
Teamtræning



Stress handling for leaders
A seminar for leaders at all levels

Hvorfor teamtræning?
Vi vil skabe en god samarbejdskultur, med tillid og mod til at udvikle sig selv og teamet - til gavn for 
begge parter!

Hvordan gør vi?
Vi tilbyder enkle værktøjer og rammer med henblik på at turde samarbejde på nye måder, som under-
støtter værdierne og principperne i den enkelte afdeling og organisation.  

Hvad gør vi?
Vi tilbyder kurser i kommunikation og samarbejde, og bidrager med målrettede tiltag og værktøjer, 
der biver gjort konkrete og synlige.

Vi arbejder med grupper, der ofte har brug for at finpudse samarbejdet og kommunikationen i det 
daglige inden for afdelingen. Hver deltager bliver udfordret på individuel adfærd gennem feedback 
fra kollegerne.
Vi arbejder med teams, som arbejder efter en fælles leverance, og hvor den enkeltes bidrag er vigtigt, 
men det er teamets performance, der er det vigtigste. 

Kommunikationen i de to konstellationer er meget forskellig, og tilgangen til arbejdsopgaverne lige-
så. Vi udfordrer begge tilgange med målrettede øvelser, til gavn for både organisationen og teamet.

Hvordan forankrer I god læring?
Værktøjer til kommunikation og samarbejde virker kun, når de bliver brugt i hverdagen efterfølgen-
de. Et af de meget effektive værktøjer er opfølgning! Altså at alle har mandat til at give feedback på 
samarbejdet og kommunikationen i afdelingen. Det bør gælde både ledere og medarbejdere, da alle 
er med til at skabe værdi for organisationen.

Forankring kan vanskeliggøres af den travle hverdag. Derfor anbefaler vi en opfølgningsdag efter 1-2 
måneder, som sætter fokus på de ting, som med fordel kan justeres for at sikre endnu større effekt. 



Roller
Hvem har hvilke roller?

Retning
Hvem sætter retningen?
Og kan alle acceptere den 
udstukne kurs?

Relationer
Hvordan er vores relation 
til kollegerne?
Er vi enige om formen?

Regler
Hvordan accepterer vi 
reglerne?
Hvad hvis vi bryder dem?

Rammerne
Hvordan forstår 
vi rammerne?
Kan vi arbejde inden for dem?

Feedback er forskellen!
Vejen til ny læring går gennem tilbagemelding på egen indsats. Altså feedback!

Feedback kan afvikles som individuel feedback, hvor den enkelte deltager giver en anerkendende og en 
udviklende feedback til en anden deltager på øvelsen. 

Desuden kan feedback afvikles som en gruppefeedback, hvor der er fokus på, hvordan samarbejdet har 
fungeret, hvordan kommunikationen har forløbet og hvordan opgaveløsningen har fungeret. 

Derfor virker det!
Jeres refleksioner i forbindelse med de enkelte øvelser relateres til situationer, der udspiller sig i jeres daglig-
dag -  netop denne kobling giver den største mulighed for at overføre læringen til jeres hverdag efterfølgende. 

Vi skaber gerne plads på kurset til, at deltagerne lægger en forpligtende plan for, hvordan ændringer følges 
op i dagene efter kurset.



Målgruppe:
Teams med alle tænkelige baggrunde.

Udbytte:
På kurset vil deltagerne blive optimeret med simp-
le og effektive værktøjer, som umiddelbart kan 
implementeres i dagligdagen efterfølgende. Dette 
gælder både på individniveau og teamniveau. 

For samarbejdende teams på tværs af organisati-
onen vil I få værktøjer til at lave gode og holdbare 
aftaler, som sikrer effektivitet i organisationen ef-
terfølgende . 

Kort og godt: Kommunikationen bliver bedre, sam-
arbejdet nemmere og effektiviteten større samt en 
forøget udvikling og trivsel.

Varighed og sted:
Kurset varer 1-2 dage, afhængig af jeres udgangs-
punkt og behov. En opfølgningsdag efter et par 
måneder fastholder og udbygger fokus på hvad 
der virker, og giver dermed et øget udbytte for or-
ganisationen på den længere bane.

Kurserne tilpasses jeres ønsker og behov.

Vi kan afholde kurset på jeres adresse, eller vi hjæl-
per gerne med at finde en egnet kursuslokalitet til 
netop jeres kursus.

Eksempler på emner:

“Dem” og “os”
Når to eller flere afdelinger skal samarbejde, kan der 
være en udbredt “pegen fingre af de andre” kultur. 

Vidensdeling
Medarbejdere og teams sidder ofte inde med meget 
vigtig viden, som de ikke altid deler. Ofte med store 
konsekvenser for både kunder, eksterne brugere og 
kolleger i organisationen.

Usikkerhed om roller
På papiret er der sjældent tvivl om roller og ansvar i 
forbindelse med en opgave. Det er straks noget helt 
andet i den konkrete situation, hvor fx roller, retning, 
og regler er mindre konkrete. Det resulterer ofte i 
konflikter og ringe effektivitet i opgaveløsningen.
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