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Denne workshop giver medarbejderne mulighed for i et trygt rum at tale om deres oplevelse af 
forandringerne og efterfølgende videregive deres oplevelser til lederen som konstruktiv feedback. 
Lederen får en unik mulighed for at få viden om medarbejderens oplevelser, hvad de ser som vigtigt 
og hvilken hjælp de mener er vigtig i processen. Samtidig giver workshopen lederen mulighed for at 
positionere sig netop som den, der er i stand til at lede medarbejderne gennem forandringerne. 
 
 
Indhold 

 Lederens motivation for mødet og dermed styrkelse af sin position som leder. 

 Medarbejdernes frie dialog om deres oplevelser. 

 Medarbejdernes syn på hvad der er vigtigt for at komme godt gennem forandringsprocessen. 

 Sorteret feedback til lederen og lederens umiddelbare kommentarer. 

 
Formål 

 Skabe et trygt rum hvor medarbejderen kan åbne sig. 

 Give medarbejderne mulighed for at udtrykke deres oplevelse af situationen, deres bekymringer og 

holdninger. 

 Give medarbejderne mulighed for at dele opfattelser og perspektiver med deres kolleger. 

 Lade medarbejderen identificere hvad der er særligt vigtigt for dem i forandringsprocessen. 

 Lade medarbejderen dele deres oplevelser og evt. sorg over tab eller håb og dermed opleve at de er 

fælles om processen. 

 I fællesskab identificere hvad der kan være vigtigt at give videre til lederen og overbringe dette til 

lederen på en konstruktiv måde 

 Give lederen mulighed for at styrke sin position som lederen i forandringsprocessen. 

Form 

 3 timers  workshop. 

 Max. 12 deltagere. 

 Leder indleder og motiverer, hvorefter denne forlader lokalet for at medarbejderen frit kan tale om 

situationen. 

 Erhvervspsykologen faciliteter en fælles dialog medarbejderne imellem, hvor man drøfter oplevelser, 

bekymringer, håb, sorg, muligheder mv. 

 De vigtigste budskaber til lederen aftales og fastholdes på en tavle. 

 Lederen inviteres tilbage og indvies i medarbejdernes tanker og holdninger. 

Pris 
 DKK 4.495,- ekskl. moms inkl. lokaler og kaffe/the/kage. 


