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SOSU Uddannelser Greve har tidligere brugt Sten Clod Poulsen som underviser på
kursusdage om samarbejdet i lærerteam. Og vore teamkoordinatorer har deltaget i
MetaConsults 6-dags koordinatoruddannelse.
Vi vendte tilbage i 2010-2011 fordi samarbejdet i to konkrete team havde brug for en
særlig støtte fra en ekstern konsulent. Situationen og forløbet var forskelligt i de to
team og omfattede flere elementer i konsulentindsatsen:
•
•
•
•
•

Dels kursusdage skræddersyet til det enkelte team med konkrete
samarbejdsøvelser vedr. de ting, som teamet skulle blive bedre til.
Dels overværelse af autentiske teammøder, hvor konsulenten intervenerede
direkte i mødeprocessen og foreslog forbedringer.
Her kunne konsulenten også få indtryk af det enkelte teammedlems
”mødekultur”, hvilket førte til vigtige personsamtaler.
Dels interview med de enkelte teammedlemmer, så alle fik mulighed for at
give deres erfaringer og vurderinger.
Vigtige punkter fra disse tiltag blev opsummeret i korte rapporter, som siden
blev drøftet på møder mhp. at anlægge en konstruktiv udviklingslinje for det
enkelte team.

Sten Clod Poulsen har med stor koncentration og faglighed således været
”teamdoktor” for to team, der i dag fungerer mærkbart bedre end før. Vi har også
brugt konsulenten igen som underviser på et nyt teamkursus for alle lærere i
afdelingen, men den vigtigste konsulentindsats har været de ”optimeringsforløb”,
som er beskrevet ovenfor.
Under hele forløbet har Sten Clod Poulsen samarbejdet åbent og loyalt med
nærmeste leder – undertegnede – og med de involverede teamkoordinatorer. Jeg har
været meget tilfreds med forløbene og samarbejdet, og vil ikke betænke mig på at
henvende mig igen ved nye behov for konsulentarbejde
Eva Sørensen, uddannelseschef, SOSU Uddannelser Greve
De processer Sten har stået for i de to team er helt i top. Det har været givende når
han har sat rammerne for dialog og refleksion i vores koordinatorteam. Her har vi har
fået reflekteret sammen og løftet os på en anden måde end på når vi holder TKmøder på skolen.
Hvad angår teamkoordinatoruddannelsen er det når Sten har sat os selv ”på
arbejde” i form af praktiske øvelser vedr. vores egne team, at det virkelig har givet
inspiration og vi føler vi har lært noget. Ligesom det også har høj kvalitet når Sten
har givet os respons/supervision på situationer fra vores egen praksis. Det er vigtigt
at kursusdage indeholder flest mulige sådanne elementer. Det er jo så godt når man
er aktiv i egen lærerproces.
De to berørte teamkoordinatorer

