
1. Arbejdsglæde – når der er behov for at stå sammen 
En lukningstruet skole på Ærø fik stor gavn af at fokusere på arbejdsglæde. Et arbejdsglædeprojekt hjalp 

leder, lærere, pædagoger, pedel og rengøringspersonale med at stå sammen mod en trussel udefra. 

Det hele endte med, at Rise skole overlever og nu arbejder med at udvikle en ny skolestruktur. 

Vigtige erfaringer fra Rise skole: 

Interviewundersøgelse som startskud 

En gruppe bestående af leder, TR, en pædagog, en pedel, tre lærere og en rengøringsassistent blev 

interviewet af en konsulent om arbejdsglæden på Rise skole. Konsulenten skrev referat af interviewet, og 

alle medarbejdere læste det. Referatet gav anledning til mange diskussioner og blev et effektivt startskud 

for arbejdsglædeprojektet. 

Personaleeftermiddag 

Hele personalegruppen var sammen en eftermiddag fra kl. 12 – 18 for at tale om arbejdsglæde og om, 

hvordan man kunne øge den. Efterhånden som eftermiddagen skred frem, blev det tydeligt, at der faktisk 

var meget arbejdsglæde på skolen. Personalegruppen blev opmærksom på, at den gjorde rigtig meget for 

at få en god skole, men at den kunne gøre mere for at formidle om indsatsen til omverden. 

Fællesskab for alle faggrupper 

Det har haft stor betydning, at alle faggrupper var med i arbejdsglædeprojektet. Tidligere følte 

rengøringsassistenterne sig udenfor. Det gør de ikke længere. Det er blevet nemmere for dem at tale med 

de andre medarbejdere om fx arbejdsvilkår. 

Lederen er menig, når det gælder arbejdsglæde 

Inspektøren på Rise skole, Annemette Laursen, siger: 'Lederen skal inddrage medarbejderne og høre, om de 

har nogle gode idéer. Det er vigtigt at være lydhør over for hele medarbejderstaben og vise, at jeg som 

leder ikke nødvendigvis har de vises sten om arbejdsglæde.' 

Arbejdsglæde i klasserummet 

På Rise skole er man blevet opmærksom på, at det, der gælder for personalet med hensyn til arbejdsglæde, 

det gælder også for børnene. Lærerne kan simpelthen overføre det, de har lært af arbejdsglædeprojektet, 

til klasserummet. 

2. Arbejdsglæde – når sygefraværet skal ned 
Ved at gøre en indsats for arbejdsglæden lykkedes det for Bifrost, som er et aflastningstilbud for børn og 

unge i Vejle Kommune, at halvere sygefraværet. Personalegruppen fokuserede på det positive, på løsninger 

og på anerkendelse og blev gladere for at komme på arbejde. 

Vigtige erfaringer for aflastningstilbuddet Bifrost i Vejle Kommune: 

Aktivitetskasse 

Det gav store frustrationer, at aktiviteter for børn og unge ikke kunne gennemføres, når der var sygdom 



blandt personalet. Derfor fandt man på at udvikle aktivitetskasser med forslag til, hvad man kunne foretage 

sig, når udflugter o.l. blev aflyst. Kasserne indeholder kort, hvorpå der fx står: guldgraver, sæbebobler, 

ansigtsmaling osv. 

Effekter skal offentliggøres 

Afdelingsleder i Bifrost, Henriette Lund, siger: 'Offentliggør den effekt, det har, at I har fokuseret på 

arbejdsglæden, fx lavere sygefravær. For det er én ting, at man mærker den gode stemning. En anden ting 

er, at der er målbare resultater.' 

Frustrationer skal afleveres til de rette 

Personalet er blevet bedre til at dele deres frustrationer. Indsatsen for at øge arbejdsglæden har gjort det 

mere legalt også at tale om, hvad der ikke giver arbejdsglæde, og det har betydet, at man taler mere åbent 

og direkte om det, der frustrerer. 

Rustet til hårde tider 

Indsatsen for arbejdsglæden har givet personalet nogle redskaber til at tackle nedskæringer o.l. i fremtiden. 

I Bifrost ved man nu, at fokus på arbejdsglæde kan skabe bedre stemning og mere overskud. Man kender 

med andre ord en vej gennem hårde tider, som højst sandsynligt venter forude. 

Arbejdsmiljørepræsentant som tovholder 

Det er meningen, at arbejdsmiljørepræsentanten skal følge op på indsatsen for arbejdsglæden og blandt 

andet huske på at bruge de værktøjer, som Bifrost nu kender, fx fra Personaleweb. 

