
Kære samarbejdspartner

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi nu eksperimenteret i to år, og det rammesatte projekt om ’Den eks-
perimenterende organisation’ har dermed nået sin afslutning.

Men hvad vil det egentlig sige at eksperimentere? Hvad har vi som skole og arbejdsplads fået ud af at arbejde 
systematisk med eksperimenter? Hvor ligger de største udfordringer og faldgruber? Og hvordan vil vi bruge den 
eksperimenterende tankegang fremadrettet?

Det har vi alt sammen gjort os nogle tanker omkring i forbindelse med projektets afslutning. Vi har evalueret, per-
spektiveret og reflekteret over processen og fremtidige potentialer. Med dette nyhedsbrev vil vi dele lidt af vores 
refleksioner og perspektiver i forhold til dét at eksperimentere som organisation med jer.

God læselyst!
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Fælles afslutning med konsulent
I forbindelse med afrundingen af projektet ’Den eksperimenterende organisation’ inviterede vi skolens med-
arbejdere til en formel afslutning. Arrangementet blev indledt af den eksterne konsulent, Jarle Fink Kondrup 
fra Innovation Lab, der har fulgt projektet tæt gennem de forløbne to år. Jarles involvering i projektet har givet 
ham en status af tæt sparringspartner i forbindelse med vores eksperimentarbejde, og det var derfor både 
relevant og inspirerende at blive præsenteret for hans opsummering af, hvorfor det egentlig var, vi på Randers 
Social- og Sundhedsskole valgte at kaste os over dét at arbejde eksperimenterende for to år siden:

• For at være i bevægelse
• For at sikre gode uddannelser
• For at skabe et godt arbejdsmiljø

I forhold til at være i bevægelse og sikre gode uddannelser virker den eksperimenterende tilgang oplagt. I for-
hold til at skabe et godt arbejdsmiljø fremhævede Jarle følgende argumenter for at arbejde eksperimenterende. 
Eksperimenter understøtter det gode arbejdsmiljø ved at:

• Skabe afsæt for flere spændende opgaver
• Skabe mere tid i hverdagen
• Bidrage til at fjerne irritationsmomenter
• Gøre hverdagen sjovere.

Læs mere om vores overvejelser i forhold til at starte projektet Den eksperimenterende organisation i artiklen 
på vores hjemmeside her.

https://sosuranders.dk/nyheder/fra-forandringsparate-til-forandringsdrevne/
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Eksperimenter styrker 
samarbejdet på tværs
Der er i alt gennemført 40 
eksperimenter på Randers 
Social- og Sundhedsskole. 
Heraf har seks været tvær-
organisatoriske. 

Medarbejderne var enige om, 
at de tværorganisatoriske 
eksperimenter har haft en 
positiv effekt på det tvær-
gående samarbejde og
læringsmiljø på skolen.

Facilitatorrollen er 
vigtig
Det kan virke komplekst at 
arbejde formelt eksperimen-
terende, fordi et eksperiment 
skal beskrives, gennemføres 
og evalueres. Derfor frem-
hævede medarbejderne 
vigtigheden i, at der er en 
form for facilitator eller tov-
holder, som kan sikre, at de 
enkelte eksperimenter bliver 
fulgt til dørs.

Eksperimenter kan 
virke tidskrævende
I en travl hverdag kan det 
være svært som medar-
bejdere at finde tid til at 
eksperimentere. Derfor er det 
vigtigt, at den eksperimen-
terende tankegang forankres 
i organisationen som en del 
af hverdagen og ikke som en 
ekstraopgave. 

Alle fejl dufter lidt af cookies
I den opsummerende præsentation mindede Jarle os alle om, at det at være innovativ er omfattet af at turde 
fejle. Det er en sandhed, medarbejderne på Randers Social- og Sundhedsskole har lagt øre til mange gange 
gennem de seneste to år. Men det er stadig svært for ambitiøse og ærekære medarbejdere at acceptere fejl i 
hverdagen. 

