


Dagens 
program



Fællesskab

VidenMod



Fremtidsværksted



Om fremtidsværkstedet
• Udviklet af den tyske sociolog Robert Jungk

• Inddelt i 3 faser: Mareridt, drømme og virkelighed
• Det er vigtigt at være tro mod hver fase

• Sig ikke ”nej” til andres idéer, men istedet ”ja, og…”



Om fremtidsværkstedet
• Mareridtsfasen = Vrede, angst, bekymringer, klager

• Drømmefasen = Håb, drømme, ingen begrænsninger, 
• Virkelighedsfasen = Konkrete idéer, handlinger, realisme



Om fremtidsværkstedet
• Vi starter hver fase med et minuts stille eftertænksomhed
• Derefter snakker I kort sammen i grupperne om jeres idéer og tanker
-Man siger sin idé højt, uddyber kort og skriver ned på en post-it.
• Til sidst i hver fase samler vi op og samler idéer og tanker fælles. 



Om fremtidsværkstedet
• Temaet for dagens værksted er:

Fremtidens tillidshverv



Mareridtsfase



Drømmefase



Virkelighedsfase



Tak for et godt værksted



Historiefortælling
Alle har en historie
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Hvorfor fortælle historier?
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”Fortællingen er måden, hvorpå vi interagerer 
med hinanden om værdier; hvordan vi deler 
oplevelser, rådgiver og inspirerer hinanden til 
handling.”
Marshall Ganz 



Historier vinder i den offentlige debat
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Aktiverer til handling
Gennem følelser

Baseret på værdier
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Det er det 
stærkeste

våben, I har.
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Metode til at kommunikere værdier som andre kan knytte an 
til, så vi sammen kan indgå i et handlefællesskab

Som en måde til at minde jer selv om, hvorfor I er aktive 
– motivation, der peger ind ad

Det er et værktøj til at præge og forme meninger 
– blandt dine kolleger såvel som i offentligheden



Hvad gør en
historie god?



NU
Hvorfor skal vi handle nu?

Hvad er strategien?
Hvad skal vi gøre?

MIG
Hvorfor er jeg med?

Hvorfor er jeg værd at 
lytte til her?

OS
Hvilke værdier binder os 

sammen?
Fælles erfaringer?

Hvorfor os?

Tre dimensioner
der tilsammen gør en stærk fortælling

Marshall Ganz
Public narrative



MIG
Hvorfor er jeg med?
Hvorfor er jeg værd 

at lytte til?



Øvelse:
I skal nu alle forberede en kort historie, som I om lidt skal 

fortælle i grupper
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Regel #1
Historien skal være 

sand
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Regel #2
Du skal selv være i 

historien
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Regel #3
Den må kun vare 2 

minutter
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Øvelse i grupper: Historien om MIG 

Hvorfor blev du fagligt aktiv? 
eller

Hvorfor er du fagligt aktiv?



DEL DIN HISTORIE



Hvordan skaber du 
relationer til dine 

medlemmer?
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1-1 samtalen
Din genvej til en stærk relation
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”Jeg tog 1-1 samtalerne for at komme ind under 
huden på folk, skabe nogle relationer og vise 

nærvær og øjenhøjde. Samtalerne var også en 
kæmpe chance for mig for at komme tæt på alle 

mine kolleger og skabe tillid”



Øvelse#1
Tag en 1-1 samtale med din 

sidekammerat

4



Karl Tomm

Står bag teorierne om 
interventive interviewing / 
indgribende spørgeteknik.
Bruger spørgsmål som en 
handling med et andet 
formål end at opnå svar 
svar. 
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1-1 samtalens 3 led

1. Forbindelse
Her fortæller du om, hvorfor i har 
samtalen. Giv noget af dig selv

2. Udforskning
Den største del af samtalen. Her 
undersøges personens værdier, 
interesser og ressourcer. 

3. Forpligtelse
Samtalen slutter med aftale om 
en handling – fx at mødes igen.
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Karl Tomms spørgsmålstyper
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Fortid Nutid

Afklarende

Udviklende

Detektiv-fase
Formål: Afdække
• Hvad er området?
• Hvornår?
• Hvem?

Opdagelses-fase
Formål: Udforske
• Hvad tænker andre?
• Er der et mønster?
• Hvordan vil området 

se ud fra modsat 
perspektiv?

Krea-fase
Formål: Reflektere
• Hvad nu hvis?
• Hvordan kunne man?
• Hvordan ser det ud om 

10 år?

Retnings-fase
Formål: Skabe handling
• Hvad er første skridt?
• Hvem skal du 

inddrage?
• Hvad skal du bruge?



Øvelse#2
1-1 samtale om rollen som 

tillidsvalgt
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Øvelse: Spørgsmålstyper

1. Husk at det skal være 
en samtale – ikke et 
interview

2. Tag tid – I skal skifte 
efter 10 min. 

3. Tænk på 
spørgsmålstyperne før 
og efter – ikke imens. 
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Øvelse#2
1-1 samtale om rollen som 

tillidsvalgt
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Kortlægning af dit 
tillidshverv
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Styrker

Hvad er dine personlige styrker 
som tillidsvalgt?

Svagheder

Hvad er din største personlige 
svaghed som tillidsvalgt?

Hvilke muligheder er der på din 
arbejdsplads, for at du bedre kan 
varetage dit tillidshverv?

Muligheder

Hvilke udfordringer er der på din 
arbejdsplads, for at du bedre kan 

varetage dit hverv som 
tillidsvalgt?

Trusler

Kortlægning



Ved du, hvad dine 
medlemmer mener?
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Spørgeskema

Spørgeskemaer kan:
1. Finde ud af, hvad dine 

kolleger mener og føler
2. Bruges som indgang til 

1-1 samtale
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Hvad har du brug for at vide 
om dine medlemmer?
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Eksempler på spørgeskemaer

▪ Hvad er det 
bedste ved dit 
arbejde

▪ Hvad er det 
sværeste ved dit 
arbejde
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Hvis du kunne 
lave én ting om 
på din arbejds-
plads, hvad ville 
det så være? 

Marker fra 1-5, hvor 
interesseret du er i 
følgende emner. 1 er 
meget uinteresseret og 5 
er meget interesseret 

1. Minimumsnormeringer
2. Støj og arbejdsmiljø
3. Løn og lønstrukturer
4. Efteruddannelse
5. Pension



Øvelse: Planlæg dit 
spørgeskema
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Planlæg dit spørgeskema

1. Hvad vil du vide?
2. Hvorfor vil du vide det? 
3. Hvordan og hvornår 

kan du uddele og 
indsamle 
spørgeskemaet?

4. Hvem kan hjælpe dig?
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