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HVORFOR
1:1-møder?

Fordi...

Når du afsætter tid, der
dedikeres til hver enkelt
medarbejder, viser du dem, at
de er betydningsfulde.

Som leder har du garanteret
masser af opgaver og mål,
men ikke nok timer til at nå
det hele.

Løbende 1:1-møder er en
mulighed for kontinuerligt at
forventningsafstemme og
planlægge arbejdet sammen.

Du skal lede dine projekter,
lede dine medarbejdere og
håndtere de million andre
presserende opgaver, der
har det med at dukke op
hver eneste dag.

Det er også en unik mulighed
for at diskutere vigtige og til
tider sensitive emner som
nemt overses i en travl
hverdag.

Det er også grunden til, at
mange ledere begår den fejl,
at de nedprioriterer et af de
nemmeste og mest effektive
måder, hvorpå de kan højne
medarbejdertilf redshed og
performance:
Løbende 1:1-møder.

"Løbende
1:1-møder forbedrer
medarbejdertilfredshed
og performance."
1:1-møder giver dine
medarbejder en mulighed for
at modage feedback og
diskutere det, der er vigtigt for
dem.
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BOOKING af 1:1-møder
Det er vigtigt, at du betragter dine 1:1-møder som
hellige og fortæller dit team, at du vil prioritere
møderne højt.
Når du aﬂyser et planlagt 1:1-møde sender det
nemlig et uheldigt signal til dine medarbejdere
om, at dine andre opgaver er vigtigere end dem.
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Hvis du bliver nødt til at rykke et møde, så gør det
hurtigt og ﬁnd et andet mødetidspunkt med det
samme. Husk at forklare din medarbejder,
hvorfor du bliver nødt til at ﬂytte mødet.
Disse ﬁre tips vil hjælpe dig med at få booket
møderne, så de bliver nemmere at prioritere:

Sådan hjælper Adapto dig:
Sæt din Adapto-assistent på som
mødedeltager, når du booker 1:1møderne i din kalender. Så håndteres
hele mødeprocessen for dig.
Booker du mødet gennem Adapto er
de 4 tips automatisk sat op for dig.
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Book månedlige møder
En god tommelﬁngerregel er at afholde ét
månedligt 1:1-møde per medarbejder.
En ny eller særligt udfordret medarbejder
kan dog have brug for ugentlige møder.
Tilpas møde-f rekvensen til den enkelte.

Book en time
Gode 1:1-møder varer mellem 30 og 90
minuter afhængigt antal og omfang af
punkterne på agenda'en.
I de ﬂeste tilfælde er en time passende.
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Book et mødelokale
Husk at booke et fysisk eller online møderum
forud for mødet - gerne samtidigt med, at
du booker mødet.
Overvej en gåtur (walk ‘n’ talk) ind imellem.
Det giver en anderledes og mere åben
dialog.

Book en møderække
Møder er nemmere at prioritere, når de er
booket i din kalender i god tid i forvejen.
Dermed kan du planlægge rundt om dem
og du behøver ikke booke et nye møde hver
måned. Og så giver det ikke mindst din
medarbejder en oplevelse af kontinuitet.
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FORBEREDELSE
til 1:1-møder
Uden forberedelse ender 1:1møder ofte mere som hyggelig
snakke end som forretningskritiske samtaler.
Selv hvis det lykkes at komme
f rem til de vigtige emner, så er
der sjældent tid tilbage til at
komme ordentligt rundt om
emnerne og ﬁnde løsninger.
Derfor dropper en del ledere 1:1møderne for at gøre plads til
mere presserende opgaver. Men
det er en dårlig idé.

Den bedste forberedelse er den,
hvor dine medarbejdere sender
deres tanker til dig før mødet.
Herefter sender du dem en
agenda (dagsorden), der tager
højde for de behov, de har givet
udtryk for.
På den måde ved I begge, hvad
mødet kommer til at handle om.
Når begge parter ved, hvad der
kommer, går I ind i mødet parate til at gøre en forskel.

