Team performance modellen

Afklaret
Formål
Teamidentitet
Medlemskab

Orientering

Afklaret
Anerkendelse og
festligholdelse
Beherskelse af
forandring
Vedvarende energi

Hvorfor forsætte?

Hvorfor er jeg her?
Afklaret
Gensidig respekt
Oprigtighed
Spontan interaktion

Fornyelse

Afklaret
Spontant samspil
Synergi og resultater
over forventning

Uafklaret
Desorienteret
Usikkerhed
Utryghed

Uafklaret
Kedsomhed
Udbrændthed

Tillid

Hvem er I?
Afklaret
Eksplicitte værdier
Klare integrerede mål
Fælles vision

Uafklaret
Forsigtighed
Mistro og mistillid
Facade

High
Performance

Afklaret
Klare processer
overensstemmelse
arbejdsdisciplin

Wauw!
Uafklaret
Disharmoni
Overbelastning

Hvad gør vi?
Målafklaring

Afklaret
Klare roller
Fordelte ressourcer
Faste beslutninger

Implementering
Hvem gør Hvad,
Hvornår og Hvor?

Uafklaret
Apati
Skepsis
Irrelevant
konkurrence

Uafklaret
Konflikt og forvirring
Uoverensstemmelse
Tidsfrister overskides

Forpligtelse
Uafklaret
Afhængighed
Modstand

Hvordan gør vi det?

Igangsætte

1 Orientering fasen.
I opstartsfasen undrer alle
sig over hvorfor de er her,
hvordan de potentielt set
passer ind i gruppen og om
de andre vil acceptere dem.
Teammedlemmerne har
brug for svar på disse
spørgsmål for at komme
videre.

2 Tillidsfasen
Den næste der sker er at folk
vil vide, hvem de skal
arbejde sammen med, deres
forventninger, dagsordner
og kompetencer. Åbne op og
fortælle om sig selv, da det
er vigtig at skabe tillid og fri
meningsudveksling i et
team.

Opretholde

3 Afklaringsfasen
Det mere konkrete arbejde i
teamet begynder med at
skabe klarhed om teammål,
grundlæggende antagelser
og visioner. Termer og
definitioner bliver synlig.
Hvad er prioriteringerne?

4 Forpligtigelsesfasen
På et tidspunkt er
diskussionerne nød til at
stoppe, og der skal træffes
beslutninger om hvordan
ressourcer, tid og personale
skal håndteres. En
accepteret rollefordeling er
nøgleordet.

5 Implementeringsfasen
Et team er ovre det værste
når det begynder at opdele
arbejdet og beslutte hvem
gør hvad, hvornår og hvor.
Timing og planlægning er
nøgleord.

6 High Performance fasen
Når metoderne beherskes til
fulde, kan et team begynde
at ændre sine mål og på
fleksibel vis tilpasse sig
omgivelserne. Et team kan
sige ”Wauw!” og overgå alle
forventninger.

7 Fornyelsesfasen
Et team er dynamisk. Folk
bliver trætte og
teammedlemmer udskiftes.
Folk spøger sig selv ”Hvorfor
forsætte?”. Det er til til at
høste læring og forberede en
ny proces.

