
 
 

 
 

 
 
 
 

TEKSTER PÅ SPILLEKORT  
DIALOG- OG PRIORITERINGSSPILLET ’MERE FAG OG ARBEJDSGLÆDE’  
 
Flere faglige succeser 

1. Vi opnår gode resultater og kvalitet i arbejdet 
2. Vi har en god relation til borgeren og arbejder helhedsorienteret 
3. Vi har en god relation til samarbejdspartnere  
4. Vi udvikler nye metoder og indsatser 
5. Vi bruger vores faglige kompetencer  
6. Vi har indflydelse og kan træffe beslutninger om vores arbejde 

 
Mere fælles faglig refleksion  

7. Vi arbejder sammen om arbejdsopgaverne 
8. Vi har fælles ansvar for arbejdsopgaverne 
9. Vi lærer af vores fejl, og reflekterer sammen om vores praksis 
10. Vi deler viden med hinanden 
11. Vi deler følelsesmæssigt svære oplevelser  
12. Vi holder lærende og udviklende møder  

 
Mere efteruddannelse 

13. Vi har kompetenceudviklingsplaner 
14. Vi har en inspirerende læringskultur 
15. Vi sætter os ind i ny lovgivning og nye metoder 
16. Vi deltager i efter- og videreuddannelse 
17. Vi kan omsætte ny viden til ny praksis  
18. Vi oplærer nyansatte kolleger og sikrer deres faglige udvikling 

 
Mindre arbejdspres og stress 

19. Vi har klare mål, roller og prioriteringer  
20. Vi har tid til at løse vores arbejdsopgaver 
21. Vi har ikke unødvendige arbejdsopgaver 
22. Vi forstyrrer ikke hinanden uden grund 
23. Vi har en passende varieret arbejdsdag 
24. Vi overholder vores arbejdstid 

 
Mere trivsel og kollegaskab 

25. Vi har et godt arbejdsfællesskab 
26. Vi kan bede om hjælp og få en håndsrækning fra kolleger  
27. Vi er trygge ved hinanden og tør dele vores usikkerhed 
28. Vi har en god omgangstone og håndterer konflikter i opløbet 
29. Vi kan give udtryk for vores mening 
30. Vi anerkender hinanden og hinandens arbejdsindsats 

 
Mere fastholdelse 

31. Vi er sjældent syge (lavt sygefravær) 
32. Vi bliver hjemme fra arbejde, hvis vi er syge 
33. Vi støtter og hjælper syge kolleger under og efter deres sygemelding 
34. Vi støtter og hjælper fraværende kollegers kolleger 
35. Vi skifter sjældent job 
36. Vi har få sagsbehandlerskift  

 


