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FORORD

Kære medlem
Du sidder med et værktøjshæfte, som kan hjælpe dig
og dine kolleger til at:
· Sætte ord på jeres arbejde og den værdi, det skaber
· Synliggøre
 
jeres faglighed og arbejde over for ledere og andre faggrupper
de relationer, der er vigtige for at løse jeres
· Styrke
 
opgaver
· Udarbejde
 
en fælles udviklingsplan i samarbejde
med jeres tillidsrepræsentant og leder
· Få
  styr på, hvordan I ønsker at deltage i forandringer, så jeres faglighed og arbejde udvikler sig i en
relevant, meningsfuld retning
I kan bruge værktøjerne som team, afdeling og som
faggruppe på tværs af jeres arbejdsplads, fx på møder eller seminarer. Sørg for at involvere jeres ledere i
proces og resultater.
Hvis du individuelt vil arbejde med din faglighed, kan
du med fordel bruge HK Stats kompetencehjul til at

afklare dine personlige kompetencebehov. Find hjulet på hk.dk/kompetencehjulet.
Har du/I behov for at udvikle dit/jeres sprog om dit/
jeres arbejde og faglighed, så prøv værktøj 1, 2 og 6.
Mangler I at få synliggjort jeres faglighed og få større
indflydelse på arbejdet, så gå til værktøj 3.
Vil I gerne styrke samarbejdsrelationer om konkrete
opgaver, så kan værktøj 4 give inspiration. Hvis I ønsker at lære af forandringer, I har været igennem, så
prøv værktøj 7. Det kan gøre jer klogere på, hvordan I
kan deltage i kommende forandringer.
Vil I – i samarbejde med jeres leder og tillidsrepræsentant – afklare behovet for fremtidige kompetencer og
udarbejde en fælles udviklingsplan, så gå til værktøj 5.
På hk.dk/stat/iform kan du finde værktøjerne i en
printvenlig version. Når du og dine kolleger arbejder
målrettet med at synliggøre og udvikle jeres
faglighed og arbejde, kan I få større arbejdsglæde og
et mere meningsfuldt arbejde ved forandringer.
God fornøjelse!
Rita Bundgaard
Formand for HK Stat
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VÆRKTØJ 1

FORMÅL
At få øje på de særlige kendetegn ved jeres arbejde – også
de mindre synlige – ved at
observere hinandens arbejde og
sætte ord på det.

2x2 timer*
Opfølgning: 1 time

FÅ ØJE PÅ ARBEJDET
Vær antropologer, og undersøg jeres arbejde: Hvad er det særlige, og hvordan kan I sætte ord på det?

ANVENDELSE
Værktøjet kan med fordel bruges på tværs af teams/enheder.
Med antropologens redskaber
kan I studere hinandens arbejde
og sproget, I anvender i arbejdet. Det kan være lettere at
observere et arbejde, som ikke
er tæt på en. Det giver mulighed for at få sat ord på dele
af arbejdet, man ikke selv er
opmærksom på, og navngive det
på nye måder.

EFFEKT
I udvikler og styrker sproget om
jeres faglighed og arbejde.

4

*  
Aftal, hvornår I vil observere, og om det skal være gentagne observationer. Det kan fx være to gange et par timer eller en halv dag. Flere

gange giver indsigt i variationen i opgaver og dage. Det kan også være en særlig opgave eller et projektforløb, I gerne vil observere. Sørg for,
at jeres ledere bakker op om, at I bruger tid på dette.

INSTRUKTION

OPSAMLING PÅ OBSERVATIONER

OBSERVATIONSFORLØB

I skal afklare, hvad I ønsker, der skal komme
ud af observationerne. I skal også have styr
på, hvem der deltager, hvordan I gennemfører observationer, og ikke mindst hvor meget
tid I afsætter til at observere. To kolleger tager ansvar for at forberede øvelsen, indkalde
og være mødeledere på et opsamlingsmøde
efter observationsforløbet.

