


Denne mødeguide giver dig nogle helt grundlæggende tips til at gøre dine møder gode, 
effektive og velstrukturerede.

Mødekultur
Når du holder møde
Før du indkalder til et møde, er det en god idé at overveje, om det i det hele taget er 
nødvendigt at holde et møde. Nogle gange kan man klare de ting, der er på dagsordenen, 
over mailen eller telefonen og på den måde udnytte sin tid bedre. 

Når du inviterer til et møde
Hvis du er Notesbruger, skal du indkalde til møder via din kalender i Lotus Notes. Mød-
edeltagerne kan acceptere eller afvise din invitation med ganske få klik og får automatisk 
lagt mødet ind i deres kalendere, og du får foræret et nemt overblik over fremmødet.

Forberedelse til møde
Velforberedte mødedeltagere er afgørende for et godt og effektivt møde. Alle mødedelt-
agere har derfor ansvar for at forberede sig til mødet. Er du mødeleder, så sørg for at 
dagsorden og eventuelle bilag bliver sendt ud i så god tid, at deltagerne har mulighed for 
at forberede sig.

God mødeskik
•	 Meld	afbud	hvis	du	ikke	kan	deltage	–	og	helst	i	god	tid
•	 Meld	ind	med	punkter	til	dagsordenen	før	mødet.
•	 Kom	til	tiden
•	 Tilstræb	korte	og	effektive	møder
•	 Hold	pauser	ved	lange	møder
•	 Lad	også	andre	få	ordet



Dagsordner 
Når du indkalder til møde, er det vigtigt med en god dagsorden, der giver mødedelt-
agerne et billede af, hvad mødet handler om. En god dagsorden betyder, at mødedelt-
agerne har fælles forventninger om mødets indhold og er motiverede for at deltage i 
mødet.

Dagsordener skal være præcise og fyldestgørende, så de kan bruges af både mødedelt-
agere og af andre interesserede.

Dagsordenen skal overordnet beskrive:
•	 Mødets emne og formål
•	 Tid	og	sted	for	mødet
•	 Mødeleder/sekretær
•	 Deltagere
•	 Anslået	varighed	af	punkterne	på	dagsordenen

Beskriv de enkelte punkter på dagsordenen, så deltagerne kan gennemskue, hvad de 
drejer sig om. Beskriv som minimum hvert punkt udfra:

•	 Emne
•	 Hvad	drejer	punktet	sig	om?
•	 Hvad	er	målet	med	dette	punkt?
•	 Vedlæg	evt.	bilag	som	uddyber	emnet	

Referater
I referater skal man kunne læse det væsentligste indhold og de vigtigste resultater fra 
mødet. Gode referater er ikke nødvendigvis lange, men referatet skal beskrive mødet på 
en måde, så mødedeltagere og udenforstående, kan få et klart billede af mødets indhold 
og resultater. 



Afhængig af mødets karakter kan det være en fordel at anvende forskellige typer af refe-
rater. Det vil for eksempel ikke altid være nødvendigt med et omfattende og fyldigt referat, 
hvis	referatet	primært	skal	bruges	til	at	dokumentere	en	beslutning.	Der	er	flere	forskel-
 lige typer referater, men de væsentligste referattyper er følgende:



Fordel Ulempe

Beslutningsreferat Kort
Resultatorienteret
Dokumentation af beslut-
ninger til evt. senere brug
Giver hurtigt overblik 
over trufne beslutninger

Mødedeltagere og andre 
interesserede kan ikke 
udfra referatet læse sig til 
mødets indhold og den 
diskussion, der dannede 
grundlag for en eventuel 
beslutning

Det fyldige referat Detaljeret
Diskussioner og ”hvem 
sagde hvad”, kan være 
refereret
Mødedeltagere og andre 
interesserede kan læse 
sig til baggrunden for de 
beslutninger der er truffet

Kan	blive	for	langt
Bliver ikke altid læst
Giver ikke hurtigt overb-
lik over beslutninger

Godkendelsesreferater/
politiske udvalgsreferater

(Der er særlige krav til 
politiske dagsordner og 
referater. Hvis du arbejder 
med politiske udvalgsdag-
sordner og referater, så 
kontakt Ledelsessekretari-
atet for en udførlig vejled-
ning i udformningen af 
dagsordner og referater).

Godkendelsesreferater 
giver hurtigt overblik 
over beslutninger, der skal 
godkendes

Kan	mangle	baggrundsin-
formation, så man ikke 
kan læse sig til grundlaget 
for beslutningers godken-
delse



Et referat skal i sin form helst give et godt overblik for læseren. For eksempel kan du 
angive:

•	 Mødets karakter og formål
•	 Dato,	tid	og	sted
•	 Deltagere,	mødeleder,	referent	og	fraværende
•	 Dagsorden
•	 Henvisning	til	eventuelle	bilag

Du	kan	få	mere	inspiration	om	gode	møder	i	bogen	”Bedre	mødekultur”	af	Kirsten	An-
dersen og Claus Bekker Jensen. Bogen behandler blandt andet følgende emner: Mødeind-
kaldelsen, den ansvarlige mødedeltager, referentens magt, det kreative møde m.m. 
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Eksempler på dagsordner
Den utilstrækkelige dagsorden:

Dagsorden til mandag
1. Samarbejdsudvalg
2. Sommerarrangement
3. Punkter til kommende møde
4. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Den gode og informerende dagsorden:
Dagsorden
Emne: Afdelingsmøde
Dato: 16. maj 2008 

Tid og sted: Kantinen,	kl.	14.00-15.00

Bilag:

Til pkt. 1: Forslag til ny kantinemenu
Til	pkt.	2:	Overslag	over	priser

1. Orientering	fra	samarbejdsudvalg	v.	Hans	(bilag)	–	15	min.
	 •	 MED-møde,	herunder	kantinemad
	 •	 Sikkerhedsudvalgsmøde,	herunder	brandalarmer

2. Beslutning	om	sommerarrangement	v.	Birthe	(bilag)	–	20	min.
	 •	 Tivoli
	 •	 Skuespilhuset
	 •	 Louisiana

3. Kommende	punkter	og	eventuelt	v.	Birthe	-	15	min.
	 •	 Nyt	kontorinventar
	 •	 Ferieplan
	 •	 Fordeling	af	arbejdsopgaver	i	juli	og	august
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