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Præmis og forløb for workshoppen 
Fokus: 
ª  Erfaringer 
ª Handlekraft 
ª  Inspiration 

•  Kort oplæg – 10 minutter 
•  Samtale i interessegrupper –  50 minutter 
•  Opsamling af gode erfaringer i plenum  - 15 minutter 
 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Definition på ”krise”. 
•  ”Krise, (af gr. krisis 'adskillelse, afgørelse, dom', 

af krinein 'skille, skelne, afgøre'), begreb 
opstået i den antikke lægekunst som 
betegnelse for det afgørende vendepunkt i 
forløbet af en akut febersygdom. 

 
•  Ordet krise er i dag i daglig tale negativt ladet i 

betydningen en farlig eller i alt fald vanskelig 
situation. ” 

 (kilde: Ordbog over det danske sprog) 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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De 4 faser i en krise 
•  Chokfasen: stilstand, afmagt. 
•  Reaktionsfasen: Fornægtelse, regression,  

projektion, forstærkning og fortrængning,  
vrede, ”hvad-sagde-jeg”.  
Kan være længerevarende og kan holdes  
kunstigt i live. 

•  Bearbejdningsfasen: Begynder at finde sig 
selv igen, gentager handlingsforløbet i tale,  
begynder at forlige sig med situationen. 

•  Nyorienteringsfasen:  Kan lægge planer  
for det nye, der kan ske. 

 
Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Om at være leder/AMR i en krise 

•  Kan vi lære noget af det værste ved en krise? 
•  Er der gode ting ved en krise? 
•  Hvordan kan fællesskabet styrkes under en krise? 
•  Modstand i lærergruppen mod ledelse. 
•  Kommende ”fyringer”  
•  AMR + stress = ??? 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Highlights fra diskussionerne 

•  Kort feedback fra diskussionerne 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Chok/Reaktionsfasen 
Situation: Medarbejderne fortrænger, benægter, taler hinanden 
ned, er umotiverede. 

Ideer fra diskussionen: 
•  Hav en kort varselsperiode ved fyringerne. Fra det kundgøres til 

det effektueres. Gælder hele personalegruppen 
•  Jo mere Hvornår, Hvordan, Hvorfor – des mere transparens og 

åbenhed for alle. 
•  AMR: åbenhed, lyttende, opsøgende. Send en SMS med 

opfordring til at tage kontakt hvis det ønskes. Lad den fyrede 
bestemme. 

•  Ledelsen melder ud efter 14 dage, hvem der er fyret: Åbenhed. 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Bearbejdningsfasen 
Situation: Klikedannelser, regression, projektion, overdrivelse, håb, fortrængning, vrede. 
 
Ideer fra diskussionen: 
•  AMR + leder = fælles 
•  AMR og leder skal tilstræbe størst mulig  

tydelighed i alle udmeldinger. 
•  Vigtigt at lederne inddrager AMR og TR 
•  AMR – hvis du bruges som bolværk mellem medarbejder og ledelse, skal du have fuld opbakning fra 

medarbejderne, ellers kan du ende med at stå fast på et standpunkt og så ikke blive genvalgt – og dermed være 
usikker i din ansættelse, fordi ledelsen har har bøvl med dig. 

•  Skab dig tid til at tale med kollegerne. Det er en del af dit arbejde som AMR. 
•  Tal med ledelse og kolleger om: hvad ER arbejdsmiljø egentlig for noget? 
•  Husk at arbejdspladsen er en ARBEJDSplads – og ikke hele livet. Italesat den som sådan. 
•  Arbejd for at der er fuld tillid mellem AMR/Ledelse – ”vi trækker på samme hammel” 
•  Transparens! 

–  Fortæl om alle planer – også dem der ligger flere år frem i tiden, så alle ved hvad der kommer. 
–  Indvi medarbejderne  i skolens økonomi 
–  Invitér til at alle kan byde ind – uden at love at ideerne bliver fulgt. Lad medarbejderne have lod og del i 

processerne. 
•  Arbejd for åbenhed i ledelse. 
•  Hold fyraftensmøder – også selvom der ikkekommer så mange 
•  Nedsæt dialoggrupper 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Nyorienteringsfasen 

Situation: Kan lægge planer for det nye, der kan ske. 
Ser fremad. Nogen er måske stadig i 
bearbejdningsfasen. 
 
