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Teamutveckling
Arbetsglädje - Samarbete - Effektivitet
Ge gruppen en nystart
Rusta gruppen inför
förändringsprocesser

Var och en får lyfta fram hur han eller hon tänker
och agerar i olika situationer. Under genomgången
diskuterar vi också hur gruppen kan samverka
på bästa sätt, samt ta konkreta beslut om hur
gruppen ska agera i framtiden.

Hjälp med att komma igång rätt
i den nya gruppen

Föreläsningar

Skapa genuint samarbete

Varför du vill göra en teamutveckling kan vara
mycket varierande. Det kan vara allt i från
att du vill öka synergieffekten och energin
mellan dina medarbetare till att du vill öka
självinsikten och toleransen för olikheter.
Behöver gruppen en inspirerande nystart är
Teamutveckling en perfekt kick-on.
Ni lär mer om er själva och era kollegor både som
individer och i gruppsammanhang. Tillsammans
skapar ni tydliga riktlinjer för ett effektivt och
trivsamt samarbete.

Förberedelser
Det är viktigt att deltagarna själva har gjort
en egen JobMatchTalent (JMT) sen tidigare.
Vår samarbetskonsult kommer därefter att
konkretisera era behov med uppdraget baserat
på er verksamhets förväntade målsättning med
grupputvecklingen.

Invävt i gruppgenomgången hålls ett antal korta
föreläsningar och några praktiska övningar. Dessa
syftar till att öka gruppens deltagande samt ta
tillvara på gruppdynamiken.
Ämnena varierar beroende på ert behov men det
kan handla om lyhördhet, motivation, feedback,
tydlighet, konfliktlösning, kommunikation etc.

Grupputveckling en konstant
levande process
Vill du komma längre än en punktinsats följer du
upp teamutvecklingen för första gången efter ca
4-8 månader och därefter en gång årligen.
Vi följer bl.a. upp tidigare gruppgenomgångar
och tidigare beslut. Vi går igenom tuffa utmaningar
och ser till att nya gruppmedlemmar förenats i
teamet. Vi stämmer också av förändringar, resultat,
reder ut frågetecken etc.

Gruppgenomgång
Vi börjar med att klargöra viktiga egenskaper
för bra gruppdynamik och samarbete. Vi drar
olika exempel på för- och nackdelar med höga
respektive låga värden i JMT-testet.

Priser Teamutveckling
Per dag		

22 000 kr

Vi går också in på de vanligaste akilleshälarna i
samarbeten.

Ni står även för våra konsulters faktiska reseoch uppehållskostnader i samband med
uppdrag om inget annat avtalats.

Allt görs i dialogform mellan deltagarna och vår
samarbetskonsult.
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