
SKAB FREMDRIFT I TEAMET 
Genfind retning og handlekraft efter omstruktureringer

Har I tabt pusten efter omstruktureringer i teamet eller organisationen? 
  

Indimellem får organisationsdiagrammet en rystetur: teams dannes eller splittes op, 
afdelinger nedlægges eller fusioneres, der gennemføres fyrings- eller ansættelsesrunder. 
Selv udskiftningen af en enkelt medarbejder kan sætte sine spor i det tilbageværende team!  

Det går ud over både produktivitet og medarbejdertilfredshed. Derfor er det afgørende at 
skabe de rette betingelser for at finde tilbage på sporet - eller finde sig til rette i et nyt spor. 

Gennem et udviklingsforløb kan I revitalisere teamets samarbejde og genfinde jeres drivkraft. 
I lærer at navigere i forandringer og skabe et stærkt grundlag for hurtigt at få genetableret - 
og højnet - jeres præstationsniveau efter en turbulent tid. 

Målet er at skabe en sund teamkultur, et stærkt motiverende formål samt en klar 
strategisk retning mod endnu bedre resultater.

HVILKEN VÆRDI FÅR I? 

✓  Teamet får klarhed over fælles mål og formål, samt hvordan den enkelte 
bidrager bedst til at skabe fremdrift og resultater 

✓  Organisationen kommer hurtigere tilbage på sporet efter omstruktureringer 
og løfter det generelle trivsels- og præstationsniveau 

✓  Lederen får rum til at lede frem for at styre, idet teamet bliver mere 
selvkørende og tager ejerskab for at nå de fælles mål 

✓  Den enkelte får indblik i egne værdier og uudtalte antagelser, der kan 
hæmme eller måske fremme forandring 
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AFDÆKNING (½ dag) 
Vi afdækker uudnyttede muligheder og potentielle udfordringer i teamets daglige 

interaktioner. Deltagerne får indblik i deres styrker og præferencer med en 
personprofil, fulgt op af praktiske øvelser.  

Hvis I allerede bruger tests eller profilværktøjer, tager vi gerne udgangspunkt i disse.

“Vi udvikler organisationer gennem 
mennesker og relationer” 

Ring i dag og få en snak om, hvordan I kan få 
mere ud af jeres teams
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RETNING OG RELATIONER (½-1 dag) 
Få sat klare pejlemærker for jeres arbejde, 
og lær hvordan I bruger hinandens faglige 
og personlige kompetencer konstruktivt til 
at nå jeres fælles mål.

DEN VÆRDIFULDE UENIGHED (½-1 dag) 
Find balancen mellem drænende konflikter og 
konstruktiv uenighed, og lær at udnytte 
uenighedens energirige momentum til at sikre 
nytænkning og fremdrift.

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.

Eksempel på sammensætning af procesforløb

PERSONLIG FORANDRING (½-1 dag) 
Styrk evnen til at navigere i forandringer, så 
de gode intentioner ikke strander. I lærer 
bl.a. at spotte skjulte antagelser, der 
hæmmer jeres handlekraft.

STYRK TEAMETS ‘WHY’ (½-1 dag) 
Med udgangspunkt i teamets resultatmål og 
den individuelle motivation skærpes teamets 
overordnede formål - teamets ‘Why’ - som 
middel til at sikre ejerskab og engagement.

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.


