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11. mai
Valg i Pakistan

12. mai
Internasjonal sykepleierdag.

Bulgaria velger på nytt fordi 
man ikke klarer å danne ny re-
gjering.

14. mai
Boligkonferanse med partile-
derdebatt, i regi av Boligpro-
dusentenes Forening.

15. mai
De nordiske statsministerne møtes 
uformelt over to dager for blant an-
net å diskutere sysselsetting og ar-
beidsmarked; Stockholm.

Ministermøte i Arktisk Råd; Kiruna.

22. mai
Toppmøte i EU som blant annet ser 
på skatteunndragelser; Brussel.

23. mai
Politikk til frokost, arrangert av Ar-
beidslivet.no; Oslo.

Neste LO-Aktuelt kommer 24. mai.

Følg oss på Facebook og Twitter

Kong Powerpoint

Framover

Kjekt å bruke

Følg oss på Facebook og Twitter

Helseminister Jonas Gahr Støre har 
vært på Handelshøyskolen BI for å 
snakke om «Kunsten å holde tale». 
Han delte sin kunnskap fra da han 
lærte retorikk ved Institut d’Études 
Politiques  i Paris. Hans budskap var 
kort oppsummert: «Talen må for-
enkles, forenkles, forenkles, til dis-
posisjonen får plass på en metrobil-
lett», skriver Aftenposten.

Støres poeng har gyldighet om 
du framfører talen bare muntlig, 
eller om du bruker lysbilder til å 
understreke poengene dine. Ha få 
og tydelige poeng. 

Da generalsekretær i sørafri-
kansk LO, Zwelinzima Vavi, holdt 
innledning på Cosatu-kongressen 
i september hadde han forberedt 
seg vel. 140 lysbilder tettpakket 
med tekst hadde han med seg på 
talerstolen. Selv om han snakket i 
tre timer klarte han ikke å komme 
igjennom alle bildene. 

Støres metro-triks gir lettere 
gjennomslag i forsamlinger. Vavi 
mistet mange tilhørerere under-
veis. 

Framover

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no

Men det er lett å forspise seg av Po-
werpoint-menyen når en forbereder 
seg. Mulighetene er mange. Hvis en 
ikke er superkjent med fargemulighe-
tene og hvordan en utformer presen-
tasjoner,  kan det være nyttig å velge 
en mal. Da vil en automatisk få samme 
utforming på alle bildene. 

Powerpoint vises i to hovedmodus, 
«Lysbilder» og «Disposisjon». Lysbil-
de-modus viser hvordan bildene blir. 
Disposisjon-modus gir deg mulighet 

til å importere et stikkordsmanus eller 
disposisjon. Klipp og lim, så er presen-
tasjonen ferdig, nesten.

Noen hendige regler er: 
• Bruk få lysbilder, sjelden over 20. 
•  Tre-fire punkter på et lysbilde er nok.
•  Spar på effektene. Ikke bruk for mye 

farger og animasjoner.
•  Gjennomfør alltid en generalprøve, 

helst med det utstyret du skal bru-
ke. a
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