
LØFT TRIVSLEN I TEAMET 
Genfind motivationen og arbejdsglæden i hverdagen

Ønsker I at løfte trivselsniveauet i teamet og højne den enkeltes engagement? 
  

Hvad enten teamet er stagneret i rutiner og sædvaner eller har gennemgået en krise, kan det 
udhule arbejdsglæden og ikke mindst engagementet i det daglige arbejde. 

Det kan resultere i høj medarbejderomsætning, sygefravær og tab af viden og kompetencer. 
Derfor er det afgørende at skabe de rette betingelser for vedvarende trivsel og engagement. 

Gennem et udviklingsforløb kan I højne arbejdsglæden og den enkeltes præstationsniveau.   
I lærer, hvordan I kommunikerer effektivt uden misforståelser, hvordan I undgår konflikter 
uden at dræbe dynamikken, og hvordan I løbende fornyer teamets motivation. 

Målet er at skabe et psykisk arbejdsmiljø, der mindsker sygefraværet og gør det muligt 
og attraktivt for den enkelte at yde sit bedste for at nå teamets mål.

HVILKEN VÆRDI FÅR I? 

✓ Teamet bliver bedre til at støtte hinanden og skabe et godt arbejdsklima i hverdagen 

✓ Organisationen vil opleve lavere sygefravær og mindre stress, samt et større 
individuelt engagement, der øger den fælles performance  

✓ Den enkelte får indblik egen motivation og egne præferencer i samarbejdet, så alle i 
teamet kan tage ejerskab for deres bidrag til de fælles resultater 

✓ Lederen får rum til at fokusere på langsigtede resultater frem for på konflikter og 
unødige gnidninger i teamets samarbejde



KICK OFF (½ dag) 
Forløbet indledes med, at vi afdækker adfærd og antagelser, som påvirker teamets 

trivsel og samarbejde - på godt og ondt. Processen kvalificeres gennem 
strukturerede narrative metoder, som giver et virkelighedsnært billede af teamets 

indbyrdes relationer.

TILLID SOM FUNDAMENT (½-1 dag) 
Opbyg et solidt fundament af tillid, der 
sikrer psykologisk tryghed, åbenhed og 
commitment. Dermed dannes grobund for 
fornyet handlekraft i teamet.

KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION (½-1 dag) 
Afdæk teammedlemmernes individuelle 
kommunikationsstile og få inspiration og 
konkrete redskaber til at sikre klar, konstruktiv 
kommunikation i hverdagen.

DEN STYRKENDE FORTÆLLING (½-1 dag) 
Få kortlagt eksisterende fortællinger, der på 
godt og ondt former teamets samarbejde, 
og få formuleret nye, sunde fortællinger, 
der kan understøtte et godt arbejdsklima.

FORNY TEAMETS MOTIVATION (½-1 dag) 
Få indsigt i, hvad der motiverer den enkelte, så 
I kan skrue op for motivationen og få fornyet 
energi til proaktivt at søge endnu bedre 
løsninger i dagligdagen.

Eksempel på sammensætning af procesforløb

FORLØBETS OPBYGNING 
Forløbet kan bestå af op til fem workshopper. I vælger temaerne ud fra nedenstående 
forslag. Vi lægger altid ud med “Afdækning” for at sikre det stærkest mulige udgangspunkt.
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I sammensætter et forløb af i alt 3-5 workshopper. For at sikre en varig effekt arbejder vi efter action-learning-
principper, hvorfor workshopperne afvikles med 4-6 ugers mellemrum.

“Vi udvikler organisationer gennem 
mennesker og relationer” 

Ring i dag og få en snak om, hvordan I kan 
få mere ud af jeres teams


