
Oppvarming!



Dette er hvordan miniBingo fungerer!

Tegn 4 bokser



Dette er hvordan miniBingo fungerer!

Plasser 1-4 inn 
i hver sin boks

1 2

3 4



Nr 3: Skriv i chat de 3 lederskapstilnærmingene
(1-30) du har hatt mest nytte av å bruke



Nr 2: Skriv to ulike støtdempere i chat



Nr 4: Hink på en fot fra stolen du sitter på til
utgangsdøren din og tilbake! 



Nr 1: Hva står LIONS strukturen for 
(hver bokstav står for et ord)



Gode nyheter og innsikter siden sist… 



Prosess for å 
håndtere

uenigheter

1. Tenker

4. Snakk

Hva tenker jeg?

Hvorfor tenker jeg det?

Hvilket eksempel/bevis har jeg?

Mitt eksempel/bevis er…

Eksemplet viser at..

Derfor mener jeg at… 

1- 4 sek

for “refleksjon”

2. Støtdemper

Unngå å bruke,

Men …

Likevel …

Uansett… 

Bruk;

Gjenta det den andre har sagt … 

Pause….Og.. Samtidig..… 

3. Bro



Håndtere stress og uro bedre

• Forbedre vår evne til å kontrollere stress og uro

• Lære hvordan vi kan møte våre utfordringer/frykt

• Innse at vi kan håndtere motgang på en bra måte



Summering



HAR

GJØR

ER

Verdsettelse



1. Verdsette andre – fyll i på side 129 før neste samling

Til neste samling



Pause



Utvikle større fleksibilitet

• Benytte et større spekter av våre kommunikasjonsevner

• Forstå verdien i å ta risiko

• Bli mer åpen for endring og nye muligheter



Hvordan andre 
vurderer oss 

Hva vi gjør – Presis, forberedt

Hvordan vi ser ut – Personlig inntrykk

Hva vi sier – Konsise, bevis

Hvordan vi sier - Presentasjonsevner



Look over your shoulder now and 
then to be sure someone is 

following you..



En leder vi følger.. 

Hva gjør Hvordan ser ut

Hva sier Hvordan sier

Hva gjør Hvordan ser ut

Hva sier Hvordan sier



Improvisere



Hvorfor improvisere?

Være i
øyeblikket

Virkelig
lytte

Være
fleksibel i

uforberedte
situasjoner

Bygge på
det vi får

Ingen 
fordommer, 
feil finnes

ikke

Ta risiko



Improvisere

Hva er i
boksen?



Improvisere



Improvisere

Hva er i
boksen?



Improvisere



Bare spørsmål

?



Pause



Me, Tarzan

Me, Tarzan

King of the jungle

Me call the lion

Me call the snake

Me call Jane



INSPIRERE



1. Verdsette andre – fyll s. 129 før neste samling

2. Inspirere andre s. 134 – 2 min HAR

Til neste uke


