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Der har været corona-tilstande længe. Hjemmearbejde, afstand og manglende fællesskab. Vi 
skal tilbage på arbejde og genetablere en dagligdag. Vi skal finde hinanden og vores fælles 
faglighed igen. Her er et forslag til en dejlig dag for dig og dine kolleger. Evaluer corona-
perioden og kom godt videre.

- En fælles dag med evaluering og læring

God morgen v. leder og TR/AMR. Kaffe og morgenbrød.

Go’Proces byder velkommen med oplæg om udfordringerne ved at være et adskilt 
fællesskab – og om den opgave det er, at blive en enhed igen. Coronaen giver os 
anledning til at ændre på ting – og at øger mere af det som vi undervejs har opdaget, 
er særligt værdifuldt.

Evaluering af Corona-perioden 

ظ  Hvordan har det været for mig, dig og os - og hvordan klarede vi det hele? 

ظ  Samtaler, fordybelse og kaffe undervejs. 

ظ  Evalueringen foregår i små grupper, der ledes af Go’Proces gennem en samtale om 
individuelle, faglige og kollegiale oplevelser af arbejdet under coronaen. Go’Proces 
holder samtalerne i gang ved løbende at give temaer, der skal drøftes – og de 
enkelte grupper melder tilbage ved at fortælle pointer i plenum og ved at dele 
nedskrevne pointer på storskærm. 

ظ  Produktet er en samlet opsummering af gruppens evaluering af coronaperioden 
og angivelser af det der med fordel kan blive arbejdet videre med efterfølgende.

Frokost og dejligt samvær med kolleger.

Kollega-nærhed

ظ  Vi har savnet hinanden. Onlinemøde-samvær er en ret tør størrelse. 

ظ  Go’Proces har et kæmpe katalog af dejlige ting vi kan gøre. Som en del af 
forberedelsen til dagen vælger vi det, der passer jer allerbedst. I trænger sikkert til 
en god stemning og til at få grinet og talt sammen.

Kaffe i kopperne og tid til en pause.



Læring af Corona-perioden

Vi blev tvunget til at gøre en masse anderledes. På godt og ondt.

Et alvorligt afbræk i rutinerne påvirker os og giver os mulighed for at redefinere:

ظ  Hvad skal vi have mere af, bevare og beskytte i vores arbejdshverdag? 

ظ  Hvad plejede vi at gøre – men nu er det ikke aktuelt længere? Eller skal gøres på 
en anden måde? 

ظ  Hvor har vi fundet nye måder at gøre noget på – og hvor er de nye former så gode, 
at vi skal blive ved? 

ظ  Hvor har vi fundet på nyt der er mere smart, klogt og effektivt?

Go’Proces leder en proces, hvor alle deltagere sammen er med til at definere 
læringen af coronaperioden.

Vi arbejder både som et helt hold, i mindre grupper og individuelt. Go’Proces styrer 
processen og sikrer vi får alle pointer med. Der dokumenteres undervejs.

Produktet er et katalog der i overskrifter giver overblik over gruppens samlede 
anbefalinger.

Tak for i dag i fællesskab – og kvittering fra ledelse/TR/AMR på opsamling efter dagen.

Dagen afsluttes.

Go’Proces har gennem de seneste 20 år arbejdet med 
involverende processer på arbejdspladser. Gennem 
coronaperioden har vi kunnet se at vores kunder 
har været spændt hårdt for. Driften har fyldt og den 
enkelte har skullet klare meget selv både ude hos 
borgerne og hjemme foran computeren. Vi har fået 
nye rutiner – og de er ikke altid fælles. I det hele taget 
har arbejdsfællesskabet været udfordret.

Når du køber en ”tilbage efter Corona-dag” hos os Go’Proces får du et forberedende teams-
møde mellem Go’Proces-konsulent og repræsentanter fra jer – og al vores forberedelse til 
dagen. Det omfatter også at I får tilsendt 2 produkter:

a) En opsummering af deltagergruppens evaluering af coronaperioden.
b) Et katalog over deltagergruppens anbefalinger til hvad der skal arbejdes videre med.

I lægger selv lokaler til og sørger for forplejning. Pakkepris på i alt 25.000 + moms.
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Info

Kontakt Martin Aastrup Søborg på martinsoeborg@goproces.dk eller på 2046 3560.
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