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Sådan bruger du Håndslag i afslutningsfasen
når i nærmer jer afslutningen af et forløb, vil du sandsynligvis have et reali-
stisk billede af, hvilke forventninger det er lykkedes at indfri i forløbet. du vil 
også vide, hvilke forventninger det har været nødvendigt at justere på under-
vejs, og hvilke i har sparket helt til hjørne. det billede vil – hvis du vel at mærke 
har formået at bringe Håndslag frem løbende i processen – være tæt på de 
involveredes oplevelser. det betyder, at selve evalueringen af processen kan 
laves relativt hurtigt og mest af alt går ud på at opsummere de erfaringer og 
læringspointer, i løbende har gjort jer med at drive processen. i kan bruge ti-
den på at vurdere resultaterne af jeres arbejdsindsats og samtidig fejre, at i 
nu er nået i mål. nedenstående spørgsmål i Håndslag kan guide jer i denne 
afsluttende fase.

tjeKliste For HåndslaG Ved aFslUtninGen aF et Forløb

Relationsfingeren Hvordan er det lykkedes os at tage hånd om de forvent-
ninger, vi havde til hinanden, da vi begyndte dette sam-
arbejde? Hvad gjorde vi undervejs, som sikrede, at vores 
relationer udviklede sig i en for processen hensigtsmæssig 
retning? Hvad kan vi fremhæve med stolthed?

Retningsfingeren Hvordan fik vi håndteret de mange forskellige forventnin-
ger, vi indledningsvis havde til den retning, der var givet for 
forløbet? På hvilke særlige tidspunkter i forløbet blev vores 
forventninger til retningen bragt tættere på hinanden? 
Hvem gjorde hvad? og hvordan kan vi bruge de erfaringer i 
kommende processer?

Regelfingeren Hvilke spilleregler for processen har vi været særlig glade 
for, og hvilke viste sig at være overflødige?

Rollefingeren Hvordan gik det med at opfylde forventningerne til de roller, 
vi hver især påtog os? Var der noget i den måde, vi løbende 
håndterede rolleafklaringen på, som er værd at fremhæve – 
og som vi kan bringe med os som vigtige læringspointer til 
fremtidige processer?

Rammefingeren er der noget vedrørende rammerne for denne proces – og 
måden, hvorpå vi har udfyldt dem – der særligt er værd at 
fremhæve? 


