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Driftsafdelingen har besluttet 
sig for tre fokusområder, når 
afdelingen sætter handling på 
visionerne om det gode og 
udviklende arbejdsliv. Det 
sunde liv, udvikling af mellem-
lederrollen og kommunikatio-
nen er midlerne til at nå målet. 
   Det sunde liv i Driftafdelin-
gen omfatter forskellige kon-
krete tilbud til medarbejderne, 
som skal give dem færre sy-
gedage og forebygge nedslid-
ning. Individuelle motions- og 
træningsprogrammer, hel-
bredsundersøgelser, ryge-
stopkurser og afdelingens 
egen kogebog med sunde liv-
retter er nogle af ingredienser-
ne procesagent Michael Jen-
sen præsenterer. 
   ”Alt hvad der smager godt, 
det er jo usundt. Så vi vil prø-
ve at samle alle vores livretter 
i afdelingen, og gøre dem 

sundere. Det skal gerne resul-
tere i en kogebog med light 
udgaver af retterne”, fortæller 
Michael Jensen. 
   Mellemlederne er et andet 
fokusområde. Afdelingen vil 
blandt andet lave en ”buddy -
ordning”, hvor en ny mellem-
leder knyttes til en af de ru-
tinerede. Lederne trænes i 
coaching af hinanden og me-
darbejderne, at gennemføre 
svære samtaler samt at om-
sætte afdelingens værdier til 
daglig handling. 
   ”Mellemlederne er en grup-
pe, som godt kan sidde lidt 
trængt. Derfor starter vi med 
dem. Og mange af de ele-
menter mellemlederne kom-
mer igennem, skal videre ud 
til de øvrige medarbejdere – 
f o r  ekse mpe l  b u ddy -
ordningen”, siger Michael Jen-
sen. 

Kropslige kompetencer  
Medarbejderne i Driftsafdelingen får mulighed for 
sunde liv, og på den måde undgå at få nedslid-
nings- og belastningsskader af arbejdet. Det er en 
af tre konkrete handlinger, som skal gøre afdelin-
gen til en god og udviklende arbejdsplads.  

”Vi er ved at blive dus med hin-
anden. Det gør vi ved, at en fra 
Tage Hansensgade og en fra 
Nørrebrogade mødes om de 
praktiske opgaver, for eksem-
pel retter vi opskrifter sammen. 
Sådan arbejder vi sammen to 
og to om alt. Vi mødes og ser 
hinanden - oplever at vi kan 
snakke sammen, hygger os og 
grine sammen. Det tror vi er 
vejen til at blive et køkken”, si-
ger Annette Hoffmann, som er 
en af de to procesagenter i 
køkkenet. 
   Sammenslutningen af de to 
køkkener og ny cheføkonoma 
kan godt give usikkerhed hos 
personalet. Derfor sætter køk-

kenet fokus på medarbejder-
pleje med blandet andet sam-
vær og god mad på temadage. 
   I køkkenet betyder det gode 
og udviklende arbejdsliv nem-
lig en række temadage, som 
handler om køkkenets værdi-
grundlag: UEFA (udvikling, en-
gagement, faglighed, anerken-
delse). På hver temadag mø-
der en tredjedel af medarbej-
derne fra Tage Hansensgade 
en tredjedel af kollegerne fra 
Nørrebrogade og ved at genta-
ge temadagen tre gange kom-
mer alle af sted uden at lukke 
produktionen. 
   I foråret handlede temadage-
ne om kommunikation, og om 

at omsætte værdierne til dag-
ligdags handling, så alle er eni-
ge om, hvad de betyder i prak-
sis. Hen over sommeren vil 
køkkenet kigge nærmere på, 
hvordan man skaber mervær-
di. Medarbejderne skal være 
med til at finde de steder, hvor 
arbejdsgange kan gøres smar-
tere. Og endelig vil efterårets 
temadage være med til at op-
kvalificere medarbejderudvik-
lingssamtalerne, for på den 
måde at give hver enkelt med-
arbejder en mulighed for en 
samtale med ledelsen. 
   ”Der sker mange ting, og vi 
får ny chef. Der er mange, som 
trænger til at blive snakket 
med og det vil vi gerne gøre på 
en systematiseret måde. Vi har 
haft samtaler før, men vil gerne 
give dem endnu mere kvalitet”, 
siger Annette Hoffmann. 

