Teamkursus ved en handelsskole bl.a. om at sige vanskelige
ting til hinanden
900 Introduktion til program og konsulent
905 Det er opgaven, der giver teamet fokus og retning i arbejdet. Team er en
arbejdsorganisationsform specialiseret til at løse komplekse opgaver. Oplæg med eksempler på
teamopgaver.
925 Teamopgave: Hvad er vores arbejdsområde, vore arbejds- og udviklingsopgaver,
og vores aktuelle indsatsområde?
945 Opsamling i plenum
1000 Pause
1010 Teamet som arbejdsform. Hvornår er et "gruppearbejde" et teamsamarbejde. Hvilke niveauer
udvikler et team sig gennem og hvad karakteriserer det professionelle semiautonome team.
(Semiautonomt fordi teamet er en integreret del af skolens helhed).
1030 Teamopgave: Hvor langt er vi kommet. På hvilke punkter fungerer vi som et
pionerteam og på hvilke punkter fungerer vi som et professionelt team?

1050 Pause
1100 Hvordan styrer et lærerteam sig selv. Udfordringen i den horisontale selvstyring og mulige
modeller for selvregulering. Bud på en organisationsmodel med sammenhæng til andre team og god
forbindelse til ledelsen.
1225 Teamopgave: Hvad er vores erfaringer med selvstyring og hvilke modeller
ønsker vi også at afprøve.
1145 Opsamling.
1200 Frokost
1230 Dagsordensøvelse. Hvordan opbygger man en god dagsorden til et teammøde. Hvordan
bestemmes såvel indholdet af det enkelte punkt som den arbejdsmåde, der skal benyttes.
1245 Teamopgave: Udvikle en konkret, gennemarbejdet dagsorden til teamets næste
møde.
1315 Program A: Diskussions- og dokumentationskultur i lærertem
1315 Hvad kendetegner produktiv diskussionskultur og hvordan får man de vigtigste ting
dokumenteret.
1325 Teamopgave: Konkret diskussions- og dokumentationsøvelse på grundlag af
den tidligere udarbejdede dagsorden.
1545 Opsamling og afrunding af kurset

1600 Slut på kursus.
1315 Programmulighed B: Hvordan siger man vanskelige ting til hinanden på en ordentlig
måde?
1315 Hvordan udtrykker man sig om vanskelige kollegiale budskaber om samarbejdet i teamet?
1325 Teamopgave: Sige konkrete vanskelige budskaber til hinanden.
1545 Opsamling og afrunding af kurset.
1600 Slut på kurset.

