TIM
Foreningen af informationsmedarbejdere ved
teatre og musikorganisationer i Danmark

Forårets faglige TIM-arrangement
Visions- og arbejdsseminar
Tirsdag d. 23. april kl. 12.30 – 17.00
Location følger, men det bliver centralt i KBH
Kære TIM-medlem
HVAD KAN VI SAMMEN? HVAD SKAL VI SAMMEN?
Du er inviteret til visions- og arbejdsseminar sammen med dine TIM-kollegaer.
Lad os samme sætte spot på:
TIM som fagfællesskab
TIM som arbejdsfællesskab
TIM som socialt fællesskab
TIM som.....ja, hvad har vi ikke fået øje på? Hvad længes vi efter? Hvad ønsker vi
med TIM fremover?
Vi har brug for hinanden i forhold til at udvikle os, få nye ideer og finde nye
handlemuligheder. Det gælder også, hvis vi gerne vil udvikle TIM som forening, som
mødested og som et sted for udveksling og sparring. Derfor inviterer vi jer alle til en
visions- og arbejdseftermiddag, hvor vi sætter fokus på en række temaer om TIM i
fremtiden. Temaerne skal vi arbejde med sammen i grupper, og vi skal finde frem til
en række helt konkrete ideer og initiativer, vi kan gå videre med.
Eftermiddagen ledes af Rikke Lund Heinsen i samarbejde med Marianne Klint og
Tine Bertelsen fra bestyrelsen. Programmet kan du se nedenfor:
TIM i VERDEN
Kl. 12.00 – 12.30: Fælles frokost for tilmeldte (helt frivilligt). Vi henter og betaler
sandwich.
Kl. 12.30-12.40: Tine byder velkommen
Kl. 12.40-13.00: Kickstart v. Rikke
Kl. 13.00-13.05: Introduktion til workshops og inddeling af grupper v. Marianne
Kl. 13.05-14.35: Grupperne roterer mellem tre borde med følgende temaer:
1) TIM og meningsdannelse
2) TIM og organisation
3) TIM og vidensdeling

Kl. 14.35-15.00 Kaffepause
Kl. 15.00-15.45: Bordformændene samler op i plenum – herunder valg af konkrete
ideer til det videre gruppearbejde
Kl. 15.45-16.15: ”Produktionsmøder”: En konkret idé foldes ud ved hvert af de tre
borde
Kl. 16.15-16.45: Grupperne redegør i plenum for det videre arbejde med den
konkrete ide.
Afrunding og oprydning
Tilmelding: Frist for tilmelding er 16. april til marie@grob.dk. Samtidig med din
tilmelding bedes du skrive om du deltager i frokosten inden seminaret.
VI GLÆDER OS TIL AT SE SÅ MANGE AF JER SOM MULIGT TIL EN DAG,
DER SKAL HANDLE OM HVAD VI KAN OG VIL SAMMEN!!
Kærlig hilsen TIM Bestyrelsen og arbejdsgruppen.

