
FUELBOX
Gratulerer med deres nye FuelBox! 

Skap en arena for å møtes ansikt til ansikt til gode samtaler 
der dere utvikler og styrker enkeltmennesker, relasjoner og 
organisasjonen gjennom deling, læring og ny innsikt!

FUELBOX Den gode samtalen på boks
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FUELGUIDE
FuelBox er et enkelt verktøy som ikke krever forkunnskaper eller introduksjonskurs. Trekk kort 
og samtalene er i gang! Men selv om bruken er enkel, kan en godt gjennomtenkt implementering 
og god fasilitering være av stor betydning.

Vi har samlet noen enkle tips og råd for å gi dere mest mulig nytteverdi av FuelBox over lang 
tid.
– og ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!  
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IMPLEMENTERING
FuelBox er på plass og dere har sikkert noen tanker om når og 
hvordan dere ønsker benytte dette verktøyet. Tipsene nedenfor 
handler om hvordan dere kan gå frem for å sette dette inn i en 
helhetlig sammenheng.

Still dere følgende spørsmål: 

1. I hvilke fora skal vi benytte FuelBox? 

Det kan være en god idé å gå gjennom årskalenderen og 
velge allerede etablerte fora hvor FuelBox kan 
implementeres, i stedet for å lage en egen happening. Men 
gjennom et år kan man også kjøre engasjerende stunts for 
å løfte frem fokuset på gode samtaler, relasjoner og deling! 
Se listen på ulike FuelBox aktiviteter.

2. Hvordan ønsker vi å bruke FuelBox ved de ulike 
anledningene? 

Målsetningen og rammene for bruk av FuelBox vil variere 
i de ulike anledningene. Tenk gjennom hva som vil være 
mest hensiktsmessig for gitte fora og varier bruken 
deretter. 

3. Hvordan skal vi introdusere FuelBox? 

Vi anbefaler at dere ”selger inn” bruk av boksen til de 
ansatte i forkant. Hvorfor tror dere på dette produktet og 
hva håper dere at de ansatte skal oppleve? Bevisstgjøring 
rundt verdien av gode samtaler for å bli bedre kjent og for 
å dele tanker, kunnskaper, kompetanse og erfaringer i 
organisasjonen kan være en god intro. Se ellers i boksens 
brosjyre for hvordan man kan trekke kort og få til samtale 
ved hjelp av boksene. Ta kontakt med oss i Fuel It AS 
dersom dere ønsker hjelp til å lage en KICK OFF for de 
gode samtalene i organisasjonen! 
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FASILITERING
FUELBOX er en ekstern fasilitator

En viktig verdi av FuelBox er rollen som ekstern fasilitator. Den skaper 
en arena for samtale, den gir dere rundt 170 relevante spørsmål som 
inngang til spennende samtaleemner uten en skjult agenda bak 
spørsmålene!

Likevel vil det være nyttig å ha en eller flere personer som i noen 
tilfeller kun administrerer, andre ganger tar en mer aktiv rolle for å 
fasilitere prosessen. 

Hvilken form for fasilitering som er mest hensiktsmessig, vil styres av 
målet med FuelBox aktivitetene.
I hovedsak skal FuelBox bidra til å: 

• Utvikle og styrke enkeltindivider gjennom økt selvinnsikt og ny 
innsikt

• Styrke og utvikle relasjoner gjennom å bli bedre kjent faglig og 
relasjonelt 

• Øke prestasjoner ved økt trivsel, deling av kunnskap og 
erfaringer og involvering av ansatte i sentrale prosesser.

Generelle råd til deltakere ved bruk av FuelBox:
1. Trekk et kort om gangen på rundgang
2. La alle deltakerne bidra i samtalen før man går videre til neste 

spørsmål
3. Still oppfølgingsspørsmål, benytt anledningen og vær 

nysgjerrige
4. Trekk neste spørsmål når alle kjenner seg ferdige med temaet.
5. Dersom man skulle spore av, er det ikke sikkert at det er et 

problem, det viktigste er at man da sporer av til noe som er 
relevant og engasjerer alle.

6. Noter gjerne ned ting som bør snakkes mer om eller følges opp 
på noen måte 4
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TIPS OG IDEER 

FUEL SHOP
Passer for alle typer samlinger på jobb, fra teamsamlinger til interne konferanser..

Deltagerne deles i grupper og kan trekke fritt fra boksen eller fra forhånds valgt kategori avhengig av behov og fokus 
for samlingen. 

