tjeKliste For HåndslaG Ved oPstart
Relationsfingeren

Hvordan ønsker vi, at de sociale og arbejdsmæssige relationer udvikler sig mellem os? Hvad kan vi gøre for, at det
vil ske? Hvilke erfaringer har vi fra tidligere processer, som
kan gavne os nu? Hvad skal vi undgå? Hvad skal vi stræbe
efter?

Retningsfingeren

Hvilken retning skal vi gå, og er vi enige om, hvor den fører
os hen? Hvordan sikrer vi, at vi alle trækker i den samme
retning – og hvad gør vi, den dag vi opdager, at vi trækker i
hver vores?

Regelfingeren

Hvilke spilleregler skal gælde for vores gruppe? Hvordan gør
vi dem brugbare og undgår, at de kommer til at begrænse
vores handlemuligheder? Hvilke erfaringer fra tidligere
processer har vi med spilleregler, som kan bruges nu og
gavne vores proces? Hvordan tager vi hånd om hinanden i
processen, hvis og når spillereglerne fortolkes forskelligt og
eventuelt forårsager skuffelser mellem os?

Rollefingeren

Hvordan fordeler vi rollerne mellem os? Hvordan sikrer vi,
at alle roller bliver besat? Hvilke forventninger har vi til hinanden i de roller, vi påtager os? er der behov for at justere
noget allerede nu, mens vi afstemmer forventningerne?

Rammefingeren

Hvilke rammer (ressourcemæssige, fysiske, organisatoriske etc.) arbejder vi indenfor? Hvilke deadlines har vi, hvor
mange mandetimer er der afsat, hvem refererer vi hvad til?
Ved vi, om rammerne er til at file på undervejs? Hvis ja, i hvilke situationer vil det da gælde? og hvad kan der files på?

2. Skriv noterne sammen til et aftalepapir
efter mødet sammenskriver du et aftalepapir med alt det, i sammen er nået
frem til under gennemgangen af de fem fingre. det er en god ide at gøre det
som almindelig tekst, dog stadig med brug af ord, udsagn og opmærksomhedspunkter, der er tættest muligt på de ord, udtryk og udsagn, som de involverede har formuleret. så kan dem, der har bidraget, genkende deres egne
ord fra mødet. alle deltagerne i processen får dette aftalepapir tilsendt eller
udleveret. Man kan også vælge at integrere aftalepapiret i den endelige samarbejdsaftale.
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