Spørgsmål til metoden Bricks
Brug spørgsmålene på arket i grupperne og kom hele vejen rundt om modellen.

Opgaverne
Hvad er det for opgaver, I gerne vil have skal foregå i rummet? Og er der deriblandt nye,
som skal ind, og andre, der skal ud?
Er støjende og stille funktioner adskilt?
Egner rummet sig til det, det skal bruges til, eller kan der med fordel flyttes om på
forskellige rum?
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Samarbejde og videndeling
Hvordan ønsker I, at videndeling skal foregå i jeres rum?
Hvordan passer det i forhold til indretningen af rummet?
Hvad skal der til for, at det fungerer som ønsket?
Er der plads til den ugenerede samtale?
Brand – fortællingen om jer selv
Hvordan vil I gerne ses af andre udefra – hvad vil I gerne signalere?
Hvad ser man, hvis man kigger ind i jeres nuværende rum?
Hvad skal der til for, at jeres ”brand” kommer tydeligere til udtryk?
Det sociale liv
Hvilke sociale aktiviteter, ville I ønske, kunne foregå i rummet?
Hvordan kan indretningen understøtte de sociale aktiviteter?
Inventar og maskiner
Hvilke møbler, maskiner og inventar behøver I for at kunne løse jeres primære opgaver?
Har I det, der skal til?
Hvad mangler I?
Er der godt lys, der hvor I har brug for det?
Borger, børn, bruger
Hvis I spurgte borgerne/børnene/brugerne om, hvordan de kunne tænke sig, at rummet var
indrettet, hvad tror I så, at de ville svare?
Hvilken stemning ville borgerne/barnet foretrække?
Er der modsætninger i forhold til jeres ønsker, og de ønsker, I tror, borgerne/børnene har?
Hvis ”ja”, hvad kunne en løsning så være?
Stemning
Hvilken stemning ønsker I, at der skal være i rummet?
Hvordan passer den stemning med den, I oplever, der er i rummet nu? Og hvad skal der til
for at ændre den?
Arbejdsmiljø
Er der arbejdsmiljøforhold, I skal være særlig opmærksomme på?
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