MARKEDSPLADSEN
Formål
At kortlægge kompetencer i en gruppe og undersøge,
hvordan man kan hjælpe hinanden i en videre professionel
udvikling.





Giver alle i gruppen et overblik over egne og andres
kompetencer i forhold til TRIO/MED.
Giver mulighed for, at ens udvalgsmedlemmer får øje
på, hvilke kompetencer man har med sig.
Giver en pejling på, hvordan man kan koble sine kompetencer til andre i udvalget, samt
hvordan man kan lære noget af de andre.
Giver mulighed for at reflektere skriftligt og mundtligt over ens kompetencer, så det bliver
tydeligt i rummet, hvor mange kompetencer der er i spil, og hvilke der mangler.

Anvendelsesmuligheder
Øvelsen kan anvendes ved etablering af en ny TRIO/MED, eller hvis der kommer nye medlemmer i
udvalget.
Den kan dog også anvendes på andre emner, fx når deltagerne udfordres af at skulle
sammensætte et nyt værdigrundlag, opbygge et team, foretage et servicetjek eller er midt i en
fusion.

Øvelsens indhold
Trin 1 – udfyldelse af ”boder”: Hver deltager laver en planche svarende til den tegnede og
sætter sig i 15 min. for sig selv og forsøger at svare på spørgsmålene til de 4 ”boder”. Man kan
også udlevere en tegning til hver inden mødet, så deltagerne kan forberede sig inden.
1. Hvad har du til salg? – Her er fokus både på, hvad man ønsker at tilbyde eller bidrage
med, og hvad man har med sig som kompetencer og erfaringer ind i udvalget i forhold til
dets opgaver og funktion. Vælg de væsentligste og noter dem.
2. Hvad vil du gerne købe? – Her er fokus på, hvad man har lyst til at blive bedre til/har brug
for/ønsker mere af/gerne vil lære i forhold til etablering af ny TRIO/MED. Det kan både
være meget konkrete ting (lave skabelon til dagsorden) og mere overordnede ting (være
bedre til at formidle, være modigere i relationer). Vælg de væsentligste ting og skriv dem
ned.
3. Hvad har du under disken? – Her placeres det, man ikke ved, om man kan/vil sælge
(alternative anvendelige ressourcer). Her er fokus på kompetencer, evner eller talenter,
som man er i tvivl om er relevante for opgaven/projektet/forløbet, men som man gerne vil
sætte i spil. Det kan f.eks. være, at man har et talent for at skrive referater eller visualisere
processer.
4. Hvad har du udsolgt? – Her er fokus på en eller flere evner eller kompetencer, som man
kan, men ikke har lyst til at bringe i spil i dette her projekt. Det kan f.eks. være at man altid
er den, der ”djævlens advokat”, den der går til medarbejderne med en ærgerlig besked, den
der altid sørger for kaffe eller holder tiden.

Trin 2 – præsentation og feedback: Hver deltager præsenterer nu sin markedsplads for de andre
og får feedback.
Til feedbacken udstyres øvrige deltagere med hver deres særlige lytteører:
- Hvilke kompetencer og ressourcer, som x har, tror du er særlig brugbare i vores kontekst?
- Hvilke nyttige kompetencer ser du hos x, som x ikke selv har øje for?
- Hvordan tror du, at du selv kan assistere x i at udvikle sine ønsker og potentialer?
Med udgangspunkt i de 3 spørgsmål uddeles feedback i 10 min. til personen. Den udføres
anerkendende med udgangspunkt i nedskrevne noter og medvirker til at opbygge relationerne i
teamet.
Alternativ tilføjelse: Man kan anvende et reflekterende team, hvor nogle af de øvrige deltagere
reflekterer og snakker sammen om, hvad de har noteret sig i forhold til de tre spørgsmål.
En tovholder interviewer ind i refleksionerne og stille måske afklarende spørgsmål. Fokuspersonen
er ikke nødt til aktivt at forholde sig til dialogen, men kan blot sidder og lytte.
Man samler op ved at reflektere sammen med deltagerne over, hvad øvelsen gav, og hvad det
betyder for teamet.
Trin 3 – afslutning: Når alle har præsenteret og fået feedback samles op i en fælles afslutning,
hvor det også besluttes, hvordan man kan bruge plancherne fremadrettet. Det kan være som
reminder eller som refleksionsværktøj.
(Kilde: Øvelsen er udviklet med afsæt i konsulentfirmaet New Stories frit efter anerkendende teorier AI, jf.
Cooperrider m.fl.)