3. Arbejdsglæde – ikke nok at tænke positivt 
Hvis arbejdsglæden skal vokse, så skal ledelsen prioritere den. I Jobstart i Skive Kommune har ledelsen givet 

tid og plads til arbejdsglæden, og det har ført til, at arbejdspladsen har 'fået en stolthed', som sektionsleder 

Lisbeth Sanders udtrykker det. 

Vigtige erfaringer for jobstart i Skive: 

Temperaturmåling 

Huller i trivslen kan komme frem, hvis man sætter tid af til at tale om arbejdsglæde. Folk mærker efter, 

hvordan de trives. Er der uklare mål, manglende opbakning fra ledelsen eller dårlig balance mellem 

ressourcer og krav, så kan det komme frem i en samtale om arbejdsglæde. 

Opfølgning på temperaturmåling 

Lisbeth Sanders har fx fulgt op på medarbejdernes frustration med hensyn til at kombinere faglig stolthed 

og det at arbejde under pres. Hun har udarbejdet afkrydsningslister og procedurebeskrivelser, som har 

gjort det muligt for medarbejderne at kontrollere, at de har gjort det, de skal. 

Jobrotation 

Det er planen, at sagsbehandlere og jobkonsulenter skal prøve at bytte job for en uge. Fx kan 

jobkonsulenten have svært ved at forstå, hvorfor sagsbehandleren ikke lige skaffer en lægeerklæring. Hvis 

jobkonsulenten prøver at arbejde som sagsbehandler, bliver det lettere at forstå, hvorfor lægeerklæringer 

er længe undervejs. 



Temadage 

Jobstart har fået penge fra Forebyggelsesfonden til tre temadage om narrativ metode med et 

konsulentfirma. Det er vigtigt, at ledelsen er med til at holde fast og sætter tid af til fælles udvikling, selvom 

hverdagen er travl. 

Arbejdsglædemøder 

I Jobstart er der fem teams. De mødes en gang om måneden i arbejdstiden og har på skift ansvaret for at 

underholde hinanden. 

4. Arbejdsglæde – fokuspunkt for Danmarks bedste arbejdsplads 
Med en ambition om at blive Danmarks bedste arbejdsplads om fem år koncentrerer Kolding Renovation 

sig om at øge arbejdsglæden. 

De fokuserer på anerkendelse, ærlighed og det positive, og resultatet er glade og effektive medarbejdere, 

som hjælper hinanden, når det brænder på. 

Vigtige erfaringer for Kolding Renovation: 

Positiv APV 

Da driftsleder Mikael Trend Bakmann trådte til for 2½ år siden, sørgede han for at gennemføre en positiv 

arbejdspladsvurdering (APV). Det vil sige en APV, hvor man lægger mærke til det positive frem for alle 

problemerne. Det satte skub i arbejdsglæden. 

Kommunikation om arbejdsgange 

For Mikael Trend Bakmann har det været meget vigtigt at sætte nogle arbejdsgange i system og at 

kommunikere om arbejdsgangene. Denne indsats har ført til, at medarbejderne har fået større forståelse 

for hinanden og nu ikke er bange for at sige: 'Jeg er bagud, kan du give mig en hånd med?' 

Resultatløn 

Det handler om, at skabe sammenhold om det, der giver resultatlønsafkast. Fx kan medarbejderne på 

genbrugspladsen samle mælkekasser i plastik, som borgerne smider ud. Arla betaler for mælkekasserne, og 

pengene går til en fælles resultatlønpulje. Medarbejdernes del af puljen går dels til løn, dels til 

fællesarrangementer, som medarbejderne synes er relevante for at skabe arbejdsglæde 

Ambassadører 

På hver af kommunens genbrugspladser er der en arbejdsglædeambassadør. Alle ambassadørerne mødes 

med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, og de mødes også med ledelsen. 

Arbejdsglædediplomer 

Hver måned stemmer personalegruppen om, hvem der skal være månedens medarbejder. Den, som bliver 

valgt, får et indrammet arbejdsglædediplom. Denne tradition bringer administration og drift tættere på 

hinanden. Folk er begyndt at lægge mere mærke til hinanden. Se Arbejdsglædediplom. 



5. Arbejdsglæde – når medarbejdere ikke mødes dagligt 
Rengøringsassistenter arbejder spredt rundt på skoler, plejehjem osv. Det er en udfordring, når man vil 

gøre en samlet indsats for arbejdsglæden. Alligevel lykkedes det for den kommunale rengøring i Esbjerg at 

skabe øget fokus på arbejdsglæden blandt 350 medarbejdere. 

