
\\dmwclus\dmw_docs\1369547\1197966_Skyer Gruppearbejde Første akademidag 150409.doc 

 

 

 

Nærvær i Arbejdet” - første akademidag den 15. april 2009  

Nedskrivning af ”skyer” 
 

Mere i løn    

Alle møder på arbejde Plads til udvikling Arbejdsglæde Spille sammen 

Humor + humør Tid til grin Kærlige drillerier  

Udviklings- og uddannelsesmuligheder   

Personligt engagement Fagligt engagement Arbejdsglæde Anerkendelse 

Glade medarbejdere – der  gerne griber opgaverne   

Arbejdsglæde Fleksibilitet Glade kolleger  

Medindflydelse Medansvar Medbestemmelse  

Socialt fællesskab    

Alle stillinger besat !    

Personalet betragter hinanden som medspillere Oplever gejst og arbejdsglæde 

Vi drømmer om at få redskaber/værktøj til at etablere/fastholde en sund arbejdsplads med gennemskuelige værdier 

 Arbejdsglæde 

↑                   ↓ 

   Ejerskab 

   

Begejstring    

Få personlige og faglige kompetencer i spil   

Engagement i både svære og lette opgaver   

RM strutter af arbejdsglæde   

Bedre samspil mellem skønheden (fagligheden) og udyret (adm, bureaukrati)  

Nye tiltag bliver modtaget og implementeret   

Anerkendende kommunikation   

En arbejdsplan uden ”huller”   

At personalet kan ”stå i” vanskelige patient- og pårørende situationer uden ”at vælte” 

(RHNs drøm) 

 

Støtte til ledelsen Redskaber til ledelse Uddannelse ift ledelse  

Lønsumhed og godt for mennesker   

 At formå (at gøre) alle modspillere til at blive medspillere!   

Godt tværfagligt samarbejde   

Verdens bedste afdeling..    

Bevarelse af arbejdspladsen (i disse sparetider)  

Minimalt sygefravær på arbejdspaldsen   

Gensidig respekt på 

arbejdspladsen 

   

Tilfredshed på arbejdspaldsen!   

En arbejdsplads jeg er stolt 

af 

En arbejdsplads uden vold Sygefravær på under 2% Trivsel, overskud, energi 

hos alle ansatte 

Nedsætte sygefravær med 

2% 

Plads til forskellighed Åbenhed & respekt for 

hinanden 

 

Arbejdsglæde    

Frihed Medansvar   

Lykke Succes Penge  

Positive tanker    

Medindflydelse    
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Glade kolleger    

Roser og anerkender hinanden   

Optimale rammer på arbejdspladsen   

Gå på mod God energi Glade kolleger Stor faglighed 

Åbenhed God dialog Parathed til at handle nu Høj information 

  Faglighed Klar opgave 

Fastholde tendensen til lavt 

fravær 

Gøre det til en endnu bedre arbejdsplads, så de gode 

resultater ikke bliver en enlig svale 

 

Krav og kompetencer Ressourcer stemmer overens  

Flere økonomiske ressourser   

Mere i løn Alle oplever udvikling At alle har medindflydelse Godt tværfaglig samarbejde 

(læge…) 

 Godt samarbejde internt + 

eksternt 

God sommer (….) Arbejdsglæde  

Let rekruttering – gode 

kard.spl 

Implementering af gode 

tiltag 

Bedre fysiske rammer At de nye forandringer går 

godt 

 Alle føler ejerskab i de nye 

forandringer 

  

At alle løfter i flok At alle føler sig som en del 

af helheden 

Høj informationsniveau Fastholdelse !!! – kontrakt 

på flere år 

 


