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Handlekraftige 
fællesskaber 

DSR. AMiR, TR & ledere



Vi spreder magt 
gennem deltagelse

// Fra opdelinger til 
fællesskab

// Fra resignation til 
håb

// Fra ulighed til lige 
muligheder
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Formålet med i dag:

Redskaber til og planer om at skabe 

FORANDRING I JERES HVERDAG

sammen med kollegerne



Hvorfor sammen?



… det har vi forsøgt at skrive en bog om

● Fordi stærke resultater ikke skabes af 
én leder - heller ikke AMiR, TR og 
lederen sammen

● Fordi kollegerne skal mærke, at 
fællesskab kan gøre en forskel 

● Fordi kollegerne kan og vil mere end de 
fleste af os tror 



Mobilisering af medarbejdernes 
engagement og ideer er en fælles 
interesse - selvom det kan være 
hamrende besværligt









D E L T A G E R E F F E K T E N
Deltagereffekten opnås, når medlemmer, der deltager aktivt, 

markant forøger foreningens evne til at nå sine mål og påvirke sin omverden.

Flere hænder → vi kan nå mere

Flere hjerner → bedre løsninger

Flere stemmer → øget legitimitet & 

gennemslagskraft

Flere ambassadører → flere og mere loyale 

medlemmer

Fælles sejre → større sammenhold



Men opgaven er ikke nem

og lederen?



MÅLET MED INVOLVERING:

At skabe større og stærkere 
fællesskaber for at opnå 

bedre resultater



INVOLVERING ER 
NOGET MAN GØR
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I kommer til at arbejde med 
konkrete planer. Men målet er 
først og fremmest læring. Brug 

hinanden!
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De trin vi skal igennem 

Fra problem(er) til en sag

Sæt et mål der kan opnås

Hvem skal vi lytte til - og involvere? 

Hvilke aktiviteter skal vi gennemføre? 



1. Fra problem til sag





HVAD ER DER GALT PÅ JERES 

ARBEJDSPLADSER? 
Start 5 min. alene - tænk/skriv selv 
og del derefter i a) TRIO, b) 3-
personers hold



Et problem

Vigtig - ingen ide om 
hvorvidt eller hvordan 
det kan løses. 

En sag

Vigtigt - og en skitse til 
løsning er indenfor 
rækkevidde 



Det, vi har 
kontrol over

Det, vi har 
Indflydelse på

Det, vi ikke har kontrol 
over eller indflydelse på

Vi har selv alle ressourcer til at 
skabe ønskværdig forandring.

Vi har ikke alle ressourcer 
tilgængelige, men kan påvirke 
beslutninger.

Rammer vi er nødt til at leve med.
(Indtil videre / her hvor vi er).





HVAD ER JERES SAG? 
Den gode sag vil:

Være BREDTFØLT >> Noget der er vigtigt for jer alle

Være DYBTFØLT >> Det skal være vigtigt for jer

Kunne VINDES >> Noget I mener, I kan opnå

Kræve FLERE ->> Kræver flere folk end bare dig 



10 min. Vælg en sag for jeres arbejdsplads ; hvis individ så efter 
dialog i gruppen

HVAD ER JERES SAG? 
Den gode sag vil:

Være BREDTFØLT >> Noget der er vigtigt for jer alle

Være DYBTFØLT >> Det skal være vigtigt for jer

Kunne VINDES >> Noget I mener, I kan opnå

Kræve FLERE ->> Kræver flere folk end bare dig 



2. Sæt et mål





MÅLET ER 
AT TAGE 
DET 
FØRSTE 
SKRIDT



Et godt strategisk mål er OPNÅELIGT med de 
RESSOURCER, man har til rådighed, og peger frem 
MOD MÅLBAR FORANDRING.

Genetablering af vores teams inden sommerferien

Plan for undervisningsparate faglokaler inden d. 1. oktober

Bedre resultater i APV’en efter sommerferien

Survey, der viser større tilfredshed blandt medarbejderne ift. ledelsesstrukturen inden sommerferien

Onboarding program for nye kollegaer inden sommerferien

Ansættelse af ny sygeplejerske inden for et år



HVAD ER JERES MÅL? 
Hvad er det, I gerne opnå?
Jeres mål skal være:

Bredtfølt >> Et mål I alle er med på

Realistisk >> Et mål I vurderer, I kan opnå

Tidsbestemt >> Et mål som er tidsafgrænset

Målbart >> Et mål som I kan vurdere, om I opnår



HVAD ER JERES MÅL? 
Hvad er det, I gerne opnå?
Jeres mål skal være:

Bredtfølt >> Et mål I alle er med på

Realistisk >> Et mål I vurderer, I kan opnå

Tidsbestemt >> Et mål som er tidsafgrænset

Målbart >> Et mål som I kan vurdere, om I opnår

10 min: 
TRIO  

// 
Den enkelte, så 
deling og 
sparring, så 
finjustering 



3. Relationer & involvering

LYT- FORTOLK - ENGAGÉR





LYTTE TIL & GØRE 
FOR

Inddrager

GØRE FOR

Løser ting og 
informerer om det

GØRE MED

Involverer 
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Den dybe involvering

TR for 50 kolleger (og FTR for 50 flere) 

Ud af de 50 er syv aktive deltagere i det 
faglige arbejde med klare roller

– en event-ansvarlig
– en sekretær
– en kommunikationsansvarlig 
– en organiser-gruppe
– en TR-suppleant 

Ditte Brøndum 

Socialrådgiver og TR



… Men det kan også være meget mere 
simpelt!
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ENGAGEMENTSTRAPPEN
Er klar til at dele ansvar med 

dig, ex i klubbestyrelse

Deltager i faglig klub-møder og stiller
op til 1:1 møde, hvis du spørger 

Melder sig ind

Alle kolleger
(organiserede & ikke organiserede)

Vil godt være med fx i en ad hoc-gruppe 
eller hjælpe med at tale med kolleger

Gør det muligt og nemt for folk at gå op ad 
trappen



Hvem leder vi efter?

