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Feedback på en konkret opgave
Drejebog til mødelederen

Fakta om metoden
Formål:		At blive bedre til at løse en konkret opgave.
At blive mere bevidst om hvad I gør godt, hvad I kan forbedre, og hvordan det I gør, virker på andre.
Varighed:		
			

Forberedende møde: 25 minutter.
Feedbackmøde: 40 minutter.

Deltagere:		

Medarbejdere, der samarbejder til hverdag.

Mødeleder:	Enhedens leder, arbejdsmiljø/tillids-repræsentant eller en medarbejder i samarbejde med ledelsen.
Form:		Deltagerne giver hinanden feedback to og to med fælles start og afrunding for alle
deltagere. Forløbet består af et forberedende møde, de individuelle observationer og til sidste et feedbackmøde.
Mødelokale:

Et lokale med mulighed for samtaler i 2-mandsgrupper.

Materiale til
mødeleder:	Kopi af drejebog med dine egne forberedelsesnotater.
			
De tekster, der hører til drejebogen. Du kan vælge at vise dem som PowerPoints eller dele dem ud på papir.
Til uddeling
undervejs:	
Spilleregler for god feedback og Feedback i mindre gruppe (kun metoden Feedback på en konkret opgave. Begge
finder ud på intranettet: Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Feedback.
Bilaget Selve observationen side 6

Metoden kan bruges i alle situationer, hvor I vil give hinanden feedback på noget konkret: Fx efter en stuegang, en lægekonference
eller når to arbejdsmiljøgrupper skal arbejde tæt sammen om en
fælles udfordring.
NB: Hvis I kun er 2-3 stykker, er det mere hensigtsmæssigt at bruge
”Guide til feedback på en konkret opgave” som du finder i hæftet
”Feedback i mindre grupper” på intranettet.

Sådan forbereder du møderne

•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen og indholdet
passer til gruppen og til dig, som skal facilitere mødet.
•	Send en invitation til deltagerne.
•	Reserver et egnet mødelokale og gør dig umage med at skabe
de bedste rammer. Gør fx lokalet indbydende ved at rydde op,
lave en bordplan, dække bord med the, kaffe og evt. lidt sunde
godter.
•	Kopier ”Spilleregler for god feedback”, bilaget ”Selve observationen” og guiden ”Feedback på løsning af en konkret opgave”.
•	Overvej på forhånd, hvordan du vil afslutte mødet og hvordan
det videre forløb skal være.
Det kan være en fordel af involvere nogle af medarbejderne.
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Drejebog for det forberedende møde
ÀÀ 20 minutter af i alt til det forberedende møde.

1
Introduktion og gennemgang af metoden

ÀÀ Sæt 3-4 minutter af til dette punkt

Formål: At alle er klar over hvad der skal ske og kan bidrage positivt
til mødets forløb.
Byd velkommen og vis den første tekst:

3

Vælg opgave

ÀÀ Sæt ca. 10 minutter af til dette punkt.
Formål: At aftale præcis hvad der forventes af feedbacken. Jo mere
konkret man er i sin forventning, jo mere vil man typisk få ud af
feedbacken efterfølgende.
Hvert makkerpar skal nu lave konkrete aftaler om, hvad de skal
observere, og hvornår det skal ske.

Observation og feedback
på opgaveløsning – formål

Fortæl deltagerne, hvornår feedbackmødet ligger. Alle observationerne skal være foretaget inden da.

Vi skal i makkerpar af to og to observere hinanden i løsningen
af en konkret opgave og derefter give hinanden feedback.

Vis tekst 3:

Formålet er:
•	at reflektere over hvordan vi løser opgaver, og hvad vores
forskellige fagligheder, erfaringer, værdier og normer
betyder for opgaveløsningen.
•	at få en bedre indbyrdes forståelse for vores forskellige
opfattelser af og forventninger til opgaveløsningen.

2
Spilleregler for god feedback

ÀÀ Sæt 10-12 minutter af til dette punkt

Formål: At aftale klare spilleregler for feedbacken, så man sikrer at
oplevelsen bliver positiv for begge parter.
Lad deltagerne sætte sig sammen to og to i makkerpar. Styr gerne
inddelingen ved på forhånd at have sammensat parrene.
Uddel ”Spilleregler for god feedback” og bilaget
”Selve observationen”
Vis tekst 2:

Vælg hvad der skal observeres
og gives feedback på
Hver af jer vælger et konkret situation, som I gerne vil have
den anden observerer og derefter give jer feedback på.
Fortæl på skift hinanden:
•
Hvilken situation du gerne vil have observeret.
•
Præcist hvad i situationen du gerne vil have feedback på.
Det kan fx være din måde at formulere dig på, dit kropssprog,
din måde at bevæge dig på, patientens reaktion, mødedeltagernes forståelse af dine budskaber, din evne til at lytte.
•
Hvad håber du konkret at få ud af feedbacken? – fx gode
råd, nye ideer, afklaring på hvordan du virker på andre.

