene
- Evt. sende vrede blikke i retning af både børnene og forældrene
- Vi skal afholde møder, hvor der ikke er plads til børnene
- Vi vil lade være med at invitere dem
- Der skal ikke ske noget som helst socialt på andre tidspunkter af
ugen, så de lærer os bedre at kende
- Vi vil afholde irrelevante møder
- Ingen børnepasning
- Afstand mellem børn og børnefamilier og så alle andre
- Forventning om at man bidrager både økonomisk og tidsmæssigt.
- Forventning om at begge hold forældre deltager i møderne.

Selve aftenen:
 Bøn for aftenen
 Vi brainstormer
sammen
Handler om at man
brainstormer på det
modsatte af det, man skal.
Se eksempel til venstre.
Det er vigtigt at få skrevet
tingene ned.
Brug gerne en tavle
Inddel brainstormen i nogle
kategorier.
Derefter vender man det
negative til noget positivt.
Kan give en syn for, hvad
der skal gøres.

EKSEMPEL:
I vil gerne have flere børnefamilier, som allerede er tilknyttet kredsen i
forvejen, til at komme til jeres møde.

DEN POSITIVE UDGAVE: (Jeg har bare taget nogle få)
- Vi skal have korte møde, som passer børnefamilier, som starter
tidligt så de kan få børnene hjem i seng.
- De skal komme som de er. Vi vil opmuntrer dem til det, så de ikke
får dårlig samvittighed.
- osv.
KONKLUSION:
- Vigtigt at både børn og forældre følte sig velkomne.
- Vil skabe møder hvor man godt måtte larme lidt.
- Vil tilbyde forældrene hjælp fra pensionist gruppen, som en form
for reserve bedsteforældre og derved skabe en større kendskab til
hinanden.
- Vi vil en gang i kvartalet enten lave en udflugt eller andet, som
kunne skabe sociale fællesskaber på tværs.
- Lav børnepasning til møderne.
- Starte 2 møder om måneden med fællesspisning og generelt
rykke møderne frem til kl. 19.00
- Have noget for børnene hver gang.
- 1 gang i kvartalet have et bestemt emne med fokus på familie
m.m.
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