
Personalens självpresentation Teamhelg 

Inför teamhelgen vill vi att all personal förbereder en presentation på 10 minuter som de kan hålla 

inför sin personalgrupp i respektive verksamhet. Under sommaren göra alla som jobbar en 

presentation mot deltagarna, men nu är det fokus teamhelg! 

 

Din självpresentation är ditt verktyg och genväg till relationsbygget, både med dina kollegor och i 

sommar till deltagarna. Här är det viktigt att du lägger ner tid och engagemang både i 

förberedelserna och i presentationen. Under sommaren kommer ledare och praktikanternas 

presentation kommer att vara 10 minuter lång och kockarnas kommer vara 2-3 minuter eftersom 

våra verksamheter ser lite olika ut. 

Syftet med självpresentation under Teamhelgen är att du ska lära känna dina kollegor på djupet 

medan syftet under sommaren är att skapa trygghet och skapa ett intresse för dig som person. 

Därför kan du lyfta känsligare bitar eller händelser som är eller kan uppfattas som jobbigare under 

teamhelgen jämfört med under sommaren. Efter din självpresentation kommer du få feedback från 

dina kollegor kring vad du skulle kunna ta med dig från presentationen och behålla/förändra för 

skapandet av din självpresentation för kollodeltagarna under sommaren. Under förberedelsedagarna 

kommer vi eventuellt att hinna genomföra presentationerna igen. Nedan följer lite tips för att 

underlätta ditt arbete med att ta fram en bra presentation. 

 

Syfte med din presentation: 

• Väcka nyfikenhet och intresse kring dig som person 

• Få dina kollegor att känna sig trygga med dig 

• Skapa ett klimat där vi vågar dela med oss av olika händelser och erfarenheter 

• Lära känna varandra på djupet och skapa förståelse för varandra 



Planeringsarbete 

• Din presentation ska väcka så pass mycket intresse att alla minns din presentation efteråt. 

Väck nyfikenhet och gör någonting oväntat. 

• Öva och repetera din presentation framför en spegel eller spela in den, vad sänder ditt 

kroppsspråk ut för signaler? 

• Se till att du håller dig inom tidsramen, använd tiden väl – Träna och ta tiden! Under 

teamhelgen kommer du få exakt 10 minuter.  

• Du bör försöka använda olika sätt att aktivera kollegorna med hjälp av flera olika kinetiker. 

(smak, hörsel, syn, lukt, känsel) 

 

Delar som kan vara användbara att ha med i sin presentation 

 

• Barndomen  

• Rädslor/Rädslor du bemästrat 

• En stor sorg  

• Något som varit/är jobbigt i ditt liv 

• En stor lycka/höjdpunkt i ditt liv 

• Något som knyter dig till kollo 

• Vad saknar du när du är/kommer vara på kollo 

 

Dessa punkterna skiljer sig inte gentemot de punkter som en ledare eller praktikant kan ha med i 

sina presentationer för deltagarna.  De finns även med i lathunden för ledarpresentation mot 

deltagare där de även ges mer fördjupade exempel. Kökspersonalen har inte med lika 

mycket/djupa punkter eftersom de inte är med deltagarna i lika stor utsträckning och har såldes 

en lathund för vilka punkter som kan vara bra att lyfta för deltagarna om en jobbar i köket 

Övriga saker att tänka på när du planerar presentationen 

• Vi kommer vara vid lägerbålsplatserna på kvällstid, dvs. det kommer vara mörkt. OBS! Köket 

gör sin presentation på matverandan i samband med måltiderna under sommaren. 

• Öppna upp för frågor, om det är under eller efter presentationen avgör du. 

• Din placering, sätt eller ställ dig så att det blir tydligt att det är du som ska ha 

uppmärksamheten.  

• Se alla i gruppen som du gör din presentation för. 

• Använd din föreståndare som bollplank inför teamhelgen! 

 

Lycka till i dina förberedelser! 