Spørg om alle makkerpar har lavet klare aftaler om, hvad de konkret
skal observere på, og hvornår det skal ske.
Afrund derefter det forberedende møde.

De individuelle observationer

Mellem der forberedende møde og selve feedback-mødet foretager
makkerparrene de konkrete observationer. Se bilag 1.
Læs ”Spilleregler for god feedback” og ”Selve observationen”
igennem sammen. Tal om, hvad I forstår ved de enkelte punkter (I har ca. 5 minutter):
•	Er der noget, det er særligt vigtigt for jer bliver overholdt
under observationen og feedbacken?
•	Er der noget, som I tænker kan blive svært under observationen og feedbacken?
•	Hvad kan I sammen gøre, for at observationen og feedbacken bliver udbytterig?
•	Hvad kan I sammen gøre, for at observationen og feedbacken bliver en positiv oplevelse for jer begge?
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Drejebog for feedback-mødet
ÀÀ Sæt omkring 40 -55 minutter af til hele feedbackmødet

afhængigt af, om det skal forlænges med et kvarter – se sidst i
drejebogen.

1
Feedback på observationerne

ÀÀ Sæt 30 minutter af til dette punkt

Formål: Spørgeguiden skaber en ramme om feedbacken, der gør
det muligt at sige ting, som det ellers kan være svært at tale om.
Vis manualen i den blå boks i næste spalte. Kopier den eventuelt og
del den ud til alle og fortæl, at de har 30 minutter til at interviewe
hinanden.
Vis denne tekst:

Manual til feedback på en konkret opgave

Indledende spørgsmål
•	Vil du godt gentage, hvad du præcist ønskede jeg lagde
mærke til og hvad du håber konkret at få ud af min feedback?
•	Er der noget, du gerne vil sige om den situation jeg
observerede, inden jeg giver min feedback?
Formuleringer til din feedback
Først fakta…
•	Jeg iagttog at…
Derefter vurderinger….
•	Jeg oplever, at når du gør… så virker det rigtig godt
•	Jeg oplever, at når du gør… så har det den effekt at…

Feedback på jeres observationer

Aftal hvem, der starter, og hvor lang tid I vil sætte af til feedbacken. Byt når halvdelen er tiden er gået, så I får lige meget
tid. Husk at styre tiden, så der også er tid til de uddybende
spørgsmål til sidst.
Noter undervejs, når du modtager feedback og lad den anden
afslutte feedback’en, før du stiller spørgsmål. Som tommelfingerregel skal I sætte halvdelen af tiden af til at give feedback
og den anden halvdel til spørgsmål og fælles udforskning af
muligheder.
Hjælp grupperne med at holde tiden! Gå rundt når der er ca. 18
minutter tilbage, og fortæl at de skal bytte roller om tre minutter, så
du sikrer dig, at begge når at være hhv. fokusperson og interviewer.

2
Afrunding og afslutning

ÀÀ Sæt 10 minutter af til dette punkt.

Formål: At give deltagerne mulighed for kort at fortælle om mødets
oplevelse.

•	Jeg kan forestille mig, at du … Jeg tror måske, at du….
•	Med hensyn til det, du konkret har bedt mig om at lægge
mærke til, har jeg tænkt at…
•	Med hensyn til det, du gerne konkret vil have ud af min
feedback, så vil jeg sige til dig at…
Spørgsmål til afrunding af feedbacken
•	Er der noget som jeg har sagt, du gerne vil have uddybet
eller har svært ved at forstå?
•	Er der noget du gerne vil have feedback på, som jeg ikke
er kommet ind på?
•	Hvad tænker du umiddelbart, du kan bruge fremover fra
feedbacken? (Du kan lægge op til, at I udforsker mulighederne i fællesskab).
Du afslutter med at sige, hvad du selv har lært af at give feedback, altså hvad du opnået af erkendelser.

