
Det gode virtuelle møde
Få værktøjer til at skabe effektive virtuelle møder i Microsoft 
Teams
COVID-19 og behovet for bæredygtighed har nødvendiggjort samarbejde i den virtuelle verden. Derfor er evnen til at 
afholde effektive og engagerende virtuelle møder en eftertragtet kompetence i nutidens arbejdsmarked. Behovet for 
virtuelle faciliteringskompetencer gælder både, hvis du er leder, projektleder, specialist eller noget helt fjerde.

På dette 3-timers kursus, som foregår virtuelt, får du:

• Konkrete værktøjer til at skabe effektiv facilitering af dine virtuelle møder

• Træning i at professionalisere og målrette dine virtuelle møder til behovet i netop din organisation

• Viden om, hvordan du gennemfører det gode online møde før, under og efter, mødet er afsluttet

Find headsettet frem, log på kurset, og oplev, hvordan du får succes med dit virtuelle samarbejde.

På kurset arbejder du med:

• Virtuelle kommunikations- og samarbejdsmuligheder

• Tilrettelæggelse af det gode virtuelle møde – før, under og efter mødet: 
◦ Før mødet: Design af virtuelle møder og den bedste mødeindkaldelse med agenda

◦ Under mødet: Gennemførelse via Microsoft Teams med velkomst, dialog vs. monolog, planer for pauser og 
opsummering/afslutning

◦ Efter mødet: Referat og opfølgning på mødet

• Succesfuld facilitering af virtuelle møder

•  En række tekniske værktøjer, der giver energi til dine mødedeltagere

 

Tid

Kurset varer i alt 3 timer og afholdes fra kl. 9.00-12.00.

HUSK at logge på i god tid, så du ikke går glip af værdifuld viden, men er klar, når kurset starter.

Sted

Kurset gennemføres virtuelt via Microsoft Teams.

Læs mere om vores tilgang til virtuel læring her.

På kurset skal du bruge

https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/mannaz-digital-leverer-blended-og-virtuel-laering/


En computer med netadgang og lyd – gerne høretelefoner.

 

Hvem underviser?

Kurset bliver varetaget af en af vores dygtige konsulenter, der har bred praktisk og teoretisk erfaring inden for virtuel 
facilitering.

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

9. apr 2022 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams 0 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/virtuelle-moeder/

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlige tests

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med 
coachingsessioner. Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/virtuelle-moeder/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 

https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

