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 Atriði sem leiða til velgengni eða mistaka 

 

Atriði sem leiða til velgengni 
Hér að neðan eru helstu atriði sem stuðla að góðri ráðstefnu. Röð punktanna segir ekkert um 
mikilvægi þeirra. 
 

 Kunnuglegt umhverfi þar sem maður þekkir að minnsta kosti flesta þátttakendur, ekki mjög 

margir fulltrúar. 

 Skemmtileg staðsetning, ef tími gefst til að líta í kringum sig í hléum. 

 Góður matur og gott snarl í kaffipásum. 

 Góðir og vel reyndir skipuleggjendur sem geta leyst vandamál sem koma upp. 

 Reynslumikill formaður sem er vel að sér í óskrifuðum reglum MUN ráðstefna. 

 Reyndir og óreyndir þátttakendur þar sem þeir reyndu virka hvetjandi fyrir hina óreyndu. 

 Mikilvægt að óreyndum þátttakendum finnist þeir ekki vera útundan.  

 Vel skilgreind og afmörkuð málefni sem auðvelt er að finna upplýsingar um. 

 Góð aðstaða þar sem allt er í sömu byggingunni; aðgangur að ljósritunarvélum, tölvum, 

prenturum o.fl.  

 Möguleiki á ókeypis/ ódýrri gistingu. 

Auðvitað er hægt að líta framhjá þeim atriðum sem miðuð eru við langt að komna þátttakendur þegar 
ráðstefnan er haldin innan skóla og engir slíkir eru með.  
 
Reynda skipuleggjendur er varla að finna þegar fyrstu ráðstefnurnar eru haldnar en einhvers staðar 
verður að byrja og það þarf einfaldlega að henda sér í djúpu laugina í fyrstu skiptin. 
 

Atriði sem leiða til mistaka  
Hér að neðan eru dæmi um duldar gryfjur sem hægt er að falla í. Dæmin eru ekki í sérstakri röð fyrir 
utan fyrsta punktinn sem fjallar um algengustu mistökin.  
 

 Óljós dreifing ábyrgðar. Það er nauðsynlegt að hafa einhvern sem ber mestu ábyrgðina og 

hefur yfirsýn yfir ráðstefnuna. 

 Óskýr lýsing á markmiðum ráðstefnunnar fyrir hvern einstakling, hvað á að leggja áherslu á? 

 Ekki nógu afmörkuð málefni. 

 Of mörg málefni í einni nefnd. 

Með greiningu á nokkrum vel sóttum og vinsælum ráðstefnum með fulltrúum frá mörgum skólum 
og löndum er hægt að finna sameiginlega þætti sem eru grunnur að góðri ráðstefnu út  frá 

sjónarhorni þátttakenda. 
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 Óreyndir forsetar sem kunna ekki ráðstefnureglurnar. 

 Ósamræmi í ákvörðunum forsetans. 

 
 
 

 Húsnæði og aðstaða sem samræmist hvorki þörfum ráðstefnunnar né fjölda þátttakenda. 

 Þátttakendur tákna ekki löndin sem þeir eru fulltrúar fyrir, heldur eru þeir sjálfir. 

 Þátttakendur „leika“ of mikið, finna sig ekki í hlutverki sínu. 

 Of lítill undirbúningstími miðað við umfang ráðstefnunnar. Þetta á bæði við um formlega 

skipulagningu ráðstefnunnar og undirbúning einstakra þátttakenda. 

 Ekki hægt að finna viðhorf einstakra landa til málefnisins sem valið er. 

 Óraunhæft tímaskipulag á ráðstefnunni (of lítill/ mikill tími fyrir opnunarræður, of lítill tími 

í umræður, of fáar pásur o.s.frv.). 

 Back-up ekki til staðar á tölvum, prenturum og öðrum tækjum. 

 Að hafa ekki varamenn til staðar fyrir helstu hlutverk verði einhver veikur. 

 Að hafa ekki hljóðnema og hátalara til staðar í stórum sölum. 

 Að hafa ekki gert þátttakendum grein fyrir því hvað þarf að hafa í huga varðandi klæðaburð, 

hegðun og talsmáta. 

Það er að sjálfsögðu erfitt að sjá allt fyrir, sem mögulega gæti farið úrskeiðis í undirbúningi og á sjálfri 
ráðstefnunni. Upplýsingarnar hér að ofan má nota sem gátlista til að koma í veg fyrir helstu 
grunnmistökin. 

http://www.un.is/