Gennem hele projektperioden har vi derfor arbejdet målrettet på at gøre fejl til en accepteret del af vores 
hverdag, blandt andet ved at fremhæve og fejre alle eksperimenter for eksperimentets skyld og ikke for succesens 
skyld. Nogle eksperimenter fører til nye handlemønstre og rutiner i hverdagen. Andre eksperimenter resulterer 
ikke i ændringer i hverdagen men kan derimod be- eller afkræfte, om en ny metode eller tilgang er relevant og 
effektfuld. Jarle kom med flere gode eksempler på, at fejl kan føre til succes. Han fremhævede blandt andet de 
klassiske post-it sedler, der er resultatet af et fejlslagent forsøg på at opfinde en ny stærk lim. Og de velkendte 
chocolate-chip-cookies, der er resultatet af en fejl i køkkenet. Fremadrettet vil vi øve os endnu mere i at frem-
hæve cookie-duften af alle vores fejl for at sikre bevægelse og innovation i hverdagen.

Medarbejdernes egen evaluering
Det drejer sig om mennesker på Randers Social- og Sundhedsskole. Det gælder også i forhold til den eksperi-
menterende organisation, hvor medarbejderne har spillet den centrale og afgørende rolle som idégeneratorer og 
eksperimentudøvere. Derfor var det afgørende at involvere medarbejderne i den afsluttende evaluering af projek-
tet ’Den eksperimenterende organisation’.

Med afsæt i en række konkrete spørgsmål reflekterede medarbejderne derfor i mindre grupper over, hvordan det 
har været at arbejde eksperimenterende. Resultatet af medarbejdernes evaluering er særdeles udbytterigt og 
relevant som grundlag for vores videre arbejde med at implementere den eksperimenterende tankegang i skolens 
DNA. Herunder fremhæver vi en lille håndfuld af de vigtigste pointer fra medarbejdernes fælles evaluering.

Processen er vigtigere end produktet
Til trods for, at enkelte eksperimenter ikke er endeligt afsluttede, er der blandt medarbejderne en fælles 
oplevelse af, at processen med disse eksperimenter har være værdifuld. Dét at arbejde på tværs og prøve nye 
tilgange af, har været spændende og indbringende, selvom det ikke altid har resulteret i et egentligt produkt.



Vi glæder os til det fremtidige eksperimentarbejde på Randers Social- og Sundhedsskole, og vi håber, at du 

med dette nyhedsbrev har fundet inspiration til også at arbejde eksperimenterende i din organisation. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, brug for sparring eller er interes-

seret i at høre mere om vores planer for fremtiden.
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Et nyt vidensmiljø er født
Foruden konkrete eksperimenter har projektet ’Den eksperimenterende organisation’ affødt en ny organisatorisk 
beslutning på skolen. For at fremtidssikre den eksperimenterende tankegang i organisationen har vi nemlig 
valgt at etablere et nyt vidensmiljø, der handler om innovation.

Med innovationsvidensmiljøet ønsker vi at skabe rammer for at samle, dele og udvikle viden inden for inno-
vation i vores hverdag. Vidensmiljøet er et tilbud til alle medarbejdere. Som medlem bliver man automatisk 
opdateret på den nyeste viden inden for innovationsarbejde, ligesom vi løbende inviterer til forskellige faglige 
arrangementer med eksterne eksperter inden for området.

Vidensmiljøet drives af et forum bestående af en flok medarbejdere, der samarbejder om skabe nye inno-
vationsorienterede projekter på skolen, indsamle ny viden og dele denne med resten skolens medarbejdere. 
Vidensmiljøet har en overordnet tovholder, der sikrer tilstrømningen og distributionen af ny relevant innovati-
onsfaglig viden.

Vi fortsætter på kanten af fremtiden
Projektet ’Den eksperimenterende organisation’ er afsluttet den 31. december 2018. Men den eksperimen-

terende tankegang er ikke et overstået kapitel på Randers Social- og Sundhedsskole. Vi har en strategisk 

målsætning om at bevæge os på kanten af fremtiden, og det vil vi blandt andet lykkes med gennem en fortsat 

innovativ og eksperimenterende indsats i hverdagen.

Den kommende tid vil vi med afsæt i medarbejdernes evaluering arbejde videre med idégenerering i forhold til 

passende rammer og koncept for skolens fremtidige eksperimenttilgang.

Men allerede nu har vi plantet et innovativt mindset i vores DNA, og det mindset vil vi arbejde videre med 

at forankre på tværs af alle afdelinger og medarbejdergrupper i organisationen. Vi vil arbejde målrettet på at 

integrere den formelle eksperimentmetode i vores tankegang, således at selv uformelle eksperimenter i hver-

dagen kan udspringe af denne metode:

1: Forstå situationen

2: Definér problemet eller spørgsmålet

3: Idégenerér på mulige løsninger

4: Skab en prototype af en udvalgt idé

5: Afprøv prototypen i praksis


