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Fra robuste medarbejdere til bæredygtige organisationer
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Et buzz-word i det offentlige er robusthed - Hos ledelsen taler man måske endda
om robuste medarbejdere?
Robusthed startede som svaret eller rnodsvarel til stress. Man kan undgå stress i
organisationer, hvis man finder (eller udvikler) særligt robuste medarbejdere. Problem
solved! Men også robuste medarbejdere kan bukke under for pres - de holder bare lidt
længere til del. Quick ñx!
Men ved at tale om robusthed, som noget der ligger hos den enkelte medarbejder,
lægger vi også ansvaret for iiaskoen hos den enkelte. når det ikke lykkes. Men hvad nu
hvis løsningen ikke er at finde hos den enkelte, men i organisationens ramme, indhold
og måden at samarbejde på? Hvad nu hvis vi ñyttede fokus fra individet som
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Forandringer
Gymnasieskolen

Polit'
- Gymnasiereformer 2005 I 2016
- Kerneopgaven ændrer sig
- Ifokus:
- Studieforberedelsen
- Styrke fagligheden og almendannelsen
- Tættere samspil med eleverne
- Tværfagligt samarbejde
- Favne alle elevgrupper

Mulig oplevelse af:
- Fagligheden udfordres
- Kompetencer falder i værdi I nye kompetencer i spil
- Ramt på identiteten
- Mangel på anerkendelse
- Mistet autoritet, selvbestemmelse (metodefrihed)
- Usikkerhed og forvirring
- Dalende motivation
e Stress

- Behovet for at redefinere kerneopgaven - behovet for innovation og nye måder at arbejde på.
Gymnasieskolen
- Leder
- Medarbejdere
- Elevlbruger

En folkeskole lKURAGOl
T0 kerneprofessioner
En kerneopgave

Lærings- og trivselsperspektiv Elevperspektivet Lærings- og trivselsperspektiv
gx Reform
.r Elev
k Mestring og udfoldelse

UU og kontaktlæreropgaver
Gensidig afhængighed

' Eget fagomräde - Fælles mál - Eget fagomráde
- Fælles forståelse/viden
- Gensidig respekt
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Sum i mindre grupper
Hvordan ville modellen se ud hos jer?
- Har I samme forståelse af kerneopgaven?

- På tværs af
- de forskellige fagligheder
- de forskellige organisatoriske positioner
- "anciennitet"
.9

Hvad kan organisatorisk medlemskab hjælpe os med som begreb? [KUWO]
- Organisatorisk medlemskab som element i at skabe sammenhængkraft og trivsel i w
- Fokus på kerneopgaven som øverste ramme
Organisationen er sat i verden for at løse en (kompleks) kerneopgave,
og vi er sat i verden for (ansat til) i fælleskab at muliggøre løsningen.
- Gensidigt forventningsafstemning - med kernopgaven og arbejdsfælleskabet:
- Hvordan er man et godt organisatoriske medlem?
- Hvad skal man bidrage med - og hvad skylder man arbejdsfællesskabet at holde udenfor?
- Fælles "sprog" til at undersøge, opdage og skabe mere åben kultur og bevidsthed om vores roller og opgave
- Udfordrer "dem og 0s"-mønstret - Inviterer til "vi"
- Ledere og medarbejdere som organisatoriske medlemmer med fælles forpligtelser for
arbejdsfællesskabet - et fælles ansvar for at løse opgaven og skabe trivslen
- Forskellige fagligheder ses som væsentlige bidrag 0g forudsætning for den fælles løsning af opgaven
- Gensidig afhængighed og respekt
- At se eget, kende og anerkende andres bidrag i værdikæden - og at det er en kæde go
- Nedbrydning af silo
- Min opgave er vigtig, men ikke vigtigere end din %
- Det gode organisatoriske medlem gavner organisationen som helhed
- Konfliktforebyggende og - løsende

Kerneopgaveperspektivet
at stille os i kerneopgavens sted

Hvordan bidrager
det, jeg gør nu til at
løse den fælles
kerneopgave?
Hvordan bidrager vores
samarbejde til løsning af
den fælles kerneopgave?
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Når det offentlige ofte påvirkes af rammer gennem lovgivning er det en
nødvendighed at oparbejde evnen til at tage dialogen indad - ud ad og
med selve kerneopgaven og på og mellem alle niveauer
(-

Arbejdsspørgsmål til inspiration ikueAooi
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. Vilkår hænger sammen med forståelsen af kerneopgaven W elsesmæssrigåzzauer
....,
- Hvornar har VI sidst undersøgt den I fællesskab? Lægge nugstm stump,”
- Har vi defineret/ redefineret kerneopgaven i forhold til de nye rammer og vilkar? °°9wnqe°"'es/.,,,jf1;kke,,
- Hvordan kan "vilkårssnakken" skabe klarhed frem for "parkering"?
- Hvordan hjælper vi hinanden til at acceptere vilkårene?
- En medarbejder eller kollega der yder "modstand" er i færd med at kommunikere...
- Kommunikerer betydningen af mening, tillid, relationer, kommunikation, involvering og klar kontekst
- En frustreret drøm?
- Hvordan gør vi brug af bottom-up-information og feedbackprocesser, der kvalificerer beslutningerne?
- Har vi rammerne til, at der kan skabes alternative løsninger og idégenerering?
- Fra innovation som strategi til innovation som en del af opgaveløsningen
- Hvordan kan vi sammen skabe / genskabe oplevelsen af kontrol?
- En fælles kerneopgave - Husker vi at tale om og med vores kerneopgave?
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Hvad kan I gøre på de forskellige niveauer, som viI bidrage til en mere bæredygtig organisation?
INDlVlDNlVEAU
GRUPPENIVEAU
LEDELSESNIVEAU
ORGANISATIONSNIVEAU
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Relationer i organisationer
Forside Organisatorisk medlemskab Coaching Pædagogisk supervision 8. Læring
Relationer forpligter - er
du klar?
KURAGO er en lnorisulemvirlcsomhed, som arbejder procesog erfaringsbaseret med læring, organisering og samarbejde
- i team såvel som i andre organisatoriske strukturer.
Frivillige Team
Om Kurago Kontakt
Kulturmøder »
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Flerlillurele utiorüinøer på äbejdsplaiteri?
Forstå Iulrog hivbeuei dmmniiliiliere
Supervision »
Pædagogisk supervision Qvenig som undeiviserdl
eget ieilelisiorismm, hvor egie aktuelle faglige og
professionele udoraiiger bliver belyst
Team-optimering »
Vi kzivinre medildsäeiohrsogdefnere
og styre processen i en
lorverlriiigsásieiriniig li de forskelige roler,
lniliioner og repræsenhlskaher i orgariisdiorierL

