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Emne: Materiale og forberedelse til workshop på onsdag
Kære alle
Jeg fremsender hermed materiale til vores workshop d.18.
Inden workshoppen må I meget gerne se om I kan udfylde de tabeller, som skal danne rammen for de budskaber vi tager med os videre i processen.
Workshoppen afholdes på skype, og derfor kan det være vanskeligt at få samlet alt op på en lige så god måde, som hvis vi havde holdt det som en fysisk
workshop. Derfor ville det være en stor fordel, hvis I kunne finde tid til at udfylde lidt på forhånd. Hvis ikke, så samler vi op på det på dagen.
Vi skal have udfyldt slide 11 og 12, som hver indeholder en tabel, der skal udfyldes. På slide 8 og 9 er der en vejledning til hvordan det skal laves. Jeg har
ligeledes indskrevet nogle hjælpespørgsmål i de tabeller, som skal udfyldes på slide 11 og 12. Spørgsmålene kan hjælpe til at få skrevet de rigtige ting ind.
Helt overordnet skal vi se på visionen for fremtidens tilbudsvifte, ligesom vi skal tale om situationen, sådan som den er nu. Disse to overordnede temaer
foldes ud i en række emner, som er beskrevet i materialet.
Hvis I når at for udfylde nogle af tabellerne, så må I meget gerne sende dem til mig på forhånd. Jeg har vedhæftet tabellerne som pptx.
Det I sender på forhånd har ingen betydning for taletid, og muligheden for at komme med andre input \u56842?
Og hvis det er uklart er I velkomne til at ringe på 41890454.
Jeg lægger også materialet ind på selve mødeindkaldelsen.
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