Forberedelse er derimod nøglen
til, at løbende 1:1-møder bliver
samtaler, der driver tilf redshed
og performance.
Sådan hjælper Adapto dig:

Fortæl dine medarbejdere, at du
forventer, at de forbereder sig til
møderne - ligesom de kan
regne med, at du har forberedt
dig.

Før hvert møde guider Adapto
medarbejderen hurtigt og sikkert
gennem de ﬁre spørgsmål.
Før hvert møde kan du:
Se medarbejderens forberedelse
Lære hvordan du hjælper din
medarbejder (adaptiv læring)
Sende en pre-udfyldt agenda ud

4 gode spørgsmål
Disse ﬁre spørgsmål kan hjælpe din medarbejder med
at forberede sig til jeres 1:1-møder.
Spørgsmålene skaber mest mulig reﬂeksion på mindst
mulig tid og fokuserer jeres 1:1-samtale.

1
2
3
4

Hvad håber du at få ud af mødet?

Hvilken situation/opgave vil du gerne tale om?

Hvad er din største udfordring lige nu?

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe mest muligt?
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AFHOLDELSE
af 1:1-møder
Når I mødes og har fundet jer
godt til rette med en kop te eller
kaffe, så snart med at afklare,
hvad I vil opnå med mødet.

En god måde at åbne denne
dialog er, at se på
medarbejderens forberedelses
noter og bede vedkommende
om at uddybe dem.

Start altid med WAWTTA:
Du kan for eksempel sige:

What
Are
We
Trying
To
Accomplish
Når I ved, hvad I vil opnå,
gennemgår du agenda'en, så I
er enige om hvilke punkter
mødet kommer til at dække.
Sørg for at mødets
omdrejnings- punkt er
medarbejderens
behov og de udfordringer
vedkommende har beskrevet i
forberedelsen.

“Jeg kan se, at du gerne vil
tale om den snarlige deadline
på pipeline-projektet og, at der
er nogle udfordringer med at
nå den. Vil du ikke lige fortælle
mig lidt mere om det?"
Gør alt hvad du kan for at gøre
mødet til en behagelig stund, I
har sammen. Det styrker den
åbne dialog og opbygger tillid
mellem jer. Medarbejderen
skal se f rem til disse møder.
Pas på med at antage, at du
har alle svarene. Forbliv i
stedet nysgerrig og stil åbne
spørgsmål. De starter med
“hvad”, “hvorfor” og “hvordan”
og fordrer åben dialog.
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Læs gerne resuméet højt. Det
er en nem og effektiv metode
til at afstemme forventninger
til “hvem gør hvad, hvornår?”
Afslut mødet ved at spørge ind
til din medarbejders oplevelse
af mødet og om der er andet
vedkommende har brug for.

Hold styr på tiden mens i
bevæger jer gennem
punkterne på agenda'en.
Opsumér jeres samtale,
når der er 10 minuter
tilbage og tjek at I har
nået de aftalte punkter på
agenda'en og opnået
hvad I ville med mødet
(WAWTTA).
Skriv et kort resumé med
de vigtigste beslutninger
og aftaler inden mødet
slutter.

På den måde får du feedback
og din medarbejder føler sig
lyttet til.
Husk altid at modtage
feedback med ynde - ingen
(sø-)forklaringer - bare tag
imod, og sig "tak".

Sådan hjælper Adapto dig:
I mødet har du alt lige ved hånden
(forberedelse, agenda, resuméer mv.).

Beslutninger og aftaler kan nemt
skrives ned - både i løbet af mødet
eller som opfølgning.
Resumé og evaluering deles nemt
og opbevares sikkert.
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OPFØLGNING
på 1:1-møder
Det er vigtigt at følge op på 1:1-møder, fordi det styrker den
løbende forventningsafstemning og progression på aftaler og
opgaver.
Resuméet spiller en afgørende rolle i en god opfølgning. Det
indfanger dét I har aftalt under mødet og øger sandsynligheden
for, at aftaler bliver overholdt og arbejdet udført.
Skriv resuméet i mødet sammen med din medarbejder, så I
allerede dér bliver enige om “hvem, der gør hvad, hvornår”.
Hvis du har brug for lidt mere tid til at reﬂektere over mødets
indhold, kan du selvfølgelig skrive resuméet efter mødet. Bare
husk, at et resumé - hvor kort det end måtte være - er nødvendigt.
Vi glemmer overraskende hurtigt selv vigtige aftaler f ra møder, så
skriv resuméet, så hurtigt du kan.
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Når du har skrevet dit resumé,
bør det deles med din
medarbejder og opbevares
sikkert for at sikre fortrolighed.

