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Formelle og uformelle møder
Lav rammer/møderegler for jeres online aktiviteter
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Formelle og uformelle møder
Lav rammer/møderegler for jeres online aktiviteter

Fx:

- Alle kameraer skal være tændte (giver fornemmelse af nærvær + vi kan aflæse mimik og kropssprog)

- Alle slukker mikrofonen med mindre de har ordet (det giver ro på linjen)

- Fortæl deltagerne, hvordan de får ordet (fx håndsoprækning eller skriv i chatten)

- Fortæl deltagerne, hvordan de kan stille spørgsmål (fx håndsoprækning eller skriv i chatten)
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Formelle og uformelle møder
Generelle råd: 

- Vær tydelig omkring formålet med jeres online møde - en dagsorden giver overblik

- Fastsæt mødets varighed – HUSK PAUSER!

- Find dig et sted, hvor du kan sidde uforstyrret - gerne med en rolig baggrund

- Tjek placeringen af dig selv i skærmbilledet - Er hele dit ansigt er synligt? / Er du i øjenhøjde?

- Brug headset/høretelefoner – du kan bedre høre de andre og de andre kan bedre høre dig
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- Bestyrelsesmøder

- General forsamlinger (https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/digital-generalforsamling-saadan-goer-i )

- Udvalgsmøder

- Undervisning

- Samtaler

- Interviews

- Supervision

Formelle møder

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/digital-generalforsamling-saadan-goer-i
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Gør som I plejer – bare online:

• Dagsorden

• Ordstyrer 

• Referent 

• … osv. 

• HUSK PAUSER!
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Hvorfor skal vi bruge tid på de uformelle online aktiviteter?:

Det skal vi gøre for at …

• … holde foreningslivet i gang

• … holde fællesskabet ved lige (vi er sammen hver for sig) 

• … gøre noget godt for os selv og hinanden 
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Bagedyst: 

Uformelle møder



Fællestræning, fællessang
og dans

Foto: Melvin Kakooza
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Fredagsbar: - vi mødes over en øl online. Kan evt. kombineres med quiz eller banko

Banko: - gratis spilleplader kan findes online

Quiz: - vi mødes og quizzer . Det kan både være online quiz (fx Kahoot) eller mere traditionelle 

quiztyper som Jeopardy og spørgmål/svar-quizzer. 

Film- og bogklub: - vi mødes og taler om de film har set eller bøger vi har læst

Kryds- og tværsaften: - vi hjælper hinanden med at løse kryds- og tværs

Fællesspisning: - vi mødes over et godt måltid. Planlæg evt. at lav samme ret

Fortælleaften: - vi mødes og fortæller historier evt. med afsæt i tema (fx barndomsminder,                     

mit yndlingseventyr eller den vildeste røverhistorie jeg kender).                                                            

Sæt rammerne for hvem, der fortæller fra gang til gang. Går fortæller rollen på skift eller er alle på?
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Højskoleaften: - vi får et oplæg/foredrag med efterfølgende diskussion 

Spil og leg: - vi mødes for at spille og lege fx ”Gæt og Grimasser”, ”10 spørgsmål til Professoren”, 

”Land og by”, ”Tegn og Gæt” m.m. 

Ølsmagning: - vi indkøber og smager på samme øl. 

Café- og hyggeaften: Uformelt møde nogen anden dagsorden end at hygge og være sammen. Kan 

kombineres med spil, lege og quiz efter lyst og behov. 

Fællesbagning: - Vi mødes online og bager samme kage samtidigt. 

Temaaften: - aftenens aktiviteter sker med udgangspunkt i samme tema: fx oplæg,                       

debat, præsentation, vidensdeling, undervisning, visning m.v. 
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Kun fantasien sætter grænser!
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Hvilke erfaringer har du med online 
aktiviteter?
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Brainstorm:
- Har du en idé til 
online aktiviteter?
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Spørgsmål?

Kommentarer?
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PAUSE
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