Vigtige erfaringer for den kommunale rengøring i Esbjerg: 

Mange medarbejdere med i planlægningen 

Ledelse og medarbejdere skal være enige om at fokusere på arbejdsglæde. I Esbjerg har man nedsat en 

arbejdsglædegruppe på 10 personer. Både serviceledere, medarbejdere og fællestillidsrepræsentanten er 

med, og det har været arbejdsglædegruppens opgave at planlægge og koordinere indsatsen. Derudover er 

arbejdsglædeprojektet blevet godkendt i MED. 

Kommunikation og information 

Det er vigtigt at tale om arbejdsglæde og sætte ord på, hvad det er. Arbejdsglæde er helt nede på jorden. 

Det er de små ting, så det skal ikke gøres til noget teoretisk og indviklet. I Esbjerg er servicelederne 

ambassadører, og de står for at tale om arbejdsglæde med den enkelte medarbejder. Lederen skriver om 

arbejdsglæde i mails og nyhedsbreve. 

Nursing 

Når man fokuserer på arbejdsglæde, mærker medarbejderne, at deres arbejdsplads er interesseret i, at de 

har det godt. I Esbjerg er man særligt opmærksom på respekten om rengøringsarbejdet. Det er psykologisk 

belastende at gøre rent, for ens arbejde bliver ødelagt hver dag. Derfor er det ekstra vigtigt at tale om, 

hvordan man alligevel kan finde glæde i sit arbejde. 

Tålmodighed 

Det er et langt, sejt træk, når man vil øge arbejdsglæden. I Esbjerg har man haft fokus på trivsel og 

arbejdsglæde i 11 år. Og indsatsen fortsætter, fordi den, ifølge leder Jens P. Christoffersson, giver tilfredse 

og motiverede medarbejdere, som man kan stole på. 

Fælles arrangement 

I Esbjerg samledes alle 350 medarbejdere til en eftermiddag, hvor målet var at få sat ord på arbejdsglæden. 

Deltagerne skulle tage stilling til 10 bud på arbejdsglæde. Mikrofonen gik rundt: 

 Arbejdsglæde handler om at have gode kollegaer 

 Arbejdsglæde er det gode humør, der smitter 

  Arbejdsglæde er, når der er brug for én 

6. Arbejdsglæde – når det er hårde tider 
Der er nedskæringer og fyringer på mange kommunale arbejdspladser, og det kan ikke undgå at frustrere. I 

HR- udvikling i Holstebro kommune besluttede man at parkere frustrationerne og i stedet gå med i et 

projekt, som skabte mere arbejdsglæde. 

 



Vigtige erfaringer for HR-udvikling i Holstebro: 

Forankring i det lokale MED 

Der har været 100 % opbakning fra ledelse og medarbejdere til at gøre en indsats for arbejdsglæden. Selv 

den langtidssyge mødte op til seminarer og møder om arbejdsglæde. De to medarbejdere, som har været 

primus motor i arbejdsglædeprojektet, er begge medarbejderrepræsentanter i det lokale MED. 

Hurtig handling 

I HR-udvikling holdt man en personaledag med fokus på det, der skaber arbejdsglæde. Flere efterlyste et 

sted, hvor man kunne mødes og tale om andet end arbejde. Næste dag indrettede man et hjørne med 

caféborde, hvor man kan drikke formiddagskaffe sammen. Se: Mødeguide: Kom godt i gang med 

arbejdsglæden. 

Faglig sparring 

Et andet forslag til at få mere arbejdsglæde var at skabe rum til faglig sparring. I HR-udvikling er der dels 

konsulenter, der kører rundt og rådgiver kommunens arbejdspladser, dels er der de administrative 

medarbejdere, der sørger for, at afdelingen fungerer. Det er planen, at den faglige sparring skal gå på tværs 

af de to grupper. 

Tale om det vigtige 

Karen Frost, som er en af medarbejderrepræsentanterne i MED siger: 'Den enkelte skal have fokus på, hvad 

der betyder noget for ham eller hende på arbejdspladsen. Det, der er vigtigt for en, er som regel også 

vigtigt for andre. Når vi taler om, hvad der er vigtigt, så prioriterer vi det i dagligdagen.' 

Enighed om forskellighed 

For nogen kan motion i arbejdstiden skabe arbejdsglæde, for andre er motion ikke lige sagen. Men så 

længe man er enige om at give plads til dem, der gerne vil motionere, så behøver alle ikke være med til alt. 

7. Arbejdsglæde – når der kommer nye medarbejdere 
Toftegårdens børnehave og Nordre børnehave har oplevet, at dialog om arbejdsglæde er ekstra vigtig, når 

nye medarbejdere skal inkluderes på arbejdspladsen. 

