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Virtuelle møder med værdi

Skab tillid og tryghed online
Vil du have inspiration til, hvordan du skaber tillid og sikrer følgeskab i virtuelle møder, og vil du have 4 
vitale opmærksomhedspunkter ved effektive møder online?

Så brug knap to timer i online selskab med NEET ACADEMY og mediator Charlotte Bæk Risbjerg 
fra RisbjergRelation tirsdag, den 2. marts kl. 08:15-10:00

Online møder via Teams, Zoom, Skype eller Microsoft er én af de positive ting, der må forventes at holde ved, også efter at vi 
er kommet gennem corona-tiden. Selvom det trods alt kun er knapt et år siden, at corona-epidemien for alvor fik sit tag i 
Danmark, så holdes der hver eneste dag et hav af online møder.

Vi har været hurtige til at finde praktiske og tekniske løsninger for det virtuelle møde, men overser måske ofte betydningen af 
de menneskelige faktorer for et værdiskabende møde.

Tillid og tryghed er afgørende faktorer i vidensdeling og godt samarbejde. Dette forudsætter fornemmelsen af (en god) kontakt 
mellem mødedeltagerne. Men når vi flytter et møde til det virtuelle rum, ændres de kendte faktorer for kommunikation. Vores 
nonverbale sprog reduceres markant, når vi ikke længere kan se hinanden som vi kender det fra det fysiske rum. Omvendt giver 
fraværet af nonverbale signaler muligheder for en mere rationel beslutningstagning. Så hvad betyder det for relationer, tillid og 
kommunikationen, når vi forlader det fysiske rum og i stedet mødes online? Hvordan holder mødeleder samarbejdet på rette 
spor, når forskellige meninger kommer på tværs og hvis bølgerne går højt, når vi ikke længere kan se og aflæse hinanden som vi 
er vant til?  

Bliv klogere, bliv inspireret, online og helt gratis.
Tilmeld dig i dag eller senest den 26. februar på mail: tilmelding@neetacademy.dk
Du er velkommen til at invitere medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre med til mødet. 
Det eneste vi skal bruge, er din mailadresse, så vil du, når vi nærmer os mødet, modtage en 
mødeindkaldelse via Teams.

Morgenens mediator er Charlotte Bæk 
Risbjerg.
Charlotte har undervist, holdt møder, og 
medieret virtuelt på tværs af landegrænser 
siden 2012.
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