Dypdykk er en spennende form som foregår i mindre grupper. Her samtales
det over varierte tema for en større utdyping av dagens tema. Teamene i
Dypdykk kan være i tråd med tema som er presentert i plenum tidligere på
dagen og/eller nye tema som ønskes belyst/drøftet.
Fremgangsmåte
Egne kommentarer
Tidsramme: minimum 40 min som rekker til en runde (5min til
intro, 25min til gruppesamtale/dypdykk og 10 min til
avrunding) ønskes flere runder og/eller mer tid pr
gruppesamtale/dypdykk så blir det tilsvarende mer tid
Utstyr: stoler og markører som viser hvilke tema som foregår
hvor
Rammer/regler om friheten til å bevege seg
Deltakerne oppfordres til
- Å gå til det tema de ønsker å fordype deg i
- Å bli så lenge de kjenne de har noe å få/ bidra med
- Å bevege seg videre hvis de kjenner de ikke har
engasjement – å bare bli sittende stenger for energien
– så det er ikke høflig å bare bli værende………..
Steg 1.
Oppstart i fellesskap med presentasjon av arbeidsformen;
- Tidsramme. Hvor lang tid har vi til disposisjon, hvor
lang tid varer hver gruppesamtale/dypdykk
- Hvilke tema til Dypdykk,
- hvor de ulike dypdykk/gruppesamtalene foregår
- Rammer/regler. Presentere «friheten til å bevege seg»
Steg 2.
Parallelle dypdykk som foregår i mindre grupper. Temabærer
tar imot deltakere som ønsker å fordype seg litt i tema. Her
kan tidsrammen pr gruppesamtale variere fra 25 min og mer
alt etter hvor lang tid en har og hvor mange runder som
ønskes.
Steg 3.
Markering av ny runde/temaskifte. En kan ha en eller flere
runder med dypdykk. De samme temaene kan presenteres i
flere runder eller det kan være nye tema i hver runde.
Steg 4.
Avrunding i fellesskap. Felles avrunding gir deltakerne
mulighet til å tilbakemelde i felleskap før Dypdykket avsluttes.
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