Ved at sætte fokus på arbejdsglæden har begge børnehaver kunnet vise de nye kolleger, hvilken 

arbejdsplads de var blevet en del af. 

Vigtige erfaringer fra Toftegårdens børnehave i Faaborg Kommune og Nordre børnehave i Tønder 

Kommune er: 

Engleordning giver tryghed 

Nye medarbejdere i Nordre børnehave er blevet introduceret til engleordningen. Den går ud på, at hver 

medarbejder har to engle. Hvis en medarbejder bliver syg i en længere periode, så kommer englene på 

hjemmebesøg. Hvis der er dødsfald i familien, så sørger englene for ekstra omsorg osv. For en nyansat er 

det trygt at få et par engle. Læs mere i Værktøjskasse - Sådan kan du komme i gang med arbejdsglæden. 

Kollegerne kender hinandens livshistorier 

I Toftegårdens børnehave har man haft den udfordring, at der var kolleger, der ikke kendte hinanden så 



godt. På en personaledag fik alle medarbejdere et minut til at fortælle deres livshistorie, og alle fik dermed 

en viden om hinanden, som de ikke havde fået ellers. Specielt de nyansatte var meget glade for 

livshistorierne. 

Ord på det vi 'bare' gør 

Om nye medarbejdere siger leder af Toftegårdens børnehave, Lissi Beier: 'Vi er blevet opmærksomme på 

det, som vi tager for givet og som man ikke lige kan se, hvis man er ny medarbejder. Fx har vi traditioner 

med at hejse flag og dække fødselsdagsbord, når nogen har fødselsdag. Det kan vi ikke tage for givet, at alle 

ved.' 

Nyttigt med kursusaften om arbejdsglæde 

I Tønder nedlagde kommunen nogle institutioner og fire medarbejdere kom til Nordre børnehave. De fire 

medarbejdere deltog i en kursusaften, og det var leder Conni Baagøe rigtig glad for. Hun siger: 'På 

kursusaftenen var de fire nye medarbejdere med, og de fik øjnene op for, hvilken god arbejdsplads de var 

kommet til.' 

Mulighed for at spørge 

Når der er fokus på arbejdsglæde, bliver det naturligt for nye medarbejdere at spørge til rutiner og 

traditioner. Dette udfordrer arbejdspladsen på en god måde og medvirker til, at personalet holder fokus på 

arbejdsglæden. 

8. Arbejdsglæde – en del af en tre-årig plan 
Sundhed og Ældre i Ishøj har længe prioriteret arbejdsglæden. Ca. 350 medarbejdere på plejehjemmene, i 

hjemmeplejen, i forvaltningen, i tandplejen mm. er optagede af et tre-årigt DIT-projekt, som handler om 

dialog, indflydelse og trivsel. 

Vigtige erfaringer for Sundhed og Ældre i Ishøj Kommune er: 

25 ressourcepersoner 

En gruppe som består af 25 ressourcepersoner har været på kursus og lært, hvordan de kan sætte 

arbejdsglæde på dagsorden i hverdagen. Gruppen mødes en gang om måneden og har fx arrangeret 

idrætsdag på tværs af arbejdspladserne i Sundhed og Ældre. 

Høj prioritet hos ledelsen 

Ledelsen prioriterer trivsel og arbejdsglæde højt og er gået forrest i DIT-projektet. Dette har været med til 

at understrege, at ledelsen ønsker det bedste for medarbejderne i en tid, hvor besparelser kan gøre det 

hårdt at gå på arbejde. 

Ambition om at nå ud til alle 

Det svære har været at skabe arbejdsglæde for alle, fx medarbejdere på nathold. Men ressourcepersonerne 

har alligevel forsøgt, blandt andet med at servere juice for nattevagter tidligt om morgenen, inden de fik fri. 

Fokus på leg 

I DIT-projektet er der fokus på legende aktiviteter, og man har haft samarbejder med blandt andre Dacapo-

teatret, som i begyndelsen af projektet introducerede til leg som en vej til at nå hinanden. 



 

Tættere kontakt i organisationen 

At indsatsen for trivsel og arbejdsglæde går på tværs af arbejdspladserne i Sundhed og Ældre har betydet 

tættere kontakt blandt de ca. 350 medarbejdere. Uddannelseskonsulent og projektkoordinator Karin 

Spedtsberg siger: 'Folk har lært hinanden at kende på tværs af organisationen. Dermed er det blevet 

nemmere at tage kontakt. Nu kender man nogen, som man kan spørge fx i forvaltningen eller ude på 

plejehjemmene.' 

