
SKAP ROM FOR GODE SAMTALER PÅ JOBB:

FUELMOMENT
Start ulike møter, eller ta en pause i 
agendaen, med å trekke et spørsmål sammen

FUELLUNCH
Lunch & learn eller en sosial lunsj? Inviter teamet, eller 
tverrfaglig, til en felles lunsj. 

FUELDATES
Sett sammen kollegaer vilkårlig og arranger for at de skal 
møtes ila uken for en halvtimes kopp kaffe og FuelBox

ONBOARDING
Inviter til en litt lengre Fuel-runde når dere 
får inn en ny kollega i teamet

FUEL BUDDY
Par kollegaer sammen i grupper på 2 og 2. Parene fungerer 
som gjensidig mentorpartnere for hverandre i månedlige 
FuelBox samtaler. Nye par etter 6 mnd. 

MORGENFUEL
Start dagen sammen med en runde FuelBox

WALK & TALK
Inviter kollegaer på en god samtale, 
bevegelse og frisk luft

TALKSHOP
Del inn i grupper på 4-6 personer. Trekk spørsmål fra valgte 
temaer. Perfekt for strategimøter, ESG samtaler etc. 

*alle FuelBox aktiviteter kan gjennomføres fysisk og digitalt

FASILITERING

1. Trekk et spørsmål fra en 
kategori i FuelBox

2. Alle/begge deltakerne deler 
sine refleksjoner 

3. Vær nysgjerrige og utforsk 
svarene til hverandre med 
oppfølgingsspørsmål

4. Når alle har delt, kan dere 
sveipe/trekke et nytt spørsmål

5. Det er lov å si pass på et 
spørsmål

FUELGUIDE – praktisk bruk



FUELBOX APP - navigering

PROFF TILGANG
Skreddersydde spørsmålspakker, samt 
flere profesjonelle spørsmålspakker

PREMIUM TILGANG
Tusenvis av spørsmål i samtalepakker på 
ulike temaer og for ulike relasjoner 
hjemme

SØK
Utforsk vårt bibliotek av spørsmål og 
samtaler med egne søkeord

MITT BIBLOTEK
Lag dine egne favorittpakker med 
spørsmål til teamet ditt

SEND ET SPØRSMÅL
Send ut spørsmål til dine kollegaer som en 
forberedelse til et møte eller som et sosialt 
innspill

POLLING - digital interaksjon
Samle alles respons på spørsmål i ordsky 
eller notater, enten dere er samlet eller 
sitter på hvert deres kontor

MIN SIDE
Valg av språk; engelsk og norsk. Tilgang 
på mobil og desktop



HVA OG HVORFOR FUELBOX? 

https://www.youtube.com/watch?v=XQDT1IP6HLs



