
Påbud 4 Redegørelse og strategi samt handleplan for forbedring af samarbejdet 
mellem ledelse og medarbejdere

Redegørelse

Ledelsesafsættet bygger på tillid til, at medarbejderne udfører arbejdsopgaverne og kan træffe
beslutninger om den konkrete opgave i tråd med virksomhedens mål og værdier. Det at skabe 
rum for at medarbejderne kan og vil tage ansvar for det arbejde der skal udføres, for egen 
udvikling, for sig selv og hinanden ses som et afgørende element i ledelsen af Kobbelhusene. 

Helt centralt er at medarbejderne går fra at være ansvarshavende til at være ansvarstagende. 
Dette indebærer at der hos medarbejderne er forandringsparathed, omstillingsevne, 
selvansvarlighed, og kompetence til kompetence-udvikling. Medarbejderne skal kunne forholde
sig målrettet til egen faglighed i.f.t opgaven, herunder til at arbejdet kan skifte karakter - at 
der ikke nødvendigvis skal leveres et på forhånd givet output men at der kan være stadigt 
skiftende forventninger til den ydelse der leveres. 

Ledelsens kerneopgave er at understøtte dette.  

Gensidig åbenhed ledelse og medarbejdere imellem samt kontinuerlig inddragelse er 
forudsætningen for, at man som team/medarbejder kan være ansvarstagende. Det fordrer at 
medarbejderne i deres hverdag ser ledelsen som et aktiv, og at ledelsen formår at skabe den 
nødvendige tillid og tryghed så medarbejderne tør være autentiske og ærlige.

I praksis betyder det, at ledelsen af Kobbelhusene skal være i løbende kontakt med hvert team
både i formelle møder  og uformelt i dagligdagen - gå rundt i hvert team og reflektere om stort
og småt, opleve dagens aktiviteter, tale med beboerne, samt være med i drøftelsen når der 
opstår akutte udfordringer. På den måde kan ledelsen følge de processer der løber og vurdere, 
hvornår der er behov for at støtte medarbejderne i deres opgaveløsning, samarbejde, 
kommunikation etc. 

I praksis betyder det også, at ledelsen kommunikerer om det, ledelsen oplever / ser i hvert 
team i hverdagen - og at medarbejderne er forpligtet til at inddrage ledelsen, hvis de oplever 
problemer i opgaveløsning eller samarbejdet fra deres side. Det afgørende for at dette kan 
udleves er, at ledelsen sammen med medarbejdere/teams bruger de fejl der foretages som 
fælles læring – at der er evne og vilje til fælles refleksion.

Ledelsens har endvidere fokus på – sammen med medarbejderne – at skabe faglige og 
relationelle fællesskaber i Kobbelhusene - både overordnet ”hvem er vi som organisation” og 
fagligt på kryds og tværs. Ledelsen understøtter dette ved kompetenceudvikling på tværs, ved 
at sætte hold til kurser og uddannelse så det sikres at medarbejderne danner såvel relation 
som fagligt netværk med medarbejdere fra andre team. Ledelsen taler fællesskabet og fælles 
aktiviteter på kryds og tværs af de forskellige team og støtter de initiativer, medarbejderne 
tager til dette.

Strategi

Nærvær, åbenhed og dialog er grundlæggende nøgleord i ledelsens arbejde med fremadrettet 
at sikre et forbedret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 

Gennem hyppigt nærvær i de forskellige team vil ledelsen fortsat arbejde på at gøre både 
borgere og medarbejdere fortrolige med, at ledelsen kigger forbi, uden at der egentlig er en 
dagsorden for besøget.

Personalemøder og møder i fagforum med fokus på samarbejdet mellem ledelse og 
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medarbejdere er et omdrejningspunkt, hvilket også fremgår både af nærværende og flere af 
de øvrige handleplaner for de respektive påbud.

Sideløbende vil fokus være på en fortsat styrkelse – revitalisering – af det forpligtende 
samarbejde i LU og MED regi – igen tæt koblet til nærværende og øvrige handleplaner samt 
udviklingsplaner for de respektive teams.

Grundlæggende skal der være et forøget fokus på kompetenceudvikling og optimering af 
ledelsesnærvær i de enkelte teams m.h.p. langsigtet at optimere trivsel og tillid mellem ledelse
og medarbejdere.

Der henvises i øvrigt til strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange 
og metoder til målgruppen, jvf påbud 1 og til Strategi og handleplan for sikring af 
tilfredsstillende praksis for dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats, jvf 
påbud 2 – og særligt til rækken af tiltag med vægt på at styrke dialogen og samspillet mellem 
ledelse og medarbejdere.
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Handleplan

Mål jf. påbud 4 Indsatser 

- medarbejderne oplyser 
om, at de er indstillet på 
et forbedret samarbejde 
og aktivt deltager i 
processen

- socialtilsynet via 
referater fra 
personalemøder kan 
notere sig, at der er 
iværksat tiltag og sket 
forbedringer i relation til 
samarbejdet mellem 
ledelse og medarbejdere

I resten af 2015 arbejdes intensivt med følgende processer:

• Kobbelhusene omlægger nuværende P-møde struktur. Der 
etableres hyppigere, kortere P-møder med fokus på 
organisationsrelaterede emner og personaleforhold, mens 
drøftelser af faglig karakter fremadrettet sker i fagforum 
(se handleplan for påbud 1). 
Etableres i september måned.

Omlægning af P-mødernes funktion har som formål at sikre
en kontinuerlig kontakt mellem ledelse og medarbejdere. 
Der vil med den ændrede kadence kunne skabes den 
fornødne tryghed i det enkelte team. Ledelsen deltager og 
vil i samarbejde med medarbejderne udforme dagsorden, 
som understøtter at mødets indhold har afsæt i hverdagens
praksis.

• Der afholdes temadag med bredt fokus på forbedret 
samarbejde ledelse-medarbejdere, opgaveløsning, 
forventningsafstemning m.v. Dagen vil have generelt afsæt
i igangværende proces afledt af det skærpede tilsyn. 
(se også handleplan for påbud 1 og 2, idet afviklingen af 
temadage i 2015ff vil ske i en sammenhæng, og som led i 
en fortløbende proces, koblet til opfølgning på fagforum og
P-møder)

• Samarbejde i LU-regi revitaliseres m.h.p. fortsat at styrke 
det formelle samarbejde i LU om arbejdsforhold, krav til 
opgaveløsning, trivsel, kommunikation, m.v. Denne 
revitalisering vil omfatte:

- det fælles ejerskab og ansvar for opfyldelse af de 
ydelser der leveres til borgerne

- det forpligtende samarbejde på tværs af 
virksomheden med vægt på inddragelse og dialog 
om behovet for videndeling og praksisnær læring

- dialog om roller og ansvar indenfor den enkeltes 
ansættelsesområde med kobling til Gribskov 
Kommunes jobprofiler for dette sektorområde, så 
den enkelte medarbejder er vidende om 
forventninger til opgavevaretagelsen for borgeren
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