	Lav en observationsguide. Hent eventuelt
inspiration i nedenstående eksempel.
2 	Aftal, hvor og hvor længe I ønsker at observere hinanden.
3 	Til kollegerne skal I sige:
1

»Før I starter med at observere, er det vigtigt
at forsøge at lægge afstand til jeres eget
arbejde og måder at gøre tingene på.«
»Notér beskrivende og ikke vurderende, hvad
I ser og hører: Hvad gør de, og hvad siger de?
Ikke et detaljeret referat, blot vigtige citater
og jeres egne ord om, hvad de gør.«
»Tal med dem, I observerer, om det, I hører
og ser. «

 Indkald til et møde af cirka 1 times
varighed. Forinden har I læst jeres egne
observationsnoter igennem, understreget
væsentlige ord og handlinger og eventuelt
fundet måder at benævne eller lave kategorier for jeres faglighed på. Skriv det ind
i observationsguiden.
2  Del jeres observationer i mindre grupper,
hvis I er mange deltagere. Fremlæg de
væsentligste kendetegn, og hvordan man
kan benævne dem, for hinanden i plenum.
3  Skriv det op på et whiteboard eller en
tavle for at få et samlet overblik.
4  Det er oplagt at gentage øvelsen på et
senere tidspunkt, hvor I observerer nye
områder.
1

Eksempel på observationsguide
Tid

Hannes handlinger
(gør/siger)

Faglige kendetegn
(særligt, går igen)

Hvem involverer det?
(sker i samspil med)

8-9
9-10

Hvad kan man kalde det?
(benævne, navngive)

PRAKTISK
Blok eller notesbøger, kopier af observationsguide.
På opsamlingsmødet har
I behov for en stor tavle
eller whiteboard.

10-11
11-12

Tag et foto af whiteboard/tavle, eller skriv jeres guldkorn ned. Det kan være en idé at vende tilbage til
jeres fund og det sprog, I har skabt om arbejdet, og videreudvikle det.

5

VÆRKTØJ 2

FORMÅL
At styrke arbejdsfællesskabets
faglige sprog om opgaver.

90 minutter*

GÅ PÅ JAGT EFTER DET FAGLIGE SPROG
Styrk jeres faglige sprog via fælles undersøgelse og refleksion**

ANVENDELSE
Værktøjet kan anvendes af
teams og mindre enheder.

EFFEKT
Det vil blive lettere at tage faglige drøftelser om de opgaver, I
løser i hverdagen.

6

* Øvelsen kan bruges på et teammøde eller seminar. Det er vigtigt første gang at afsætte cirka 1½ time til processen.
** Inspiration til øvelsen er hentet fra Arbejdsmiljø København, som har udviklet metoden med inspiration fra Mette Møller.

INSTRUKTION

1

To kolleger forbereder øvelsen, en er møde
leder, og en dokumenterer det, der bliver
talt om undervejs.
10 minutter: Introducér værktøjet. Brug
figur 1 og 2 som indgang. Formålet med
øvelsen er at fremme mekanismer i figur 1:
at sætte ord på det, man gør – have faglige
drøftelser, så fagligheden bliver synlig
og kollektiv. Vis bagefter figur 2: konsekvenser af at dele af fagligheden er tavs,
kropsbåret og ikke har et sprog. Gennemgå
kort de enkelte trin i øvelsen.

• 5
  minutter: Hver deltager brainstormer og noterer faglige udtryk,
I bruger, på post-it-sedler. Sæt
post-it-sedlerne op på en stor tavle.
•  5 minutter: I fællesskab sætter I en
ring rundt om de udtryk, som kan
være særligt vigtige at tale om i øjeblikket.
2

 50 minutter: Hvordan bruger jeg/vi
vores faglighed i konkrete sammenhænge?

Vi bliver fagligt
stolte og får lyst til at
fortælle og udvikle
mere

3

15 minutter: Opsamling
•  Hvad er vi sammen blevet klogere på?
•  Hvad skal vi huske at sætte ord på og
drøfte i hverdagen?

