OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag
INSTRUKTION
▪ Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I
behøver ikke nå helt til bunds.
▪ Makkerne interviewer hinanden på skift. Intervieweren skal udforske hvad, der skaber en god dag for
den anden. I skal ikke blive enige, men udforske og forstå. Hvad undrer? Hvad overrasker?

INSPIRATION
▪ Brug evt. følgende spørgsmål i interviewene:
▪ Fortæl en historie fra en god dag på dit arbejde.
▪ Hvad giver dig energi og motivation?
▪ Hvad arbejder du dybest set for?
▪ Hvordan svarer det til de opgaver, vores arbejdsplads skal løse?
▪ Hvornår oplever du, at du bidrager til en større helhed?
▪ Hvornår oplever du det modsatte – at du mister mening i arbejdet?

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER
TILLID
▪ Har vi fået bedre forståelse og mere tillid til
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hinanden ved at få et indblik i hvad, der skaber
en god arbejdsdag for den anden?

LLI D

SAMARBEJDSEVNE
▪ Har vi fået et mere nuanceret kendskab til, hvad
der skaber en god arbejdsdag for hinanden?
▪ Har vi skabt bedre forudsætninger for vores
fremtidige samarbejde?
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▪ Lykkedes det os at lytte til og respektere den
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andens historier og oplevelser?

helheden?
Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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▪ Har vi fået et bedre indblik i vores egen
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▪ Hvad betyder det for opgaveløsningen?
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skaber trivsel og mening for os hver især?
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▪ Er der ligheder og forskelle mellem det, der
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OPGAVE 2: Vi er her jo for borgeren
INSTRUKTION
▪ Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage.
▪ Denne opgave løses først individuelt.
▪ Brug de næste 3 arbejdsdage på at se arbejdspladsen med borgerens øjne for at få borgerperspektivet knyttet til arbejdspladsens mål og opgaver.
▪ Hvis jeres arbejdsplads ikke direkte har samarbejde med borgeren, kan du i stedet se arbejdspladsen
med jeres samarbejdspartneres perspektiv(er) – altså de andre arbejdspladser i kommunen, som I
servicerer.
▪ Derefter skal du udfylde et stikordskort, hvor du formulerer dét, du ser som borgerens vigtigste ønsker og forventninger til opgaveløsningen. Sæt kortet på vægavisen.

INSPIRATION
▪ Sæt dig i 3 konkrete borgeres (eller samarbejdspartneres) sted – sæt ansigt og navn på.
▪ Forestil dig hvilken opgave, de mener, jeres arbejdsplads løser. Hvad vil de lægge særligt vægt på? Og
hvad tror du, de overser?
▪ Hvis din arbejdsplads har lavet brugerundersøgelser, kan du lade dig inspirere af dem: Hvad viser
undersøgelserne, at brugerne forventer, vægter og finder værdifuldt? Hvad viser det sig, at brugerne
finder mindre vigtigt?

REFLEKSION
▪ Reflekter med din makker i 10 min.
▪ Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER
SAMARBEJDSEVNE
▪ Hvad betyder det for vores samarbejdsevne at
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se på opgaveløsningen ud fra borgerens (eller
vores samarbejdspartneres) perspektiv?
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KERNEOPGAVE
▪ Hvad betyder det for vores forståelse af
opgaveløsningen at sætte os i borgerens
(samarbejdspartnerens) sted?
▪ Har vi fået et mere nuanceret syn på, hvad der
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▪ Har vi opdaget noget, vi før har overset? Hvad?
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kan være vigtigt i opgaveløsningen?
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OPGAVE 3: Det interne, tværgående samarbejde
INSTRUKTION
▪ Aftal interviews i makkerpar inden for de næste 2 dage.
▪ Makkerne skal interviewe hinanden på skift. Hvert interview skal vare 10 min. (Det kunne sikkert vare
længere, men det skal det ikke).
▪ Opgaven går ud på at kortlægge, hvem I hver især arbejder sammen med fra andre faggrupper eller
funktioner internt på arbejdspladsen.
▪ Interviewer: Udforsk og kortlæg de mange synlige og usynlige samarbejdsrelationer, som din makker
har i hverdagens arbejde.
▪ HUSK: I skal ikke blive enige, men udforske og kortlægge.
▪ Skriv til sidst et fælles stikordskort med eksempler på, hvad samarbejdet handler om. Skriv gerne
navne på samarbejdspartnere. Sæt kortet op på vægavisen.

