Att leda digitala möten

1 halvdag

Gör online-mötet levande, skapa interaktion och få resultat

Från förberedelser till genomförande och avslut
➜ Skapa trygghet, lust och engagemang för det digitala mötet
➜ Använd rösten och visualisering som verktyg
➜

Från fysiska möten till online-möten
Online-möten har blivit vardag för många av oss. Vi skapar länkar, kopplar
upp oss och bjuder in till möten i Teams, Zoom, Skype eller på andra digitala
mötesplattformar. Men att leda ett möte online kräver lite andra saker av
oss som mötesledare än vid "fysiska" möten där man snabbare och lättare
kan låta ordet hoppa mellan mötesdeltagarna, där man kan se och tolka
kroppsspråk och har lättare att läsa av blickar och ansiktsuttryck.
Praktiska kunskaper, verktyg och träning
På den här halvdagskursen får du kunskaperna du behöver för att kunna
leda möten online effektivt. Du lär dig att förbereda, genomföra och avsluta
mötet, att skapa interaktion, att använda röst och visualisering som verktyg
och tips på hur du kan göra när det uppstår problem i mötet.
Välkommen till en praktisk online-kurs i hur du leder möten online på
ett effektivt sätt, skapar interaktion och får resultat!

Boka direkt:
foretagsuniversitetet.se/2206

Att leda digitala möten
– effektiva online-möten i Teams, Zoom och på andra digitala
mötesplattformar
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•

syfte och mål med mötet
innehåll och agenda
teknik
förbered mötet
starta mötet
under mötet
använd visualisering
skapa interaktion
rösten som verktyg
när det blir problem
praktiska tips
sammanfattning av kursen

FAKTA

Deltagare

Metod online

Kursen vänder sig till dig som leder
möten online och vill få kunskaper
och redskap för att göra mötena mer
effektiva och leda till resultat.

Kursen livestreamas online via Zoom.
Du har möjlighet att interagera med
både kursledare och övriga kursdeltagare, ställa frågor och göra
övningar. Du får material sänt till dig
digitalt före kursen.

Mål
Kursen ger kunskaper och verktyg som
du behöver för att:
➜ skapa trygghet, lust och engagemang
för online-mötet
➜ utveckla din förmåga att leda och
genomföra möten online, på distans
➜ förbereda, genomföra och avsluta
mötet på bästa sätt
➜ leda och styra mötet med bland annat
röst och visualisering som verktyg.

DATUM
29 oktober 2021

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Kursledare
Tiina Piippo Hagman

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och
eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För
information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 eller skicka e-post till
kurs@foretagsuniversitetet.se.
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