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Uddannelsesdag i Teknisk Afdeling 

Dagen startede med et oplæg 
om Servicecentrets visioner fra 
Thomas Pazyj, leder af Ser-
vicecentret.  
   Bagefter tog Søren Kvist-
borg, leder af Teknisk Afde-
ling, over og fortalte, hvilke 
kendetegn Teknisk Afdeling 
skal have i fremtiden.  
   De tre vigtigste visioner er, at 
afdelingen skal gennemsyres 
af professionalisme – den 
skal geares til at tage konkur-
rencen op med eksterne hånd-
værkere, hvis det i fremtiden 
skulle blive aktuelt med udlici-
teringer.  
   Det skal være en attraktiv 
arbejdsplads, hvor arbejds-
miljø og trivsel gør det muligt 
at tiltrække og fastholde med-
arbejderne.  
   Og afdelingen skal være tro-
værdig – den skal være kun-
dernes foretrukne leverandør. 
 
Et godt fundament 
John Hermansen spillede rol-
len som forstander i Højlunds 
Forsamlingshus, da medarbej-
derne fik ordet i den efterføl-
gende debat, hvor meningerne 
var mangfoldige.  
   Som i de fleste udviklings-
processer gav nogle medar-
bejdere udtryk for utryghed og 
flere efterlyste en handleplan 
og viden om, hvad der vil blive 
forventet af medarbejderne for 
at nå visionen.  
   Derefter fik medarbejderne 
mulighed for at kaste sig direk-
te ud i Dialog-caféerne, hvor 

formålet netop er, at få medar-
bejdernes ønsker og forslag til 
fremtiden og handleplanen 
frem. 
   ”Vi siger, vi holder, hvad vi 
lover – men måske skal det i 
fremtiden udvides med: Vi gør 
hvad vi siger,” foreslog Kirsten 
Lindegaard som en opfordring 
til, at medarbejdere og ledelse 
ikke bare lader det blive ved 

ordene, men rent faktisk kører 
sig selv i stilling til at sætte 
handling bag visionen. 
   ”Servicecentret har et rigtig 
godt ry og fungerer som et 
velsmurt maskinrum,” sagde 
Mina Harding Iranzad, udvik-
lingschef i Servicecentret. ”Nye 
udfordringer kan være forstyr-
rende – ofte på den gode må-
de, men også turbulente, som 
I er ude for nu. Men vi skal af 
med det som trykker for at 
komme videre og vende udvik-
ling til forandring og noget po-
sitivt. Alt kan ske i en politisk 
ledet organisation, og det må 
vi simpelthen geare os til”. 
 
Fremtidens handleplan 
I takt med at de 76 stemmer 
kom igennem versene af Kim 
Larsens ”Papirklip” fyldtes Filu-
ren med fyldig lyd – og efter 
forsamlingshuset var der var-
met op til at få alle til at delta-
ge aktivt i dialogerne ved de 
syv Caféer. 
   Diskussioner en kamp på 
ord, som vi går ind i for at vin-
de, fortalte John Hermansen. 
Selve formålet med diskussio-
nen er, at se hvem der vinder 
– eller taber.  
   Modsat er dialog en samtale, 
hvor deltagerne lytter og taler  
på skift. 

”Formålet med dialoger er at 
lære hinandens synspunkter at 
kende. Vi skal ikke nødvendig-
vis være enige, men en forud-
sætning for at komme videre 
er viden om netop hinandens 
holdninger,” siger John Her-
mansen. 
   Og dialogerne gik løs samti-
dig med at medarbejderne pro-
ducerede et væld af ”gule sed-
ler”, med ønsker, forslag og 
ideer til løsning af de spørgs-
mål de enkelte cafeer stillede.  
   På den måde fik alle medar-
bejdere og ledere mulighed for 
at tage medejerskab for den 
handlingsplan som LMU sene-
re skal lave, og som skal føre 
Teknisk Afdeling i mål. 
   Efter en lang dag med visio-
ner, frustrationer og ønsker gik 
medarbejderne og ledere  
hjem med bevidstheden om, at 
de har gjort deres til, at det 
atter bliver ”jul” i Teknisk Afde-
ling og det arrangerede ægte-
skab kan udvikle sig til en god 
og inspirerende arbejdsplads. 

