
Workshop II

Motivation og fastholdelse



Program

1) Velkomst – dagens tema i hovedtræk

2) Hvad lægger I vægt på?

3) Præsentation af de tre indlægsholdere3) Præsentation af de tre indlægsholdere

4) Indlæg

5) Pause

6) Case arbejde

7) Opsamling på case

8) Debat med indlægsholderne



Velkomst

• Hvorfor dette tema?

• Hvad er jura, og hvad er praktik?• Hvad er jura, og hvad er praktik?

• Hvad betyder krisen for dette tema?

• De forskellige vinkler i løbet af dagen



Hvad lægger du vægt på?

Opgaven er at markere dine 3 vigtigste 
valg. Der er 14 kategorier, som fremgår af 
de opsatte plakater:de opsatte plakater:

1) Kultur og værdier

2) Udvikling af dig og øvrige individuelle 
medarbejdere

3) Balance mellem privatliv og arbejdsliv

4) Karrieremuligheder



Hvad lægger du vægt på?

5) Løn

6) Personalegoder

7) Organisationsform (Ex. koncern, 7) Organisationsform (Ex. koncern, 
partnerskab, kontorfællesskab)

8) Meningsfyldte arbejdsopgaver

9) Afdækning og udnyttelse af den 
enkeltes potentiale

10) Forplejning og kantine



Hvad lægger du vægt på?

11) Socialt liv og fællesskab

12) Fysiske rammer12) Fysiske rammer

13) Vidensopsamling og vidensdeling

14) Fagligt miljø



Indlægsholdere

• Søren, Søren og Søren – alle med vigtige vinkler 
på netop dette emne

• Søren Jensen, direktør fra Atea, 

• Søren Nielsen, administrerende direktør fra 
Devoteam Consulting

• Søren Bolvig, direktør Mannaz, Corporate 
Partnerships 



Pause

5. minutter



Cases

Der er 3 cases. Du skal have en 
beskrivelse, som er generel (hvidt papir) beskrivelse, som er generel (hvidt papir) 
og en der er grøn, hvis du er lønmodtager 
og en der er gul, hvis du er arbejdsgiver.

Vi giver en kort præsentation



Casen

Hvis du er arbejdsgiver, så skal du tage fat 
i din medarbejder og aftale, hvor og 
hvordan I mødes.hvordan I mødes.

I skal forberede casen, forhandle og være 
tilbage til opsamling efter i alt 25 minutter.



Opsamling på cases

Hvad er I nået frem til?

Hvad er I stødt på af overvejelser og 
refleksioner?



Hvad skulle der konkret til?

Hør kort om de sager, der ligger bag de Hør kort om de sager, der ligger bag de 
enkelte cases.



Socialpædagog Peter

• Fik vendt med sin leder, hvad hans ønsker og 
behov var – og fandt ud af, at der var generelle 
bekymringer men ikke akutte problemerbekymringer men ikke akutte problemer

• Han accepterede derfor at blive i hvert fald i 6 
måneder mod at 

• Blive idrætslærer for alle elever

• Få hver onsdag fri – til luft i hovedet og cykling



Advokat Merete

• Fik en god snak med sin chef

• Fik bekræftet, at hun var ønsket – også selvom 
hun ikke altid var enig – og gav udtryk for dethun ikke altid var enig – og gav udtryk for det

• Fik ændret sit arbejde – alle – også den nye HR 
direktør – bekræftede den aftalte fleksibilitet

• Fik omorganiseret sine arbejdsopgaver som hun 
ønskede

• Fik matchet den løn hun kunne få det nye sted



Ufaglært Tom

• Benny var standhaftig og Tom fik ikke en krone 
mere i løn

• Han blev ikke kundeansvarlig, men fik ansvaret • Han blev ikke kundeansvarlig, men fik ansvaret 
for flere kunders projekter som projektleder også 
med henblik på at evaluere på kvaliteten af 
løsningen af opgaverne

• Tom fik endvidere lov til at få kr. 75.000 til 
maskiner efter eget valg

• Ny bil måtte han vente yderligere et år på



Afslutning

Opsamling og debat.

Indlægsholdernes holdning og in put.

Hvad ville vi gerne vide mere om, hvad 
kan og skal vi tage med os som 
advokater?


