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Velkommen 
Grupperne SJ-1 & SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 6. december 2018

07:29 2

Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag
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Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29 4

Grupperne SJ-1 og Sj-2
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Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29 6

Jesper Bergstrøm
Kendt fra TV-programmet ”Taler du kropssprog?” på DR 3. 

93% af kommunikation er nonverbalt? …

Et førstehåndsindtryk skabes på under 7 
sekunder?

En berøring på under ét sekund skaber ærlighed 
og relationer mellem mennesker? 

80% af beslutningen om nogen vil have noget 
med dig at gøre skabes i de første 3 minutter?
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Julebuffet

Kl. 12.00 – 13.00

07:29 8

Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag
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Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29 10
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Bordet rundt…

Ca. 30 minutter. 

Bord 1 og 2: Planlægning og valg af auditorer (begge emner)

Bord 3 og 4: Gennemførelse og dokumentation (begge emner)
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Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29 14

Bordet rundt…

Bord 1 og 2: Planlægning og valg af auditorer (begge emner)

Bord 3 og 4: Gennemførelse og dokumentation (begge emner)

Planlægning

Valg af auditorer

Gennemførelse

Dokumentation
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Program
Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm

- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.30 – 12.00  Kropssprog! – Hvordan virker det!
- v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog
Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende 
kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation 
markant.

Kl. 12.00 – 13.00 Julebuffet & networking

Kl. 13.00 – 13.30 Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Highlights
- Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?

Kl. 13.30 – 14.15 Hvordan skaber jeg den bedste auditplan?
- v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at 
planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle 
og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation. 

Kl. 14.15 – 14.25  Opsamling

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29 16

Gruppe SJ-1
Kommende møder

Torsdag, den 7. marts 2019
Tirsdag, den 17. september 2019
Torsdag, den 5. december 2019 (fællesmøde)

Gruppe SJ-2
Kommende møder

Torsdag, den 14. marts 2019
Torsdag, den 19. september 2019
Torsdag, den 5. december 2019 (fællesmøde)



Fællesmøde IADK® 6. december 2018

www.lasseahm.dk        COPYRIGHT 9

07:29 17

07:29 18
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Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 7. december 2017

Tak for i dag
Gruppe SJ-1 & SJ-2
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Tak for i dag
Gruppe SJ-1 & SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 6. december 2018


