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INDSATSOMRÅDE: 
- Anerkendelse 

MÅL: 
- Mere anerkendelse på arbejdspladsen i dagligdagen 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1. Feedback/sparring  
MUS samtaler samt plads i kalenderen til individuelle samtaler 

Leder Jun 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

2. Feedback/sparring  
Starte hos sig selv og være åben overfor kolleger 

Medarbejdere Jun 2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

3. Åbenhed overfor alle typer af arbejdsopgaver og forandringer i opgaver 
(gensidig anerkendelse) 

Medarbejdere Jun 2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

4. Hjælpsomhed i forhold til alle typer af opgaver Medarbejdere Jun 2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 
INDSATSOMRÅDE: 

- God ledelse, medbestemmelse og gensidig tillid 
MÅL: 

- Synlighed og tilgængelighed i dagdagen samt fortsat udvikling af tillid medarbejdere/ledelse 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1. Klar struktur med afklarede roller Leder Mar 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
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væsentlige 
udeståender 

2. Kalenderfri timer i leders kalender Leder Jun 2017 Tiltag 
næsten 
gennemført 

3. Uddelegering af mindre opgaver Leder Dec 2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

4. Ledelse inddrager medarbejdere – også de der holder sig lidt tilbage Leder og medarbejdere Dec 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

5. Tidlig inddragelse af medarbejdere skaber tillid Leder Dec 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

6. Gensidig tillid går begge veje Leder og medarbejdere Dec 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 
 

INDSATSOMRÅDE: 
- Håndtering af usikkerhed - fremtidsudsigter 

MÅL: 
- Skabe afklaring og større sikkerhed i forhold til fremtiden 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1. Leder tilbyder et møde/sparring om muligheder  Leder Okt 2017 Tiltag 
identificeret 

2. Efterfølgende afklaring/plan for medarbejderne Leder  14 dage 
efter 

Tiltag 
identificeret 

3. Tilbud om individuelt forløb med ekstern konsulent (særligt berørte 
medarbejdere) 

Leder Dec 2017 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
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udeståender 

    Vælg status 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- God omgangstone og omsorg 

MÅL: 
- At vi i forhold til brugere og kolleger har en tillidsskabende kommunikation.  

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1. Fælles værdisæt/ proces med alle medarbejdere 
Emnet drøftes løbende på møder 

Leder og medarbejdere 
Leder 

Dec 2017 Tiltag 
identificeret 

2. Tag den 1 til 1 – ikke med 3. mand. Vend evt. tilbage, hvis ikke i øjeblikket 
Vær opmærksom på egne og andres grænser 
Vær opmærksom på, at stress påvirker omgangstone 

Alle  Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

3. Behandl andre som du gerne selv vil behandles Alle  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

    Vælg status 

 
 
 