I kan overveje fremover løbende at tage nye eller gamle faglige udtryk op på jeres
møder i jeres team eller enhed. I kan eventuelt have en lille tavle/whiteboard eller
en stor post-it-seddel, hvor I løbende noterer, når I kommer i tanke om eller støder
på nye fagudtryk, I har behov for at vende på et kommende møde.

Jeg er konkret og
sætter ord på

Figur 1

FAGLIGHEDEN
ER SYNLIG OG
KOLLEKTIV
Jeg undersøger
med andre, hvad jeg gør,
hører og ser – og hvordan
andre ser det

Vi udvikler
faglige termer

• Del
 
jer op i grupper af 4-5 personer.
•  En deltager starter med at nævne en
vanskelighed, der er særligt vigtig
i øjeblikket. Det kan fx være et nyt
system, vurderingen af en konkret sag
eller håndteringen af særlige henvendelser. De andre reflekterer over
spørgsmålet ved at tale konkret om,
hvordan de bruger deres faglighed.
Der er cirka 10 minutter til hver deltager i gruppen.

PRAKTISK
Stor tavle eller væg,
post-it-sedler og tusser.

Faglighed er viden i
arbejdsfællesskabet,
der er synlig

 10 minutter: Brainstorm og valg af faglige udtryk

Faglighed er min
personlige viden

Jeg mister
faglige termer

Figur 2

Jeg fornemmer
mig frem

FAGLIGHEDEN ER
TAVS, PERSONLIG,
KROPSLIG VIDEN

Jeg gør det på min
måde, og som jeg plejer

Jeg mangler ord
og føler mig usikker
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VÆRKTØJ 3

FORMÅL
At få skabt en række gode idéer
til, hvordan I kan gøre jeres
arbejde og faglighed mere
synlig, så jeres ledere, kolleger
og andre afdelinger forstår og
anerkender jeres indsats. To
kolleger tager ansvar for at forberede, gennemføre og samle
op på øvelsen.

ANVENDELSE
Værktøjet kan bruges i mindre
og større grupper. To kolleger
tager ansvar for at forberede,
gennemføre og samle op på
øvelsen.

EFFEKT
I vil sætte skub i handlinger,
der kan synliggøre jeres fag og
arbejde i hverdagssituationer,
mødesammenhænge og ved
organisationsforandringer.

8

50 minutter
20 minutter 1. del
30 minutter 2. del

GENERÉR IDÉER TIL SYNLIGHED
OG INDFLYDELSE
Synliggør jeres faglighed og arbejde

INSTRUKTION 1. DEL

INSTRUKTION 2. DEL

TILLÆGSØVELSE

Få idéer og kvalificér dem

Realisér idéer (eventuelt en anden dag)

Som tillæg til øvelsen kan I hver især formulere en personlig opgave:

1

2

 3 minutter: Skriv med pen på papir med
udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Hvordan kan vores arbejde blive mere
synligt, og hvordan kan vi opnå større
indflydelse på, hvordan vores arbejde
udvikler sig?

1

2

 15 minutter: Fordel jer i grupper. Hver
gruppe vælger den/de idé/idéer, I vil konkretisere: Beskriv de skridt, der skal til for
at lykkes med den/de idé/idéer, I udvælger. Hvordan kan I dele processen op?

3

5 minutter: Brug den sidste tid til at
overveje: Har I gode råd og anbefalinger
til jeres ledere? Så aftal, hvordan I bringer
dem videre mundtligt/skriftligt.

 2 x 5 minutter: Læs det, I har skrevet, op
for jeres sidemakker. I har hver 5 minutter. Stil eventuelt opklarende spørgsmål.

3

 5 minutter: Vælg 2-3 gode idéer. Hver idé
skriver I ned på en post-it.

4

 Hæng jeres post-its op på en væg, og gå på
idéudstilling.

