
Tør I træde hinanden over tæerne? Og er det ok? 
Går I ofte skævt af hinanden, på trods af intentioner 
om fælles fokus på kerne-opgaven? 
Produktivt samarbejde er en forudsætning for at lykkes med opgaverne - og det 
kommer ikke af sig selv. Det kræver, at I kommer i nærkontakt med hinanden, 
kan krydse faglige klinger og gå tæt på hinanden som mennesker på en 
professionel måde. 

I samarbejde med os sætter I et skarpt blik på gruppen og dens dynamikker, 
som afsæt for at forstå egen rolle i samspillet. I arbejder konkret med at skabe 
ny praksis i gruppen koblet til jeres opgaver. At lykkes med samarbejde kræver 
indsigt, udsigt og hensigt. Vi hjælper jer med at tage fat dér, hvor et styrket 
samarbejde og relationel koordinering skal gøre en forskel for jer. 

Udbytte for jer 
• I får afstemt forventninger til kommunikation og indgået aftaler om jeres 

samarbejde. 
• Etableret praksis for at gå egne og andres antagelser og handlinger efter i 

sømmene. 
• Blik på egne kompetencer, styrker og potentialer i relation til andre kolleger. 

Person- og teamprofiler kan indgå som del af grundlaget. 
• Indsigt i og praktiske greb til at udvikle jeres gruppekultur, mødekultur og 

samarbejdskultur. Fx gennem Kernekvadranten® der giver jer et sprog til at 
tale om kernekvaliteter, faldgruber, udfordringer og allergier. 

Arbejdet er tilrettelagt, så I får de første erfaringer med at handle på baggrund 
af nye erkendelser. Udgangspunktet er altid, hvor lidt kan I nøjes med. 

“Jeres tilrettelæggelse og 
tilgang har været god til at 
ruske op i ubevidste 
barrierer og vores 
samarbejdsrelationer på 
tværs er blevet styrket.” 

Lisbeth Bybeck Socialfaglig-
konsulent

www.hammerhollaender.dk

Stærkt professionelt samspil 
Samarbejde der virker hver gang  

- også når det er svært.

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

SAMARBEJDETS 
DYNAMIKKER OG DIT  

BIDRAG 

TVÆRFAGLIGE 
LØSNINGER MED HØJ 

KVALITET 

PROFESSIONEL 
KOMMUNIKATION, 
MOTIVATION OG 
ARBEJDSLYST 

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk

PRISEKSEMPLER 
• Temadag om kernekvaliteter i samarbejdet 

(20.000 kr) 
• Temadag om teamets profil (1.000 kr/

person + 20.000 kr/temadag) 
• Personprofil og individuel tilbagemelding 

(3.500 kr) 
• Mødefacilitering (3.500 kr/time) 

Alle priser er excl. moms.
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