Forskellige bidrag til kerneopgaven
Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over de faggrupper og funktioner i jeres
organisation, der bidrager til at jeres kerneopgave, og hvad de bidrager med. Og at
deltagerne opnår større forståelse for, hvilken organisatorisk sammenhæng, de er en del
af, samt får et øget indblik i kollegaers bidrag til kerneopgaven, og dermed deres
kompetencer og arbejdsopgaver.
Dette værktøj forudsætter, at I har udarbejdet en klar kerneopgavebeskrivelse (se
værktøjet Formulér en klar kerneopgave), så I har noget at holde jeres forskellige bidrag
op i mod.
Vi anbefaler, at I nedsætter en gruppe af tovholdere på processen. Det kan eksempelvis
være arbejdsmiljøgruppen eller Trio’en (leder, arbejdsmiljørepræsentant og
tillidsrepræsentanter), der tager opgaven på sig i fællesskab.

Guide til forskellige bidrag til kerneopgaven
Samlet tid: 1 time

1. Tovholdergruppens introduktion
Tid: 5 minutter
Tovholdergruppen har udarbejdet en planche, hvor jeres kerneopgavebeskrivelse står i
centrum.
Tovholdergruppen introducerer øvelsen og formålet hermed (se ovenfor).

2. Gruppearbejde: Hvilke fagligheder og funktioner bidrager?
Tid: 10 minutter
Deltagerne bedes summe 2 og 2 over, hvilke faggrupper og funktioner der bidrager til at
løse jeres kerneopgave (i centrum af planchen)
En fra tovholdergruppen noterer bud på fagligheder og funktioner på en fælles planche,
hvor jeres kerneopgave står i centrum.

arbejdsmiljøkøbenhavn

3. Gruppearbejde: Hvordan bidrager de forskellige fagligheder og funktioner
til kerneopgaven?Tid: 30 min
I grupper af 3-5 medarbejdere, på tværs af fagligheder og funktioner,
arbejdes med følgende spørgsmål:




Drøft i grupperne, hvad de enkelte faggrupper og funktioner
bidrager med i løsningen af kerneopgaven.
Noter de 3 væsentligste bidrag ned for hver faggruppe og funktion.
Sørg for at I kommer gennem alle faggrupper inden for den afsatte
tid.

4. Opsamling i plenum: Hvordan bidrager de forskellige fagligheder og funktioner
til kerneopgaven?Tid: 15 min
I plenum præsenteres de væsentligste bidrag, der er blevet drøftet for en faggruppe og
funktion ad gangen. Tovholdergruppen noterer på den fælles planche.
Under gennemgangen skal deltagerne/grupperne supplere og bygge oven på det, de
andre byder ind med.
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