
25 PÅ FORKANT

Vurderingsskema: Hvor aktivt arbejder I 
med at komme på forkant?

Få klarhed over, hvor synlige, opsøgende, brobyggende og effektive I er i arbejdsmil-
jøgruppen - og diskuter hvordan I forstår resultatet. Brug det som afsæt for, hvor I vil 
sætte ind for at styrke samarbejdet og komme i mål med arbejdsmiljøindsatsen.

Brug skemaet som intern evaluering i arbejdsmil-
jøgruppen. 

Sådan bruger I skemaet
• Sæt kryds hver for sig og læg jeres scoreseddel ud 

på bordet
• Hvordan ser billedet ud?
• Hvad kalder dette billede på?
• Hvad kan I gøre mere af eller mindre af, eller gøre 

på anden måde?

• Del jeres overvejelser med hinanden på skift, og 
lad i første omgang være med at kommentere 
og diskutere hinandens overvejelser; det er jeres 
respektive billede af situationen.

• Er I enige om vurderingen? Hvordan vil I fortolke 
scoren i forhold til de mål, I har sat jer i arbejdsmil-
jøgruppen? 

•  Drøft hvilken retning,  I ønsker at bevæge jer i, og 
hvad der skal til. Beslut jer for, hvad det konkret 
betyder. Dette kan være  jeres interne udviklings-
plan i arbejdsmiljøgruppen.

Intern evaluering i arbejdsmiljøgruppen

Vi deltager begge aktivt på 
fællesmøder, faciliterer og 
samler op

Vi går ud og ’stikker finge-
ren i jorden’, og vi melder 
systematisk tilbage på 
vores AMG-møder om, 
hvad vi ser.

Vi involverer andre aktører 
på arbejdspladsen i, hvad 
de ser, og samarbejder 
med dem om trivsel.

Vi drøfter hver persons 
opgaver og ansvar i 
AMG’en og giver feedback 
til hinanden. 

Vi er relativt usynlige på 
fællesmøder.

Vi arbejder ikke syste-
matisk på møderne i 
forhold til, hvad vi ser.

Vi holder os lidt for os 
selv og venter på at blive 
inviteret. 

Vores arbejdsdeling er 
ikke aftalt. Vi har ikke 
overblik over særlige 
kompetencer og kvalite-
ter i gruppen.

Skemaet er inspireret af Lasse Rønnoe, Arbejdsmiljø København.




