
Förslag att prata om vid andra gruppträffen  

Nedan hittar du förslag på vad ni kan prata om i den lilla gruppen inför den andra gruppträffen. 
Tanken är att du innan den sista och tredje gruppcoachningen ska ha lagt upp och genomfört 
någon typ av aktivitet för att involverat dina medarbetare  i verksamhetens utveckling på något 
sätt. Mitt förslag är att ni pratar om det, vad ni planerar att göra för aktivitet, när ni träffas i den 
lilla gruppen. Och om du inte vet vad du ska göra är det ett ypperligt tillfälle att bolla och få 
idéer.  

Du kan ha kommit fram till att du inte vill involvera dina medarbetare mer än du gör idag. Det 
är också helt okej och intressant att höra mer om. 

Och angåenda aktiviteten med dina medarbetare behöver det absolut inte vara en workshop. Du 
kanske vill använda en eller några av övningarna du fått under utbildningen för en fråga som du 
är nyfiken på vad dina medarbetare har för idéer om eller tankar och erfarenheter av. Eller gör 
något helt annat och ett eget upplägg. Det bestämmer du. Men passa gärna på att testa något 
nytt och något du inte är van vid nu när du har stöd i gruppen och kan ta del av allas 
erfarenheter.  
 

Förslag frågor: 

1. På vilket sätt du skulle vilja involvera dina medarbetare i verksamheten utveckling (om 
något)? Vilken nytta du ser att det skulle ha för verksamheten, dig som ledare och för 
medarbetarna? Och ser du några nackdelar? 

2. Översiktligt – hur tänkte du lägga upp det arbetet, ett första steg, och är det något som du 
är osäker på och som du skulle vilja ha hjälp med? 

3. Förhoppningar och farhågor inför det arbetet? 

4. Är det något från del 2 i utbildningen som du skulle vilja prata med dina kollegor i lilla 
gruppen om?  

 

Fundera också på vad ni skulle vilja skicka in för några frågor att diskutera i den stora gruppen. 
Och vet du några frågor som du skulle vilja att vi tar upp i den stora gruppen redan nu så mejla 
mig.  
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