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Program  
 

Teamutviklingskurs 2 
- Strategi og måloppnåelse 
 

Bli en bedre lagspiller  
– bidra til teamets evne til å nå resultater 

 
Utfordrende og spennende oppgaver gir 
deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i 
hvordan hver enkelt best mulig kan bidra til 
bedriftens/ avdelingens egen målsetting.  
 
Vi gjennomgår de ulike arbeidselementene og 
identifiserer teamets styrker og 
utviklingsområder (Teamkompasset).   
De ulike teamrollene må ivaretas for at 
organisasjonen, teamet og individet skal 
fungere optimalt.  
 
Med utgangspunkt i C. G. Jungs typeteori 
(JTI) gir vi deltakerne en grunnleggende 
innføring i typepsykologi.  Vi kartlegger og 
synliggjør hver enkelts styrker og arbeidsmåte 
i teamet. Hvordan hver enkelt kan 
videreutvikle og nyttiggjøre seg denne 
innsikten i hverdagens samhandling, aktivitet 
og arbeid. www.optimas.no/team.htm 

 
 

 
Dag 1, ute i bedriften 

 Teamets mål, roller, arbeidsfordeling og 
metoder (Teamkompasset) 

 Arbeidselementene og din jobb 
 Individuell kartlegging (JTI) 

 

Observere arbeidsprosessen i 
mellomperioden, 2 – 3 uker 
 

2 dagers samling 

 Analyse av teams funksjonsnivå, fordeling 
av teamrollene  

 Teamets egenutvikling 
 Samarbeidsoppgaver i verkstedet. Vi blåser 

glass. 

 Teams utviklingsplan 
 

Dag 4, ute i bedriften 
etter 3-5 mnd 

 Evaluering av teamets arbeidsprestasjoner 

 Videreutvikling og prioritering av 
satsningsområder

Alle får med seg resultatet av arbeidet i verkstedet og egen beskrivelse av typeforståelse JTI.  
 
 
 

Sted:  Kragerø  Vi er også behjelpelige med overnatting  
Pris:  Kr 35.000,- for inntil 6 deltakere,  
            kr  3.500,- for hver av de påfølgende.  
 

Deltakeravgiften inkluderer kursmateriell og bespisning begge dager. 
 

Vi tilpasser alltid våre kurs til hver enkelt bedrift/ organisasjon sin 
situasjon og målsetting og tar gjerne en samtale i forkant for mer 
informasjon og kartlegging av ønske og behov.  
 
 

Våren 2010 har vi satt av følgende tidspunkt for 2 dagers samlinger:   
Mars: Tors 11. - fre 12.og   tors 25. - fre 26.    April: Tors 08. - fre 09. og  tors 22. - fre 23. 
 

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og for avtale om tidspunkt som passer for din bedrift. 
 

Vigdis Helmersen  www.glittenberg.no   Laila Glittenberg Moen 