Tydelige
lser
jobbeskrive
e
g
tilgængeli
for alle

Gør usynlige
opgaver
synlige

10 minutter: Tal sammen om, hvilke idéer
I vil realisere nu, på kortere og længere
sigt.

HK’ernes 10
minutter på
medarbejdermøder

Brug de
administrative
systemer til at
skabe synlighed over
arbejdsopgaver

• Overvej, hvad du kan gøre for, at I kommer
tættere på målet.
• Hvornår skal jeg gøre det?
• Hvem skal være min medsammensvorne?
• Skriv et brev til dig selv og læg det i en kuvert.
• Giv brevet til din medsammensvorne, så I
kan holde hinanden op på missionen.

Leder på
sidema ndsoplæri ng

PRAKTISK
Stor væg, store post-itsedler, tusser. Tillægsøvelse: Eventuelt postkort,
kuverter og kuglepenne.

Fortæl om
vores styrker
i tværfagligt
samarbejde

Renskriv idéer fra 1. del, tag kopi af 2. del af øvelsen, og rundsend til deltagere. I kan hænge idéer op på opslagstavle/whiteboard for at
minde jer selv om dem.
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VÆRKTØJ 4

FORMÅL
At få et fælles overblik over,
hvordan samarbejde og koordinering af opgaver foregår i dag.

ANVENDELSE
I kan anvende øvelsen som team
eller afdeling på et møde. I kan
også gøre det i en mindre gruppe, hvor I kun tager udgangspunkt i en enkelt opgave. I så
fald kan I gennemføre øvelsen
på kortere tid.

EFFEKT
Øvelsen vil både styrke jeres
relationer og øge kvaliteten af
opgaveløsningen.

10

80 minutter

KORTLÆG RELATIONER
Lav et spind over jeres samarbejdsrelationer. Er der behov for at styrke relationer?

INSTRUKTION
To kolleger tager ansvar for at forberede
øvelsen, være mødeledere og tage billeder af
og renskrive aftaler om handlinger.
1

2

 15 minutter: Tal sammen om, hvilke opgaver I ønsker at kortlægge.
•  Fordel jer i grupper efter de konkrete opgaver, I er blevet enige om, I vil
undersøge.
•  Skriv opgaven i midten på et flipoverpapir.
10 minutter: Skriv de interne faggrupper,
borgere eller virksomheder, som opgaven
involverer, og forbind dem, der har en
forbindelse i opgaveløsningen.

3

10 minutter: I skal nu vurdere samarbejdet og koordineringen om opgaven: Hvor
er de stærke relationer (markér streger
med en grøn tus)? Hvor er de mindre
stærke relationer (markér streger med en
rød tus)?

4

 30 minutter: Næste skridt er at formulere
idéer til, hvordan I kan styrke de relationer, der er mindre stærke, og hvordan I
fortsat kan understøtte og videreudvikle
de stærke relationer.

5

Figur 3

SPIND OM
OPGAVE

15 minutter: I afslutter øvelsen med at
samle op: Hvad vil I konkret gøre, og hvem
skal gøre hvad?

UDSAGN TIL AT UNDERSØGE RELATIONER
I kan forholde jer til disse konkrete udsagn om samarbejdet og vurdere, hvor I er på en skala
fra 1-5, hvor 5 svarer til selve udsagnet:
• Jeg er alt i alt tilfreds med samarbejdet
• Vi har en forståelse for hinandens arbejde
• Vi kommunikerer på en konstruktiv måde
• Vi er gode til at sætte os ind i hinandens problemstillinger
• Vi er gode til at evaluere undervejs
• Vi er gode til at udveksle erfaringer

PRAKTISK
Stor tavle/flipover, store
post-its og tusser.

Inspiration til øvelsen er hentet fra værktøj fra BFA Velfærd og Offentlig administration: Kom videre med social kapital.

