
Team/AtS ”Tjek på teamet”    Side 1 

 

Inspiration: Teamorganiserede organisationer i praksis – ledelse og udvikling i team af Jacob Storch og Thorkil Molly Søholm 

Oprettet af MUL - Oprettet den 16-02-2006 09:00:00 

Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere 

velfungerende og effektive. 

Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare hvor teamet er, hvilke konkrete faktorer teamet vil 

sætte fokus på og hvilke mål de efterfølgende aktiviteter skal rettes mod. 

 

Værktøjet er bygget op om de 5 temaer, som knytter sig til TeamAtS plakatens overskrifter for 

basisopgaverne. Det 6. tema er relationer til ledelsen, knytter sig ikke direkte til plakaten. 

Temaerne er skitseret her 

1. Målstyring og budget 

2. Ansvar, kompetencer og opgaver 

3. Samarbejde og kommunikation – Teammøder 

4. Samarbejde og kommunikation – Styring i teamet 

5. Udvikling 

6. Relation til ledelse 

 

Nedenfor vil der blive stillet en række spørgsmål inden for hver tema.  

Det er hver enkelt teammedlemsopgave at besvare spørgsmålene ved at rate, hvor enig henholdsvis 

uenig vedkommende er på en 5-punkts skala  

 

1 = Helt uenig 

2 = Uenig 

3 = Delvis enig 

4 = Enig 

5 = Helt enig 
 

Der kan være behov for en fælles afklaring af udvalgte ord og begreber inden besvarelse af 

spørgsmålene. Samtidig er det vigtigt, at spørgsmålene besvares udfra det samme perspektiv dvs. at 

alle er enige om hvilket team man taler om og at alle besvarer spørgsmålene udfra hvordan team status 

er her og nu. 

 

 

Tema 1. Målstyring og budget  

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. Der er udarbejdet klare mål og planer 
for afdelingen som I kender og accepterer 

      

2. I har udarbejdet klare mål og planer for 
teamets arbejde 

      

3. Jeres teammøder og daglige arbejde 
er styret af de mål og planer, som teamet 
har opstillet og prioriteret 

      

4. Jeres arbejde hænger sammen med 
AtS’s målsætninger for team 

      

5. I kender teamets budget og 
sammenhængen mellem budget og 
aktiviteter og er med til at følge op på 
budgettet 

      

Sammentælling       
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Tema 2. Ansvar, kompetencer og opgaver 

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. Team og ledelse har en klar aftale om 
teamets opgaver (hvem-gør-hvad) 

      

2. Team og ledelse har afklaret og aftalt 
ansvar- og kompetence områder for 
teamet og for den enkelte teamdeltager 

      

3. I har etableret en skriftlig kontrakt 
mellem teamet og teamleder 

      

4.I  får løst de opgaver, som I aftaler, og 
får fulgt op på løsningerne 

      

5. I er gode til at udnytte hinandens 
erfaringer og kompetencer og hjælpe 
hinanden til at skabe det, I ønsker at 
opnå 

      

Sammentælling       

 

Tema 3. Samarbejde og kommunikation (Teammøder) 

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. I har en fastlagt mødestruktur og en 
aftalt mødekultur 

      

1. I er gode til at være målrettede og 
fokuserede på jeres teammøder 

      

3. I er gode til at tage optræk til konflikter 
og løse det på en konstruktiv måde 

      

4. I kan give hinanden konstruktiv kritik, 
som giver den enkelte en reel mulighed 
for at forbedre sig 

      

5. I sætter jeres trivsel og samarbejde på 
dagsordenen og evaluerer det så teamet 
fungerer socialt såvel som fagligt 

      

Sammentælling       

 

Tema 4. Samarbejde og kommunikation (Styring i teamet) 

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. I har opstillet/diskuteret klare 
spilleregler for teamets arbejde 

      

2. Der er enighed om, hvilken rolle og 
ansvar den enkelte har 

      

3. I er gode til at styre jeres 
opgaveløsning og planlægning 

      

4. I når de ting, I har sat jer for at nå       

5. I informerer, kommunikerer og 
videndeler både internt i teamet og 
eksternt med andre team og ledelse 

      

Sammentælling       
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Tema 5. Udvikling (Teamets evne til at evaluere sig selv) 

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. I har en fælles norm om, at I skal lære 
og udvikle jer mest muligt, mens I 
arbejder både fagligt og personligt 

      

2. I diskuterer åbent de fejl, I begår, og 
fejrer jeres succeser og bruger disse som 
en kilde til læring 

      

4. I evaluerer løbende jeres samarbejde 
(f.eks. måder at afholde teammøder på, 
jeres tværfaglige samarbejde, at jeres 
aftaler bliver ført ud i livet mv.) 

      

4. I har en fælles holdning til og arbejder 
sammen om elevernes læring. 

      

5. I fungerer bedre og bedre som team, 
som tiden går og sætter fælles fokus på 
læring i teamet, arbejdsformer, 
lærerrollen mv. 

