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I får:
• Forventningsafstemning med
Teamtalk før dagene.

1. kursusdag:
- 4-5 timer teambuilding (pakke 1)
- Individuel personanalyse.
- Belbins teamanalyse.
- Erfaringer og evaluering af pakke 1
på baggrund af Jeres individuelle
persontest.
- Teori om Belbins teorier med forskellige
spændende, udfordrende og morsomme øvelser, som underbygger Belbin
teamtesten.
2. kursusdag:
- Fortsat arbejde med Belbin.
- Hvordan ser teamet ud?
- Hvordan komplimenterer vi hinanden.
- Hvor og hvorfor scorer teamet højt?

- Hvor og hvorfor scorer teamet lavt?
- I får yderligere øvelser, som kan få
teamet til at reflektere over, hvordan I får
teamet til, at fungere endnu bedre i Jeres
hverdag.
- Viden om rollerne kan også bruges i
salgsøjemed.
Resultat:
• Fokus på samarbejde.
• Et nyt sprog til forståelse af hvordan vi
samarbejder optimalt.
• Bedre arbejdsmiljø.
• Mindre stress.
• Det bliver legalt at spørge om hjælp, og I
tør ”Spille hinanden gode”.
• Kampen mod hinanden bliver reduceret.
• Tilfredse kunder.
• Bedre tal på bundlinjen.

Beskrivelser:
Kender du det med, at samarbejde kan
være svært nogle gange?
I dette forløb får I tid til at drøfte hinandens styrker og svagheder på en god og
konstruktiv måde.
Der vil være forskellige samarbejds
øvelser, hvor I konkret vil få eksempler på,
hvordan I optimerer Jeres samarbejde i
hverdagen.
I får tilsendt en Belbins teamanalyse, men
til forskel fra andre analyser inddrages 3-6
af dine kollegaer, som besvarer, hvordan
de oplever deres samarbejde med dig. Du
bestemmer hvem.
Dette giver et meget nuanceret billede af
teamets sammensætning, og hvor teamet
kan blive mere bevidst om styrker og
svagheder.
Pris:
Se prisliste.
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