Undersøg fra tid til anden blot en enkelt opgave i jeres team eller enhed, fx på et teammøde. I kan også overveje, hvad det kræver at
styrke de relationer, I særligt ønsker at sætte fokus på. Kræver det fx, at I efterspørger efteruddannelse til at understøtte jeres kompetencer i at håndtere relationer?
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VÆRKTØJ 5

FORMÅL
At undersøge behov og formulere en fælles udviklingsplan for
at sikre, at nødvendige kompetencer løbende bliver udviklet i
sammenhæng med forandringer.

ANVENDELSE
Værktøjet kan anvendes for hele
HK-gruppen eller i en afdeling/
team/enhed.

EFFEKT
I er på forkant med udviklingen
af jeres kompetencer, og jeres
arbejde udvikler sig på en relevant og spændende måde.

12

2 1/2 time

FORMULÉR EN FÆLLES UDVIKLINGSPLAN
Hvordan vil I udvikle opgaver og kompetencer?

INSTRUKTION
Tillidsrepræsentant(er) og leder(e) indkalder
til møde/seminar, hvor den fælles udviklingsplan er på dagsordenen. Før arbejdet med en
fælles udviklingsplan er det vigtigt, at I tager
stilling til 6 jobfelter. Jobfelterne viser, hvordan HK-arbejdet oplagt kan udvikle sig inden
for forvaltning, relationer og teknologi.
Find jobfelterne på hk.dk/stat/iform.
På hk.dk/kompetencehjulet finder du HK
Stats kompetencehjul, hvor I individuelt kan
afklare jeres kompetencer og job, inden for
de 6 fremtidsfelter. Det er vigtigt, at I også
får jeres ledelses udmeldinger om fremtidige
opgaver og behov for kompetencer.

DE 6 JOBFELTER
I skal inddele jer i mindre grupper og drøfte
tre punkter – først i grupper, så i plenum:
1

 40 minutter: Hvilke opgaver skal I fremover varetage, og hvad ser I af muligheder
– nye opgaver, nye systemer etc.? (grupper 20 minutter/plenum 20 minutter)

2

40 minutter: Er der kompetencer, vi har
behov for at styrke på kort og på langt
sigt – i forhold til de 6 jobfelter? (grupper
20 minutter/plenum 20 minutter)

3

Formulér en fælles udviklingsplan for det
DU HÅNDTERER
DU SKABER
kommende år. Brug 35 minutter til at samle
NY TEKNOLOGI
SAMSPIL MED M
OG TEKN
op på jeres drøftelser. Tegn eventuelt et
skema på en tavle eller whiteboard, der
indeholder en plan for kompetencebehov
på kort sigt og på længere sigt. Ud fra hvert DU HÅNDTERER
DU SKABER SERVICE I
SAMSPIL MED MENNESKER
kompetencebehov skal I skrive, hvilken form NY TEKNOLOGI
OG TEKNOLOGI
for kompetenceudvikling, der er behov for –
kurser, uddannelse, sidemandsoplæring etc.
DU STYRER
PROCESSER

35 minutter: Hvordan vil vi udvikle disse
kompetencer (kurser, uddannelse, sidemandsoplæring etc.)? (grupper 20 minutter/plenum 15 minutter)

DU STYRER
PROCESSER

DU FORMID
KOMMUNI

DU FORMIDLER OG
KOMMUNIKERER

Kompetencebehov på kort og længere sigt

FAKTA
I Cirkulære om organisationsaftale
for Kontorfunktionærer, laboranter
og It-medarbejdere (HK) 2019,
bilag 2, stk. 2, står der, at der skal
aftales fælles udviklingsplaner for
kontorfunktionærer, it-medarbejdere og laboranter, og at et læringsmiljø kan understøtte den fælles
udviklingsplan.

Kompetencebehov
på kort sigt

Hvordan vil vi udvikle
kompetencer?

Kompetencebehov
på længere sigt

Hvordan vil vi udvikle
kompetencer?

Servicedesign

Efteruddannelse

Procesoptimering

Kursus

Håndtering af
konflikter

Kursus og træning

Teknologivurdering

Efteruddannelse

Evaluér den fælles udviklingsplan efter et år, revidér planen, eller formulér en ny. Hæng jeres fælles udviklingsplan op, så den er synlig.

