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FOKUS er et fælles dialogredskab, som er udviklet i et sam-
arbejde mellem en gruppe forældre til børn med handicap, 
unge med handicap samt medarbejdere og ledere fra Social-
forvaltningen og Børn & Unge.

Formålet med dialogredskabet er at understøtte det gode 
samarbejde ved at skærpe opmærksomheden på ”det”, 

som er med til at skabe et godt samarbejde.

FOKUS er tænkt som et fælles redskab for alle 
forældre og ansatte i Aarhus Kommune. Du 

inviteres til at bruge redskabet i samarbej-
det både før, under og efter møder.

 

FOKUS – på det gode samarbejde



 

Hvorfor?

Forventningsafstemning er med til at skabe klarhed. Det in-
debærer, at alle parter har en fælles forståelse af, hvad formå-
let med møderne er. Det er vigtigt, at alle parter har mulighed 
for at fortælle om deres ønsker og behov, da dette vil være 
med til at sikre en positiv tilgang til samarbejdet.

Spørgsmål man kan stille sig selv og hinanden for at 
sikre forventningsafstemning i samarbejdet:

 • Hvorfor mødes vi? 

• Hvad forventer du af mig, og 
hvad forventer jeg af dig? 

• Hvad kan jeg selv gøre?

Forventningsafstemning
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Hvorfor?

Alle personer, som indgår i et samarbejde, skal mødes med 
respekt. Dette indebærer en anerkendelse af, at alle har den 
samme værdi i mødet med hinanden, og at der er fokus på at 
udvise en ordentlig adfærd.

Spørgsmål man kan stille sig selv og hinanden for at sikre 
ordentlighed og ligeværd i samarbejdet:

• Hvad siger jeg? 

• Hvordan er mit sprog? 

• Hvad fortæller mit kropssprog?

Ordentlighed og ligeværd
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Hvorfor?

Der kan være forskellige personlige og arbejdsmæssige for-
hold, som påvirker samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at alle 
parter har kendskab til - og fortæller om forhold, som kom-
mer samarbejdet ved.

Spørgsmål man kan stille for at sikre kendskab til hinanden 
i samarbejdet:

• Hvilke rammer, mulig- 
heder og udfordringer er der  
i forhold til samarbejdet? 

• Hvad er vigtigt, at jeg fortæller?

Kendskab til hinanden
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Hvorfor?

Et samarbejde skal gerne medføre positive ændringer i for-
hold til en specifik problemstilling. Dette indebærer, at der er 
fokus på at fastsætte nogle fælles mål, som skal være med til 
at sikre udvikling og læring.

Spørgsmål man kan stille sig selv og hinanden for at sikre 
udvikling og læring i samarbejdet:

• Hvad har vi opnået, og  
hvad ønsker vi at opnå? 

• Hvad kan jeg bidrage med? 

• Hvad kan jeg lære af dig og din 
viden?

Udvikling og læring
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Hvorfor?

Det er ofte nødvendigt at inddrage andre personer i samar-
bejdet. Det er derfor vigtigt, at den nødvendige information 
bliver formidlet videre, og at der bliver indgået nogle aftaler 
om, hvem der har ansvar for hvad.

Spørgsmål man kan stille sig selv og hinanden for at sikre 
sammenhæng i samarbejdet:

• Er der behov for at ind- 
hente mere viden? 

• Er der viden, som skal for- 
midles videre til andre? 

• Hvem gør hvad og hvornår?

Sammenhæng
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I ønskes et rigtig godt samarbejde!

Redskabet er udviklet af en gruppe 
forældre, unge, medarbejdere og 
ledere, som alle har en tilknytning 
til handicapområdet for børn.
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