
”Jeg bidrager til projektet med 
teori, som udfordrer praksis. 
Teorien skal bidrage til at med-
arbejdere i Servicecentret sæt-
ter sig ud over noget af det, de 
gør lige nu, og tænke nyt, ” 
siger John Hermansen. Han er 
tilknyttet Det gode og udviklen-
de arbejdsliv som proceskon-
sulent. Han er direktør i det 
private firma, SBK Scandina-
via, der tilbyder virksomheder 
bistand til at udvikle deres 
kompetencer. 
 
Udviklingen i Servicecentret 
”Det er vigtigt for processen, at 
vi arbejder både med at udfor-
dre og skabe tryghed hos le-
delse og medarbejdere. Derfor 
udvikler vi løbende projektet 
med  ledelsen og i samar-
bejdsudvalgene LMU og 
CMU,” fortæller John Herman-
sen. 
   Han anbefaler altid virksom-
hederne, at man bygger på det 

allerede eksisterende og vide-
reudvikler, der hvor man øn-
sker forandring. 

   ”Et af resultaterne fra de tre 
temadag i køkkenet er, at 
medarbejderne aktiv inddrages 
i udviklingen af centralkøkke-
net. Arbejdet lægges ind i de 
eksisterende møder, og køk-
kenet nedsætter team, som 
arbejder med opgaverne.  
   Man bruger altså den møde-
struktur, man har i forvejen og 
samtidig udvikler man den. ,” 
siger John Hermansen. 
 

Forandringsagenter 
Til hverdag bliver det proces-
agenterne, der har fingeren på 
pulsen i afdelingerne og hos 
medarbejderne.  
   Det er vigtigt at have en ræk-
ke ildsjæle, der er med til at 
holde fokus på udviklingen af 
det gode og udviklende ar-
bejdsliv i dagligdagen.  
    Procesagenterne kommer til 
at holde en række møder med 
Mina Harding Iranzad og John 
Hermansen, for at sikre læring 
og vidensdeling på tværs af 
afdelingerne i Servicecentret. 
 
At kunne spille spillet 
”I projektet udvikler vi nye må-
der at løse problemer på og 
fokusere på muligheder,” siger 
John Hermansen. 
   ”Det handler om at kende 
spillet. Hvis jeg spiller fodbold, 
er det en god ide, at en med-
spiller centre til mig, men jeg 
må lægge mig i position, så 
han kan se, at han kan komme 
til det.  
   På samme måde skal med-
arbejderne vide, hvilke værdier 
Servicecentret har - hvad han 
eller hun kan bidrage med og 
hvordan hun udvikle flere 
strenge at spille spillet med,” 
siger han.                              ۞ 

Serviceavisen 

Du læser nu anden udgave af Serviceavisen. Det er en ny informati-

onskanal i Servicecentret som en del af  projektet: Det gode og udvik-

lende arbejdsliv.  
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Der er langt til hvide kitler og 
ensartet fremtoning. I dag 
hænger håret løst om hovedet 
af de fleste og det er de lette 
og farvestrålende gevanter, 
der er fundet frem i det smuk-
ke forårsvejr på Koldkærgård . 
   Der er en livlig snak omkring 
de fem borde i det store konfe-
rencerum på anden sal i kon-
ferencecentret. Men det er ik-
ke almindelig café-snak. Her 
taler man med hinanden om, 
hvordan man skaber værdier i 
køkkenarbejdet. Indimellem 
bliver iveren så stor, at alle ta-
ler i munden på hinanden. 
   Det er tredje hold køkken-
medarbejdere, som er på te-
madag under ledelse af John 
Hermansen og Maja Rams-
gaard.  
    Tilfældigvis består gruppen i 
dag udelukkende af kvindelige 
køkkenmedarbejdere. Det me-
ste af dagen taler medarbej-
derne med hinanden. Efter 
nogle korte teorioplæg får 

hvert af de fem borde sit eget 
tema, som påvirker det gode 
og udviklende arbejdsliv. På 
skift sætter 5-6 kvinder sig om 
de forskellige borde og taler 
sammen om, hvad emnet be-
tyder for deres hverdag og ar-
bejde. For eksempel sætter de 
ord på, hvordan man får re-
spekt for hinandens arbejde og 
hvordan man bliver stolte af 
det man laver. 
 
Pindsvin med gule pigge 
De gule sedler med ord, som 
beskriver hverdagen bliver fle-
re og flere. Det store hvide pa-
pir med det oprindelige emne 
omdannes langsomt til et fladt 
pindsvin med gule pigge. Ind-
holdet på sedlerne læses op 
og snart går snakken om, hvad 
man hver især tænker og for-
står ordene. Hver gruppe byg-
ger ovenpå det, den forrige har 
skrevet. 
   Eksempler fra køkkenets 
hverdag og arbejdsrutiner dis-

kuteres og der kommer forslag 
til, hvordan man kan udvikle 
arbejdsglæden. 
 
Planlægning 
”´Vi sørger for at alle medar-
bejdere i de to køkkener kom-

mer med på en af de tre tema-
dage. De to andre dage giver 
de, der er tilbage i produktio-
nen den så en ekstra skalle, 
for at kunderne ikke mærker, 
at der faktisk mangler en tred-
jedel af personalet hver dag,” 

fortæller køkkenleder Maja 
Ramsgaard. Hun fortsætter:    
”Mange steder siger ledelsen, 
at de ikke kan sende hele 
medarbejdergrupper på kur-
sus. Men det planlægger vi os 
ud af.”       ۞ 

Køkkenet på tesalon 

Vi skal lære at spille arbejdsspillet 

Høj solskin, bølgende grønne marker og motorvejen 

i kulissen. Medarbejderne i køkkenet er inviteret på 

tesalon på Koldkærgård Konferencecenter i Skejby  

de sidste tre dage i maj  

John Hermansen fra SBK Scandinavia er en af ”fødselshjælperne” til Det gode og udviklende arbejdsliv 

Servicecentret skal udvikle de næste to år. Han tror, de fleste medarbejdere vil komme til at mærke for-

andringer i deres hverdag.  

Som proceskonsulent leverer John Hermansen blandt andet teori, som 

skal ruske op i måden vi ser hverdagens rutiner på, og for at gøre det 

muligt at tænke nyt 

Den friske forårsduft og de landlige omgivelser dannede kulisse for køkkenets tre temadage på Koldkær-

gårds Konferencecenter i Skejby, hvor stemmer og bevægelse fyldte mødelokalet på første sal 

Fakta: 

 

Det gode og udvik-

lende arbejdsliv  

  
• ”Det gode og udviklende 
arbejdsliv” er et udviklings-
projekt i Servicecentret i 
2008-2010. 

 
 
• Projektet udvikler det gode 
arbejdsmiljø og består af 
både  individuelle processer 
i de enkelte afdelinger og 
udvikling af fælles læring og 
vidensdeling på tværs i 
centret. 

 
 
• Forebyggelsesfonden har 
bevilliget syv millioner kro-
ner til projektet. 

 
 
• Udviklingschef Mina Harding 
Iranzad er projektleder. 
John Hermansen fra SBK 
Scandinavia er hyret som 
proceskonsulent. 

 
 
• På hver afdeling er der valgt 
en til to procesagenter.  


