
Teambuilding på Gavnø 

Intern Afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj modtog i efteråret prisen Fonden til støtte for 

den gode arbejdsplads fra SL Kreds Storstrøm. Pædagogerne på afdelingen valgte, at prisen 

skulle deles med de øvrige kollegaer, der både tæller SSA og socialrådgivere. 

Onsdag d. 13. juni var alle ansatte på afdelingen derfor på tur til Gavnø. Vi startede med at 

spise frokost, hvorefter vi lavede 2 forskellige teambuildingøvelser. Den første hed Hejs flaget 

og gik ud på, at vi skulle få en flagstang med flag rejst – uden at den rørte jorden, og uden at 

vi trådte ind i den firkant, der var markeret udenom, hvor flagstangen skulle stå. Det krævede 

en del reb og et godt samarbejde. 

Efterfølgende lavede vi en øvelse, der hedder Blind leder. Alle fik bind for øjnene og blev 

placeret vilkårlige steder inde i firkanten. Derefter skulle vi – uden at tale sammen – finde 2 

forskellige reb, som så skulle placeres som henholdsvis en cirkel og en firkant – i centrum af 

den store firkant, vi befandt os i. Inden øvelsen startede fik vi 10 min. til at aftale, hvordan vi 

ville løse opgaven. 

Fælles for begge øvelser var, at vi erfarede, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder, taler 

sammen og er enige om, hvem der gør hvad. Den første øvelse gav ligeledes et indblik i, at 

det er vigtigt, at vi som udgangspunkt gør som aftalt – men at vi også skal være åbne for at 

ændre vores planer, hvis det aftalte ikke fungerer. Den sidste øvelse derimod fik vist, hvor 

svært det kan være, at lægge en plan, som alle er enige om.  

Vi fik set hinanden på en ny måde – og fik oplevet, hvilke roller vi hver især indtager, når der 

skal løses udfordringer. Hvem tager ansvar? Hvem er mere passiv? Hvem er åben for andres 

forslag? Og hvem har svært ved at lytte? 

Alt i alt nogle super gode øvelser, som har givet os noget viden om os som personalegruppe. 

En viden, vi kan bruge i vores videre arbejde, så vi kan blive endnu stærkere som 

personalegruppe. 

Efter øvelserne gik vi rundt og så parken og slottet, inden vi sluttede dagen af med aftensmad.  

Vi takker SL Kreds Storstrøm mange gange for en fantastisk dag  

 