Saml hele gruppen igen og spørg dem:
•	Hvordan har det være at deltage i mødet?
•	Hvad lærte I om samarbejdet?
•	Hvad lærte I om jeres egen rolle og indsats i samarbejdet?
Tak deltagerne for deres deltagelse og afslut mødet med at uddele
guiden ”Feedback på løsning af en konkret opgave”, som de kan
anvende to og to eller i mindre grupper.
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Handout til deltagerne

Selve observationen
I mødes på det aftalte sted og tidspunkt. I nogle tilfælde vil observatøren selv være en aktiv del af situationen, fx som mødedeltager eller
som kollega ved en stuegang. I andre tilfælde er det muligt kun at have opgaven som observatør. I begge tilfælde er det vigtigt at adskille
fakta og vurderinger.

Eksempel på fakta:

Sygeplejersken åbner døren og træder ind på patientstuen. Hun ser på patienten og smiler. Hun taler langsomt med en lys stemme. Hun
sætter sig ved siden af patienten på sengen og tager ham i hånden. Hun forklarer om en forestående undersøgelse. Hun taler i korte sætninger og holder pauser undervejs.
Eksempel på vurdering:
Sygeplejersken kommer glad ind af døren på patientstuen. Hun er imødekommende og venlig overfor patienten. Hun optræder professionelt og omsorgsfuldt overfor patienten. Hun er dygtig til sit arbejde. Hun forklarer rigtig godt patienten om en forestående undersøgelse.
Forsøg at lægge størst vægt på fakta. På den måde kan du i selve feedback’en virke som et spejl for modtageren af feedback, hvad der i
mange tilfælde er det, der åbner for de største erkendelser.
Grundregler
Grundreglen for al feedback er, at den foregår efter observationen, ikke undervejs. Nogle gange kan det dog være en fordel at dele et forløb
op, så der i mellem de enkelte faser kan gives feedback.
Derudover er der følgende regler, hvis observatøren ikke selv deltager aktivt i situationen, fx som mødedeltager eller som kollega ved en
stuegang.
•	Alle, der er til stede, skal være informeret om, at situationen bliver observeret, og hvorfor den bliver det. Det skal ikke være et oplæg til
diskussion – nøjes med at orientere kort, da det ellers kan tage for meget af deltagernes opmærksom og derved påvirke situationen.
•
Den, der observerer, må ikke påvirke situationen ved at blande sig undervejs.
Reglerne skal dog afstemmes efter situationen. Hvis der fx observeres i en stor forsamling, kan det virke forstyrrende og påvirke præstationen, hvis man gør opmærksom, at der observeres.
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Træning i hjemmebanesprog
– en drejebog til mødelederen

Fakta om metoden
Formål:		

At introducere reglerne for hjemmebanesprog og træne i at bruge det sammen.

Varighed:		

En time og et kvarter.

Deltagere:		

Medarbejdere, der samarbejder til hverdag.

Materialer:
			
			

Kopi af denne drejebog med dine egne forberedelsesnotater.
Kopi af ”De fire faser i hjemmebanesprog” til deltagerne. Se side 9.
Pen og papir til alle.

Mødeleder:

Enhedens leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller en medarbejder i samarbejde med ledelsen.

Mødets form:

Deltagerne træner i at bruge en feedbackmetode. Fælles indledning og afrunding.

Lokale:		

Et lokale med god plads, hvor deltagerne kan sidde i hold på tre og tale sammen.

Sådan forbereder du dig som mødeleder

•	Send en invitation til deltagerne, hvor du forklarer formålet
med mødet, og hvad du forventer, der vil komme ud af det.
•	Reserver et egnet mødelokale og gør dig umage med at skabe
de bedste rammer. Gør fx lokalet indbydende ved at rydde op,
lave en bordplan, dække bord med the, kaffe.
•

Kopier uddelingsmaterialerne.

•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen og indholdet passer til gruppen og til dig, som skal lede mødet
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Drejebog for mødet

ÀÀ Varighed i alt: En time og 15 minutter

1
Introduktion

ÀÀ Varighed: 10 minutter

Formål: At gøre det klart for deltagerne, hvad der skal ske i løbet af
denne time.
Byd velkommen og fordel deltagerne i hold på tre personer. Fortæl
dem om deres første opgave på følgende måde (skriv gerne punkterne på en tavle eller lav en PowerPoint med dem):
Konkrete oplevelser
Jeres første opgave er, at komme i tanke om konkrete oplevelser fra
jeres hverdag, som vi kan bruge senere til at træne hjemmebanesprog:
•	Tænk over en uenighed eller konflikt, du har oplevet på arbejdspladsen og del den med din sidemand.
•

Skriv så stikord til oplevelsen:
•
Hvad skete der?

