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Hvad kendetegner 

vores kommunikation 

omkring 

kerneopgaven?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❷     

 

 

Hvad kendetegner 

tonen i vores enhed i 

det daglige? 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❶     

 

Hvordan når vi frem  

til løsninger, når vi 

diskuterer problemer?  
 

 

 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❸    

 

 

Hvordan kan vi  

blive bedre til at 

samarbejde om 

kerneopgaven?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❺     

 

 

Hvordan afstemmer  

du forventninger  

med kolleger?  

 
© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❻     

 

 

Hvad betyder det for 

samarbejdet, at vi har 

forskellige fagligheder i 

enheden?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❹     
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Hvordan beslutter  

vi ændringer i 

rutinerne i vores 

enhed??  
 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❽     

 

 

Hvordan bruger vi 

hinandens 

forskelligheder? 

 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❼     

 

Hvad bør vi blive  

bedre til i dialogen  

om planlægning af 

opgaverne?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❾    

 

 

Hvad sker der  

på møderne i  

enheden, hvis vi  

ikke er enige?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓫     

 

 

I hvilke situationer  

er det svært at få 

samarbejdet til at 

fungere?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓬     

 

 

Hvor gode er vi til  

at efterleve og  

følge op på vores 

beslutninger?  
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ❿     
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Hvordan viser vi 

respekt for og 

anerkendelse af 

hinanden? 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓮    

 

 

Hvordan håndterer  

vi konflikter og 

uenigheder? 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓭     

 

Hvad gør du 

 for at styrke det  

gode samarbejde i 

enheden? 

 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓯     

 

 

Hvordan hjælper  

vi hinanden med 

løbende at blive 

dygtigere? 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓱     

 

 

Hvad gør nogle  

gange samarbejdet 

vanskeligt?  

 
© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓲     

 

 

Hvad gør vi 

for at lære af 

vores fejl? 

 
 

© Hallundbæk Consult ApS, www.Redskabskassen.dk  ⓰     
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