Vejen til en god beslutning

2.Undersøg

1. Præciser
Hvad I skal
beslutte og
evt. hvorfor?

Ordet er frit!

3 TÆNK

Lyt og vær nysgerrig

2- 5 min til egne
tanker.

Diskuter ikke for/imod!
Alle bidrager med viden, erfaring og
ideer.
Sæt tid på!
Talerunder ell. 2-3 pers. gruppesnak
sikrer alle kommer til orde.
Talerunder sikrer alle kommer til orde

Hvad mener du
er vigtigt?

4 Vurder

5 Beslut

Fortæl hinanden
hvad I mener og
hvorfor.

Måske er beslutningen
åbenlys.

Opstil evt. fælles
kriterier som
beslutningsgrund
-lag

Ellers sæt fast tid af til
dialog.
Når I ikke til enighed kan I
lave en afstemning.
Husk at dokumentere
jeres beslutning 😊

Når vi skal træffe beslutninger, har vi tendens til at blande viden, erfaringer, holdninger og vurderinger. Det bliver nemt en lidt kaotisk snak, som bliver kilde
til forvirring og frustration, og hvor de mest talende får størst indflydelse. Ved at strukturere dialogen og beslutningsprocessen kan I sikre alle kommer til
orde, der bliver bedre plads til at lytte til hinanden, I får tid til at tænke jer om, og I vil oftest træffe bedre beslutninger.
Modellen ovenfor skitserer en struktur, som I kan øve jer på og tilpasse, så den passer til jeres behov. Når I har præciseret, hvad det er for en beslutning I skal
træffe, er det vigtigt I er åbne og lydhøre overfor hinanden. I skal ikke komme med holdninger og vurderinger, når I undersøger. Vær i stedet nysgerrige. Når I
er fyldt med nye input, så giv hinanden lidt tid til tænke over, hvad I hver især mener. Ro giver plads til tanker især for nogle. Tag dernæst en runde på, hvad I
mener beslutningen skal være og hvorfor. Måske er der argumenter som går igen, og som I kan bruge som beslutningsgrundlag. Når alle er blevet hørt, er det
tid til at træffe en beslutning. Husk at dokumentere jeres beslutning