Nu hvor alt er dokumenteret
og sat på skinner, vil jeres
samtaler begynde at bygge på
hinanden.

En god opfølgning indeholder
også en evaluering af mødet.
Fokusér på, hvorvidt
medarbejderen ﬁk den hjælp
vedkommende havde brug for.

Løbende 1:1-møder vil sikre, at
jeres prioriterer kontinuerligt
afstemmes og tillid bygges op
mellem jer.

På den måde bliver det klart om
der stadig er noget, der skal
afklares eller på anden måde
holder din medarbejder f ra at
handle på dét, I aftalte i mødet.

Afhold møder med mening og
giv dine medarbejdere den
støtte de behøver for at trives
og performe i dit team.

Husk også at følge op personligt
mellem 1:1-møder. Det vil styrke
din medarbejders progression
yderligere.
Vær nysgerrig og støttende
f rem for utålmodig og
kontrollerende.
Dét giver din medarbejder bedre
mulighed for og lyst til at stille
spørgsmål og få feedback.

Sådan hjælper Adapto:
I Adapto kan du nemt skrive, dele og
opbevare resumé og aftaler.
Adapto sørger også automatisk for
en simpel 2-klik evaluering af mødet.
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Forslag til en

1:1-møde agenda

1

Sæt rammen for mødet
WAWTTA og gennemgang af agenda

Opfølgning f ra sidste møde
Noget der stadig er udestående?

3

Hovedemne(r)
1-3 emner af betydning for jer begge

Any other business (AOB)
Andre 'små-ting', der skal afklares

5

2
4

Opsummering (Resumé)
Hvem gør hvad hvornår?
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Kunder kommer ikke
først. Medarbejdere
kommer først.
Hvis du behandler
dine medarbejdere
godt, behandler de
dine kunder godt.
Richard
Branson
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Hovedpunkterne
1:1-møder er et simpelt og yderst effektivt værktøj til at øge
medarbejdertilf redshed og performance.
Book møderækker med en-times 1:1-møder med alle dine
medarbejdere og hold fast i dem.
Forberedelse er afgørende. Bed dine medarbejdere om at forberede
sig og husk at sende dem en agenda forud for mødet.
Skab en tillidsvækkende atmosfære i mødelokalet. Lyt mere end du
taler under mødet.
Brug de sidste 10 minutter af møderne til at opsummere og bede om
feedback.
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Booking
Forberedelse
De 4 spørgsmål:
1. Hvad håber du at få ud
af mødet?
2. Hvilken situation/
opgave vil du tale om?

Book månedlige
møder
Book en time
Book et rum
Book en
møderække

3. Hvad er din største
udfordring lige nu?
4. Hvad kan jeg gøre for
at hjælpe mest muligt?

Send en agenda

Opfølgning
Hvem
gør
Hvad
og
Hvornår?

Afholdelse
What
Are
We
Trying
To
Accomplish
Åbne spørgsmål:

Hvad...?
Hvorfor...?
Hvordan...?
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Adapto - et CRM-system til
ledere.
Adapto er et simplet digitalt
ledelsesværktøj, der gør din daglige
ledelse nem og nærværende.
Adapto giver dig overblik over og
dybde i dine løbende
ledelsesopgaver.
Adapto kan facilitere 1:1-møder,
tjekke ind på medarbejdertilf redshed, huske mærkedage og
meget mere.
Den integrerede ledelsesudvikling
gør det nemt at udvikle dine
lederkompetencer - lige når der er
brug for det.
Vil du også gøre din daglige ledelse
nem og nærværende?

Se mere her: www.adapto.me
eller kontakt os på:
+45 7370 9982
info@adapto.me

