
Første AL-session
Tirsdag d. 9. april 2019

TASK FORCE TIL LØSNINGEN 
AF ORGANISERINGENS GÅDE



KORT GENBESØG AF 
FORMÅL OG MÅL MED 
FORLØBET



FORMÅL

…at deltagerne gennem 

konkrete eksperimenter 

gør sig erfaringer med 

hvad der er 

virkningsfuldt ift. 

organisering af 

potentielle medlemmer 

samt at videreformidle 

opsamlede erfaringer til 

øvrige interessenter i 

SL.



MÅL MV.

• Læringsmål: At opsamle 

konkrete erfaringer 

vedr. organisering af 

potentielle medlemmer

• Resultatmål: At 

organiseringsgraden 

øges på de berørte 

arbejdspladser

• Formidlingsmål: At de 

erfaringer, der opnås i 

projektet, 

videreformidles bredt i 

SL, herunder specifikt til 

alle kredsens TR.



PRÆMISSER

• Vi kan ikke helt vide på 

forhånd, hvad der vil være 

virksomt

• Vi arbejder iterativt og bliver 

klogere undervejs

Det vil sige:

• Vi eksperimenterer og 

reflekterer os frem!



SKITSE

Fase 1: Opstartsworkshop (1 dag)

• Introduktion

• Produktion af hypoteser

• Formulering af projekter

Fase 2: Aktionslæringsmøder (5 á 4 timer)

• Oplæg/input

• Fælles refleksion over det gjorte

• Sparring i faste AL-grupper

• Formulering af næste handlinger

Fase 3: Erfaringsopsamlingsworkshop (3 timer)

• Opsamling af erfaringer fra projekterne

• Produktion af kort resumé, som kan videredistribueres



INDLEDNING Formål og program

Formålet med denne samling er at tage de 

næste skridt i de individuelle AL-projekter 

gennem refleksion i AL-grupperne.

Program

• Indledning og rammesætning

• ”Organisering af medlemmer” – Fakta 

og ”best practice” (oplæg)

• Deling af de individuelle AL-projekter

• Brush up på aktionslæring (AL) som 

”læringsmotor” i forløbet

• Møder i AL-grupperne

• Afrunding af dagen

• Tak for i dag (kl. 13.00)



SPØRGSMÅL



OPLÆG:

ORGANISERING 
AF MEDLEMMER 
– FAKTA OG 
BEST PRACTICE



AL-
PROJEKTERNE



HVAD ER ET GODT AL-PROJEKT?

• Har til formål at øge organiseringsgraden på min arbejdsplads

• Er udfordrende (personligt og/eller fagligt) for mig – ”vover jeg pelsen?”

• Skal være rimeligt synkront med vores fælles forløb (marts-august 2019)

• Skal afgrænses og beskrives i starten af forløbet, men må også præciseres og 

justeres undervejs, hvis jeg bliver klogere

• Jeg skal have ejerskab over projektet (det skal give mening og være 

motiverende)

• Jeg skal have personligt råderum: Handlemuligheder og handleansvar

• Kan være videreudvikling af noget, jeg gør i forvejen eller noget helt nyt, jeg 

iværksætter

• Skal have et klart formål, der kan forklares i en elevator!



DELING AF DE 
INDIVIDUELLE 
PROJEKTER 
Beskriv og illustrér jeres AL-projekt 

som det foreløbigt ser ud på et 

stykke A3-papir.

OVERSKRIFT
Hvad går mit projekt ud på i 3-5 sætninger?

På hvilke måder er projektet 

personligt udfordrende for 

mig?

Hvilke barrierer forventer 

jeg fra omgivelserne?



SÅDAN 
ARBEDJER VI…



AL-GRUPPERNE

Kendetegnet ved at: 

• Gruppen anvender den samme metode hver gang 
den mødes - interview med reflekterende team –

• Gruppemedlemmerne varetager bestemte 
funktioner 

• Rollerne er gruppekonsulent, samtalekonsulent, 
aktør eller aktørgruppe og reflekterende team med 
og referent. 

• Rollerne går på skift 

• Der er formuleret et fælles sæt spilleregler for 
gruppens interaktion

• Der er en fast struktur – et faseopdelt forløb



DEN DIALOGISKE SAMTALEMODEL

Projekt

Samtalekonsulent Projektejer Reflekterende team

Rammekonsulent

Referent

Tovholder



LIDT MERE OM DET REFLEKTERENDE TEAM…



FASEOPDELT INTERVIEWGUIDE



ANDEN RUNDE I 
AL-GRUPPERNE



AFRUNDING AF 
DAGEN

• Refleksioner over dagens 
arbejde i læringsgrupperne

• Input til næste gang

Oplæg?

Andet?

• Tak for i dag og god 
arbejdslyst!

• Vi ses næste gang om mandag 

den 29. april




