Møde for 15-500 deltagere
Deltagerne fordeles i tre grupper
De tre grupper arbejder i turnus
Èt mødelokale til rådighed
08.00-08.45 Ankomst, parkering og morgenmad (se oversigtskort)
Gruppe 1 parkerer på P2 og går ind bag murene via den grønne port
Gruppe 2 parkerer på P3 og går ind bag murene via bilporten
Gruppe 3 parkerer på P4 og går ind bag murene via porten i muren mod nord
Ved alle indgange er der opstillet hånddesinfektionsmiddel.
Udlevering af Grab’n Go poser med portionsanrettet morgenbrød, kaffe/the og en lille håndsprit til alle.
Morgenmaden nydes gruppeopdelt i 3 udendørs områder:
Gruppe 1 ved Magasinet / i Fængselsgården, imod vest
Gruppe 2 ved Snedkeriet / i Nordgården
Gruppe 3 ved Trykkeriet / i Fængselsgården, imod øst
08.45-09.00 Alle deltagere modtager en velkomsthilsen fra direktøren
Link med velkomst og info om næste lokation kommer på deltagernes egen telefon, hvorefter de fordeler sig.
09.00-10.30 Turnus 1
Gruppe 1 til plenum oplæg i Snedkeriet:
I mødelokalet er der opstillet x antal borde med egen stol (højt cafébord eller almindeligt skolebord).
Hver mødedeltager har sit eget bord angivet med nummer. Lokalet er indrettet med god afstand mellem alle borde.
Gruppe 2 til Walk’n Talk-workshop:
Via brug af tablets er det muligt at styre en Walk’n Talk session i det store område omkring FÆNGSLET. Det vil være
jeres egne spørgsmål og cases, der præsenteres på skærmen og som lægger op til refleksion og dialog i små teams;
4 personer om én tablet. Den samme person styrer tabletten gennem hele sessionen, og i samråd beslutter hvert
team sin rute rundt i området. Dette sikrer den nødvendige afstand mellem alle teams.
Gruppe 3 til teambuilding:
Inddelt i små teams med god afstand arbejdes der med praktiske teamøvelser. Der er i alt tre teamøvelser.
10.30-11.00 Pause
Rengøring af mødelokale.
11.00-12.30 Turnus 2
Gruppe 1 i Walk’n Talk-workshop
Gruppe 2 på teambuilding
Gruppe 3 til plenum oplæg
12.30-13.30 Frokost og gårdtur i det fri
Udlevering af Grab’n Go poser med portionsanrettet frokost og en sodavand på tre udendørs lokationer.
Der vil være flere områder, hvor maden kan afhentes, så den fysiske afstand opretholdes.
I forudbestillingen tager vi naturligvis de almindelige hensyn til allergikere, vegetarer og andre, og emballeringen er
fortsat miljøvenlig.
Rengøring af mødelokale.
13.30-15.00 Turnus 3
Gruppe 1 på teambuilding
Gruppe 2 til plenum oplæg
Gruppe 3 i Walk’n Talk-workshop
15.00-15.15 Afslutning
Dagen afrundes i de tre grupper med mulighed for Grab’n Go kaffe/the og kage. Eventuel kåring af vinderteam.

