Helheten kring en Open Space-konferens
För att säkerställa bästa möjliga resultat erbjuds en helhet omfattande förberedelser, Open Space-möte o uppföljning/utvärdering.
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1. Förberedelser: I planeringsmötet (6 tim) utforskar vi förutsättningar, syfte, definierar
handlingsutrymmet och planerar uppföljning. Stöd/mentorskap erbjuds därefter,
utifrån behov. Ibland kan mer omfattande förberedelser krävas för att nå bästa effekt.
2. Open Space-möte: Här ges utrymme för samtal kring konferensens tema. De genuint
viktiga frågorna identifieras och processas. Designen kan även omfatta prioritering,
möjligheter att ta initiativ och handlingsplanering. Detta kräver dock mer än en dag.
3. Uppföljning: Kontinuerlig uppföljning planeras redan i förberedelsefasen. Avstämningsmötet (inom 2v efter konferensen) syftar till att planera hur resultaten skall stödjas
och följas upp i framtiden(hur utrymmet hålls öppet). Vi gör även en första
utvärdering av processen.
4. Utvärdering: Alla möten avslutas med en muntlig utvärdering. 4-6 månader efter
konferensen genomförs ett uppföljningsmöte. Huvudsyftet med detta möte är att
bestämma hur arbetet skall gå vidare. Här görs en effektutvärdering som ger viktig
information för den fortsatta processen.
Samtliga möten dokumenteras och återkopplas inom 48 timmar.
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I alla möten används kreativa grupprocesser där alla kan delta på lika villkor. Vi öppnar
utrymmet så att deltagarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt. Våra
öppna och inbjudande arbetsformer bidrar till äkta kontakt mellan människor. De lär känna
varandra på ett djupare plan samtidigt som de utvecklar nya kunskaper.
Open Space-konferensen bidrar dessutom till att personer med samma intresseområden
finner varandra. Relationer/nätverk byggs och stärks bland deltagarna vilket är en styrka i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
Avslutningsvis vill vi betona att vårt erbjudande innebär en möjlighet att uppleva nya sätt att
mötas som är enkla att applicera i vardagen. Arbetsformerna utgår från förhållningssätt som
bidrar till att skapa ett livsberikande klimat. Det finns stora behov i vårt samhälle av
mötesformer som skapar förutsättningar för helhetssyn, delaktighet och dialog.
Mer info? Kontakta Thomas Herrmann 0709-98 97 81 eller www.openspaceconsulting.com

