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TEAMUDVIKLINGSDAG 
 
Målene med dagen: 
 

• Du bliver rystet sammen med dine nye kolleger. Du lærer nye sider at kende 
ved dine gamle kolleger 

• Du medvirker til at planlægge en ny teamstruktur der vil levere bedre 
kvalitet overfor borgerne og et bedre psykisk arbejdsmiljø for dig og dine 
kolleger 

• Du medvirker til at planlægge nye metoder og retningslinjer for tilbuddene 
i fællesarealerne 
 

Du kommer til at arbejde i dit nye team. Her skal du planlægge teamets 
arbejdsopgaver (udvikling og opfølgning på beboerne) og mødestruktur. I 
refleksionsgrupperne sidder du sammen med kolleger fra de andre team og taler 
om hvordan dagen forløber. I en temagruppe vil du komme med forslag til nye 
initiativer til fællesarealerne. Der vil blive indlagt korte pauser undervejs.  
 
9.00 Velkomst og mindful opstart. Check in. Grounding øvelse  
 
9.15 Interview med MED: Hvad drømmer I om at skolen skal være kendt for om et 
år fra nu? Hvad er nogle af midlerne til at komme derhen? Mål og succeskriterier for 
opstart af nye team. 
 
9.30 Programmet for dagen. Spørgsmål og kommentarer. Strukturen for dagen 
 
9.40 Energizer til at starte dagen op med : hvor kommer jeg fra. Hvad bliver mit 
bidrag til teamsamarbejdet? 
 
9.50 1.Refleksionsgrupper: Hvad vil blive dit bidrag til at gøre det til en god dag? 
 
10.05 Teamarbejde:  De tre team formulerer hver deres arbejdskultur. Hvad skal 
teamet hedde? Hvordan skal teamet arbejde sammen? Hvilke opgaver har teamet? 
Teamene får udleveret redskaber til formålet. 
 
11.45 2.Refleksionsgrupper: Hvad har vi nået og hvad mangler at blive gjort? 
 
 12.00 – 12.45 Frokostpause, midtvejsevaluering postit to farver godt og skidt  
 
12.45 Prik hinanden på ryggen Opsamling på formiddagen.  
 
13.00 Positiv positionering af beboerne i fællesarealerne.  
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Kort introduktion ved leder. Arbejde i tre temagrupper: 
Madlavning. Kommunikation. Indretning.  
Hver temagruppe kommer med forslag til principper for hvert tema. Grupperne får 
redskaber til deres opgave.  
 
15.00 3.Refleksionsgrupper: hvad mangler teamene at tage fat på for at blive 
færdige med planlægningen 
 
15.15 Energizer. Fortsat arbejde i teamene  
 
16.45 Vi fejrer dagens resultat. Fernisering. Hvert team fortæller om deres resultater 
og deres forventninger. Holde en tale hver.  