Eva Nielsen om forventninger til udviklingsprocessen 
(ansat på Tage Hansensgade) 

” Jeg håber, vi med denne udvikling kommer til at føle os som én 
afdeling og ikke tre på grund af vore tre matrikler. Jo flere gange vi 

er sammen jo mindre bliver det ”os” og ”dem”, det er vigtigt, når vi nu er 
én afdeling”.  
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Nisserne sørger for, at kærligheden sejrer i Jul på slottet og Prinsesse Miama-
ja vinder kampen imod tvangsægteskabet. Teatersalen ”Filuren” i Århus Mu-
sikhus dannede ramme om Teknisk Afdelings uddannelsesdag den 21. no-
vember - i kulissen med både skattekiste, kongetrone og kæmpebøger, højt til 
loftet og en god akustik blev der sat ord på både visioner, frustrationer og øn-
sker til udviklingen af det gode og udviklende arbejdsliv i afdelingen.  

Afløserkontoret satte det gode 
og udviklende arbejdsliv på 
dagsordenen på to spænden-
de temadage den 18. og 25 
november 2008. 
   Formiddagens program in-
deholdt workshops, der tog 
udgangspunkt i centrale tema-
er fra AKU:  
• Kroppen - Forflytning, Er-

gonomi ved skrivebordet, 
Massage- og sundhedsvej-
ledning.  

• Mødet 
• Værktøjskassen 
 
I de efterfølgende dialogcafeer 
satte deltagere sig tilrette og 
lod snakken flyde livligt. Med-
arbejdere og ledere kom med 
gode bud på det gode og ud-
viklende arbejdsliv. 
   Resultaterne samles i LMU, 
der stikker kursen af for den 
videre strategi og rejse for af-
løserkontoret. 

En Anderledes Arbejdsdag 

Keld Nielsen om forventninger til udviklingsprocessen 
(ansat 17-18 år på Nørrebrogade) 
 

” På den ene side føler jeg, at vi har hørt alt det her før – vi har prø-
vet sådan nogle udviklingsprocesser før. Men på den anden side 

er jeg spændt på, hvad der kommer til at ske. Jeg har en formodning 
om, at centerledelsen – som Thomas og Mina repræsenterer i dag – 
måske kan komme videre, og at de faktisk kan få noget til at ske. På 
Nørrebrogade tror vi nok bare ikke på det, før vi ser det – vi er lidt skep-
tiske”. 

Leif Mortensen om uddannelsesdagen i Musikhuset 
(forholdsvis nyansat) 

” Det har været en god dag, og jeg er meget enig i visionerne, selv 
om man altid kan komme med tilføjelser. Alt i alt ser det fint ud. 

Samtidig har jeg forståelse for, at det er en svær proces, fordi vi er så 
mange forskellige faggrupper. 
Vi arbejder med folk, som er gode til at formulere sig, og andre der er 
mere praktisk anlagte. Derfor skal der helst være noget konkret at for-
holde sig til. Mange kommer til at spørge: ”Hvad sker der egentlig nu?” 

I kulissen til Jul på Slottet udspilledes både debat og Dialogcafeer på Teknisk Afdelings uddannelsesdag  

består af syv borde med hver 
sit spørgsmål, som stammer 
fra centrale temaer i afdelin-
gens AKU. På skift sætter alle 
medarbejder sig ved hvert bord 
og kommer med konkrete for-
slagsforslag og ideer. 
 
De syv spørgsmål: 
1. Hvordan fremmer vi fortsat 

involvering og engagement i 
arbejdet? 

2. Hvordan sikrer vi fortsat ud-
vikling og arbejdsglæde i 
Teknisk Afdeling? 

3. Hvad er god ledelse? 
4. Hvordan kan jeg selv bidra-

ge til den gode stemning i 
Teknisk Afdeling? 

5. Hvordan sikrer vi at vi kender 
kundernes behov og dækker 
dem i fremtiden? 

6. Hvilke kompetencer og op-
gaver bliver der brug for i 
fremtidens Tekniske Afde-
ling? 

7. Hvordan styrker vi informati-
on og kommunikation i Tek-
nisk Afdeling? 

Dialog-caféen 


