
Utnyttja malltexterna i inbjudan och bekräftelsemeddelandet

En bra inbjudan är tydlig och lättbegriplig. Den lockar till att delta i diskussionen och
omfattar högst en A4-sida. Inbjudan motiverar mottagaren till att bli intresserad av och delta
i en Kompetensens Dialogpaus-dialog.

Vi tog fram en inbjudningstext och en mall över ett bekräftelsemeddelande som du kan
kopiera, ändra och göra bättre samt komplettera luckor. De punkter som ska ändras anges
med rött.

**

Inbjudningstext

Hej! Välkommen att diskutera identifiering av kunnande. Vad hjälper oss att inse alla saker vi
kan?

Tid: datum och klockslag, till exempel ons. 15.9.2021 kl. 13.00–15.00

Plats: lokalens namn och besöksadress eller länk till nätdiskussionen

Alla samlar på sig kunnande i många omgivningar – ibland till och med utan att märka det.
Förutom kurser och utbildningar lär vi oss i arbetslivet, av fritidsaktiviteter och mänskliga
relationer. Allt kunnande är värdefullt! Det är emellertid inte alltid lätt att upptäcka sitt eget
kunnande. Diskussioner med andra människor kan ofta hjälpa oss att upptäcka vårt eget
kunnande.

Välkommen att diskutera och få insikter om egna styrkor, färdigheter och förmågor
tillsammans med andra – om vad du är bra på. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av
reflektioner kring ditt eget kunnande. Målet för diskussionen är att öka förståelsen av
kunnande och om att upptäcka det, och man behöver inte uppnå lösningar eller enighet.

Diskussionen som förs i gruppen leds av en handledare, och diskussionen utgår från
Dialogpaus-metoden som är ett jämlikt och förtroendefullt sätt att föra samtal. Du kan
bekanta dig närmare med Dialogpaus-dialogen på adressen www.dialogpaus.fi.

https://www.dialogpaus.fi/vad-ar-dialogpaus/


Anmäl dig senast datum och information om hur man anmäler sig, såsom e-postadress eller
anmälningslänk. (Om du ordnar en nätdiskussion, lägg till information om hur de som anmält
sig får deltagarlänken, till exempel per e-post.)

Mer information fås av (kontaktpersonens namn och kontaktinformation såsom e-postadress
eller telefonnummer)

Tveka inte – vi önskar dig välkommen att diskutera!

Anordnarens namn

***

Mall på bekräftelsemeddelande till personer som anmäler sig till en
Dialogpaus-dialog

(rubrik:) Välkommen till en Dialogpaus-dialog datum och klockslag!

Hej!

Vi önskar dig varmt välkommen att diskutera identifiering av kunnande i en
Dialogpaus-dialog! Syftet med diskussionen är att upptäcka sitt eget kunnande som kan
innebära kunskaper, färdigheter, styrkor, attityder och andra saker som man är bra på.
Diskussionen är konfidentiell och den har ingen publik.

Tid: datum och klockslag

Plats: lokalens namn och besöksadress eller länk till nätdiskussionen

Kom gärna fem minuter innan diskussionen börjar så att vi kan inleda diskussionen enligt
tidsplanen. Du ser väl till att du har möjligheten att vara närvarande under hela diskussionen.

Några instruktioner för nätdiskussioner:

 Ordna en lugn plats där du kan delta.
 Använd gärna hörlurar så att det inte blir rundgång.
 Ha i första hand videon på, om möjligt.



Du meddelar väl om du inte kan komma på plats. Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning

Namn, organisation och kontaktinformation


