
5 råd om engagement 

Start hos dig selv: Kom ind ad døren med et smil og sig god morgen til kollegerne  
– brug det gode humør, for du bli’r, hvad du smiler! 

Tal med din leder om arbejdsopgaverne og de styrker, du har – hvor er det, at du kan gøre 
en forskel? Hvad udfordrer og tænder dig? 

Vis dit engagement over for kollegerne. Vis begejstring for teamet og opgaverne  
– det smitter!

Brug teammøder eller andre fælles fora til at tale om jeres rolle i den store sammenhæng. 
Spørg ind, diskutér, giv dit eget bud på, hvorfor jeres arbejdsindsats er vigtig og menings-
fuld. 

Ros og anerkend dine kolleger for det gode arbejde, de gør – det giver god energi og  
smitter!

Skab flere konstruktive ”forstyrrelser”, hvor I sammen arbejder med at udvikle løsninger i 
stedet for at håndtere problemer - selvom det kan være to sider af samme sag!

Sæt en ære i at finde ud af, hvor dine medarbejdere er stærkest, og hvordan du kan bringe 
styrkerne i spil det meste af tiden.

Skab rammerne og råderummet for, at dine medarbejdere kan knytte relationer og samar-
bejde på tværs i hele organisationen – både fagligt og socialt.

Et godt budskab kan aldrig gentages for ofte! Tal ofte om, hvor vigtigt og meningsfuldt  
jeres arbejde er i den store sammenhæng. Hvordan bidrager jeres resultater positivt til  
andre menneskers tilværelse? Føler vi os som katedralbyggere i stedet for stenhuggere?

Sørg løbende for at vise og dele jeres præstationer, successer og fremgang og skab  
dermed stolthed over, at I er på vej i den rigtige retning.

Hvad kan DU som medarbejder gøre for at løfte niveauet? Følg disse 5 råd:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hvad kan DU som leder gøre for at løfte niveauet? Følg disse 5 råd:

til medarbejdere og ledere
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