PRAKTISK
Vægplads eller white
board. Tusser og postit-blokke til deltagerne.
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VÆRKTØJ 6

FORMÅL
At sætte ord på den værdi, jeres
arbejde skaber.

ANVENDELSE
I kan gennemføre denne øvelse
som en mindre eller større
gruppe. Det kan være en lidt
abstrakt øvelse, men ikke desto
mindre en god øvelse i at udvikle et sprog om betydningen af
jeres arbejde.

EFFEKT
Det bliver lettere for jer at
tale arbejdet frem i relevante
sammenhænge – med fokus på
den værdi, det skaber. Øvelsen
er også en træning i at formulere jeres arbejde ind i en større
sammenhæng.

14

60 minutter

SÆT SLAGKRAFTIGE ORD PÅ VÆRDIEN AF
JERES ARBEJDE
Hvad bidrager dit arbejde til hver dag?

INSTRUKTION
1

5 minutter: To kolleger tager ansvar for
at forberede øvelsen. Fortæl om formålet
med øvelsen, og vælg herefter en opgave,
I alle er involverede i.

2

 15 minutter: Bliv i fællesskab klogere på,
hvad der skal til for at løse denne opgave,
og hvad den gør for hvad og hvem. Forsøg
at være så konkrete som muligt. Skriv det
op på tavle/whiteboard.

3

 15 minutter: Gør tilsvarende for to andre
opgaver – nu to og to sammen.

4

 10 minutter: Lav en brainstorm i plenum:
Hvad ser I umiddelbart af fælles træk ved
den effekt, jeres arbejde har?

5

15 minutter: Formulér slagkraftige og
konkrete sætninger, der fx starter med:
Mit/vores arbejde skaber værdi for … ved
at …

Anvend efterfølgende disse slagkraftige,
fagbevidste sætninger, når der er behov for
at italesætte værdien af jeres arbejde. Det
kan fx være, hvis I oplever, at der ikke er forståelse for nødvendigheden af de opgaver, I
løser.

Vores arbejde skaber værdi for vores organisation, fordi vi sikrer god forvaltning ved, at
vi overholder bevillingen og får husholdningsregnskabet til at gå op. Vi kontrollerer, retter op på fejl
og vejleder en masse kolleger i, hvordan de registrerer data på den rigtige måde.

Vores arbejde skaber værdi for virksomheder, fordi vi vejleder
dem i at udfylde dokumenter og sikre de bilag, der er afgørende for, at de kan transportere affald rundt i verden. I et større
samfundsmæssigt perspektiv er vi med til at sikre, at transporter
med ulovligt affald bliver stoppet, så de ikke skaber forurening i EU
og i tredjeverdenslande.

I kan overveje at synliggøre jeres slagkraftige sætninger. Hæng dem op, hvor I finder det oplagt.

Vores arbejde
skaber værdi
for studerende, fordi
vi hjælper dem på vej
i deres uddannelse
ved at afklare
spørgsmål til deres
uddannelsesforløb,
fx om SU, og løse de
udfordringer, de har
med selvbetjeningssystemer.

PRAKTISK
En stor tavle/whiteboard,
tusser.

15

VÆRKTØJ 7

FORMÅL
At lære af jeres erfaringer med
forandringer og bruge den viden
aktivt i det nuværende og fremtidige arbejde.

ANVENDELSE
Værktøjet kan anvendes på et
møde eller som en del af et seminar for team, afdeling etc.

EFFEKT
I får en fælles indsigt i, hvordan
I ønsker at gå til forandringer og
skabe afklaring af muligheder.
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100 minutter
45 minutter 1. del
55 minutter 2. del

BLIV SKARPE PÅ JERES HISTORIE OG
FORANDRINGER
Hvordan vil I fremover deltage i forandringer af jeres arbejde?

