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Dialogredskab

SAMARBEJDSPARTENS PERSPEKTIV

BRUG DIALOGREDSKABET 

På næste side finder I et mindmap med temaer, som det ofte er relevant at drøf-
te, når I sætter fokus på at få et bedre kendskab til jeres samarbejdsparts per-
spektiv. Tilføj evt. jeres egne temaer, som er særligt relevante for jer og jeres 
aktuelle samarbejde.

Jeres viden om samarbejdsparten   
Det er en god idé at teste jeres egen viden om samarbejdsparten, for at synlig-
gøre hvor jeres egen forståelse af parten eller mangel på samme kan spænde 
ben for samarbejdet. I kan fx anvende redskabet i et rollespil, hvor én spiller 
samarbejdsparten, én interviewer og en tredje noterer. Notetageren har an-
svaret for at notere, hvad I ved om samarbejdsparten, og hvor der muligvis er  
huller i kendskabet til samarbejdsparten. 

Inddragelse af samarbejdsparten   
I  kan også tage dialogen direkte med samarbejdsparten. Eventuelt efter I selv 
har lavet rollespilsøvelsen. Aftal interview med jeres samarbejdspart og tag 
mindmappet med som guide for det I skal tale om.

Et godt kendskab til jeres samarbejdsparts virkelighed og deres syn på det  

boligsociale, og det i samarbejder om, giver jer et bedre fundament for at skabe det 

gode samarbejde. 

Dette dialogredskab kan I benytte til at lære jeres samarbejdspart bedre at kende. 

For at få detaljeret og relevant indsigt i samarbejdsparten er det vigtigt at forholde 

sig åbenbart og nysgerrigt til: 

•  Deres forståelse af det boligsociale arbejde

•  Deres forventninger til samarbejdet 

•  Deres forudsætninger - fx mål, ressourcer og kompetencer
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Viden, de savner, om den 
boligsociale indsats

Tanker om, hvad det 
boligsociale kan  

bidrage med

SAMARBEJDS- 
PARTENS 

TANKER

Det optimale  
samarbejde

Ønsket rolle i 
samarbejdet

Motivation for at  
arbejde sammen

Organisatoriske 
forhold

Økonomi og  

ressourcer 

Metodisk tilgang  
til målgruppen

Formål og strategiske  

mål for indsatsen

Kompetencer på  

området

RAMMER MED  
BETYDNING FOR  
SAMARBEJDET

FORVENTNINGER TIL 
SAMARBEJDET 

KENDSKAB TIL DET  
BOLIGSOCIALE FELT


