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Hvordan vi omgås hinanden i ECON-administrationen – vore værdier 

 

”ECON-administrationens værdier” beskriver i ledesætninger (som er eksempler og altså ikke fyldest-

gørende), hvordan vi omgås hinanden i ECON-administrationen. Sætningerne er essensen (men ikke 

på alle områder en afskrivning) af det resultat, som processen med ”kridtstregerne” mundede ud i. Det 

viste sig efter vores temadag med konkretiseringerne, at det var vanskeligt at gøre de enkelte udsagn 

helt konkrete, og de mere diffuse udsagn som fx ”Jeg anerkender forskellighed” er udeladt, idet en kon-

kretisering forudsætter, at man kobler på, hvordan man anerkender forskellighed. Dette til trods er der 

dog også mange udsagn, som er ganske konkrete, og arbejdsgruppen kan også se, at nogle udsagn går 

igen under de forskellige temaer, så de har i hvert fald vægt for mange af os og inden for flere områder. 

Derudover har Lene som leder af administrationen tilføjet konkretiseringer, hvor hun har fundet det 

nødvendigt. 

 

Vi mener, at det fremgår tydeligt af ledesætningerne, hvordan vi ønsker at omgås hinanden, og vi er 

også sikre på, at vi alle mener, at vi allerede omgås hinanden på denne måde. Vi ser da heller ikke, at 

der er udtalte adfærdsproblemer generelt i administrationen, men det vil styrke administrationen og 

vores samarbejde, hvis vi bliver gode/bedre til at give hinanden input og feedback, når en ledesætning 

udfordres. Det skal således være fuldt legalt at sige til en kollega, at ”nu må du lige i bakgear, inden du 

forklarer mig det næste, for jeg skal lige have mulighed for at fordøje det”. Ligesom det skal være fuldt 

acceptabelt at sige til en kollega, at ”nu skal du lige give NN mulighed for at komme til orde” eller ”hov, 

du afbrød”. Vi skal have en kultur, hvor hver og én kan tage imod denne form for feedback uden at 

trække sig, svare igen med et angreb eller et forsvar. 

 

Vi skal hjælpe hinanden med at huske vore værdier og med at lade dem sive ind og blive en ganske na-

turlig del af vores hverdag. Her tænkes der især på, at det skal være OK at italesætte, når en kollega 

udfordrer en ledesætning.  
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Arbejdsgruppen har besluttet, at vi ikke mødes nu og her for at tale om resultatet. Vi finder det mere 

frugtbart, at der tales uformelt om resultatet (værdierne) og hvordan vi i fællesskab kan hjælpe hinan-

den med at efterleve dem. Om et halvt års tid (før sommerferien) vil vi i stedet afholde et evaluerings-

møde, og her kan vi også tale om, hvorvidt vi skal have justeret på vore værdier. 


