
Årets gruppeleder / assistent møde fredag 23/10-2020  

 
   

Endnu en gang nåede vi lige akkurat at afholde vores RIV-møde inden der kom nye restriktioner.   

Tak til jer der kom.   

Vi var inddelt i hold af 6 personer, som var sammen hele dagen – i alt 24 deltager.   

   

Formiddagens program var med Claus Roager, som lovede os at vi i løbet af dagen ville få lidt mere viden, 

at vi ville komme til at grine og blive en smule provokeret.   

Claus startede med at fortælle at alle sender signaler om hvem vi er og at vi bør kigge indad / starte med 

os selv, hvis vi ønsker forandring.   

Han gav os et levende, inspirerende og sjovt indblik i Enneagrammet,  som 

er en model til psykologisk kortlægning – og beskrivelse af menneskers 

personlighedstyper.   

   

Claus gennemgik de 9 personlighedstyper og gav os dermed en forståelse for 

menneskers adfærdsmønstre.   

   

   

Eftermiddagens program med Humanic handlede om teambuilding – kreativitet 

og kommunikation.    

   

Vi fik i grupperne en opgave med overskriften ”Chainreaction” / ”kædereaktion” 

som vi i fællesskab skulle løse på tid. Der var stillet en masse dimser og dutter til 

rådighed  - sådan at vi i grupperne kunne løse hver vores opgave.   

Grupperne skulle arbejde hver for sig – og dog sammen – for at bygge en kæde-reaktion, som skulle 

munde ud i en stor fælles kæde-reaktion. Udfordringen var, at vi skulle løse vores egen opgave og 

samtidig holde fællesskabet for øje!   

Det blev faktisk til 4 super flotte opbygninger, som til slut blev til EN stor flot kæde-reaktion!   

Godt gået alle sammen! Det var tydeligt at det bragte, snak, forundring, samarbejds-øvelser og grin med 

sig.   

   

Tak for en dejlig, anderledes, inspirerende dag til Eva og Nina.   

Referent Henriette Makwarth    

   

   

Tak for jeres evaluerings-stik-ord til dagens arrangement- nedenfor ses et lille uddrag. Alle kommentarer 

er læst.   

      



   

Evaluering af dagen, 18 havde svaret:   

Overordnet:   

Som sædvanlig en fantastisk dag i flotte rammer.   

Dejligt med et afbræk i hverdagen.   

Enkelte mener der manglede sammenhæng mellem formiddagens/eftermiddagens program,   

   

Personlighedstyper og karaktertræk:   

   

  - Super inspirerende oplæg / underviser   

– Relevant indsigt i forskellighed   

– Lidt for meget ”pik og patter”   

– Lidt for meget ”stand-up”   

   

Eftermidddagens program Humanic:   

   

– Super godt, men svært   

– Samarbejde/lydhørhed blev udfordret – med et flot resultat   

– Sjovt   

– Lidt for langtrukkent   

   

Ønsker:   

Et sted med gratis Parkering   

   

   

  


