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For at give en god start på det nye samarbejde har flere FGU-ledere vurderet, at der er behov for at holde en 
‘en-til-en’ til samtale med de kommende medarbejdere og ledere. Udover at påbegynde en relationsopbygning, 
giver samtalen også mulighed for at danne sig et overblik over de kommende medarbejderes kompetencer og 
udviklingsbehov og give medarbejderen indblik i den nye institution. 
 
I den forbindelse har ledere fra FGU-institutioner efterspurgt en guide til en ‘Komme ombord samtale’, sådan at 
såvel chefer som medarbejdere får en dialog med mulighed for afklaring af diverse spørgsmål. Som inspiration 
er angivet et forslag til trin i samtalen og en tjekliste.  
 
Eftersom der sker ret store ændringer i undervisernes og også i nogle lederes praksis, er det forventeligt, at der 
kan være reaktioner. Derfor indeholder denne guide et appendiks, hvor der er nogle forslag til processpørgsmål, 
som erfaringsmæssigt har vist sig nyttige i forandringsprocesser, og som lederne kan lade sig inspirere af. Da vi 
mennesker reagerer forskelligt på forandringer og vores reaktioner ikke følger en lineær kurve, kan 
spørgsmålene i appendiks anvendes både op til og efter 1. august. 
 
Afsnit 3 om rammesætning og afsnit 4 om trin i samtalen vil også kunne anvendes i forhold til  fremtidige 
rekrutteringssamtaler. 
 

 

1. Formål med samtaleguiden  
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Ledere er i øjeblikket i gang med at danne sig et overblik over, hvilke undervisere og kompetencer, de får 
overdraget, når FGU starter op den 1. august, og hvilke kompetencer der bliver brug for. Udover 
kompetenceoverblikket drejer der at finde frem til teamsammensætning og fysisk placering. Nogle ledere er i 
gang med at afholde møder og samtaler. Andre skal i gang efter påske. Mange forventer i perioden efter 1. 
august at tage mere uddybende en-til-en samtaler med deres medarbejdere. 
 
For underviserne er det en ny type pædagogisk og didaktisk opgave, der venter dem, uanset fra hvilken 
institution de er virksomhedsoverdraget.  
 
Nogle undervisere ser frem til den nye FGU-institution. Andre er afventende, og nogle er kritiske. Nogle 
almenunderviserne fra VUC og erhvervsskolerne er bekymrede for den nye FGU-konstellation, fordi den fordrer 
en anden type undervisning, end de har været vant til. Flere er ramt af en usikkerhed i forhold til mening med 
reformen og deres professionelle identitet. De ser for sig, at produktionsskolekulturen vil blive den mest 
fremtrædende. Derudover slås flere med at skulle etablere en ny livsvane med fuldt fremmøde, hvor al 
forberedelse foregår på skolen.  
 
Nogle lærere fra produktionsskolerne vil blive mødt af nye typer af elever, nye krav om skriftlighed og 
dokumentation og det at skulle føre elever op til eksamen. Desuden vil det for nogle være nyt at skulle integrere 
dele af de almene fag i deres undervisning. Fælles for alle underviserne vil FGU kalde på nye kompetencer og en 
ny slags professionsidentitet.  

 
 

2. Aktuel baggrund  
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3. Forud for samtalen og rammesætning 

Det første møde med en ny arbejdsgiver kan være afgørende for, om medarbejderen føler sig velkommen 
eller ej. Det er her, at en ny relation tager sin begyndelse. Derfor handler det om at tage godt imod den nye 
medarbejder og give mulighed for, at såvel det hele menneske som det faglige menneske kommer til orde.  
Og det handler også om, at institutionen kommer til orde med håb, ønsker og forventninger til den nye 
medarbejder og får beskrevet, hvilke rammer medarbejderen skal indgå i. 
 
• Hvis I er flere, der skal gennemføre samtaler, så aftal på forhånd, hvordan I vil gå til samtalen, og hvad der 

er vigtigt af få talt med den nye medarbejder om.  
 

• Hvad er vigtigt for jer at spørge om? Hvad er vigtigt at få fortalt? 
 

• Aftal hvor lang tid I sætter af. Anbefalingen er ½ til 1 time. 
 

• Indbyd TR til en dialog om forberedelsesskemaet, som skal sendes ud til medarbejderne, og om formålet 
med ‘Komme ombord samtalen’. 
 

• Send gerne Kompetence- og samtaleskemaet ud til den nye medarbejder en uge inden samtalen. Fjern 
evt. ikke relevante kolonner i skemaet og/eller tilføj nye. 
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Spørgsmål til medarbejderen: 
 

• Hvad er din vej til dit nuværende job? Giv et rids af dit arbejdsliv. 

• Sig lidt om dig selv og dine arbejdsmæssige og private interesser. 

• Har du kompetencer, som du ikke haft i spil, men som du gerne vil bringe ind i FGU-arbejdet? 

• Har du efteruddannelse, som du gerne vil bringe i spil i FGU-regi? 

• Konkrete afklaringsspørgsmål til CV’et og det udsendte samtaleskema om fag/faglige temaer mv. 

