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• Anslut gärna från 8.50, det kan ta några sekunder innan du blir insläppt i mötet.

• Om du har problem att komma in i mötet maila till: aiforledare@governo.se

• Du kan använda ovan mail under hela dagen om du får tekniska problem. 

• Du kommer vara på ”mute” när du ansluter, fortsätt ha mikrofonen avstängd förutom när du får ordet.

• Ha gärna på kameran under inledningen när vi presenterar oss för varandra, sedan kan du med fördel stänga 
av den så att vi minskar belastningen på uppkopplingen.

• På din egen bild finns det högst upp i högra hörnet en liten ikon med tre prickar. För att byta namn klickar du 
på ikonen med tre prickar och får då upp en rullmeny där valet ”byt namn” (change name) finns. Klicka där. 
Skriv gärna in ditt namn och organisation, exempelvis ’Malin Lindström Governo’ (trevligt för oss alla att se 
vilka som är med i mötet och var vi kommer ifrån).

• Om du vill ställa en öppen fråga för hela gruppen, använd ”raise hand” som du hittar under ikonen som heter 
”participants”. Det kommer då upp en ruta till höger där alla mötesdeltagare i en lista samt olika klickbara 
ikoner längst ner. Klicka på ikonen ”raise hand” för att begära ordet/ställa en fråga. Du kommer då se en liten 
hand bredvid ditt namn i listan. Invänta på att du får ordet. 

• Om du vill ställa en fråga till ws-ledarna eller kommentera det som sägs, använd chatten.

• När du är inne i mötet kan du välja olika ”lägen” för att se de övriga deltagarna. 

• Förbered dagen så att du har en plan för kaffe och vad du ska äta till lunch så det inte blir stressigt (lunchen 
kommer vara 45 min).

• Det kommer finnas möjlighet att fika i olika grupper för de som önskar.

• Glöm inte bort: res på dig med jämna mellanrum, det är ansträngande att delta en heldag digitalt!

Inför den digitala WS-dagen

mailto:aiforledare@governo.se
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Funktioner i Zoom som är bra att kunna!

Här kan du också slå på och av mikrofon och 

kamera, ändra ditt namn samt välja om du 

bara vill se de som deltar med video
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• 08.45 Vi testar Zoom för de som vill

• 09.00 Vi startar dagen – Presentation och reflektion från de digitala avsnitten

• 09.35 Pass 1 – Definiera utmaningen, introduktion och gruppindelning

• 10.10 Paus/fika, 15 min

• 10.25 Pass 1 – forts. definiera utmaningen

• 11.00 Pass 2 – Utforska möjligheter, målbild

• 11.30 Lunch, 45 min

• 12.15 Inspirationsföreläsning med Göran Lindsjö

• 13:15 Pass 2 – forts. utforska möjligheter, idégenerering

• 14.45 Paus/fika, 15 min

• 15.00 Pass 3 – Gå från ord till handling

• 15.50 Pass 4 – Dagens sista övning – Hisspitch!

• 16.15 Summering

• 16.30 Dagen avslutas

Agenda


