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NÆRVÆR 
 
RESPEKT 
 
IMØDEKOMMENHED 
 
TÅLMODIGHED 
 
FLEKSIBILITET 
 
BIDRAGE 

 
Jeg anerkender andres udgangspunkt, idet jeg fx svarer tålmodigt på spørgsmål, og idet jeg 
giver kollegaen mulighed for at arbejde i eget tempo. 
 
Jeg udtrykker mig klart og venligt i mails, så modtageren ved, hvad han/hun skal forholde sig 
til (også når jeg videresender en mail). 
 
Jeg lader kollegaen tale ud, selv om jeg ved, hvad han/hun vil sige og selv om det måske ikke 
interesserer mig. 
 
Jeg påtager mig opgaver, der ikke er ”mine”, når det er nødvendigt, og jeg hjælper en kollega, 
når der er brug for det (både når der bedes om det og når jeg kan se, at behovet er der). 
 
Jeg påtager mig fælles opgaver (dvs. hvor vi samarbejder), og jeg går til en fælles opgave med 
selvstændighed, men samtidig velvidende, at vi deles om opgaven og at vi skal bidrage 
sammen. 
 
Jeg giver tid og rum til mine kolleger, så de også kan komme til orde (både til møder og 
socialt), og jeg gør en indsats/giver mig tid for/til at forstå. 
 
Jeg giver gode råd/stiller min erfaring til rådighed – både opfordret og uopfordret. 
 
Jeg er både fysisk og mentalt til stede, idet jeg har fokus på en sag eller en kollega (og fx ikke 
på min computerskærm eller min mobiltelefon).  
 
Jeg vil også tale med mine kolleger, så alt ikke foregår via mail. 
 
Jeg går positivt/konstruktivt til en opgave, selv om jeg måske ikke brænder for den. 
 
Jeg er proaktiv og holder mig selv opdateret på, hvad der sker på instituttet, fakultetet og AU i 
øvrigt. 
 
Jeg lader en sag vente til i morgen (når den kan vente), i stedet for at rykke en kollega for evt. 
svar/input. 
 
Jeg er forandringsparat og positiv, idet jeg ser muligheder i stedet for problemer, og idet jeg 
ser glasset halvfyldt i stedet for halvtomt – holder igen med brokkeri). 
 
Jeg er i stand til at omprioritere mine opgaver (jeg søger hjælp, hvis overblikket svigter). 
 
Jeg kan overbevises med gode saglige argumenter, og jeg går positivt og konstruktivt med på 
andres forslag/løsninger. 
 
Jeg ser ud over, at alt ikke behøver at være, ”som det plejer at være”. 
 
Jeg har en holdning til spørgsmål, der er relevante for arbejdet. 
 
Jeg giver konstruktiv feedback og input til mine kolleger. 
 
Jeg må lave faglige fejl. Det er bl.a. dem, jeg og mine kolleger lærer af. 
 
Du og jeg bidrager med hver vores. Dvs. der skal være plads til, at nogle fx er introverte og 
andre er ekstroverte.  
 
(Se også vore guidelines til gode møder, som er vedlagt) 

 