• Private forhold? 

• Hvilke tanker har du gjort dig om FGU? Hvordan har du haft det med virksomhedsoverdragelsen? 

• Hvis mulighed for efteruddannelse, hvad vil du så gerne? 

• Vil du tilkøbes til udvikling af vores FGU-institution frem mod 1. august?  

• Har spørgsmål til os? Særlige håb til os som ledere? Særlige ønsker til teamtilhør? Hvad håber du, at 

FGU-institutionen vil kunne opnå at resultater for de unge? Hvordan håber du, at du selv kan 

bidrage til, at vi lykkes som institution? 

 
For at få foldet faglig og pædagogisk kunnen ud, så spørg - hvis der er tid - om et konkret eksempel på et 
forløb, hvor underviseren måske sammen med kolleger lykkedes med at bringe en ung ind på et godt 
spor. Hvad skete der? Hvad kunne de? Hvad betød det for den unge? 

 
 

4. Inspirationstjekliste 
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Orientering fra institutionen: 
 
• Hvor er vi processen med organisering, placering, teams, udvikling af didaktik mm. 

 
• Hvordan har vi bygget institutionen op. Hvem forventer vi, at du skal referere til. Hvor forventer vi, 

at du får din primære fysiske arbejdsplads. Hvilket team forventer vi, at du kommer til at indgå i. 
 
• Hvilken kultur håber vi, at vi sammen kan opbygge. 

 
• Hvilke forventninger har vi som ledelse til dig.  

 
• Hvilke rammer kommer du til at indgå i. 

 
• Hvad forventer vi med hensyn til tilstedeværelse og fleksibilitet. 

 
 

4. Inspirationstjekliste 
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 Gode spørgsmål, når medarbejdere er ramt af 
ændringer i deres ansættelsesforhold og  

professionsudøvelse 
 

5. Appendiks 

Modstand mod forandring findes ikke!  

Det, der findes, er sunde naturlige reaktioner på, at vi mister 

noget, som vi sætter pris på.  

Det er tabene, vi reagerer på – ikke forandringerne.  

  Kilde: William Bridges, Managing Transitions 

 



Den psykologiske rejse, før vi kan tage en forandring på os 
 

Den nye begyndelse 

Den neutrale zone 

Farvel 

Vi står med det ene ben i fortiden 
og det andet i fremtiden 

Vi er med på det nye Vi siger farvel  
til det gamle 

Kilde:  
”Managing Transitions”, William Bridges 
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Den psykologiske rejse, før vi kan tage en forandring på os 

De fleste mennesker gennemgår tre psykologiske faser i en forandringsproces, før de kan tage forandringen 
på sig. Det svære er, at vi ikke starter det samme sted. Nogle er hurtigt med på det nye, og eventuelle 
negative reaktioner kommer senere; andre har brug for først at sige farvel til det gamle; andre igen hopper 
lidt frem og tilbage imellem de to positioner. 
 
Hvis vi befinder os i ‘farvel’-fasen, kan vi ikke tage det nye på os, før vi har fået lov til at ‘sørge’. Vi skal ses, 
høres og forstås i forhold til det, som vi er kede af at sige farvel til. Empati heler. 
 
Mange ledere forsøger i den bedste intention at imødegå de negative reaktioner med gode argumenter, 
ved at tale det nye frem i et positivt lys og ved at bede folk om at tage ja-hatten på og give det en chance. 
De opnår dog sjældent andet end at overbevise folk om, at de ikke forstår dem - eller endnu værre, at de er 
uinteresserede i, hvad folk føler og tænker. 
 
På slide 12 kan du se, hvilke primære tab der er tale om. De efterfølgende slides giver forslag til spørgsmål, 
som: 
• Afdækker, hvilke tab der er tale om (hvis nogen) 
• Giver folk mulighed for at sige farvel til det gamle og derfra blive i stand til at tage det nye på sig 
• Kan stilles, uanset hvilken fase medarbejderen er i. Både til dem, som er i farvel-fasen, til dem, der 

glæder sig til den nye begyndelse og til dem, som er lidt med og lidt ikke med 
• Nogle mennesker er ikke så bevidste om deres egne følelser, og spørgsmålene kan være et wakeup-call, 

som bringer dem i kontakt med noget, som de først på et senere tidspunkt ville opdage, at de savner. 
 

Inspiration fra bl.a.: William Bridges, ”Managing Transitions 



Når vi problematiserer noget - måske ligefrem brokker os - er det, fordi det står i vejen for det, vi gerne vil. Bag kritikken eller 
frustrationen ligger samtidig det ønskede.  
 
Eksempel: 
Medarbejder: Nu har jeg jo altid taget undervisningen og min forberedelse derhjemme alvorligt 

Leder:  Sig lidt om, hvad det er, du synes er vigtigt i forhold til undervisning og forberedelse 

Medarbejder: Jeg synes, at det er vigtigt, at undervisningen er grundigt tilrettelagt, og at vi får praksisnære cases med ind i 

 forløbet. Jeg har brug for tid til at finde de cases frem. Ellers oplever jeg ikke, de unge får noget, som de kan 

 koble sig til. Jeg vil gerne have, at de får noget, de kan se meningen med. 

