


SYNLIGHED, RELATION,  
ORGANISERING

TR Døgn - SL Østjylland



• Født i Esbjerg, bor i Aarhus

• Tidligere sergent i Militærpolitiet

• Uddannet psykolog (cand.psych.) – speciale i teamudvikling

• Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering af  

samarbejdsproblemer og konflikter (2010-2013)

• Organisationskonsulent i Perspektivgruppen ApS. (ledelse og

samarbejde – særligt i faglige organisationer) (2013-2017)

• Ennova, Leadership & Team Development (2017-)

• Far til Marlon (9), Stellan (7) og Winston (4)

THOMAS PHILLIPSEN

ERHVERVSPSYKOLOG (CAND.PSYCH. AUT.)



FORMÅL

• Dele erfaringerne

fra Regions-TR-

aktionslærings-

forløbet

• inspirere jer til at  

identificere og  

iværksætte de  

indsatser, I finder  

mest lovende.
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1. Indledning og 
rammesætning

2. De gode erfaringer fra  
Aktionslæringsforløbet

3. Individuel refleksion – vurdering af egen  
organisation

4. Arbejde i kommunegrupperne – Hvilke  
idéer har vi hver især – hvilke lyder mest  
lovende?

5. Makkerinterview – Hvad vil vi hver især  
forpligte os på til at eksperimentere med i  
den kommende tid?

6. Afrunding i kommunegrupperne og

spørgsmål

7. Tak for nu (16.45)

8. ”Aktionslæring in real life”



MÅDEN VI KOMMER TIL AT ARBEJDE PÅ

Oplæg

RefleksionDialog

Eksperimenter

/         

Prøvehandling  

er

Målet: At I forpligter jer på en lille indsats, I vil  

eksperimentere med i den kommende tid. Der  

følges op på indsatserne i kommunegrupperne.



RAMMESÆTNING

• Spørg hvis der er  

tvivl om noget

• Sig til nu – ikke  

bagefter

• Hold tiden… ☺

• De fire  

sigtepunkter



FIRE SIGTEPUNKTER

1. Er konteksten (rammen) klar?
Er opgave, roller, tid, handlemuligheder/vilkår, mål/succeskriterier

og beslutningsprocedurer kendt for alle? Er det klart hvornår en

beslutning er truffet?

2. Er der nysgerrighed?
Undersøges og efterspørges aktivt divergerende viden, perspektiver  

og erfaringer? Fører forskellighed til undersøgelse?

3. Er der gennemsigtighed?
Deles viden & uvidenhed, hensigter, og begrundelser for beslutninger  

& forslag?

4. Arbejdes der forpligtende med opgaven?
Er vi i gang med at løse den aftalte opgave, eller er vi på afveje?

Realitetstestes der?



GODE  
ERFARINGER  
FRA AL-
FORLØBET



UDFORDRINGEN

Hvad er løsningen

på

“organiseringens

gåde”?

• Generelle råd

kan give en del 

af svaret

• Lokale forhold 

er afgørende



LIDT FAKTA: FORMÅL, MÅL, DELTAGERE MV.

Formål

Formålet med forløbet var, at deltagerne gennem konkrete eksperimenter  

gjorde sig erfaringer med hvad der er virkningsfuldt ift. organisering af  

potentielle medlemmer samt at videreformidle opsamlede erfaringer til  

øvrige interessenter i SL.

Mål

• Læringsmål: At opsamle konkrete erfaringer vedr. organiseringaf

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 ( i dag).

Deltagere

• Regions-TR



AKTIONSLÆRING

Definitionen

• Aktionslæring er reflekteret læring i et forpligtende  
fællesskab. Læringens omdrejningspunkt er real-life-real-
time aktioner = projekthandlinger, som er relateret til  
deltagernes dagligdag.