9. Arbejdsglæde – vigtigt at benævne den 
Mange arbejdspladser har fokus på arbejdsglæde. Men det gør en forskel, når en personalegruppe 

beslutter at gøre en målrettet indsats for den. Det er erfaringen fra Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast-

Brande, hvor man har fået øget arbejdsglæden, blandt andet fordi man satte den i system. 

Vigtige erfaringer for Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast-Brande: 

Arbejdsglædetovholder 

Der skal være en medarbejder, som har ansvaret for arbejdsglæden. Arbejdsglædetovholderen skal have 

timer til at planlægge, gennemføre og evaluere forskellige indsatser. 

Arbejdsglædegruppe 

På Socialpsykiatrisk Center Nord mødes arbejdsglædetovholderen med sin arbejdsglædegruppe en gang om 

måneden. En leder og to andre medarbejdere er med i gruppen. Her enes man om, hvad det næste skridt 

for arbejdsglæden skal være, fx at skabe mulighed for, at alle ansatte kan spise frokost sammen eller at 

arrangere en personaledag med både noget fagligt og noget underholdende på programmet. 

Punkt på dagsorden 

Arbejdsglæde skal være et tilbagevendende punkt på dagsorden til personalemøder. Her kan man fx tale 

om, hvad der giver arbejdsglæde, og om hvordan man kan få mere arbejdsglæde. Mødeguide: Kom i 

dybden med arbejdsglæden giver flere idéer til at diskutere arbejdsglæde. 

Beslutningskompetence 

Når en personalegruppe vil gøre en fælles indsats for arbejdsglæden, giver det nogle muligheder for at 

træffe beslutninger. Fx havde man i Socialpsykiatrisk Center Nord længe talt om, at det skulle være forbudt 

at tale om arbejde i pauserne. Men hvis nogen gjorde det alligevel, så var det svært at være den, der skulle 

påpege det. 

Med udgangspunkt i det fælles mål om at øge arbejdsglæden, kunne arbejdsglædetovholderen skrive en 

mail til sine kolleger, hvori hun gav besked om, at arbejdsglædegruppen havde besluttet, at man ikke skulle 

tale om arbejde i pauserne. 'Arbejdsglæde bliver på den måde noget officielt, som vi skal overholde,' siger 

arbejdsglædetovholder Susan Rasmussen. 

Handleplaner 

Susan Rasmussen: 'Vi er så vant til at lave handleplaner for vores brugere. Nu skal vi til at lave handleplaner 

for os selv.' Handleplanerne skal sikre, at man bliver ved med at fokusere på arbejdsglæde. 



10. Arbejdsglæde – medarbejderne skal kende hinanden 
På rådhuset i Mariagerfjords Kommune stiftede man en personaleforening, som blandt andet skulle sørge 

for, at medarbejderne kom til at kende hinanden på tværs af forskellige faggrupper og forskellige 

afdelinger. Personaleforeningens indsats styrkede samarbejdet, og det påvirkede arbejdsglæden i positiv 

retning. 

Vigtige erfaringer fra rådhuset i Mariagerfjords Kommune: 

Plakater på toiletterne 

Personaleforeningen kommunikerer til medarbejderne via plakater, som hænger på toiletterne. Fx kan 

personaleforeningen annoncere arrangementer eller meddele beslutninger via plakaterne. Se et eksempel 

på en plakat. 

Retningslinjer for kantineadfærd 

Man skal ikke sidde alene og spise i kantinen på rådhuset. Personaleforeningen har arbejdet målrettet på at 

gøre kantinen til et sted, hvor man altid kan finde nogen at tale med. Reglen er, at man inviterer en, der 

sidder alene, hen til sit bord. 

Personlig kontakt frem for telefonopringninger 

Alle opfordres til at gå hen til den kollega, som de skal tale med, og således have personlig kontakt med 

vedkommende. Det er nemmere at ringe, men personaleforeningen ønsker ikke den nemme løsning. Man 

lærer hinanden bedre at kende ved det fysiske møde. 

Events 

Fredagsøl, uddeling af pebernødder til alle til jul, fastelavnsfest, stjerneløb – eksemplerne er mange. 

Personaleforeningen sørger løbende for, at der sker noget i eller uden for arbejdstiden, som styrker 

fællesskabet. 

Ildsjæle 

Personaleforeningen er drevet af ildsjæle. Ildsjælene har opbakning fra både ledelse og medarbejdere til at 

holde møder, arrangere fester mm. Formanden for personaleforeningen og en af ildsjælene, Pia Leth Førby, 

siger: 'Når man føler arbejdsglæde, frigives der ressourcer. Man får mere overskud, man arbejder bedre 

sammen og faggrænser nedbrydes.' 


