”Bli kjent”-prosess
Kort deles ut
Innlede om at den enkelte skriver noe om seg selv som kan deles med andre på kortet. F. eks:
Har boaslange hjemme.
Har reist alene i Asia.
Samler på peisblåsere.
Driver hesteoppdrett.
Spiller golf.
Kortene samles inn, stokkes og deles ut tilfeldig.
Informer om at dersom noen har fått sitt eget kort må de straks gi beskjed.
Dette kortet blandes i så fall tilbake i bunken, og man fortsetter å dele ut.
Ingen skal nå sitte med sitt eget kort.
Nå skal alle gå rundt og finne den personen de har fått kortet til. Det er viktig at de ikke viser
frem kortet eller sier hva som står på det. De må stille spørsmål som kan lede frem til det som
står på kortet.
Når de har funnet den personen som har skrevet kortet skal de notere ned følgende om
vedkommende på baksiden av kortet:
Hvor er personen fra?
Hvilke fagområder skal personen fordype seg i?
Hvorfor studere?
Hvorfor studere i Bergen?
3 ting personen lurer på om UIB.
Når ting begynner å gå seg til og mange har funnet hverandre:
Sett dere i en sirkel slik at alle ser alle.
Start med en tilfeldig som først forteller hvem hun/han har funnet og hva som sto på kortet.
Deretter gir man de opplysningene man fikk om hvorfra og hvorfor.
Deretter presenterer den som ble presentert sin person osv.
Det er viktig at alle blir presentert.
Navnepugg: Når alle er presentert pugger man navn etter ”Mitt skip er lastet med”-prinsippet.
Dvs. at først sier en sitt navn, så sier personen ved siden av den første sitt navn og sitt eget
navn osv. Dette kan gjennomføres med et trådnøste hvor den som har sagt sitt navn kaster
nøstet til en tilfeldig; hvorpå navnene må gjentas i den rekkefølgen tråden går. Dette skaper
helt sikkert komplikasjoner som bare pleier sinnets munterhet.
Etter navnepuggingen gjør man en inndeling ved å telle opp fra 1-5(6). Da havner enere på en
gruppe, toere på en gruppe osv. Tell opp og beregn i forkant slik at det ikke blir færre enn fire
eller flere enn fem personer i hver smågruppe.
Smågruppene samles for å løse ulike quiz med mer. Dett skulle være dett! Lykke til!

