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En løsning der er
værd at give videre
Min gode idé eller løsning ligger (mest) inden for følgende område (sæt kun ét kryds):

Samarbejde med kommuner og andre aktører
Undervisningsmetoder og –teknikker
Videndeling internt i egen afdeling/egen organisation
Overskrift

Flyt en brik - og få overblik
Hvad går løsningen ud på? Vær gerne så konkret som muligt – hvad har du/I g jort?
Når man har mange bolde i luften - så mister man nemt overblikket. I mit team har vi derfor en stabel
magnetiske plastikbrikker som vi bruger til at styre vores projektprocesser med. Brikkerne er folie
belagte som en whiteboard tavle. Vi skriver kort om hvert projekt pr. brik. Brikkerne placeres på en
fælles tavle på projektkontoret.
Vores tavle har en enkelt opdeling og på ugentlige møder flyttes brikkerne i mellem de forskellige
kategorier. feks fra: "Skriveproces" til "afleveret" til "vundet" til "i drift"
Det kunne også være en fasestyring eller hvad man nu behov for at processtyre.

Hvad har effekten af løsningen været – og for hvem?
Vi har fået en fælles hukommelse på hele vores projektportefølje. Hvem har styr på hvad og hvor er vi i
processen på hver enkelt projekt. Det har styrket og kvalificeret vores teammøder, samt at det er blevet
lettere at "tage over" på hinandens processer. Da det nu er synligt hvor langt man er med hver enkelt
projekt. og ikke mindst hvor mange resultater skaber vi til sammen. Det styrker teamånden at vi
videndeler på vores arbejdsprocesser.

Hvilke ressourcer (fysiske, ledelsesmæssige, tidsallokering osv.) har realiseringen af løsningen krævet?
Denne løsning kræver udelukkende at man får skåret "brikkerne" ud i plastik, klistret magneter på og så
er man i gang med sit eget procesredskab.
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Flyt en brik - og få overblik
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Få et fælles procesoverblik gennem visualisering af
jeres projektprocesser

Den vigtigste effekt

Fælles overblik og videndeling på mange detaljer på
meget kort tid

Nødvendige ressourcer

Brikkerne skal man selv igang med at skabe af
plastikfolie... ellers så kan man snuppe idéen med
det samme!

Navn
Ansættelsessted
E-mail
Tlf.

Professionshøjskolen UCC