● Meningsdannere - dem andre andre lytter til

● Faste holdspillere 

● Ressourcepersoner - særlig viden / interesse 
og vil 

Hvordan engagerer vi dem?

● Det skal være vigtigt - for dem

● Det skal være relevant - i forhold til deres 
kompetencer 

● Det skal være konkret - opgaven skal hænge 
sammen med den tid, folk har



10 min: 
TRIO

// 

Den enkelte, så 
deling og sparring, 
så finjustering 



3. Kom i gang med aktiviteter





HVAD ER GODE

AKTIVITETER?
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Eksempel 



Eksempel 



VÆLG 
AKTIVITET TIL 
SITUATIONEN
Lad jer inspirere af andre, men husk:

● hvor jeres folk er 
● hvor magten er
● hvad I vil opnå

Aktiviteter 
der virker i 

jeres projekt

Aktiviteter der 
virker for jer

Alle aktiviteter
der virker



1. Bringer det os tættere på at nå vores mål?

2. Styrker det sammenholdet og relationerne?

3. Udvikler det andre kolleger og øger vores kapacitet?

4. Motiverer det flere til at være med i sagen?

Tjekliste for aktiviteter



Lytteaktiviteter

● Lyttemøder 
● 1:1 møder med udvalgte personer 
● Meningsmålinger 









Her er ti taktikker, andre har haft succes med...
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1. Megafon: 

Udvid antallet af stemmer, så TR ikke er alene om 

at kommunikere – fra MUS-samtaler over møder til 

at aflægge ledelsen uanmeldte besøg.

2. Historier: 

Brug kollegernes historier til at kommunikere, hvad 

der er på spil.

3. Dokumentation: 

Vis omfanget af problemet, for eksempel gennem 

meningsmålinger.

4. Tænketank:

Kom med specifikke og gennemtænkte løsninger, 

udviklet sammen med kollegerne.

5.       Kreativitet og humor: 

Lav om på samtalen ved at bruge humor og    

kreativitet.

6. Alliancer:

Få andre til at støtte sagen.

7. Gør det sammen: 

Tag ansvar for at løse de dele af problemet, I selv 

kan.

8. Få ledelsen med:

Søg en alliance med den nærmeste ledelse for at 

tage sagen op højere oppe i systemet.



Brainstorm 
Hvilke aktiviteter kunne give mening at lave?



Brainstorm over aktiviteter til 
at nå jeres mål, som er: 

____________________ 
_________________________
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Historier: 

Hvilke oplevelser og hændelser har du hørt 

kolleger fortæller om, som kan vise, hvad der er 

på spil - eller hvilke aktiviteter, kan få historierne 

frem?

Dokumentation: 

Hvordan kan I vise omfanget af problemet? Kan I 

finde tal, beviser, klare faglige argumenter, eller 

lave en meningsmåling?

Kreativitet og humor: 

Hvordan kan I bruge humor og kreativitet, til at 

fremme jeres mål?

- Tænk fx i symboler på problemet eller 

løsningen.

Gør det sammen: 

Hvilke aktiviteter kan I lave for at løse en lille (eller 

stor) del af problemet sammen?



Brainstorm over aktiviteter til 
at nå jeres mål, som er: 

____________________ 
_________________________
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Historier: 

Hvilke oplevelser og hændelser har du hørt 

kolleger fortæller om, som kan vise, hvad der er 

på spil - eller hvilke aktiviteter, kan få historierne 

frem?

Dokumentation: 

Hvordan kan I vise omfanget af problemet? Kan I 

finde tal, beviser, klare faglige argumenter, eller 

lave en meningsmåling?

Kreativitet og humor: 

Hvordan kan I bruge humor og kreativitet, til at 

fremme jeres mål?

- Tænk fx i symboler på problemet eller 

løsningen.

Gør det sammen: 

Hvilke aktiviteter kan I lave for at løse en lille (eller 

stor) del af problemet sammen?

10 min: 
TRIO

// 

Først fælles 
brainstorm (husk 
hvor hinanden er)



1. Bringer det os tættere på at nå vores mål?

2. Styrker det sammenholdet og relationerne?

3. Udvikler det andre kolleger og øger vores kapacitet?

4. Motiverer det flere til at være med i sagen?

Tjekliste - igen - til de 
sidste beslutninger



HVILKE 
AKTIVITETER VIL I 
LAVE - OG 
HVORNÅR? 

FORDEL 
AKTIVITETERNE 

10 min: 
Arbejdspladser

// 
Først den enkelte, 
så deling



Tak for nu



Ok, sidste 
spørgsmål! Hvem 

gør hvad og 
hvornår?