INTERVIEWSPØRGSMÅL
▪ Hvem – fra en anden faggruppe eller funktion - samarbejder du direkte og synligt med for at
løse dine arbejdsopgaver?
▪ Hvem – fra en anden faggruppe eller funktion - samarbejder du mere indirekte – og måske
usynligt med?
▪ Hvilke opgaver samarbejder I om?
▪ Hvilken betydning har samarbejdet for arbejdspladsens kerneopgave?

REFLEKSION
Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER
Samarbejdsevne
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▪ Har I opdaget noget overraskende eller lærerigt
om hinandens interne samarbejdsrelationer?
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▪ Hvilken betydning har den enkeltes
samarbejdsrelationer på tværs for
arbejdspladsens samarbejdsevne?
Kerneopgave
▪ Hvilken betydning har det interne samarbejde på
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Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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OPGAVE 4: Skab forståelse i det interne, tværgående samarbejde
INSTRUKTION
▪ Individuel opgave. Refleksion med ny makker. Brug max. 3 dage til opgaven.
▪ Opgaven går ud på at undersøge, hvordan I kan styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og funktioner på arbejdspladsen.
▪ Opsøg én eller flere samarbejdspartnere fra en anden faggruppe eller funktion. Brug kortlægningen
fra opgave 3.
▪ Tag en kort samtale, hvor I undersøger, hvad jeres samarbejdsrelation holdes sammen af.
▪ Kommuniker med respekt for hinanden og vær opmærksom på den helhed, I begge er en del af.
▪ Skriv til sidst et stikordskort med, hvad du har lært om den fælles opgaveløsning. Sæt stikordskortet
op på vægavisen.
▪ Spørgsmål om samarbejdet:
▪ Har vi fælles mål for opgaveløsningen?
▪ Har vi fælles sprog og viden om opgaverne?
▪ Har vi gensidig respekt?
▪ Ser vi vores forskelligheder som et gode, og bruger vi dem kreativt og nyskabende?
▪ Hvad skal der til for at styrke vores samarbejdsrelation?

INSPIRATION
 Andre faggrupper/funktioner gør sikkert tingene på en anden måde. Vær åben for hvordan jeres forskelligheder er et gode, der betyder, at I kan løse opgaverne helhedsorienteret.

REFLEKSION
Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hinanden om den/de samtaler, I hver især har haft i forbindelse med opgaven.
Obs! Reflektér med respekt for jeres individuelle oplevelser og forskelle – I skal ikke blive enige.
H
 vad har været det mest interessante i
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arbejdet med opgaven?

LLI D

KERNEOPGAVEN OG SAMARBEJDSEVNE
▪ Hvilke nye tilgange til løsningen af kerneopgaven
har I fået øje på?
▪ Hvilken betydning har fælles mål, gensidig
respekt og fælles sprog og viden for jeres
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forskelligheder, der kan være i jeres opfattelse
af jeres fælles opgave?
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Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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jeres relationer til andre faggrupper/funktioner?
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▪ Hvordan vil I fremover styrke kvaliteten af
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▪ Hvad betyder det for jer at få indblik i de evt.
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opgaveløsning?

OPGAVE 5: Styrk relationerne på tværs - internt
INSTRUKTION
▪ Individuel opgave. Brug max. 3 dage til opgaven. Refleksion med makker efter max. 5 dage.
▪ Opgaven går ud på at udføre handlinger, der styrker samarbejdet på tværs mellem faggrupper/funktionsgrupper.
▪ Vælg én eller flere af samarbejdspartnere fra opgave 4, som du vil fokusere på de næste 3 dage.
▪ Lav småjusteringer i dine daglige handlinger, som understøtter jeres samarbejde samt tillid, retfærdighed og gensidig respekt.
▪ Sæt fokus på, hvordan I træffer beslutninger om opgaveløsningen.
▪ Skriv et stikordskort med forslag til, hvordan du kan agere for at bygge stærkere broer på tværs/internt. Sæt stikordskortet op på vægavisen.

INSPIRATION
Kommunikation og samarbejde styrker relationer: Vær særligt opmærksom på:
▪ Ressourcer: Hav respekt for, at I ikke nødvendigvis har lige adgang til indflydelse, kompetencer, tid og
andre ressourcer.
▪ Informationer: Hvad vil styrke din samarbejdspartners opgaveløsning? Hvad vil hjælpe jer til at træffe
gode beslutninger?
▪ Åbenhed: Lyt til din samarbejdspartners intention - ikke til, hvad du tror, hun vil sige.

