
Teknisk udstyr og rammer for mødet

Teknisk udstyr og rammer for mødet

Når du skal forberede mødet, er du nødt til at overveje, hvordan du kan/vil præsentere materialet, både ud 
fra hvor mange I er, samt hvad I har af teknisk udstyr.

2-3 DELTAGERE

Det er altid muligt at afholde møde for en lille gruppe, uanset hvilket udstyr du har til rådighed.

4-10 DELTAGERE

Det er næsten altid muligt at afholde et møde for en mellemgruppe, uanset hvilket udstyr du har til rådighed. 
Eneste undtagelse er, hvis du vil bruge pc uden projektor. Så er det nødvendigt at have flere pcére, da der 
max. kan sidde 3 personer om hver pc.

10-20 DELTAGERE

Hvis I er en stor gruppe, er du nødt til at have en overheadprojektor, et stort tv eller en pc med projektor. 
Generelt for møder med store grupper gælder, at der er begrænsede muligheder for diskussion, da det vil 
tage for lang tid. Det vil også være svært at gennemføre mødet på 2 timer, og du skal forvente at bruge 
ca. 2 1/2  time på et stort møde.

OVER 20 DELTAGERE

Hvis I er over 20 deltagere og dermed skal holde et stormøde, så er det nødvendigt med en overhead 
projektor eller en pc med projektor, så alle kan se noget. Der er ligesom med store grupper begrænsede 
muligheder for diskussion, da det vil tage for lang tid. Du skal her forvente at sætte en ekstra halv time af til 
mødet.

Hvis du ikke har det nødvendige udstyr til rådighed, kan du evt. dele en stor gruppe eller et stormøde op 
i mindre grupper og så holde flere møder med enten små grupper eller mellemgrupper. Alternativt kan du 
overveje, om det er en mulighed at låne eller leje det nødvendige udstyr.
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