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Lone med hat! 





Kerneopgaven?



	
	
 

Een Kerneopgave 
..flere Arbejdsopgaver



	
	

MOTIVATION



	
	
 

Når formål bliver til middel,  
..til nye formål



Hvad skal vi lykkes med, 
sammen?	

	
	





At løse kerneopgaven  
..i et arbejdsfællesskab

T ILGANG

E FFEKT

A MBITION

M ÅLGRUPPE



Målgruppen



 
Hvem skal opleve effekten? 

 
 

Hvem skal vi lykkes med? 
Hvem skal vi lykkes sammen med? 

	
	



Hvad kalder vi dem  
– og hvordan møder vi dem?	

	



Effekten



Hvad skulle de gerne mangle 
..hvis vi forsvandt?





Gør vi det rigtigt? 
…eller gør vi det rigtige?



 
Standarden må aldrig skygge 

..for succesen!



K E R N E O P G A V E N 
..er en succesbeskrivelse!



Hvornår har vi sidst 

fejret en fælles 
succes?

	
	



Stor succes 
..i de små historier!



Hvad, hvordan 
..og hvorfor gør vi det? 

	
	
	
	
	



Ambitionen 
..hvad vil vi brænde for sammen?



Hvad er vi stolte af?	
	



Hvad vil vi være  
endnu mere stolte af?	

	



Vilkårlige udfordringer 
..eller udfordrende vilkår?



Det er kun en udfordring 
…hvis vi kan gøre noget ved det!



Tilgangen 
..hvordan løser vi opgaven?



Kører han bus?



..eller bevæger han mennesker?



Løser vi opgaven for dem 
..eller med dem?	

	





Hvordan bliver vi endnu bedre 
til at løse opgaven med dem?



Hvordan bliver vi endnu bedre 
til at løse opgaven med dem?

SPØRG!



Kerneopgaven 
…løses gennem samskabelse!

Men hvad hvis de skaber sig?



(hvordan) kommunikerer vi 
kerneopgaven? 

 
(hvordan) afstemmer vi 

forventninger?



Hvad skal vi lykkes med, 
sammen?	

	
	



Vi skal dobbeltklikke!



Gør ikke kerneopgaven  
..til et projekt!



Ta´et projektfrit år! 
 

…og styrk fokus på 
kerneopgaven!



Gevinsten 
..ved styrket fokus på 

kerneopgaven?



Fokus på kerneopgaven  
..skaber forudsætninger for: 

 
A R B E J D S F Æ L L E S S K A B 

Faglighed & fleksibilitet 
Kvalitet & prioritering 

Professionalisme  
Trivsel





Kerne – Periferi	
	
	

Hvad er ikke kerneopgaven?



Vi skal ikke lave mere 
…for at kunne lykkes bedre!



GOD tid?



Dårligt at have god tid 
..og godt at have dårlig tid!



T R A V L T 
..med det det vigtigste?



TID	



Måden vi taler om tid 
..er afgørende for,  

hvor megen tid vi oplever at 
have!



	
Faglighed er ikke en 

kompetence! 
 

Kerneopgaven fordrer og 
udfordrer fagligheden! 



F L E K S I B I L I T E T 
 

Faglig fokusering 
..eller fragmentering? 



Kender I dem?



Professionelle?



	
	

Har vi det godt? 
Gør vi det godt?



Et godt arbejdsmiljø 
kræver  

kendt kerneopgave!



Vi er ikke ansat til at trives!



Hvor VI er vi?



Hvem er tættest på kernen?



Vi skal ikke lave det samme 
 

..men vi skal lykkes med det 
samme!



Vi får dét vi giver fokus!

ARBEJDSDELING

•  Egne fag.arbejdsopgaver
•  Overgang
•  Snitflader
•  Standarder
•  Information
•  Koordination
•  Faglig fragmentering
•  vi

ARBEJDSFÆLLESSKAB

•  Fælles kerneopgave
•  Sammenhæng
•  Samarbejde
•  Succes
•  Kommunikation
•  Fælles refleksion
•  Faglig fokusering
•  VI



Ta’ aldrig kerneopgaven  
for givet!



 
 
Mening hos os? 



A N D E R S  S E N E C A
asd@dogmekompagniet.dk
www.dogmekompagniet.dk

Følg mig & følg med:

GYLDENDAL PUBLIC

Morten Christensen & Anders Seneca


