
[KURAGOIFra robuste medarbejdere til bæredygtige organisationer

EVamé' °9 skab 'ærmg Organisation Dialog Æ og Æ kerneopgaven' Srkre strukturer som sparring supervision og og ledelse oAfkIaring af rammer og vilkårdebmfmg T” _ oStyrk den strategiske relationelle ledelse WuHurJvl/umen, m« nu tvvurdan?o Etabler Iærlngsr og lnnovatlonsrum . (Remeñnér kemeopgâvenC Udviki det organisatoriske medlemskaboskærp samarbejdsevnen<7 aFælles mål samlende 1.;KER N E. Fælles viden/forståelse BrobyggerldeGensidig resuekl FurhlndendeOPGAVENAt bære dygtigt. sammenMedarbejderBorgerens oplevelseo Afklaring af rammer og vilkår um burger, Dllnendmlurældrá)o Ydelse, støtte, pleje ng empuwelmento Oplevelse al retfærdighed, respekt og kvaliteto Troværdighed og systemtillidArbejdsmiljøseminar 2018 namun-uerm-nw--rmllznas



[KURAGO]Kort præsentation & motivationMichael DrastrupOrganisatioltskonsulentMaster i Organisationspsykologi (MPO)cand. mag. dansk/kommunikation og psykologicert. Systemisk coach og stresscoach Eçqgggwws BTR-uddannet Lina-SL __ ___,___ mmmHR konsulent, Roskilde Universitet Sådan gØT du hele ustarbejdspladsen mbFra robuste medarbejdere tilWWW-kurago-dk bæredygtige organisationermichael@kurago.dkD 22 43 O0 44 whine: 3 ,arm mmmqnmkuvm an. m4; (a m .q :Ethuurwardi a.« olfenriige ermhuslhed r Hos ledelsen (alarmen ...am enddanm robuste medarheldem?Robuxlhui smuds .um svaret cücrmodsvam u nlcamMnnk/m undgå mm lorpåimanuunmnhvu mxnñmlcr (din HdVlkLK) :xrllklmbnalcmcdarbcvdm PmhlcmMulvad' Mum ...m mhuxtc nwdnrbcydcm km bnkkz: under Kur pm r de »uma :mc Innlængere m .m om: fix'Mm wd .<1 m: um mmuuuxv, wm nugci dcrllgëcrhu: Licncnkclh: medarbejder.iæggcrw og« nummer for imxkneu ivo< m sauna. mmm m iykkeä Men 1mm nuIM! lmmnëcn lUalcrak iindchus dcncnkdlczmut wwamunumsm xammmmmiuog mádcnal umxrbcydcvn? Hm nu hvn viñyncdc rum m, mdwuln m.



30)g psykologi\zhëgásTHUs  LEDELSEAmme vind-Hd'Sådan gør d" “dearbejdspladsen roFra robuste medarbejdere tilbæredygtige organisationerPublishedonAugust9,20)6 I Editanicle l Id VrewstatsMichael Dmstrup ,_\ _ \ ,_\ ,HRkonsulentatRoskildeunrversrty,eleraFKURAGO (®/ 1,045 få l m (EI/ 1Jartieles *' ' *'Et buzz-word i det offentlige er robusthed - Hos ledelsen taler man måske enddaom robuste medarbejdere?Robusthed startede som svaret eller rnodsvarel til stress. Man kan undgå stress iorganisationer, hvis man finder (eller udvikler) særligt robuste medarbejdere. Problemsolved! Men også robuste medarbejdere kan bukke under for pres - de holder bare lidtlængere 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 nuhvis løsningen ikke er at finde hos den enkelte, men i organisationens ramme, indholdog måden at samarbejde på? Hvad nu hvis vi ñyttede fokus fra individet som5,, Kmuuildd- n--'"""“'"bustwww.stressfrihverdag.dk/robusthed222mm.
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IKURAGO]ForandringerGymnasieskolen





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



En folkeskole lKURAGOlT0 kerneprofessionerEn kerneopgave

Lærings- og trivselsperspektiv Elevperspektivet Lærings- og trivselsperspektivgx Reform.r Elevk Mestring og udfoldelseUU og kontaktlæreropgaverGensidig afhængighed' Eget fagomräde - Fælles mál - Eget fagomráde- Fælles forståelse/viden- Gensidig respekt



QS!Sum i mindre grupperHvordan 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 rammeOrganisationen 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 forarbejdsfællesskabet - 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



Kerneopgaveperspektivetat stille os i kerneopgavens stedHvordan bidragerdet, jeg gør nu til atløse den fælleskerneopgave?Hvordan bidrager voressamarbejde til løsning afden fælles kerneopgave?owVlNår det offentlige ofte påvirkes af rammer gennem lovgivning er det ennødvendighed at oparbejde evnen til at tage dialogen indad - ud ad ogmed selve kerneopgaven og på og mellem alle niveauer(-



Arbejdsspørgsmål til inspiration ikueAooi. 'smid °' Vi/kâ 4. 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?“\



IGLO QQHvad kan I gøre på de forskellige niveauer, som viI bidrage til en mere bæredygtig organisation?INDlVlDNlVEAUGRUPPENIVEAULEDELSESNIVEAUORGANISATIONSNIVEAU



[KURAGO]Relationer i organisationerForside Organisatorisk medlemskab Coaching Pædagogisk supervision 8. LæringRelationer forpligter - erdu klar?KURAGO er en lnorisulemvirlcsomhed, som arbejder proces-og erfaringsbaseret med læring, organisering og samarbejde- i team såvel som i andre organisatoriske strukturer.Frivillige TeamOm Kurago KontaktKulturmøder »C|_la| UUIUHIGSSFlerlillurele utiorüinøer på äbejdsplaiteri?Forstå Iulrog hivbeuei dmmniiliiliereSupervision »Pædagogisk supervision Qvenig som undeiviserdleget ieilelisiorismm, hvor egie aktuelle faglige ogprofessionele udoraiiger bliver belystTeam-optimering »Vi kzivinre medildsäeiohrsogdefnere  og styre processen i enlorverlriiigsásieiriniig li de forskelige roler,lniliioner og repræsenhlskaher i orgariisdiorierL


