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Vedr.:   Styrksamarbejdet - nyt videobaseret undervisningsforløb 

 

KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer et nyt videobaseret undervisningsforløb, som 

alle kommunale arbejdspladser kan bruge til at styrke samarbejdet om kerneopgaven. Det 

er resultatet af projekt ”Tværgående samarbejde om kerneopgaven”, der blev aftalt ved 

OK13. 

 

Organisationerne anmodes om at være behjælpelige med at formidle informationen om 

undervisningsforløbet til de lokale afdelinger, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt 

via organisationens hjemmeside mv.. Ligeledes opfordres organisationerne til at omtale 

undervisningsforløbet i fagblad el.lign. 

 

Find mere information om undervisningsforløbet på http://www.personaleweb.dk/styrk-

samarbejdet-om-kerneopgaven, eller på kampagnesitet www.styrksamarbejdet.dk som er 

udviklet i tilknytning til Personaleweb. 

 

Undervisningsforløbet er egnet til arbejdspladser og arbejdsfællesskaber på tværs af for-

skellige enheder eller teams med op til 40 deltagere. Det består af to moduler. På første 

modul arbejder arbejdspladsen med at få en fælles forståelse af deres kerneopgave og 

hvordan de hver især bidrager til den fælles opgave. På andet modul arbejder de med at 

styrke samarbejdet og kommunikationen om kerneopgaven.  

 

Under forløbet vil arbejdspladserne få øje på styrker og forbedringspotentialer i deres 

samarbejde. De vil undervejs udarbejde to plancher, der kan hjælpe dem med at holde 

fast i de centrale pointer efter forløbet.  

 

Det tager ca. 7-8 timer at gennemføre forløbet. De kan gøre det på én dag eller dele det 

op i to, tre eller fire bidder og på den måde tilpasse det til deres arbejdsplads og deres 

muligheder for at mødes. 

 

På videoen er der oplæg, små sketches, eksempler fra praksis og øvelser. De skal bare 

udpege en tovholder, der kan stå for det praktiske og samle op på drøftelserne undervejs. 
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Tovholderen kan være en leder, en medarbejderrepræsentant eller en anden intern eller 

ekstern ressourceperson. Tovholderen bliver hjulpet godt på vej af støttematerialer. 

 

 

Oplysninger om projektet og spørgsmål i forhold til brugen af videoerne kan rettes til 

projektlederne fra Forhandlingsfællesskabet og KL: hhv. Christina Borries, Offentligt 

Ansattes Organisationer Telefon: 4697 3803 Mail: cbo@oao.dk, eller Magnus Bryde, 

KL, Telefon: 3370 3216, Mail: mbr@kl.dk    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse                  Henrik Carlsen 
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