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I gang igen efter corona:
Dualog har udviklet koncepter og faciliteter til, at medarbejdere og ledere tager snakken om,
hvordan man kommer i gang igen efter at have arbejdet hjemme i længere tid eller efter lang tids
ekstraordinær arbejdsbelastning på grund af covid-19.
Dualog har udvalgt nogle små processer, der understøtter opgaven med at komme godt i gang
igen.
Du kan vælge et af nedenstående temaer, eller du kan vælge hele firkløveret.
Formen kan være oplæg / input og drøftelser fx i forbindelse med møder på arbejdspladsen
og/eller det kan være halve eller hele temadage. Således kan I tage det i ”mindre mundfulde” som
det passer jer. Dualog giver også supervision på processen.
Målgruppen er: Ledere og medarbejdere i en fælles snak eller ledere, der bliver klædt på til at
gribe processen bedst mulig an.
Konceptet rummer følgende temaer:

Find nyt fodfæste…
•
•
•
•
•

Hvad er ”Ny normal”?
Hvad skal tages med fra coronatiden?
Hvad skal vi genbruge fra før corona?
Hvad skal vi lægge fra os?
Hvordan får vi nye øjne på egen praksis?

Formuler forventninger til ny virkelighed…
•
•
•
•
•

Hvad kan du selv bidrage med? (forventninger til dig selv)
Hvad er forventninger til andre?
Er arbejde et sted, vi tager hen, eller noget vi gør?
Hvad vil vi med et arbejdsfællesskab?
Hvad kan vi forvente af hinanden? Hvad er vi forpligtet til? Hvad kan fællesskabet forvente
af den enkelte?
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Grib motivationsbølgen…
•
•
•
•
•

Hvordan finder vi arbejdsglæden (igen) – og gør den langtidsholdbar?
Hvad motiverer DIG i arbejdet?
Hvordan taler vi motivationen op?
Hvordan med motivation og trivsel?
Hvordan kunne du tænke dig at din arbejdsplads udvikler sig?

Skab fællesskaber…
•

Slut med hjemmekontoret? Hvordan kommer vi tilbage til kollegaer – nye fællesskaber –
og nye former for samarbejde om opgaven?

•

Hvad med de kolleger, der ønsker fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejdsplads? Kan
og vil arbejdspladsen imødekomme et både/og?

•

Hvad gør vi, når vi ikke ses hver dag?
-

Anerkende kollegaers indsats
Erfaringsudveksling
Sparring
Feedback)

Kontakt Dualog: Bente@dualog.dk / telefon: 22997937 for en uforpligtende snak og et tilbud.
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