Forløbet
A fortæller meget kort om den konfliktsituation, som han eller hun
har skrevet ned. Han eller hun bruger herefter hjemmebanereglerne
til at give feedback til B (som jo spiller den anden part i konflikten) .
B leger med på modtagerrollen ved at lytte opmærksomt
(uden at forsvare sig). I har 5 minutter til det.
C giver derefter feedback til A på følgende måde (på 4 minutter):
•	Hvad gjorde A konkret under samtalen? (og ikke hvad C synes
A burde have gjort!). C fokuserer i feedbacken på det, der
fungerer godt i samtalen herunder sprog, kropssprog. toneleje,
øjenkontakt osv.
•	Hvad kunne A med fordel gøre mere og mindre af i forhold til
reglerne for hjemmebanesprog?
Til sidst fortæller først A og herefter B, hvordan de har oplevet
feedback-øvelsen og i fællesskab rundes af på i alt 5 minutter.
Herefter skifter I roller og gennemfører processen igen, så alle i
gruppen prøver at give feedback med hjemmebanesprog, at modtage kritik og at observere.
HUSK AT HOLDE ØJE MED TIDEN.

•

Hvad gjorde du/andre?

•

Hvad oplevede du?

Afrunding af proces om hjemmebanesprog

•

Hvad var resultatet af oplevelsen?

ÀÀ Varighed: 10 minutter

2
Regler for hjemmebanesprog

ÀÀ Varighed: 10 minutter

Formål: At indføre deltagerne i grundpræmisserne for hjemmebanesprog
Del en kopi af reglerne ud til deltagerne og gennemgå de fire faser
i en hjemmebanesprogs-feedback, se bilaget sidst i drejebogen. Du
kan også supplere med en PowerPoint med dem på.
Afklar om alle forstår dem.

3

Træning af hjemmebanesprog

4

Formål: at få samlet op på udbyttet af mødet
Saml deltagerne og spørg:
•	Hvad overraskede jer mest under træningen af
hjemmebanesprog?
•	Hvilke AHA-oplevelser fik I?
•	Hvad tager I med jer fra processen i dag?
•	Stil et spørgsmål ad gangen og lad deltagerne bidrage i plenum med deres erfaringer.
•	Afslut med at takke deltagerne for deres deltagelse.

ÀÀ Varighed: 45 minutter

Formål: At deltagerne får trænet hjemmebanesprog i praksis og
derved bedre og bevidst kan bruge principperne i deres daglige
kommunikation.
Fortæl deltagerne følgende eller vis en PowerPoint med indholdet:
Roller
I skal de næste 30 minutter træne hjemmebanesprog i grupper af
tre personer:
Person A, fortæller.
Person B, modtager (spille den person eller de personer, som A
havde konflikten med).
Person C, observatør og den der holder øje med tiden.
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Handout til deltagerne

De fire faser i hjemmebanesprog
Beskriv, hvad der konkret sker i (konflikt)situationen
Iagttag, hvad du gør, og hvad de andre gør.

(Kunsten er at beskrive så objektivt som muligt, hvad der sker i situationen uden fortolkning, vurdering eller dom)
Jeg ser… Jeg hører… Jeg mærker…
Fortæl, hvad du føler, når du oplever situationen
Er du såret, vred, bange, ked af det, skuffet, føler mindreværd, glad, irriteret eller?
Jeg føler mig…
Giv udtryk for dit behov
Tilkendegiv de behov, der er forbundet med de følelser, du oplever. Har du behov for anerkendelse, forudsigelse, orden, råderum, frihed
eller?
Jeg har behov for…
Anmod
Fortæl, hvad du gerne vil anmode om. Et møde, en anden struktur, en anden arbejdsgang, en ny samtaleform eller?
Jeg kunne godt tænke mig, at…

Rigshospitalet · Feedback i hele personalegruppen

Lån hinandens hjerner og få nye ideer
Drejebog til mødelederen

Fakta om metoden
Formål:	At få indblik i hinandens udfordringer og hjælpe hinanden med at finde nye måder at håndtere dem på.
Varighed:

30 minutter (kan forlænges ved at tage flere udfordringer op efter hinanden).

