
 
AU HR’s guidelines for god mødekultur 

Mødeleder - før mødet: 

1. Lav et mødeoplæg, som er dit eget arbejdspapir (ikke en dagsorden eller indkaldelse) 
2. Overvej: 

a. Hvad er formålet med at holde mødet? 
b. Hvilken reel forskel skal mødet gøre/ skaber mødet værdi for AU? 
c. Er et møde overhovedet nødvendigt? Kan du evt. selv løse det? Kan det klares pr. telefon/telefon-

konference eller pr. mail. Kan det klares ved at sende et oplæg til kommentering eller på anden 
vis? 

d. Hvis et møde er nødvendigt, så overvej formen. Skal I mødes fysisk, på Skype, Adobe Connect, 
Facetime (en Apple-facilitet) eller videolink? 

e. Kan mødet gøres kortere end 1 time? 
f. Hvem skal deltage? Hvad er den rigtige sammensætning af deltagere? Hvorfor skal de med?  Kan 

de bidrage med noget relevant og betydningsfuldt til resultatet? Hvem kan bidrage med hvad? Er 
alle punkter relevante for alle - kan nogen med fordel deltage delvist under relevante punkter? 

3. Tænk over rammerne for mødet:  
a. Hvor skal det foregå? 
b. Skal det foregå stående eller siddende etc.? 
c. Hvordan skal bord-/stoleopstilling være? 
d. Hvilket materiale skal deltagerne have inden mødet/udleveret på mødet? 

4. Definer mødetype: Er det et beslutningsmøde, koordineringsmøde, informationsmøde, erfa-møde, arbejds-
/kreativt møde, forhandlingsmøde? 

5.  Hvilke faciliteringsmetoder har du brug for at bringe i anvendelse i løbet af mødet? Er der brug for f.eks. en 
styret eller en mere åben proces?  

6. Skriv en realistisk og motiverende mødeindkaldelse, så deltagerne kan se, hvad der skal foregå, og så de 
har mulighed for at vurdere, om det er relevant for dem at bruge tid på dit møde. Indkaldelsen kan. f.eks. 
indeholde: Baggrund for mødet, formål med mødet, hvad skal mødets output anvendes til og af hvem, 
hvilken type mødet er det, hvad skal deltagerne evt. have forberedt hjemmefra. Angiv tid for hvert punkt 
samt, om punktet er til drøftelse, information eller beslutning. Angiv desuden kort under hvert punkt, hvad 
formål med punktet er. 

7. Send mødeindkaldelsen ud i god tid (minimum 1 uge før – gælder ikke faste ugentlige møder), så 
deltagerne har mulighed for at forberede sig. 

8. Book lidt ekstra tid i lokalet før mødestart ifm. Skype/videolinkmøde, så du har tid til at få styr på teknikken. 
9. Send evt. på forhånd PowerPoint, flip-overs, bilag mv., som anvendes/uddeles på mødet, til 

mødedeltagere, som deltager via Skype/videolink. 
10. Overvej hvilken type referat, der er brug for (f.eks. beslutnings- eller forhandlingsreferat).(Se grundnormer 

for referenter i AU HR, som ligger på HR Sharepoint). 
11.  Træf evt. aftale med en referent. 

 

Mødeleder – ved mødestart: 

1. Kom i god tid, så du kan gøre mødelokalet klar. 
2. Kald op til den/de øvrige destinationer i god tid, så evt. tekniske problemer er afhjulpet inden mødets start. 
3. Start til tiden – også selv om ikke alle deltagere er dukket op. 
4. Bed alle slukke mobiltelefoner m.v.  
5. Indled med kort rammesætning af mødet/ kort gennemgang af dagsordenen. 
6. Undgå at punktet ”Eventuelt” bliver et ”alt godt fra havet”-punkt, men placer evt. yderligere punkter, der 

hvor de naturligt passer ind i dagsordenen.  
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Mødeleder – under mødet: 

1. Vær tydelig i din mødeledelse - rammesæt punkterne kort, lyt, stil åbne spørgsmål og skab fremdrift i
mødet.

2. Sørg for at inkludere alle deltagere – også dem på videolink/Skype.
3. Konkluder på punkterne, herunder på ansvarlige og deadlines.
4. Hold tiden og lav god afslutning på mødet: Hvad er næste skridt, næste møde, opfølgning etc.

Mødeleder – efter mødet: 

1. Følg hurtigt op på aftaler, som blev truffet på mødet.
2. Hvis der skal udarbejdes et referat af mødet, send det til deltagerne så hurtigt som muligt – gerne inden for

en uge efter mødet.
3. Sørg som udgangspunkt for, at referatet godkendes mellem møder frem for på møder.

Mødedeltager – før mødet: 

1. Læs mødeindkaldelsen, når du modtager den, og orienter dig om, hvad der kræves af din forberedelse til
mødet.

2. Kom velforberedt til mødet.

Mødedeltager – under mødet: 

1. Kom i så god tid, at mødet kan starte til tiden.
2. Tag ansvar og giv følgeskab til mødelederen ved nærværende og aktiv mødedeltagelse.
3. Hold fokus på mødets formål/punktets formål.
4. Skab ikke møder i mødet.
5. Særligt for møder via videolink: Teknikken og lydforholdene under et videolinkmøde kan være en

særlig udfordring, som kræver lidt ekstra opmærksomhed, for at alle får et godt møde. Derfor:
a. Undlad at småsnakke med sidemanden og hen over bordet.
b. Undlad at skramle med papirer, kaffekopper, kaffekander, kagefade og stole. Al lyd går i

mikrofonerne, hvilket gør det vanskeligt for de fjerne destinationer at høre, hvad der bliver sagt.
c. Er der mere end 6 deltagere på en destination, skal mikrofonen flyttes hen til den person, der

taler, ellers kan de fjerne destinationer ikke høre, hvad der bliver sagt. Alternativt (og en bedre
løsning) kan der tilkobles flere mikrofoner.

d. Tal højt og tydeligt og kun én ad gangen.
e. Hvis det kan lade sig gøre ift. lokalet og antallet af deltagere, vender alle front mod kameraet,

så alle deltagere føler sig inkluderet i mødet.

Mødedeltager – efter mødet: 

1. Følg hurtigt op på aftaler, som du fik ansvaret for på mødet.
2. Læs referatet, når du modtager det, og send dine eventuelle bemærkninger til referenten inden for den

fastsatte tidsfrist.
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