      

Sammentælling       

 

6. Relation til nærmeste leder 

  Helt uenig Uenig Delvis Enig Helt enig 
       

1. I oplever en passende grad af 
uddelegering og ansvar fra jeres nærmeste 
leder 

      

2. I har en klar fornemmelse af, hvilket 
råderum og dermed beslutnings-
kompetence I har 

      

3. Lederen involverer jer i passende grad 
ift. til at træffe beslutninger, der har 
indflydelse for jer 

      

4. I har en klar fornemmelse af, hvornår og 
hvordan lederen skal inddrages 
(eksempelvis ift. problematiske 
situationer/konflikter) 

      

5. I får feedback fra jeres nærmeste leder 
på teamets præstationer bl.a. ved TUS 

      

Sammentælling       
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Scoring og det videre teamudviklingsforløb    

Individuel score    
    

1. Målstyring og budget   Ud af 25 point 

2. Ansvar, kompetencer og opgaver   Ud af 25 point 

3. Samarbejde og kommunikation – Teammøder   Ud af 25 point 

4. Samarbejde og kommunikation – Styring i teamet   Ud af 25 point 

5. Udvikling   Ud af 25 point 

6. Relation til nærmeste leder   Ud af 25 point 
    

Total score   Ud af 150 point 

 

 

Scoring og det videre teamudviklingsforløb    

Teamets score    

Læg samtlige teammedlemmers score i hvert tema sammen. Divider med antal 
teammedlemmer og noter jeres total score i hver kategori 

   

1. Målstyring og budget   Ud af 25 point 

2. Ansvar, kompetencer og opgaver   Ud af 25 point 

3. Samarbejde og kommunikation – Teammøder   Ud af 25 point 

4. Samarbejde og kommunikation – Styring i teamet   Ud af 25 point 

5. Udvikling   Ud af 25 point 

6. Relation til nærmeste leder   Ud af 25 point 
    

Total score   Ud af 150 point 
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Sæt både din individuelle score og jeres teamscore ind i figuren nedenfor. Brug forskellige 

farver til de to spind. 

 

 

Fælles dialog 

 
Tjek på teamet – på hvilket team niveau er I så? 

 Oversæt jeres teamscore – vurder og marker på Team/AtS plakaten, hvor I befinder jer som 

team ift. alle basisopgaverne. 

 

Indsatsområder 

 Udvælg 3 spørgsmål (underemner i de 6 temaer), som I aktivt vil arbejde med, og hvor I 

mener, at I hurtigt vil kunne skabe gode resultater. 

 Prioriter de 3 spørgsmål, hvad er det vigtigste at tage fat på først 

 

Tag de 3 spørgsmål, som I aktivt vil arbejde med, ét ad gangen: 

 Gennemgå spørgsmålet og hør alle i teamet om deres mening og ideer til forbedringer til dette 

punkt – formuler spørgsmålet som et mål I vil nå 

 Hvilke handlinger skal til for at arbejde i retning af og på sigt nå målet 

 Lav en konkrete aftaler om hvem der gør hvad og hvornår  

 Hvordan og hvornår vil Ifølge op? 

 Brug ”Indsatsområder – 5 skridt at gå” p. 7-8-9 som dokumentation for ovenstående 
 
Anvend Tjek på teamet igen (eksempelvis efter 3 eller 6 måneder) kør processen igennem igen. 
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Model til beskrivelse af mål og handlinger – 5 skridt at gå 

 

Eksempel: 

Nedenstående er et eksempel og KUN et eksempel på, hvorledes man kan beskrive 5 skridt at 

gå mhp. at konkretisere og strukturere de handlinger der skal til for at nå et vedtaget mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
Vi har en  

fastlagt mødestruktur 
og en  

aftalt mødekultur 

3. skridt 
Vi skemalægger fast ugentlig 
teamtid og tid til 4 årlige  
teamdage 1 år frem i tiden. 

1. skridt 
Vi diskuterer hvilke muligheder vi 
har for at skabe ”frirum” til 
teammøder   

2. skridt 
Ved planlægning af fremtidig 
aktiviteter sikrer vi at der er 
mulighed for at skemalægge 
teamtid 

 

4. skridt 
Vi diskuterer og bliver enige  
om en fælles team mødekultur  
- hvad er god mødekultur  
- hvordan leder og styrer vi  
vores møder 
- hvordan fastholder vi 
indhold/beslutninger 
- hvem skal informeres om 
indhold/beslutninger  
- hvem gør hvad 
 

5. skridt 
Vi udarbejder en fast 
mødekalender og nedskriver 
rammer og regler for vores 
teammøder 

 

Hvornår 
Næste teammøde 
Hvem 
X sætter punktet på dagsordenen 
og styrer dialogen 

Hvornår 
Efter teammødet 
Hvem 
X orienterer områdeleder og 
aftaler, at … 

Hvornår 
Ved næste skemalægning 
Hvem 
Områdeleder/Team 

Hvornår 
Ved teammødet d. ? 
Hvem 
Y sætter punktet på dagsordenen 
og styrer dialogen 
Z skriver referat 

Hvornår 
Ved teammødet d. ? 
Hvem 
Hele teamet 
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1. Indsatsområde 

Mål 
 

3. skridt 
 

1. skridt 
 

2. skridt 
 

 

4. skridt 
 

 

5. skridt 
 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 
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2. Indsatsområde 

Mål 
 

3. skridt 
 

1. skridt 
 

2. skridt 
 

 

4. skridt 
 

 

5. skridt 
 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 
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3. Indsatsområde 

 

Mål 
 

3. skridt 
 

1. skridt 
 

2. skridt 
 

 

4. skridt 
 

 

5. skridt 
 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 

Hvornår 
 
Hvem 

 