Deltagere:

Medarbejdere fra alle faggrupper, som indgår i enhedens arbejdsfællesskab.

Mødeleder:

Enhedens leder, arbejdsmiljø/tillids-repræsentant eller en medarbejder i
samarbejde med ledelsen.

Mødets form: Kollegial feedback i grupper med organiseret rollefordeling.
Materiale til
mødeleder:
Materiale til
deltagere:

Kopi af drejebog med dine egne forberedelsesnotater
Drejebogens PowerPoints, som du kan vise på projektor eller dele ud på papir alt efter behov.
A4 papir og kuglepenne.

Sådan forbereder du dig på mødet
•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen og indholdet passer til gruppen og til dig, som skal facilitere mødet.
•	Invitér deltagerne og informér dem samtidig om formålet med
mødet, hvad du forventer, der vil komme ud af det og at du
glæder dig.
•	Reserver et mødelokale med mulighed for at stille stole op til
gruppefeedback (se illustration under Introduktion og valg af
udfordring).
•	Gør lokalet indbydende ved at rydde op, lave en bordplan,
dække bord med the, kaffe og evt. lidt sunde godter.

Problem eller udfordring?
Når man oplever, at der er et problem, vil man have en
tendens til at tænke på fejl eller mangler og måske også på
årsager til, at problemet er opstået. Når man oplever, at der
er en udfordring, vil man typisk tænke på muligheder og
løsninger og måske også på, hvad man ønsker sig i fremtiden.
Nogle synes, der er mest energi i at anskue forhold som udfordringer, andre mener det er for ”management-agtigt”
og foretrækker at se på forhold som problemer.
Det er ikke mere rigtigt at vælge det ene frem for det andet,
men dette værktøj sigter på at se på nye muligheder og
løsninger og ikke på at finde årsagsforklaringer. Derfor skriver
vi ”udfordringer” i denne guide.

•	Kopier uddelingsmaterialerne.
•	vervej på forhånd, hvordan du vil afslutte mødet og hvordan
det videre forløb skal være. Det kan være en fordel af involvere
nogle af medarbejderne.

10

Rigshospitalet · Feedback i hele personalegruppen

Drejebog for mødet

Når alle er på plads vises tekst:

1

Kollegial feedback

Introduktion og valg af udfordring

Vi skal nu i gang med feedback. Fremgangsmåden er sådan:

ÀÀ Sæt 10 minutter af til dette punkt.

Formål: At alle forstår formålet med supervisionen, og at I får valgt
en god udfordring.
Byd velkommen og vis den første tekst:

Interview af det reflekterende team
Feedback-teamet taler sammen og interviewes om deres
tanker om udfordringen, mens fokuspersonen lytter, er stille
og måske skriver ned.

Lån hinandens hjerner
De næste 30 minutter skal vi give hinanden nye tanker og
ideer om vores udfordringer.
Formålet er:
•	At hjælpe hinanden med at finde løsninger.

Afrunding af supervisionen
Fokuspersonen fortæller, hvad han eller hun særligt kan
bruge til at komme videre med sin udfordring.
Spørg om alle har forstået fremgangsmåden.

•	At få indblik i hinandens udfordringer.
Bed deltagerne bruge 2-3 minutter på at notere, hvad de har af
udfordringer i arbejdslivet lige nu, som de kunne tænke sig at få de
andres blik på.
TIP: Hvis du har lyst, kan du sætte lidt stille musik på, mens deltagerne tænker sig om. Rolig jazz eller klassisk musik kan anbefales.
Hvis I er flere end 7 personer, skal du dele deltagerne op i grupper
på 4-6 i hver. 5 er den bedste gruppestørrelse.

2
Interview af fokusperson

ÀÀ Sæt 5 minutter af til dette punkt.

Formål: At få udfoldet udfordringen og sætte tanker i gang hos
feedback teamet.
Visd denne tekst:

Interview af fokusperson

Hver gruppe vælger:
•	En fokusperson (den der har udfordringen).

Fokuspersonen bliver interviewet om sin udfordring, mens
feedback-teamet lytter, er stille og måske skriver lidt ned.

•	En interviewer.
•	Resten er gruppen er det kollegiale feedback team.

Spørgeguide til interviewer:
•	Hvad er din udfordring, og hvem involverer den?
•	Hvorfor er det en udfordring for dig?

