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Styrk samarbejdet om kerneopgaven

Om forløbet 
”Styrk samarbejdet om kerneopgaven” er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle 
kommunale arbejdspladser. Det tager udgangspunkt i forskning omkring social kapital, og giv-
er jer mulighed for at styrke jeres samarbejde og lykkes bedre med kerneopgaven.

Forløbet er særlig egnet til arbejdspladser eller arbejdsfællesskaber på tværs af forskellige en-
heder eller teams med op til 40 deltagere.

Udviklingsforløbet består af to moduler – et om samarbejde og et om kommunikation. Der er 
to temaer på hvert modul.  Hvert tema tager ca. halvanden time at gennemføre, så det kan til-
passes jeres arbejdsplads mulighed for at mødes.  Det kan eksempelvis gennemføres over flere 
personalemøder eller samlet, hvis i har en hel dag til rådighed. 

På det første modul arbejder I med grundlaget for at styrke samarbejdet. Det gør I ved at skabe 
en fælles forståelse af jeres kerneopgave og styrke jeres viden om, hvordan I hver især bidrager 
til kerneopgaven. På det andet modul arbejder I med, hvordan I koordinerer hinandens indsats-
er ved at styrke jeres kommunikation om kerneopgaven. 

Forløbet vil hjælpe jer til at få øje på styrkerne i jeres samarbejde og på områder, I kan forbedre. 
Noget kan I ændre med det samme, andet vil kalde på nærmere forberedelse eller beslutninger 
i andre fora. 

Med en gennemgående vært guides arbejdspladsen igennem forløbet ved hjælp af korte 
oplæg, eksempler og øvelser. Øvelserne sørger for, at I får talt om og reflekteret over, hvordan 
I arbejder sammen og kommunikerer på netop jeres arbejdsplads på en struktureret og kon-
struktiv måde. I vil under forløbet udarbejde to plancher, der kan hjælpe jer med at holde fast i 
de centrale pointer – også efter forløbet.

I skal udpege en tovholder, der kan stå for det praktiske og samle op på drøftelserne under-
vejs. Tovholderen kan for eksempel være en leder, en medarbejderrepræsentant eller en anden 
intern eller ekstern ressourceperson. For at hjælpe tovholderen er der udarbejdet et støttema-
teriale, der guider vedkommende både før, under og efter forløbet.

Undervisningsforløbet er udviklet af KL og Forhandlingsfælleskabet.


