
Kære samarbejdspartner

Siden januar 2016 har vi på Randers Social- og Sundhedsskole arbejdet med projektet, Den ekseprimerende 

organisation. Da vi nu har gennemført en læng række eksperimenter på tværs af organisationen, som vi alle kan 

se udbyttet af, mener vi, det er tid til at dele vores erfaringer og refleksioner med omverdenen. 

Derfor har vi udarbejdet dette nyhedsbrev med en status på projektet samt nogle refleksioner over, hvad det har 

betydet for vores organisation at arbejde eksperimenterende, samt hvordan vi forventer at fortsætte den eksperi-

menterende tankegang i fremtiden. 

Vi håber, du finder indholdet interessant og måske endda kan bruge nogle af vores erfaringer og refleksioner i din 

egen hverdag.
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Kort om projektet, Den eksperimenterende organisation
Vi har engageret os i projektet med en intention om at klæde skolens medarbejdere bedre på til at løfte både 
nuværende og kommende udfordringer. Målet har fra starten været at skabe en organisation, som ikke blot er 
udviklingsparat men som er udviklingsdrevet. Siden projektets begyndelse har vi oplevet, at eksperiment-
tankegangen har bidraget til at nå det mål.

Som skole har vi gennem projektet ønsket at udvikle et eksperimenterende mindset hos medarbejderne. 
Derfor har vi opfordret og understøttet de enkelte teams og medarbejdere til at eksperimentere med deres 
daglige praksis. Projektet har været forankret hos en eksperimentsupporter, som har skrevet alle eksperi-
menterne ned og målt effekterne af dem. Det betyder, vi kan se, om vores eksperimenter og antagelser bærer 
frugt. Den eksemprimenterende tilgang er blevet integreret i alle medarbejdergrupper, hvilket blandt andet 
omfatter: undervisere, ledelse, rengøring, administration og elevsupport. 

Formålet med projektet:
Vi ønskede at skabe kulturer, strukturer, systemer og processer i organisationen, der understøtter udvikling 
med fokus på både effektmåling, implementering og vidensdeling. Desuden ønskede vi at opnå en større 
organisatorisk sammenhængskraft, hvor der er fælles forståelse for kerneopgaven.

Den kortsigtede effekt: 
Den enkelte medarbejder, på alle niveauer i organisationen, har udviklet forståelse for værdien af at 
eksperimentere med egen hverdagspraksis. Det betyder, vi er lykkedes med at integrere et eksperimenterende 
mindset hos vores medarbejdere, der nu både eksperimenterer inden for projektets rammer - dvs. med in-
volvering af eksperimentsupporteren, der beskriver eksperimentet og måler effekten heraf - og uden for projek-
tets rammer. Selv små eksperimenter uden for projektets rammer kan have stor værdi i hverdagen, da modet 
og initiativet til at prøve nye tilgange af og agere innovativt, styrker vores fælles løsning af skolens kerne-
opgave.
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De blå bakker
”De blå bakker” er et eks-
periment udført af vores ser-
vicepersonale. De har tidlige-
re flyttet hvert enkelt glas og 
kop mange gange i løbet af 
en dag. 

Derfor har servicepersonalet 
eksperimemteret med blandt 
andet at sætte merkater på 
servicebakkerne. Merkaterne 
gør det tydeligt for kolle-
gaerne, hvor hhv. brugte glas 
og brugte kopper skal stå.

Ekseprimentet har bidraget til 
at ændre servicepersonalets 
arbejdsgange, og de italesæt-
ter nu, at de har fået frigivet 
tid. 

Dotter på gulvet
”Dotter på gulvet” er et eks-
periment udført af 
vores administration. De har 
i eksperimentet fået lavet en 
diskretionslinje på gulvet i 
deres kontor. 

Formålet har været at få det 
øvrige personale til at ven-
te ved denne linje, til den 
enkelte sekretær er klar til at 
hjælpe. 

Dette har skabt forbedrede 
arbejdsvilkår for sekretærer-
ne, da gæster i mindre grad 
forstyrrer, samt da det nu er 
muligt at afslutte en opgave, 
inden en ny påbegyndes.       

Booke i FLEX
”Booke i FLEX” er et ekspe-
riment igangsat af skolens 
skemalægger og skolens 
pædagogiske supporter. På 
nuværende tidspunkt skal 
skolens pædagogiske suppor-
ter skrive til skemalæggeren, 
hvis der er behov for at booke 
en eller flere undervisere i 
FLEX. 