REFLEKSION
Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hinanden om den/de oplevelser, I hver især har haft i forbindelse med at styrke jeres
samarbejdsrelationer.
Obs! Reflektér med respekt for jeres individuelle oplevelser og forskelle – I skal ikke blive enige.
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arbejdet med opgaven?
▪ Vil I agere anderledes fremover for at bygge
bedre bro mellem faggrupper og funktioner?
Hvordan?

RETFÆRDIGHED
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samarbejdsrelationen?

N
EV E

FÆ R

▪ Hvilke handlinger kan styrke tillid i
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TILLID OG SAMARBEJDSEVNE
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▪ Hvilke handlinger kan styrke retfærdighed og
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OPGAVEN HER LØSES SAMMEN I
FIREMANDSGRUPPER PÅ ET FÆLLES MØDE

OPGAVE 6: Relationer der bør styrkes – eksternt
INSTRUKTION
▪ Kortlæg de samarbejdsrelationer, I har til andre afdelinger/arbejdspladser i Slagelse Kommune og til
øvrige samarbejdspartnere, der ikke hører under kommunen. Brug den udleverede relationsfigur. Har
I brug for at tegne en større figur, kan I tegne den op på et flip-over ark i stedet.
▪ Evaluer kort kvaliteten af relationerne:
▪ Har I fælles mål for opgaveløsningen med de samarbejdspartnere, I har sat op på figuren?
▪ Har I gensidig respekt?
▪ Har I fælles sprog og viden?
▪ Har I de rette rammer for samarbejdet – dvs. kan I kommunikere hyppigt nok og på de rigtige
tidspunkter?
▪ Kommunikerer I om det relevante i forhold til løsning af jeres arbejdsopgaver?
▪ Er I i stand til at bruge forskelligheder som en styrke i hverdagens arbejde?
▪ Vurder relationerne. Tegn relationer op med rødt, hvis I mener, at det er vigtigt at styrke dem.
▪ Overvej, hvad I kan gøre sammen for at øge kvaliteten af jeres relationer til andre afdelinger endnu
mere. Skriv det ned på en post-it og sæt den op ud for den pågældende relation.
▪ Tag jeres figur med til plenum og sæt den op.

INSPIRATION
▪  ”Be the change you want to see in the world”

TI

sagde Mahatma Ghandi. Vi tænker ofte,
at kommunikation og koordinering er en
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ledelsesopgave. Men egentlig er det netop
ALLES opgave at arbejde for mere tillid,
retfærdighed og bedre samarbejdsevne
i de tværgående relationer i og uden for
virksomheden.
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▪ Ikke-kommunale samarbejdspartnere

formelle og uformelle, og samarbejdet kan være
direkte eller indirekte
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 HUSK: samarbejdspartnere kan både være
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familie.
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▪ Borgeren og evt. borgerens netværk og
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interesseorganisationer i samarbejdet.
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– f.eks. private aktører, frivillige eller
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▪ Kolleger fra andre af Slagelse kommunes
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▪ Eksempler på samarbejdspartnere kan være:

OPGAVE 7: Styrk relationerne på tværs – eksternt

Opgave for medarbejdere, der har kontakt i det daglige med eksterne samarbejdsrelationer

INSTRUKTION
▪ Individuel opgave. Refleksion med ny makker. Brug max. 3 dage til opgaven.
▪ Opgaven går ud på at undersøge, hvordan du kan styrke samarbejdet til eksterne samarbejdspartnere.
▪ I de næste 3 dage skal du kontakte 1- 3 samarbejdspartnere fra en af de andre afdelinger eller arbejdspladser, som I arbejder sammen med (se vægavisen).
▪ Hav blot 10 minutters uformel samtale. Undersøg, hvordan I hver især er vigtige for løsningen af jeres
opgaver.
▪ Find mindst 3 positive effekter af jeres samarbejde.
▪ Spørg om nogen af ideerne fra fællesmødet (Opgave 6) kan bruges til at styrke jeres relation. Hav
respekt for, at den anden kan have et andet perspektiv.
▪ Noter på forberedelseskortet.
▪ Under makkerrefleksion skrives et fælles stikordskort.

INSPIRATION
▪ Indled samtalen med at præsentere dig: ”Jeg er ( ex. lærer) og ansat i (afdeling); og min primære opgave er at… ”. Derefter kan du spørge nysgerrigt om en tilsvarende præsentation af din samarbejdspartner.
▪ Stil åbne spørgsmål uden at dømme. Der kan være mange gode forklaringer på, at andre gør, som de
gør. Lær dem at kende.

