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Kommunikation på arbejdspladsen

Det drejer som om…

Nærvær

Samarbejde

Respekt



Nærvær

Vi kommunikerer med et nærvær, der 

viser, at vi er her for hinanden.

Det betyder, at vi lytter for at forstå og er 

opmærksomme på hinandens behov.

Vi er åbne og imødekommende, så vi 

indbyder til en tillidsfuld dialog.



Samarbejde

Vi vil kommunikere konstruktivt sammen.

Det betyder, at vi fortæller åbent om, hvad 

der sker på arbejdspladsen.

Vi spørger ind til hinandens forventninger, 

så vi kan forsøge at imødekomme dem –

og melder klart ud, hvis vi ikke kan leve 

op til dem eller måske har noget andet at 

byde på. 



Respekt
Vi vil kommunikere med klare aftaler og 

respekt for den enkelte. 

Det betyder, at vi er velforberedte og viser 

omtanke ved at sætte os i hinandens sted. 

Vores indbyrdes kommunikation skal være 

troværdig og til at forstå.

Vi gør vores bedste for at kommunikere, når 

der er brug for det – ikke kun når der er tid til 

det.



Spilleregler ved gruppeprocesser

Arbejd på at skabe en god relation!

Vis respekt for den andens 

udgangspunkt!

Vis respekt for den andens oplevelse!

Respekter den andens følelser!

Vær nænsom og direkte!

Respekter grænser!

 Fokuser på processen!

Undlad at vurdere hinanden!



Spilleregler ved gruppeprocesser

Undlad at give gode råd!

Stil spørgsmål i stedet for at give svar!

Sørg for at lytte!

 Timeout!

Undgå tankelæsning!

 Tjek efter og opsummer!

Sørg for, at alle bliver hørt!

Brug eventuelt eksterne, neutrale 

konsulenter!



(Erfaringer fra projekt i Københavns Amt 2005 – 2006)

”10 GODE RÅD TIL NÆRVÆR”
Ledelsens skal være aktiv

Sæt et mål – Find vejen til målet

’Svesken på disken’/’Ordet på bordet’

Vend fra individets problem til fællesskabets problem

Statistikerne – brug dem!

Efterlev jeres egne politikker og regler!

Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet

Mobilitet og eksperimenter  

Medarbejder på alle niveauer skal være med i processen 

Den enkelte medarbejder skal tage ansvar



Groupcare til hjælp for projektet ’Nærvær i arbejdet’

Groupcare Bruges til at holde styr på:

• Deltagende arbejdssteder i projektet

• Deling af materiale (udleveret – eget)

• Kontaktoplysninger på personer i projektet 

• Indrapportering af hjemmeopgaver

• Indrapportering af gennemførte opgaver

• Fælles kalender


