
Retning 
Det er helt afgøren-
de for medarbejde-

rens trivsel og ef-

fektivitet, at alle i 

gruppen oplever, at 

der er en klar ret-

ning i deres arbej-

de. 

Retningen består af 

vores mission, visi-

on og værdisæt. 

Men det er også vig-

tigt, at være bevidst 
om, hvad retningen 

betyder for den dag-

lige opgaveløsning. 

Retningen tager ud-

gangspunkt i: 

 Hvad er arbejds-

pladsens/

gruppens værdi-

grundlag? 

 Hvad er visionen? 

 Hvilken mission 

skal varetages - 
altså hvorfor er vi 

her? 

 Hvilke problem-

stillinger/dele af 

plejehjemmets 

kerneopgave skal 

gruppen løse? 

 Hvilke mål og del-

mål skal der ar-

bejdes hen mod? 

 

 

 

Rammer 
Rammer er fastlagt 
af eksempelvis    

politikkere, beboere 

og brugere samt 

øvrige interessent-

er.  

Rammer kan være i 

forhold til økonomi 

og ressourcetil-

deling, lovkrav og 

kvalitetsstandarder, 

prioriteringer, rets- 

stilling, samt ønsker 
fra interessenter. 

Rammerne kan både 

være overordnede 

for alle medarbejde-

re på plejehjemmet 

og lokale for den en-

kelte gruppe. 

Rammerne tager 

udgangspunkt i: 

 Hvilke opgaver 

løser gruppen i 

forhold til ker-
neopgaven?  

 Hvordan prioriter-

er gruppen op-

gaverne?  

 Hvilke opgaver 

løser gruppen i 

samarbejde med 

andre og hvordan 

løses disse opga-

ver?  

 Hvad er gruppens 

råderum økono-
misk og tidsmæs-

sigt?  

 Hvordan definerer 

gruppen niveauet 

for service og op-

gaveløsning?  

Råderum 
Råderummet er lig 
med hele gruppens 

beslutningskompe-

tence altså grup-

pens samlede funk-

tioner/opgavesæt. 

Råderummet spiller 

direkte sammen 

med de rammer som 

gruppen er under-

lagt. 

Det er netop her, at 

gruppens egne am-
bitioner, målsætnin-

ger, ideer, udvik-

lingsønsker og selv-

stændighed kan ud-

folde sig. 

Råderummet tager 

udgangspunkt i: 

 Hvad er gruppens 

beslutningskom-

petence inden for 

de rammer, der er 

sat? 

 Hvordan træffer 

gruppen beslut-

ninger? 

 Hvilke beslutnin-

ger træffer den 

enkelte og hvilke 

træffes i fælles-

skab? 

 Hvordan fordeler 

gruppen opgaver-

ne imellem sig? 

 Hvordan skal mø-
destrukturen væ-

re, og hvad skal 

på dagsordenen? 

 Hvordan trækkes 

der på hinandens 

styrker? 

 Hvordan trækkes 

der på hinandens 

kompetencer? 

Relationer 
Gode relationer 
mellem kollegaer er 

sammenhængskraf-

ten i en gruppe. 

Relationerne i grup-

pen skal være i or-

den, da det skaber 

samarbejde og sy-

nergi i opgaveløs-

ningen. 

Gode relationer er 

fælles mål, fælles 

sprog og viden samt 
gensidig respekt. 

Relationer bygger 

på kommunikation 

der er: 

 Hyppig  

 Rettidig  

 Præcis  

 Problemløsende  

Relationerne tager 

udgangspunkt i: 

 Hvordan samar-

bejder gruppen 
for at løse opga-

verne bedst? 

 Hvad ønsker 

gruppen skal ken-

detegne deres 

måde at kommu-

nikere og give 

feedback på? 

 Hvordan arbejder 

gruppen på at 

styrke relationer-

ne? 

 Hvordan håndte-

rer gruppen kon-

flikter? 

 Hvordan lærer og 

videndeler grup-

pen? 
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