Visions- og strategidag
Sæt mål for sognet. Og nå det!

På visions- og strategidagen beslutter I jer
for en stærk vision. I ved, hvad I vil opnå af
resultater i sognet, og ikke mindst hvordan I
når dem.
Det bliver en god dag, hvor udbyttet
holder rigtig længe og skaber sammenhold omkring det fælles mål.
Claus Due leder jer gennem dagen,
hvor I bliver enige om:
• Jeres vision for sognet.
• Hvad I vil nå af konkrete
resultater.
• Hvordan I arbejder systematisk for
at nå dem.
• Hvordan I får det gjort trods den daglige
travlhed.
Kontakt på 41 67 45 62 eller kontakt@dialogmedsognet.dk

dialogmedsognet.dk

Program for en effektiv
visions- og strategidag

09.00-09.10

Velkommen til en dag om en spændende fremtid
Formanden byder velkommen og fortæller om dagens formål.

09.10-12.00

Hvad vil du med dit sogn?
Vi starter med at tale om visioner og mål, og vi formulerer den
vision, der vil fungere som ledestjerne for indsatsen. I den
forbindelse kortlægger vi sammen sognets styrker, svagheder
samt modvind og medvind, der skal udnyttes eller håndteres.

12.00-12.45

Frokost

12.45- 14.00

Se dit sogn på en ny måde
Ved at anskue sognet med analytiske briller, indser vi måske,
at nogle dele af sognet forfordeles i vores tilbud og kommunikation. Med visionen for øje er det nu nemmere at sætte ind
de steder, der sikrer den korteste vej til visionen.

14.00-15.00

Hvad vil vi gøre ved det?
Vores dialog med sognet er en rejse, hvor vi knytter stadig
tættere bånd til de mennesker, vi taler til. Den nye vision lægger op til en revidering af indsatsen, og den skal planlægges,
så rejsen fører til målet. Men hvilke indsatser?

15.00-15.30

Hvordan får vi det gjort?
Vi runder dagen af med en kop kaffe og aftaler, hvordan
visioner og planer realiseres. Og ikke mindst - vi bliver enige
om, at det er det, I vil. Og sådan I gør!

