
 

 

Uddybning af emner i kurset  

Kompetenceudvikling for planlæggere 

Anerkendende kommunikation 

Anerkendende kommunikation handler om at respektere hinanden og se hinandens ressourcer og 
kompetencer. Det handler om at værdsætte hinandens indsats. 
 
Ved anerkendende kommunikation henvender man sig til hinanden på en måde, der er præget af respekt 
og tro på, at andre gør det bedste de kan. Anerkendende kommunikation kan fremme forståelsen og 
respekten for hinanden i en organisation.  

Assertion  

Assertion er et værktøj til at sætte sig igennem og blive bedre til at få sagt det man mener. Det kan 
hjælpe, hvis man har svært ved at sige til og fra i forhold til arbejdsopgaver.  

Det er samtidig også en del af den assertive adfærd at håndtere kritik konstruktivt.  

Arbejdsgruppens psykologi  

Den voksende kompleksitet i arbejdet kræver et samarbejde mellem medarbejdere med forskellige 
kompetencer, der kan supplere hinanden. Arbejdsgruppens psykologi handler om, hvordan indbyrdes 
relationer og samspil i en gruppe udvikler sig over tid. Dette giver et overblik over, hvordan forskellige 
grupper arbejder og kan bruges som analyse redskab til at påvirke miljøet på arbejdspladsen.  

Organisatoriske forandringer eller individuelle problemer kan endvidere påvirke gruppedynamikken og 
have betydning for de sociale sammenhænge, fleksibiliteten og de effektive problemløsninger.  

Team-roller 

Belbin Teamroller danner baggrund for de fleste personlighedstest, der bruges i erhvervslivet. Der 
opereres med forskellige team-roller, som bør være til stede i et team for at det fungerer optimalt. Ved at 
bruge dette som redskab er det muligt at se på arbejdsgruppers eventuelle vanskeligheder ved at kigge på 
hvilke rolle- funktioner, der er over- eller under- repræsenteret i den enkelte arbejdsgruppe. 

IT med Power Point  

IT med Power Point handler om, hvordan man opbygger en præsentation ved f. eks. at kombinere grafik 
og tekst og derved skabe nogle flotte og effektfulde præsentationer, der fanger opmærksomheden.  

Der trænes i de grundlæggende, relevante og mest brugte funktioner, så man kan arbejde selvstændigt, 
struktureret og effektivt med PowerPoint.  

Supervision forstået som en samtale, hvor den ene part, supervisanten, får hjælp af den anden part, 
supervisor, til at reflektere over problemstillinger og forholdemåder, der er knyttet til super- visantens 
arbejdsmæssige situation. Første supervision ca. 1 måned og anden gang ca. 3 måneder efter kursets 



 

afslutning. Her sættes fokus på justering formulering af nye arbejdspunkter i forhold til den aktuelle 
hverdag.   
 


