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Sådan holder vi gode møder 

 

 

Vore sektionsmøder har primært et fagligt formål, og da det er vigtigt at sikre indholds-

tunge møder, har vi ikke møder med faste intervaller men efter behov. 

 

Dagsordenen udfærdiges af sekretariatslederen og 1-2 medarbejdere (på skift), således 

at der sikres et relevant og fyldigt indhold. Det er op til alle – og ikke kun sekretariats-

lederen - at gøre opmærksom på, når der er emner/punkter, som kan begrunde afhol-

delse af et sektionsmøde. 

 

Der er i sektionen enighed om at efterleve følgende: 

 

Inden mødet 

 Dagsordenen skal have et relevant indhold, og det er således relevant for alle at 

være orienterede om, hvad der rører sig på AU, på Aarhus BSS , på instituttet og 

hos kolleger, uanset om det har direkte indflydelse på ens daglige arbejde. Vi er på 

den samme arbejdsplads og understøtter alle på forskellig vis vore kerneproduk-

ter: undervisning og forskning. 

 Dagsordenens omfang skal være i harmoni med mødets varighed. 

 Dagsorden og evt. materiale udsendes i god tid inden mødet. 

 Det fremgår af dagsordenen, om der er tale om diskussionspunkter, som forventes 

at munde ud i en beslutning på mødet. 

 Alle mødedeltagere forbereder sig, hvis der er punkter, som kræver forberedelse. 

 Der vælges et mødelokale, som egner sig til antal deltagere. 
 

Under mødet 

Det er mødelederens ansvar, at 

 dagsordenen overholdes 

 opsummere og konkludere efter hvert punkt 

 sikre overholdelse af talerækkefølge 
 

Det er alles ansvar, at 

 møde op til tiden 

 være velforberedte 

 vise engagement og deltage aktivt 

 have fokus på mødet (og ikke snik-snakke, sms’e osv.) 

 udvise respekt for hinandens holdninger (det er OK at være uenige) 

 bidrage til, at der er en god stemning på mødet 
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Efter mødet 

Hvis der er beslutningspunkter, udsendes der et kort referat efter mødet. I øvrigt for-

udsættes det, at man prioriterer deltagelse i sektionsmøderne og er man forhindret,  

må man søge informationer om mødeforløbet hos en kollega. 

 

Har en eller flere mødedeltagere haft en dårlig og/eller en særligt god oplevelse på et 

møde, hører sekretariatslederen det gerne efterfølgende, så der kan ageres hensigts-

mæssigt og dermed i fællesskab løbende forbedre vore møder. 
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