VISUEL FACILITERING
Skab kreativitet og nytænkning med visuel facilitering
på̊ jeres næste møde eller workshop. Opnå̊en bedre
forståelse, overblik og refleksion over dagens emner.
Skab det fælles afsæt for handling.

ET VISUELT REFERAT

SKAB OVERRASKELSE

som tegnes live, huskes
bedre

og dialog gennem
forberedte tegninger

Skab en helt ny dynamik og samtale
til jeres næste møde eller workshop.
Jeg starter med 2-3 meter blankt
papir på̊væggen og opsummerer
dagens vigtigste budskaber og
konklusioner gennem en lang række
billeder og ord.

Skab kreativitet og nytænkning med
håndtegnede arbejdsark. Gennem
visuelt stimulerende arbejdsark,
plakater eller kort, sætter du skub
i dialogen og udviklingen på̊ jeres
workshop.

Resultatet er et visuelt referat som
huskes langt bedre af deltagerne.
Brug mig live til at få udarbejdet fx
Workshop plancher
Handleplaner
Møde referater

Jeg udarbejder fx
Arbejdsark
Skabeloner
Dagsordner
Memory cards
Små illustrationer

VISUEL FACILITERING
Fra forståelse, overblik og refleksion til handling
Ind af det ene øre - ud af det andet
Kan du huske, hvad der stod på den sidste PowerPoint
præsentation du så? Sikkert ikke, og det samme gælder for
dine kolleger, ansatte eller frivillige. En PowerPoint bliver
arkiveret både mentalt og fysisk, og alt det vigtige som
deltagerne skulle huske eller arbejde videre med, lander
ofte i en skuffe, i en mail eller samler støv i hukommelsen.
Hjernen husker billeder og symboler
Visuel facilitering, derimod, fremmer forståelsen af de emner I
arbejder med, da hjernen er skabt til at tænke i billeder
og korte budskaber. Jeres personlige referat tager form
undervejs som dagen skrider frem, og understøtter dialogen
og engagementet i dagens emner.

Den færdige illustration viser dagens vigtigste budskaber
på en enkel og sjov måde for alle. Der tales ofte om
illustrationen undervejs i pauserne, og dermed huskes
konklusionerne bedre og skaber dialog og refleksion.
En tegning som giver smil på læben og huskes
Når dagen er slut kan det visuelle referat hænges op et
sted, hvor det ses. Der er også mulighed for at få den
indscannet til PDF fil, så I kan printe og udlevere den til
deltagerne.
Et spændende og anderledes ”mindmap-referat” af dagens
oplevelser, input og konklusioner - lige til at hænge op på̊
kontoret og arbejde videre med.
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Se flere eksempler på overlap.dk

OM OVERLAP.DK
JEG ER FACILITATOR OG SOCIAL ENTREPRENØR, som
brænder for at facilitere kreative processer, der kan gøre
verdenen til et mere generøst sted.
Jeg er oprindeligt uddannet i USA som antropolog, og
har arbejdet som leder og projektleder i mere end 25 år
for frivillige foreninger og organisationer i både USA og
Danmark. Jeg har udviklet rigtig mange innovationsprojekter
og også skrevet et hav af fondsansøgninger, der skaffede
midler til at realisere ideerne. I 2013 blev jeg færdig med
en master i socialt entreprenørskab på RUC, og i 2015
grundlagde jeg virksomheden OVERLAP.DK, hvor jeg fokuserer på at finde de fælles værdier - overlappet - mellem
forskellige sektorer og mennesker, når vi samarbejder om
social innovation.
Jeg har i dag to ben i virksomheden: Jeg arbejder fortsat
med frivillige foreninger, som jeg hjælper med ledelse,
strategiudvikling, trivsel, netværksarbejde og meget
mere, og så arbejder jeg med social innovation, hvor jeg
faciliterer kreative udviklingsprocesser i mange forskellige
sammenhænge, bl.a. på professionshøjskoler, i kommuner
og i lokalsamfund.
Jeg syntes, at det visuelle kan noget særligt. Derfor benytter
jeg mig mere og mere af visuel facilitering, hvor jeg tegner
præsentationer, skabeloner, referater mv.”
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