(ingen grupper) 
 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 



  

COACHING
MENTORING
STRESSHÅNDTERING
— 
+45 24 27 07 83
lisaott@perspectiv.dk           
www.perspectiv.dk

Kan vi lære noget af det værste ved en 
krise? 
Ideer fra diskussionen: 
•  Hold beslutningerne hos ledelsen 
•  Vær opmærksom på begyndende mudderkastning og stop det 

ved fødslen. 
•  Prøv at oprette et trivselsudvalg 
•  Undgå splittelse af faggrupper 
•  Synliggør tillæg 
•  Sørg for at der er klar rollefordeling mellem AMR/AML/leder/TR 

–  Aftal hvordan tingene italesættes 
•  Kriser kan give anledning til at undersøge: Hvad vil vi egentlig? 

 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Er der gode ting ved en krise? 
Hvilke gode historier kan I fortælle om det, at stå i en krise 
i arbejdsmiljøet? 
 
 
Tanker fra diskussionen: 
•  Kan styrke sammenholdet – hvis den fælles fjende ikke 

er ledelsen lokalt eller de andre faggrupper. 
•  Kan give anledning til nye arbejdsgange 
•  Kan give anledning til at tilegne sig nye kompetencer. 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Ideer fra diskussionen: 
•  Tale i muligheder på lærerværelset 
•  Undgå at ledelsen forskanser sig. Mindst én fra ledelsen skal spise sammen med medarbejderne hver dag. 
•  Ledelsen SKAL være synlig – sig det til dem! 
•  Tydelig kriterier og præmisser for fyringer. 
•  Arbejd for fuld tillid mellem AMR/Ledelse og AMR/Ledelse og medarbejdere. 
•  Hvor tidligt kan man begynde at tale om at der kommer til at ske fyringer? 
•  Sørg for at skaffe tid til fællesskabet. 
•  Hvor anonym kan debatten være? 
•  Arbejd for fællesskabet – ude at det bliver kunstigt. 
•  Sørg for at den fælles fjende ikke er nogen på skolen – men måske økonomien eller noget andet udenfor jeres 

arbejdsplads mhp at undgå fraktioner. 
•  Kan/skal man tvinge folk ind i et fællesskab? (Ja – hvis det er et arbejdsfællesskab, har alle pligt til at deltage – 

nej hvis det er et privat fællesskab konsulentens anmærkning) 
•  Er/skal et fællesskab altid være for alle? (se ovenfor) 
•  Vores skole har lavet nogle kaffe-hjemme-hos–grupper – hvor grupperne er blandede på kryds og tværs 
•  Lav en konkurrence ud af at komme med ideer til at styrke fællesskabet: ”Vind en Vinkælder” – væd om 

kampe…. 
•  Evaluér processen og tal med medarbejderne om hvordan man kan arbejde for ”den gode afsked” 
•  Hvordan er man som varslet/fyret med i fællesskabet? Er man også med efter man er fyret? 

 

Hvordan kan fællesskabet styrkes under 
en krise? 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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AMR + stress = ??? 
•  Stressoplæg d. 15. januar omhandlede bla samtaler med medarbejdere med 

stress: 
–  Skal vi som AMR? 
–  Kan vi som AMR? 

Ideer fra diskussionen: 
•  Forventningsafstem med alle i samarbejdsudvalget om ”arbejdsdeling” 
•  Afklar hvilke rammer og vilkår du har  at agere indenfor. 
•  AMR kan tale med hele personalegruppen om stress – ikke med den enkelte. 
•  Tal med ledelsen om hvad stress er – og ikke er. Stress er en tilstand der har stor 

betydning for helbredet. Der må ikke skyndes på den stressramte – det forværrer 
tilstanden. 

•  Mulighed: hent en konsulent ind fra Arbejdstilsynet, der kan hjælpe med fx et 
møde om stress hos dine kolleger. 

•  Tal om travlhed vs stress. 

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Kommende ”fyringer”  
Situation: kollegagruppen skal fordeles på 2 institutioner. 
 
Ideer fra diskussionen: 
•  Husk dem, der bliver tilbage 
•  Åbenhed om årsagerne til forflytning/fyring. 
•  Italesæt de forskellige opgaver, der ligger de forskellige 

steder.  
•  Tal om nye udfordringer/opgave begge steder. Den 

oprindelige skole forbliver heller ikke den samme. 
Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 
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Modstand i lærergruppen mod 
ledelse. 
 
Ideer fra diskussionen: 
•  Fraktioner i  personalegruppen. 
•  Medarbejderne kæmper for at overleve 
•  Afklar AMRs rolle: 

–  Sikkerhedsrepræsentant vs AMR 
–  Tillidsrepræsentant vs AMR 
–  AMR er hele personalegruppens 
–  AMR er medarbejdernes talerør indenfor arbejdsmiljø 
–  Pligt er at understøtte det gode samarbejde. 
–  Spørg: hvad har I brug for fra mig? Men lov ikke at du kan 

komme det hele i møde. 
Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser? 