INSTRUKTION
To kolleger skal forberede, hvornår I vil
arbejde med værktøjet, være mødeledere og
dokumentere jeres ’fund’ undervejs i de to
runder. Første runde sætter fokus på de forandringer, der i de seneste ti år har haft betydning for jeres fag og arbejde. Anden runde
handler om at trække læring ud af historien i
forhold til kommende forandringer.

1. BETYDNINGSFULDE
FORANDRINGER I DE
SIDSTE TI ÅR

2. LÆRING AF HISTORIEN
– HVAD GØR VI VED KOMMENDE
FORANDRINGER?

I skal se tilbage på begivenheder, der har
haft betydning for jeres fag og arbejde.
Det kan fx være en fusion, et nyt it-system,
chatbot etc. Tegn en tidslinje med årstal for
de sidste ti år på et whiteboard eller papir på
en stor væg.

Nu skal I drøfte, hvad I kan lære af historien.

1

2

3

Nyt sags-
behan dlingssystem

Ny leder af
afdeling

Sammenlægning
med afdeling x

1

10 minutter: Hver deltager skal tænke og
notere på en blok og efterfølgende skrive
de vigtigste begivenheder ned på post-its
og hænge disse op på tidslinjen, hvor de
hører hjemme.

20 minutter: Er der forandringer, som
særligt har haft en positiv betydning
for jeres faglighed og arbejde? Hvordan
har de haft en positiv betydning, og kan
I bruge denne indsigt ved kommende
forandringer?

2

 30 minutter: I skal drøfte hver begivenhed. Hvilken betydning har den enkelte
forandring haft for jeres faglighed og
arbejde? Fik I nye opgaver? Hvad krævede
det af kompetenceudvikling?

 20 minutter: Har der omvendt været
forandringer, der har haft en negativ
betydning for jeres faglighed og arbejde?
Hvordan kan I understøtte, at dette ikke
sker igen?

3

 15 minutter: Hvordan har det været at
gennemføre øvelsen? Hvad tager I med
jer?

 5 minutter: Runden sluttes af med, at I
danner jer et fælles overblik over udviklingen af arbejdet, og hvad det har medført
af ændringer i jeres arbejde.

ing
Centraliser
af en
administrativ
opgave

Afskedigelser

PRAKTISK
Første
softwarero
bot

Ny leder af
afdeling

Værktøjet kræver store
post-its, tusser, A4-ark
med årstal, et lokale med
en stor væg.

Ændret
teamstruktur

Hvis jeres tillidsrepræsentant og leder ikke er en del af øvelsen, så del jeres resultat med dem. Det er værdifuld viden for dem også.
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VIL DU VIDE MERE?
Værktøjerne er baseret på forskningsresultaterne, som er
publiceret i hæftet Derfor er det administrative arbejde noget
særligt, som du kan finde på hk.dk/stat/iform. Der er også en række
gode råd til jer HK’ere, administrative ledere og politikere i
forandringsprocesser.

LAGERNUMMER: 4408058039

SLÅ ET SLAG
FOR DIT FAG
HK’ernes arbejde har en afgørende betydning for en effektiv drift og udvikling af statens arbejdspladser.
Hvad ville din leder og dine kolleger i andre faggrupper gøre, hvis du og dine HK-kolleger pludselig var borte?
Selvom jeres arbejde er åbenlyst uundværligt, bliver vigtige beslutninger ofte truffet, uden at jeres særlige
faglighed bliver inddraget. Det får konsekvenser, ikke kun for jeres arbejdsglæde, men også for kolleger, borgere og virksomheder.
Dette værktøjshæfte rummer 7 enkle, men effektfulde øvelser, som du og dine kolleger kan bruge til at blive mere bevidste om jeres faglighed, udvikle jeres faglige sprog, få indflydelse på jeres eget arbejde under
forandringer – og blive mere synlige på arbejdspladsen. Når I arbejder målrettet på at synliggøre og udvikle
jeres faglighed og arbejde, får I større arbejdsglæde og et mere meningsfuldt arbejde ved forandringer.