Valg af fokusperson

De der ønsker en rolle kan spille sten-saks-papir om, hvem der skal
være fokusperson og interviewer. Alternativt kan I trække lod ved
at alle tænker på et tal, og du som facilitator på forhånd har valgt
hvilke tal, der skal være henholdsvis fokusperson og interviewer.

Flere personer i fokus ad gangen

Der kan godt være flere personer i fokus af gangen, hvis de har et
problem, de er fælles om. Det kan fx være et makkerpar, et team
eller flere fra ledelsen.
Fokusperson og interviewer sidder overfor hinanden på hver sin
stol. Feedback-teamet sidder i en hestesko vendt mod dem, som
vist her:
Feedback team

Interview af fokusperson
Fokuspersonen bliver interviewet om sin udfordring, mens
feedback teamet lytter, er stille og måske skriver ned.

Interviewer

•	Hvad betyder udfordringen for dig og dine omgivelser
(kolleger, andre afdelinger)?
•	Hvad drømmer du om, der skal ske herfra? Hvem kan
gøre noget?
•	Hvad vil du særligt gerne have, at de andre giver svar på?
Intervieweren går i gang med interviewet ud fra spørgeguiden. Efter
5-7 minutter siger interviewer tak og vender sig mod feedbackteamet.
TIP: I kan vælge at aftale, hvornår fokuspersonen får lejlighed til at
følge op på, hvordan det gik med udfordringen.

Fokusperson

TIP: Hvis I er mere end én gruppe, er det en god ide at printe de
følgende PowerPoint. Det er ikke sikkert at grupperne følges ad og
dermed skal bruge de samme slides på samme tid.,
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4

Interview af det reflekterende team

Afrunding af supervisionen

ÀÀ Sæt 10 minutter af til dette punkt.( I er nu ca. 15 minutter inde

ÀÀ Sæt 5 minutter af til dette punkt.

i mødet).
Formål: At fokuspersonen hører om sin udfordring ”set udefra”. Det
kan være meget lærerigt og inspirerende at få dette perspektivskift.

Formål: At sætte ord på, hvad fokuspersonen har fået ud af
kollegiale feedback og dermed styrke udbyttet.
Vis tekst 5:

Vis tekst 4:

Afrunding af supervisionen
Interview af det reflekterende team

Feedback-teamet interviewes om deres tanker om udfordringen, mens fokuspersonen lytter, er stille og måske skriver lidt
ned.
OBS: Tal til hinanden – ikke til fokuspersonen. Bland ikke jeres
egne udfordringer ind i samtalen.
Spørgeguide til interviewer:
•	Hvad optager jer særligt ved udfordringen?
•	Hvilke dilemmaer udleder I af fortællingen?
•	Hvilke billeder får I af fokuspersonen,
når I hører om udfordringen?
•	Hvad siger det om, hvad der er vigtig for fokuspersonen?

Fokuspersonen fortæller, hvad han / hun særligt kan bruge til
at komme videre med udfordringen.
Spørgsmålsguide til interviewer:
•	Hvad kan du særligt bruge af det, de sagde?
•	Hvordan oplevede du at høre de andre tale om din udfordring?
•	Hvad gør disse tanker ved dig?

Efter 5 minutter rundes hele mødet af ved at fokuspersonen siger
tak til de andre for deres opmærksomhed.
TIP: I kan vælge at aftale, hvornår fokuspersonen får lejlighed til at
følge op på, hvordan det gik med udfordringen.

•

Har I nogen bud på, hvad fokuspersonen kan gøre?

•

Hvad ville du selv gøre i samme situation?

Valgfri forlængelse af mødet

•

Hvad tror iI der vil have størst effekt?

ÀÀ Sæt 10 minutter af til dette punkt.

•

Hvad vil være det bedste at gøre her og nu?

•

Hvad vil være det bedste at gøre på længere sigt?

Fokuspersonen vender ryggen til de andre, mens feedback-teamet
interviewes. Det gør det lettere for vedkommende at koncentrere
sig om at lytte - og for de andre at tale mere frit.
Efter 10 minutter takker interviewer feedbackteamet og vender sig
igen mod fokuspersonen.

5
Formål: At komme i dybden med udfordringen.
I kan forlænge processen med at tage en ny runde på 5 minutter
med det reflekterende team og afslutte med 5 minutter med fokuspersonen. På den kan man komme mere i dybden med udfordringen og måske få flere nuancer på tingene.

Mere om feedback
På intranettet kan du finde guiden Feedback i mindre grupper
og Spilleregler for feedback.
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk
arbejdsmiljø > Feedback

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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