
Arbejdspladsbesøg

At besøge andre arbejdspladser er en god metode til at få ny 
inspiration. Udfordringen kan nogle gange være at holde fast i de 
ideer og erfaringer, man præsenteres for. Hvis man er en gruppe, 
der er taget ud for at få erfaringer, kan man have brug for en 
metode til at holde fælles fokus.

En sådan metode er ”Fotosafari light” – som vi vil prøve af i 
Nærvær i Arbejdet. Metoden går ud på at finde nogle temaer, som 
I gerne vil lære noget om, og tage et kamera med, så I kan vise 
jeres kolleger, hvad I har erfaret på jeres tur.

Vi vil gerne besøge

Arbejdsplads:__________________________________________

Kontaktperson:_________________________________________

Telefonnummer og e-mail:________________________________

Dato:_________________________________________________

Hvis I får brug for hjælp og råd undervejs - kontakt

Eva-Carina Nørskov
Telefon: 7220 2396
eva-carina.norskov@teknologisk.dk 

Det kan virke både 
overraskende og 

inspirerende at se 
arbejdsmiljøet 

dokumenteret på 
et foto

Send en mail eller sms til Eva-Carina 
med jeres eget arbejdspladsnavn og 
hvem I besøger. 



Billeder kan:

Illustrere praksis

Reflektere over praksis

Dokumentere værdier 
og praksis

Trin 1: Forberedelse 

På mødet den 17. september fandt I frem til emner, I gerne vil 
lære noget om ved at besøge en anden arbejdsplads.

Kvalificer eller uddyb hvad det er, I er interesseret i.

Hjemmeopgave til næste gang: Fotosafari light

Besøg en af de andre arbejdspladser fra projektet og få 
inspiration. 

Trin 2: Fotobesøg

Når I kommer til arbejdspladsen -
undersøg hvad de gør i forhold til     
det emne, I har valgt.

• Gå tæt på motivet.

• Tag mange billeder – eksperimenter, og slet evt. bagefter.

• Tag billeder med ’action’ og med mennesker på.

• Lav billedserier – eller små situationer. 

Trin 3: Jeres erfaringer fra fotobesøget

Arbejdsgruppen samles og inviterer 2-3 kolleger med.

Vis alle jeres billeder til kollegerne. Alle udvælger tre billeder  
(der er særligt interessante, gør en særlig nysgerrig mv.).

Spørgsmål til kolleger: Hvad ser I her? Hvilke tanker og 
følelser sætter det i gang hos jer?

Arbejdsgruppens egne erfaringer: Hvad lagde vi mærke til? 
Hvad kan vi bruge erfaringerne til?

Udvælg de fem vigtigste billeder og fem vigtigste pointer.  

Fototips

Trin 4: Fremlæggelse ved akademidage (25. og 26. november)

I fremviser jeres fem udvalgte billeder og pointer, og fortæller om 
hvad I har erfaret. Medbring jeres fotos på papir med pointer.  
Send også præsentationen til eva-carina.norskov@teknologisk.dk
senest den 20. november (Fil med billeder og pointer).
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