To køkkener koges sammen  
På alle planer arbejder køkkenet med at skabe 
kendskab. Målet er at medarbejderne føler sig som 
en enhed – et køkken på to adresser 

Alle medarbejdere fik i efter-
året tilbudt sundhedstjek. Og 
netop nu følges det op med nyt 
tjek til de, som havde et eller 
andet på deres første tjek. De 
fik sat individuelle mål og nu vi-
ser opfølgningen, at der allere-
de er tabt mere end 30 kilo og 
har vist sig fornyet interesse 
for rygestopkurser. 

   ”Vi arbejder videre med vo-
res LEAN - besparelsesprojekt, 
som ikke må ske på bekost-
ning af medarbejderne og trivs-
len på arbejdspladsen. Vi har 
indført ugemøder, hvor medar-
bejdere og vagthavende pro-
duktionsleder gennemgår ar-
bejdsgangene,” fortæller pro-
cesagenten Karen Nissen som 

suppleres af afdelingens an-
den agent, Steen Vejgaard: 
   ”Det gør vi også fordi vi har 
overtaget Brædstrup og 
Horsens. Inden 1. november 
skal vi have planlagt arbejds-
gangene for de nye opgaver.” 

Tre måneder efter første sundhedstjek har medarbejderne på det første af fem 
hold tabt sig 30 kilo i alt 

midtVask har tabt sig 30 kg 

Teknisk afdeling bruger den 
gode historiefortælling som 
ramme for det gode og udvik-
lende arbejdsliv. Gennem kur-
ser i kommunikation vil afdelin-
gen udvikle sammenhold og 
forbedre både informationsni-
veau og den måde kommuni-
kationen foregår på. 
   ”Kollegaerne vil gerne infor-
meres, de føler de først får tin-
gene at vide, når det er for 
sent. Det forsøger vi at løse, 
ved at højne informationsni-
veauet i afdelingen”, siger 
Hanne Leonhard. 
   Medarbejdere på alle niveau-
er skal også have en lettere 
adgang til informationer. Derfor 

bliver der lavet opslagstavler 
og udarbejdet emailsystemer. 
   LMU bliver procesejere, så 
alle medlemmerne tager an-
svar for, at der sker ændringer 
i hverdagen, når medarbejder-
ne har gennemgået kurser. I 
april tager alle LMU medlem-
merne på et internat, hvor de 
16 skal rystes bedre sammen, 
og planlægge den kommende 
tids kurser og temadage. 
   ”Det er stadig på fødselssta-
diet. Men vi glæder os til at 
komme i gang og se, hvad det 
fører med sig”, siger Hanne 
Leonhard. 

”Vi vil gerne blive bedre til at kom-
munikere med hinanden og til hinan-
den,” siger Hanne Leonhard, proces-
agent i Teknisk afdeling 

De gode historier 

 ”På vores cafedage i efteråret 
hørte vi et massivt ønske om 
mere vejledning i forflytninger. 
Så det prioriterer vi højt, som 
en del af det vi kalder krops-
kompetencer”, siger Fritze 
Frank Hansen, som er en af de 
to procesagenter på Afløser-
kontoret. 
   Samtlige medarbejdere skal 
have et årligt forflytningskursus 
– og derfor får forflytningsvejle-
derne tilbudt opkvalificering i 

form af kursus i pædagogik, så 
de står bedre rustet til at gen-
nemføre de mange kurser for 
kollegerne. 
   ”Vi har mange rygskader og 
skulderskader, så vi vil gerne 
forebygge arbejdsskader og 
nedslidning,” siger Fritze Frank 
Hansen. 
   Arbejdet med at øge medar-
bejdernes kropskompetencer 
indeholder også kostvejled-
ning, fysisk træning, viden om 

ryggen og ergonomisk arbejds-
udstyr. Og når det er muligt 
lægges et socialt aspekt ind, 
som når afdelingen melder sig 
til Lady Walk, Forårsstafetten 
og DHL stafet. 
   I den kommende tid udbyder 
Afløserkontoret et helt katalog 
med for eksempel kursus i Gi-
rafsprog, den anerkendende 
samtale og sundhedsfaglig su-
pervision. 

Afløserkontoret varetager mange interesser og opgaver. Det gode og udviklen-
de arbejdsliv har afdelingen forsøgt at pakke ned i tre temaer 

Kroppen, mødet og værktøjskassen  

Procesagenterne fra Teknisk afd. — Hanne Leonhard, midtVask — 
Steen Veigaard og Afløserkontoret — Fitze Frank Hansen 

Procesagenterne fra Teknisk Afd. 
Og midtVask: Sanne Porse og  
Karen Nissen 

Procesaftenerne fra 
Køkkenet Lone Johan-
sen og Annette Hoff-
mann og Driftsafd. 
Michael Jensen 