REFLEKSION
Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hinanden om den/de samtaler, I hver især har haft i forbindelse med opgaven.
Obs! Reflekter med respekt for jeres individuelle oplevelser og forskelle – I skal ikke blive enige.
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arbejdet med opgaven?

SAMARBEJDSEVNE
▪ Hvilke tanker har I gjort jer om, hvordan og
hvorfor I er afhængige af andre afdelinger i
løsningen af jeres opgave?
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retfærdighed i jeres samarbejde på tværs?
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Sæt jeres fælles stikordskort op på vægavisen.
Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven
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til, hvordan I kan styrke relationerne med jeres
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 Skriv et fælles stikordskort med mindst 3 forslag
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relationerne til jeres samarbejdspartnere endnu
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▪ Hvordan vil I fremover styrke kvaliteten af
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SAMARBEJDSEVNE, TILLID, RETFÆRDIGHED
▪ Hvordan kan I styrke tillid, samarbejdsevne og
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OPGAVE 8: Vær brobygger

For medarbejdere, der har kontakt med eksterne samarbejdsrelationer i det daglige.

INSTRUKTION
▪ Individuel opgave. Brug max. 3 dage på opgaven. Refleksion sammen med makker.
▪ Opgaven går ud på at undersøge, hvordan man kan blive en bedre brobygger mellem egne kolleger og
kolleger fra andre arbejdspladser i eller uden for Slagelse Kommune.
▪ Forberedelse: Overvej om du vil arbejde videre med de samarbejdspartnere, du havde kontakt med
i opgave 7 eller du vil sprede din indsats. Brug evt. Relationsfiguren fra fælles mødet, hvor I løste
opgave 6.
▪ Brug de næste 3 dage på aktivt at være formidler. Brug gerne de input du fik fra fælles mødet til at
formidle dine kollegers forslag og spørgsmål til de eksterne samarbejdspartnere og de eksterne samarbejdspartneres perspektiver til dine kolleger.
▪ Løs så vidt muligt opgaven i forbindelse med dit daglige arbejde.
▪ Under makkerrefleksionen skrives et fælles stikordskort.

INSPIRATION
▪ Brobygning handler om at skabe forbindelser – og i denne sammenhæng om at tydeliggøre og styrke
de forbindelser, der findes omkring løsningen af opgaver på tværs af afdelinger og med andre samarbejdspartnere.

REFLEKSION
Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

REFLEKSION MED MAKKER

Fortæl hver især om det arbejde, I har udført i forbindelse med at være brobygger i samarbejdet. Stil nysgerrige
spørgsmål til hinanden.
Obs! Reflekter med respekt for jeres individuelle oplevelser og forskelle – I skal ikke blive enige.
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Hvad har været det mest interessante i
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arbejdet med opgaven?

KERNEOPGAVE
▪ Hvilke handlinger kan hjælpe med at formidle en
forståelse mellem jeres arbejdsplads og eksterne
samarbejdspartnere og dermed forbedre jeres
fælles opgaveløsning
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brobyggerens rolle og fokusere på

bro mellem jer og jeres samarbejdspartnere?


 Skriv forslag til hvordan I og jeres kolleger kan
bygge bro på et stikordskort, og sæt det op på
vægavisen.
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 Vil I agere anderledes fremover for at bygge bedre
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SAMARBEJDSEVNE, TILLID OG RETFÆRDIGHED

LØSES PÅ FÆLLES MØDE

OPGAVE 9: De mange stemmer skal høres
INSTRUKTION
▪ Opgaven løses først individuelt.
▪ Du skal skrive et postkort til dine kolleger, hvor du fortæller, hvad der har været det vigtigste for dig
selv og/eller arbejdspladsens udvikling i løbet af den periode, I har spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL.
▪ Til den fælles fejring skal du hænge dit postkort op, så alle kan læse det. Og du kan læse alle kollegernes.
▪ Postkortet findes i opgavemappen.

INSPIRATION
I de sidste mange uger har hele arbejdspladsen spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL.
▪ Hvad synes du har været det vigtigste, du har lært?
▪ Hvad har givet særlig værdi? Hvilken ny indsigt har du fået?
▪ Beskriv meget gerne gennem eksempler eller konkrete episoder, hvor du synes, at der skete noget
særligt i kraft af, at I spillede spillet.
▪ Skriv postkortet, som om det var et rigtigt postkort, hvor du fortæller om dine oplevelser.

