SAMARBEJDE

HVORDAN LYKKES VI MED DET GODE SAMARBEJDE?
PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER
Samarbejdsudvalg spiller en afgørende rolle for den gode udvikling af de offentlige
25 ANSATTE
arbejdspladser.
Derfor er det vigtigt, at der løbende arbejdes med at sikre velfungerende
samarbejdsudvalg. Samtidig ved vi, at der er samarbejdsudvalg, som har svært ved at få
samarbejdet til at fungere. Samarbejdssekretariatet starter derfor en proces, der skal
undersøge det gode samarbejde.

3 samarbejdsudvalg inviteres med i en
udviklingsproces for deres egen samarbejdsform

Hvad får I ud af at deltage?
> Et mere velfungerende Samarbejdsudvalg
> Øget indsigt i egne udfordringer og styrker
> Indsigt i en ny metode til praksisrefleksion
> Mulighed for at bidrage positivt til den
fremtidige udvikling af Samarbejdsudvalg

Vi tager udgangspunkt i metoden Positiv Afvigelse. Den
giver deltagerne mulighed for at blive klogere på, hvorfor
det kan være svært at få samarbejdet til at fungere - men
også mulighed for at sætte fokus på, hvornår det lykkes.
En viden fra egen praksis, som vi skal bruge til at fastholde og udbrede en mere positiv praksis for samarbejdsudvalgets arbejde.
PD Academy og Samarbejdssekretariatet deltager sammen med de 3 udvalg i udviklingsprojektet og bidrager
samlet til en overordnet indsigt i det gode samarbejde og
en samlet indsats til at styrke det gode samarbejde i alle
statslige samarbejdsudvalg.

Hvad kræver det at være med?
> Lyst til at undersøge egen praksis og blive
klogere på det gode samarbejde
> Opleve et behov for at udvikle jeres
samarbejdsudvalg
> Deltage i processens aktiviteter med hele
samarbejdsudvalget
> Stille lokaler til rådighed for workshops

I kan læse mere om metoden her: www.pdacademy.dk

Processen – de konkrete datoer aftales med de enkelte deltagende udvalg:
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FORSTÅ
PROBLEMET

OPDAG
POSITIV
PRAKSIS

UDBREDELSE

Hvorfor kan
samarbejdet være
svært?

Hvornår og hvordan
lykkes det gode
samarbejde?

Hvordan gør vi
mere af det, der
virker?

OPFØLGNINGSMØDE

OPFØLGNINGSMØDE

1/2 dags workshop
September 2015

1/2 dags workshop
Oktober 2015

1/2 dags workshop
November 2015

2 timer
Januar 2016

2 timer
April/Maj 2016

Vidensindsamling

Vidensindsamling

Et velfungerende og løsningsorienteret lokalt sam“arbejde
er afgørende for at opnå gode statslige arbejds-

pladser, der har fokus på kerneopgaven og er præget af
kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel, fornyelse og
effektivitet. Et godt lokalt samarbejde er et dialogforum,
hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles
mellem ledelse og medarbejdere.
- Samarbejdsaftalen 2013

”

PRAKTIK
Hvis I er interesserede i at deltage eller høre
nærmere om processen kontakt:
Søren O. Nissen
E: sni@oao.dk
T: 4697 3819

Niels Bundgaard
E: nbu@modst.dk
T: 3392 7386