Grundantagelsen

• ”En af de grundantagelser, der indgår i aktionslæring, går  
ud på (…) at uden praktisk handlen har vi ikke for alvor  
noget grundlag for at konstatere læring” (Weinstein,  
2008)



AKTIONSLÆRING

Arbejde i  

Lærings-

gruppen

Projektrelateret  

arbejde

” Uden praktisk handlen har vi ikke for alvor  

noget grundlag for at konstatere læring”  

(Weinstein, 2008)

Kilde: Benedicte Madsen: Aktionslæringens DNA



Aktionslæring 1-2-3

Hvad før?

• Hvad har jeg oplevet siden sidst?

• Hvad har virket?

• Hvad har overrasket mig?

Hvad nu?

• Hvad bøvler jeg mig nu?

• Hvad har jeg brug for sparring på?

Hvad så?

• Hvad er det næste lille skridt, jeg vil
forpligte mig på at tage?



DET DER  
VIRKER

1. Grund-synlighed  

gennem pjecer,  

visitkort, besøg på  

afdelinger

2. Systematisk  

kontakt til alle  

nyansatte

3. Styr på

medlemmerne i  

systemet  

(medlemslisterne)

4. Periodisk kontakt

til ikke-medlemmer

5. Tager aktuelle  

sager op og bliver  

synlig på det  

grundlag



GRUND-
SYNLIGHED

Grund-synlighed  

gennem pjecer,  

visitkort, besøg på  

afdelinger.



SYSTEMATISK  
KONTAKT TIL  
NY-ANSATTE  
KOLLEGER

Kontakt til ny-ansatte  

kolleger er en oplagt  

anledning til at invitere  

dem “med ind i  

klubben”



STYR PÅ  
MEDLEMMERNE  
I SYSTEMET  
(MEDLEMS-
LISTEN)
Et fundament for at  

kunne agere på  

arbejdspladsen. En  

forudsætning for  

kortlægning og  

beslutninger.



PERIODISK  
KONTAKT TIL  
POTENTIELLE  
MEDLEMMER



TAGER  
AKTUELLE  
SAGER OP

…og bliver synlig på

det grundlag



UDFORDRINGER
OG BARRIERER

• Personlige/psykologi

ske barrierer:

• ”Parfumesælgeren”

• ”Når der er  

ideologiske  

modstandere”





TRÆK PÅ DEN  
SOCIAL-
PÆDAGOGISKE  
FAGLIGHED

TR-arbejde er  

relationsarbejde.

Synlighed og  

tiltrækning af  

medlemmer handler  

om at arbejde i  

relationerne på  

arbejdspladsen



SPØRGSMÅL?



INDIVIDUEL  
REFLEKSION -
JOURNALING

MENTI.COM:
95 40 63 



ARBEJDE 
VED
BORDENE
Alle deler kort

vigtigste

overvejelse

Skriv idéer ind en efter

en på MENTI.

MENTI.COM:
95 40 63 



WALK & TALK:  
MAKKER-
INTERVIEWS

Hvad er jeg blevet  

inspireret til at 

gøre for  at højne

organiserings-

graden på min 

arbejdsplads?

Hvad vil jeg 

forpligte  mig på

at 

eksperimentere 

med?



TR-ARBEJDE - HASTER/VIGTIGT? Eisenhowers prioriteringsmatrix

Haster Haster ikke

Vigtigt

Ikke vigtigt

Hvordan øger jeg sandsynligheden for at jeg får

gjort det, jeg har sat mig for?



TILBAGEMELDING I  
KOMMUNE-
GRUPPERNE OG 
REGIONSGRUPPEN

Fortæl kort hinanden

hvad I vil forpligte

jer på at gøre inden  

vores næste møde i

kommune/regions-

gruppen?



AFRUNDING

Spørgsmål?  

Hvor stor tiltro har  

I til at jeres  

indsatser kommer  

til at gøre en vigtig  

forskel?





Hvad satte jeg mig for? Hvad har jeg gjort?

Hvad har jeg lært?

Hvad er jeg i tvivl om?

Hvad er mit næste skridt?

OPFØLGNINGSSKABELON




