FORBEREDELSESKORT OPGAVE 7:
Mål og standarder – betydning i dagligdagen
Tag noter før mødet med din makker
Registrering af en arbejdsdag – hvordan svarer mål og/eller standarder overens med den daglige
opgaveløsning?
1. Hvor/hvornår hænger mål og/eller standarder godt sammen med min opgaveløsning?

2. Hvor/hvornår hænger mål og/eller standarder ikke godt
sammen med min opgaveløsning?

INTERVIEWKORT OPGAVE 8:
Hvornår er det godt nok?
Interviewspørgsmål (10 min. interview pr. person.) Intervieweren skriver stikord. Byt interviewkort til sidst,
så I får ”jeres egne” stikord. I skal ikke hænge dette kort på vægavisen.
1. N
 år du nu reflekterer over hverdagen, hvad bruger du så egentlig som rettesnor til at vide, hvornår det, du laver, er
”godt nok”?

2. O
 plever du, at ”godt nok” er en fælles standard på arbejdspladsen, eller har du og dine kolleger og samarbejdspartnere
meget forskellige rettesnore?

3. Er du nogensinde i tvivl om, hvornår det er ”godt nok”– og hvad gør du, når du er i tvivl? (Håndterer du fx tvivlen alene
eller er der kollegaer, ledere eller andre, du taler med)

FORBEREDELSESKORT OPGAVE 9:
Tag noter før mødet med din makker
Udfyld felterne herunder med dine tanker og ideer inden mødet med din makker. På selve mødet fortæller du
punktvis om din feedback. Tjek undervejs, om din makker genkender sig selv i din feedback. Hun skal ikke
”svare for sig”, men kan blot nikke, ryste på hovedet eller stille spørgsmål og bede dig uddybe. Kortet skal
IKKE hænges på vægavisen.
▪ Jeg har observeret (hørt eller set), at min makker er i tvivl om eller har vanskeligt ved følgende forhold. (Her noterer du
mini-referater fra jeres møder)

▪ Jeg har observeret (hørt eller set), at hun håndterer forholdene på en måde, så hun er tilfreds, når hun… (Her noterer du
mini-referater fra jeres møder)

▪ Jeg kunne forestille mig, at hun kunne komme til at håndtere dem endnu bedre ved at… (Her noterer du de råd og gode
ideer du tror vil hjælpe hende)

▪ Jeg er selv blevet inspireret af dét hun har fortalt, ved at… (Her noterer du dét du selv allerede er blevet hjulpet med ved
jeres 2 foregående møder)

