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HJÆLP ANDRE MED AT VOKSE

SÅDAN GØR DU  

Bemærk: Når folk får valget mellem at lære at blive gode til at spille kryds og bolle eller 
mdXdΨ�^il]nlōdd]l�\]�Ƈ]mn]�mdXdΥ�Epil^ilΰ�Bil\b�mdXd�]l�eXh`n�g]l]�o\^il\l]h\]�i`�\]l^il�
giver større mulighed for at vokse. Det samme er tilfældet på en arbejdsplads: Medarbejdere 
^il]nlōdd]l�`]h]l]en�Xn�Zebp]�o\^il\l]n�ΔμXn�mjbee]�mdXdνΕ�b�\]l]m�ciZ�^l]g�^il�nlbpb]ee]Ψ�`]hnX`h]Ψ�
Z]pb\mneǀm]�Xdnbpbn]n]l�ΔμXn�mjbee]�dls\m�i`�Ziee]νΕΥ�Epbm�\o�pbe�acōej]�^ied�g]\�^ilnmXn�Xn�pidm]�
i`�\]l^il�^ilZebp]�]h`X`]l]n�b�\]l]m�XlZ]c\]Ψ�mdXe�\o�acōej]�\]g�g]\��Xn�Ƅh\]�Ƈ]l]�gľ\]l�Xn�
μmjbee]�mdXdν�jľΥ

Vælg en medarbejder fra dit team.

Identificer nuværende kryds og bolle-elementer.�F\]hnbƄ[]l�\]�\]e]�X^�ciZZ]nΨ�\]l�mXh\msheb`pbm�
føles mest som kryds og bolle (dvs. rutineprægede, simple og kedelige).

Overvej mulige skakelementer. Overvej den type ansvarsområder eller opgaver, denne 
medarbejder kunne klare at påtage sig, og som ville føles mere som skak. 

Skriv mulige justeringer ned. På hvilke måder kunne du justere ved-kommendes ansvar, så 
han eller hun ville få mulighed for at spille skak oftere?

Hold et møde. Del dine tanker om 1, 2 og 3 med ham eller hende for at få vedkom-                                          
mendes feedback. (Er vedkommende f.eks. enig i dine tanker om de dele af jobbet, der måske 
føles som kryds og bolle for ham/hende? Vedkommende vil måske synes, at en vis mængde 
kryds og bolle-arbejde er rart i betragtning af hans eller hendes andre ansvarsområder. Det 
kan også være, at han eller hun drømmer om at påtage sig en funktion og et ansvar, som du 
ikke synes, er en god idé i øjeblikket, enten for medarbejderen eller for organisationen).

Foretag justeringer, der giver mening for alle parter.

HVORNÅR OG MED HVEM KAN DU 
BRUGE DETTE REDSKAB?

Brug dette redskab sammen med dine 
medarbejdere, med henblik på at de 
lærer nye færdigheder, vokser i deres 
funktioner og forbliver engagerede i 
deres arbejde.
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MEDARBEJDER

Noter fra mødet:

Beslutninger:

NUVÆRENDE KRYDS OG BOLLE-
ELEMENTER

MULIGE SKAKELEMENTER MULIGE JUSTERINGER
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