FUEL KIT
• Selvrefleksjon

• Medarbeidersamtale

• Ansettelsesintervju

• Møtestarter

FUEL LUNCH
Arranger FUEL LUNCH en gang i måneden, der utvalgte ansatte inviteres til en utvidet lunsj der man spiser og trekker 
fra FuelBox. En ypperlig mulighet til å bygge relasjoner tverrfaglig og til å sparre faglig på tvers av avdelinger.

FUEL MOMENT
Starte ulike møter i organisasjonen med et spørsmål for å engasjere og holde fokus på viktigheten av å ha gode 
samtaler i organisasjonen., gå deretter til dagens agenda.

FUEL WALK
Alle trekker hvert sitt kort og går seg en luftetur 2 og 2 (evt flere) mens man samtaler om kortene man trakk!

FUEL DINNER
Middag, fredagslotteri, julebord, sommerfest – sett bokser ut på bordene og la samtalene flyte. 

FuelBox VENNER passer også perfekt til dette formålet. 

FUEL BOSS
La de ansatte trekke et kort hver gang de kommer inn på kontoret ditt, for deretter å gå til agendaen…

FUEL WEEK
Alle ansatte trekker et kort og skal ha minst fem samtaler basert på dette rundt i organisasjonen iløpet av en uke. De 
kan deretter presentere sine refleksjoner/erfaringer i respektive team.

FUEL PULSE
Ta pulsen på organisasjonen ved å trekke kort fra FuelBox og sende ut til alle ansatte pr.mail/intranett/fellesmøte og 
be om skriftlig tilbakemelding

FUEL DATE
Tilfeldig trekning av hvem som skal pa ̊ FuelDate. De ansatte fa ̊r tatt en kaffe og trukket spørsma ̊l fra FuelBox sammen 
15min en bestemt dag. 

FUEL COME
Hver gang en ny kollega ansettes eller kommer inn i teamet, har man en FuelCome for å ønske vedkommende 
velkommen og for at den skal bli kjent med teamet og motsatt. Dette kan være i form av en FuelShop, FuelLunch etc.

SPEED FUEL
Alle trekker hver sitt kort og har 1-2 min samtale med alle i gruppen, gjerne organisert i to sirkler eller med barbord. 
Nydelig overgang fra  faglig/sosialt: Fordrink & FuelBoxing
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FUEL I TRE TRINN
FuelBox konseptet gir der en mulighet for et helhetlig fokus på kommunikasjon, kunnskapsdeling og 
relasjonsbygging i organisasjonen.
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1. LEDERBOKSEN
Forankre fokus på kommunikasjon, utvikling, relasjoner, deling 
og læring i ledelsen 
• Utfordre og styrke eget lederskap
• Bygge relasjoner 
• Engasjere ledere til å dele refleksjoner, kunnskaper, 

kompetanse og erfaringer; øke delings- og 
tilbakemeldingskulturen

• Trene ledere innen kommunikasjon, presentasjonsteknikk 
mm.

2. TEAM -og INNOVASJONSBOKSENE
For å involvere medarbeidere i å utvikle seg selv og teamet samt 
til å utfordre status quo og tenke nye muligheter
• Medarbeiderutvikling
• Bygge relasjoner og foredle kompetansen i organisasjonen
• Øke delings- og tilbakemeldingskultur
• Involvere ansatte og få frem det som bor i organisasjonens 

ansatte
• Trene medarbeidere innen kommunikasjon 

3. BOKSER for PRIVATE RELASJONER
Den ultimate gaven til de ansatte som forsterker fokuset og 
prosessene i organisasjonen:
• Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha det godt på jobb og 

hjemme
• Vi er opptatt av kommunikasjon og utvikling
• Vi er opptatt av ta vare på og styrke relasjoner
• De ansatte vil få trene kommunikasjon og få økt innsikt og 

selvinnsikt også på hjemmebane
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#fueltheworld
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Fuelbox

@fuelberta

FuelBox
– The box of great conversations

berta @fuelit.no
(+47) 957 58 739

tonje @fuelit.no
(+47) 909 56 306

www.fuelbox.no

Noe du lurer på eller behøver hjelp til ? 
Ta kontakt! 

Vi kan hjelpe deg videre selv, eller bidra med foredrag, TalkShops og ulike WorkShops i din 
organisasjon!  
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