SMARTARE MÖTEN OCH BÄTTRE
KOMMUNIKATION I DIN PRODUKTION
LEDER TILL FRAMGÅNG!
Välkommen på workshop om hur du kan skapa
smartare möten!
Onsdag 29 maj kl. 08:30 – 12:00
Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Halmstad
På möten kan människor med olika roller och
kompetens dela kunskaper och information. Du
kanske dagligen eller veckovis håller möten och ser
en potential att förbättra dessa i syfte att underlätta
spridning av kunskap och fakta i organisationen.
Men hur kan du utveckla detta?
MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete
gällande organisations- och informationsstruktur när
olika former av möten skall planeras och genomföras.
Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd
att komma igång med förbättringsarbete kring möten
och kommunikation samt testa nya sätt att tänka runt
information och förmedling av fakta.
Workshopledaren Dan Li arbetar med forskning på
Chalmers tekniska högskola för mer flexibla och
effektiva arbetssätt i framtidens produktionssystem.
Fokus ligger på hur information och kunskap kan
användas för att stötta människans roll i produktion
som blir alltmer komplex.
För mer information om dagen, välkommen att höra
av dig till:
Urban Thuresson 072- 509 53 20
urban.thuresson@iuchalland.se
Anmälan senast fredag 17 maj via:
www.tek.se eller urban.thuresson@iuchalland.se
Efter workshoppen finns det möjlighet till fortsatt stöd från
forskare och experter ute på ditt företag, exempelvis utifrån din
handlingsplan. Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan
för att vi ska kunna beräkna fika/lunch.
Begränsat antal deltagare.

PROGRAM
08:30 Intro & presentationsrunda
Om möten och kommunikation,
miljöer och tid-/rumflexibilitet
09:10 Gruppövning 1
Inventering av möten på resp företag.
Diskussion kring hur mötena
genomförs, svårigheter och önskad
utveckling. Val av möte att arbeta
vidare med
10:20 Paus
10:30 Organisations- och
informationsstruktur
MEET- modellens alla 10 områden
behöver utvecklas
10:50 Gruppövning 2
Självvärdering av utvalt möte med
hjälp av MEET- appen. Diskussion
och val av problem för förbättringsarbete
11:20 Hur går vi från ord till
handling ?
11:30 Gruppövning 3
Problemanalys, lösningsidéer,
önskade effekter, handlingsplan &
nästa steg
11:50 Diskussion och summering
12:00 Lunch & avslut
Möjlighet till fortsatt diskussion