Leder:  Så det, at cases er praksisnære og noget de unge kan koble sig til, er vigtigt? 

Medarbejder:  Ja! 

Leder:  Får du øje på nogle måder at bringe den slags forberedelse ind i løbet af arbejdsdagen? 

 
Hvis lederen kan stille åbne, empatiske spørgsmål i sådanne situationer, giver det medarbejderen en oplevelse af at være 
blevet hørt og forstået. Det kan være med til at skabe mod på og vilje til forandringerne. Med de empatiske spørgsmål stiller 
lederen sig nysgerrigt undersøgende an i forsøget på at sætte sig i den andens sko for at forstå (holdninger, effekter, værdier). 
Dvs. at lederen ikke skal erklære sig enig eller give ret eller løfter. 
 
Eksempel: 
Du siger, at det går dig på. Hvad ville du foretrække i stedet for? Hvorfor det? Hvad er det, du synes er vigtigt? 
Hvis jeg har forstået dig rigtigt, så mener du, at …? 
 
 

Problemer og værdier hænger sammen: Der er kun problemer, 

hvis der er noget, der er vigtigt 

11 
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De 4 primære tab, når der sker organisatoriske forandringer 

 
Vi taber 

meningen 
 

Vi kan ikke se 
meningen med 
forandringen 

 

Vi taber 
handlekraften 

 
Vi ved ikke, hvad 

vi skal gøre 

Vi taber 
identiteten 

 
Vi kan ikke se os 

selv i den 
forandrede 
institution 

 
Vi taber 

fællesskabet 
 

Vi føler os forladt 

 

Inspireret af: Claus Nygaard & Hanne Fredslund, Forandringsledelse i et narrativt perspektiv, Dansk Psykologisk 
Forlag 2015. Jan Tønnesvang & Timo Bohni Nielsen, ‘Psykologisk ilt’ i lederskabsrelationer, Psyke & Logos, 2006 



13 

Forslag til spørgsmål om eventuelt meningstab 

• Synes du, at de nye FGU-institutioner og virksomhedsoverdragelsen giver mening? 
Hvis ja: Hvorfor? Hvis nej: Hvorfor ikke? Hvad ville give bedre mening, som du ser det? 

 
• Er der noget eller nogen, som det giver mening i forhold til? Eller ikke giver mening i 

forhold til? 
 

• Hvad giver mening til dit arbejdsliv?  
Hvad vil du gerne lykkes med? Hvad betyder dit fag for dig? Hvad betyder institutionen og den formål for dig? 

 
• Hvad håber du bliver muligt på den lidt længere bane? 

 
• Har du nogle ønsker til din kommende leder eller andre i den forbindelse? 
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Forslag til spørgsmål om eventuelt identitetstab 

• Hvordan vil du beskrive dig selv som medarbejder i den rolle, som du har haft indtil nu? 
Hvem er du som arbejdsperson? Hvad er du stolt af? Hvad er du særligt glad for at kunne? 

 
• Hvordan vil du ud fra din nuværende viden beskrive dig selv som medarbejder i den nye 

FGU-institution?  
Det samme? Lidt noget andet? Noget helt andet? 

 
• Hvordan har du det med det? Eller hvad er din holdning til det?  

Er der noget, der er godt? Er det kun skidt? Er det lidt af hvert? 

 
• Hvordan vil du gerne kunne beskrive dig selv som medarbejder i FGU, når du ser et år 

frem?  
Hvad vil du gerne anerkendes for? 

 
• Hvad kan du, din leder eller andre gøre for at hjælpe med til, at det kommer til at ske? 
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Forslag til spørgsmål om eventuelt tab af handlekraft 

• Som ny medarbejder i en ny institution under opbygning mister man uundgåeligt noget 
handlekraft. Hvordan har du det med det?  
 

• Hvilke styrker og kompetencer håber du på at kunne få i spil? 
 

• Er der noget, du ikke har lyst til at gøre?  
 

• Er der handlemuligheder, du frygter ikke længere at have?  
 

• Hvad håber du på at få mulighed for at dygtiggøre dig i forhold til? 
 

• Hvilke forventninger har du til dig selv, din ledelse og dine kolleger i forhold til at få fuld 
handlekraft tilbage? 
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Forslag til spørgsmål om eventuelt tab af fællesskab 

• Er der fællesskaber, som du er særligt ked af at skulle sige farvel til? 
 

• Hvad er det, du særligt har sat pris på i det fællesskab? Hvorfor det? Hvad siger det om, 
hvad der er vigtigt for dig? 

  
• Hvilke forhåbninger har du til de nye fællesskaber, som du skal indgå i? 

 
• Er der noget, du tror, der kan blive svært i den forbindelse?  

 
• Er der noget din leder eller andre kan gøre for at afhjælpe det? 

 
• Hvad siger din erfaring dig, at du selv gør for at bidrage til at skabe et stærkt fællesskab?  

 
 
 




