For erfarne brugere
Når I har fået erfaring med Find Overskuddet,
kan I overveje at bruge det til opfølgning på
trivselsmålinger eller til at evaluere afdelingens
bidrag til virksomhedens værdiskabelse. Brug
også værktøjet i projektgrupper, udvalg osv.
I kan gøre samtalen endnu bedre ved at anvende de orange brikkers bagside. Det gøres
ved at ændre de sidste trin i instruktionerne:

FIND
OVERSKUDDET
ET DIALOGVÆRKTØJ OM
TRIVSEL & BUNDLINJE

4. Sæt en telefon til at bippe hvert 5. minut.
5. Vi går tavst rundt om bordet og læser brikkerne. Samtidigt tænker vi over, hvad det er
vigtigt, at vi taler om. Det kan være noget, vi
værdsætter eller noget, vi savner. Inden uret
bipper, skal alle tage en orange brik hver
(hvis vi er 3-4 deltagere, vælger vi alle to
brikker hver).
6. Når uret bipper, vælger vi hver hurtigt en
ekstra orange brik, vi kan lide, og vender
den om til dens grå bagside. Læg de overskydende orange brikker tilbage i æsken og
sid ned.
7. Følg herefter instruktionerne på den øverste
grønne brik. Løs samtidig opgaven på jeres
egen grå brik under samtalen.

VEJLEDNING

Find Overskuddet
Find Overskuddet er et dialogværktøj, der skaber rammerne for en god samtale om trivsel
og bundlinje. Det kan f.eks. anvendes på et
afdelingsmøde til at involvere alle i at styrke
hinandens trivsel og virksomhedens værdiskabelse. Lederen deltager ligesom alle andre i
afdelingen.
Tid
45-60 min
(vejledende)
Hvis I er 10 eller flere i
Deltagere
3-9
afdelingen, bør I dele jer
(bedst
5-6)
op i flere seancer eller
Indhold
24
brikker,
flere borde med hvert
vejledning
jeres eksemplar af Find
Overskuddet. Brug
derefter ca. 10 minutter ekstra per gruppe på
at grupperne i plenum fremlægger, hvad de
har talt om.
Gå i gang ved at læse teksten i den grå boks
op for gruppen og følge instruktionerne
undervejs. Bemærk, at bagsiden på de orange
brikker ikke bruges første gang, man anvender
værktøjet.
Om Find Overskuddet
Dialogværktøjet Find Overskuddet er udgivet af
Samarbejdsrådet for Finanssektoren. Rådet
består af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikringsforbundet og Finansforbundet.
Læs også kataloget Trivsel og Bundlinje - en fælles
vindersag for yderligere inspiration til arbejdet.
Find Overskuddet er udviklet af læringsdesigner
Lars Hoffmann, Cand.Psych.

Fremgangsmåde
Vi skal have en god samtale om arbejdet, vores
trivsel og hvordan vi bidrager til bundlinjen. En
samtale om nogle af de ting, vi måske ikke får tid
til at tale om i dagligdagen.
Vi bruger dette dialogværktøj til at skabe rammerne for samtalen. Det hjælper os først til at
vælge samtalens emner, som vi gennemgår ét ad
gangen. Dernæst skal vi beslutte os for et enkelt
tiltag, der fremmer både trivslen og bundlinjen.
Udfør følgende punkter ét ad gangen (dvs. læs
ikke et nyt punkt op, før det nuværende er gennemført):
1. Sid så tæt sammen som muligt om et lille bord.
2. Læg de grønne brikker med tallene opad midt
på bordet. Stabl dem i nummerrækkefølge med
1 øverst og 4 nederst.
3. Læg de orange brikker i en pæn cirkel rundt
om de grønne med teksten udad, sådan at vi
kan gå rundt om bordet og læse teksterne.
4. Lad en frivillig sætte sin telefon til at bippe
hvert 4. minut fra nu af.
5. Vi går tavst rundt om bordet og læser brikkerne. Samtidigt tænker vi over, hvad det er vigtigt,
at vi taler om. Det kan være noget, vi værdsætter eller noget, vi savner. Inden uret bipper
skal alle tage en orange brik hver (hvis vi er 3-4
deltagere, vælger alle to brikker hver).
6. Læg de overskydende orange brikker tilbage i
æsken og sid ned.
7. Følg herefter instruktionerne på den øverste
grønne brik og begynd dialogen.

