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Teamdynamik

Vil I fremdyrke og udvikle en sand teamånd i jeres virksomhed?

Vil I have teams til at anerkende og værdsætte hvert medlems 
bidrag?

Hvordan kan jeres teams arbejde bedre og mere effektivt 
sammen?

Hvordan kan I sikre at alle jeres teams er mere værd end 
summen af de enkelte dele?

Godt samarbejde handler om relationer. 
Det handler om, at hvert medlem af teamet 
forstår sin rolle og bidrager til gruppen. Og 
det handler om, at alle føler sig værdsat for sit 
bidrag til teamets succes. Når relationerne er 
positive og bygger på gensidig værdsættelse 
og respekt, er der ingen grænser! 

Insights' workshop i Teamdynamik hjælper 
teammedlemmerne til at opnå et unikt indblik 
i sine egne og de andre teammedlemmers 
adfærdsmønstre. Det gør gruppen i stand til at 
udforske, hvordan relationerne kan optimeres. 
Dette sker ved at undersøge den individuelle 
stil, teamdynamikken samt de forskellige 
relationer mellem teammedlemmerne.

Hjertet i workshoppen er Insights 
læringssystemet.

Workshop-indhold

Hvorfor opfatter vi forskelligt?• 

De fire Insights farver i en teamkontekst• 

De Jungianske præferencer • 

Insights Discovery Wheel• 

Insights Discovery personprofilen • 

Udforskning af de individuelle bidrag og • 
den individuelle værdi for teamet

Kortlægning af foretrukne • 
kommunikationsstrategier

Gennemgang af teamets Discovery • 
Wheel og dets betydning for teamets 
målsætninger

Handlingsplaner for den enkelte og for • 
teamet

Vores tilgang er energiladet, interaktiv og 
underholdende. Vi opfordrer også til refleksion 
og gruppediskussion for at sikre, at en klar 
handlingsplan for teamet bliver udviklet.

En forandringsskabende 
udviklingsoplevelse for teams.

Kort sagt
Anvender en simpel model som bider • 
sig fast, og hjælper til forståelse af 
den enkelte såvel som gruppen i sin 
helhed
Gør det muligt at skabe et hurtigt • 
overblik over teamets styrker og 
udfordringer
Skaber et positivt og trygt miljø, • 
hvor forskelle og udfordringer kan 
diskuteres åbent og konflikter løses i 
gensidig respekt
Styrker budskabet om, at alle har en • 
positiv rolle at spille i teamets arbejde 
for at nå målsætningerne
Workshoppen er skabt til at gøre • 
deltagerne i stand til at skabe 
øjeblikkelige forandringer - individuelt 
såvel som i teamet
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Insights Discovery Wheel: Team effektivitet
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Insights G-WAVE - Planlægningsmodel