Dette betyder, at der er tre 
arbejdsgange, som evt. kan 
reduceres til én, hvis det 
bliver muligt for skolens pæ-
dagogiske supporter at lægge 
enkelte aftaler ind i FLEX. 
Derved kan både den pæda-
gogiske supporter og skema-
læggeren blive mere effektive 
i deres arbejde.  

Eksperimenter sikrer systematik og kvalitet i undervisernes udvikling
Underviserne justerer løbende deres daglige undervisning. Gennem projektperioden har de haft anledning til at 

benytte eksperimenter til at sikre systematik og dermed styrke kvaliteten i disse justeringer. Eksperiment-

tilgangen har betydet, at underviserne kan forkaste afprøvede ting, justere nye idéer og implementere deres eks-

perimenter på et velkvalificeret grundlag, som øger kvaliteten af deres arbejde. Desuden har eksperiment-

tilgangen betydet, at underviserne i højere grad kan dele eksperimenterne på tværs af organisationen og på den 

måde drage nytte af hinandens erfaringer og resultater. 

Brugerdreven udvikling giver mod på flere eksperimenter
Eksperimenterne har givet alle medarbejdere på tværs af organisationen lyst til at arbejde struktureret med deres 

idéer. Det har også medført, at flere påbegynder et nyt eksperiment, når deres eksperiment slutter.  

Mange af de medarbejdergrupper, som ikke er undervisere, eksperimenterer med at løse ”de frustrerende” opga-

ver i deres daglige arbejde smartere. Eksperimenterne har derfor været med til at sætte fokus på mere effektive 

arbejdsgange på en brugerdreven måde. 

Eksperimenterne herunder er gode eksempler på effektfuld og brugerdreven udvikling:



Vi vender tilbage ultimo 2018
I løbet af efteråret 2018 vil de sidste eksperimenter i projektet blive afsluttet. Herefter følger et evaluerings-

arbejde, hvor vi vil vende blikket tilbage mod projektperiodens to år. Desuden vil vi under evalueringsarbejdet 

forholde os til, hvordan vi kan fastholde og videreudvikle det eksperimenterende mindset i fremtiden.

Det kan du læse meget mere om, når vi inden udgangen af 2018 sender endnu et nyhedsbrev. Her vil vi dele 

udbyttet af evalueringen samt vores overvejelser omkring, hvordan vi forventer at arbejde eksperimenterende 

på tværs af organisationen i fremtiden.
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Her kommer effekten af ’Den eksperimenterende organisation’ til udtryk i praksis:
• Begrebet ”at eksperimentere” bliver brugt i samtaler på tværs af organisationen 

• Medarbejderne er interesserede i den visuelle fysiske formidling af eksperimenterne 

• Medarbejderne taler indbyrdes om, hvilken betydning de gennemførte eksperimenter har haft på deres   

 praksis  

• Når medarbejderne får en idé, italesættes denne som en mulighed for at skabe et eksperiment

• Der eksperimenteres både formelt og uformet - dvs. både inden for projektets rammer og uafhængigt af   

 projektsupporterens involvering

• Uformelle eksperimenter uden for projektets rammer er et tegn på succesfuld implementering af et eksperi- 

 menterende mindset hos medarbejderne

• Uddannelseslederne oplever effekten af den eksperimenterende tankegang i forbindelse med MUS og i de   

 daglige drøftelser med medarbejderne   

• Eksperimentsupporteren oplever effekten af den eksperimenterende tankegang i samtaler på gangen og i   

 eget kontormiljø samt under eksperimentsupportmøderne  

• Når medarbejderne får en idé, italesættes denne som en mulighed for at skabe et eksperiment

Fakta om Den eksperimenterende organisation:

• Projektperiode: januar 2016 - december 2018

• 40 igangsatte eksperimenter 

• Heraf 35 monoorganisatoriske eksperimenter og 5 tværorganisatoriske eksperimenter

• 30 gennemførte eksperimenter

• 80 % af eksperimenterne er evalueret med en evalueringstilgang, som er basseret på synlig effekt

• Projektet er støttet med midler fra FUSA

• Midtvejsevaluering er gennemført december 2017/januar 2018

• En udvalgt medarbejder har fungeret som eksperimentsupporter gennem hele projektperioden

• Skolen har fået bistand fra ekstern konsulent til at gennemføre et udviklingsforløb for ledelse, samarbejds-  

 udvalg, TR’ere og suppleanter

• Skolen har fået bistand fra ekstern konsulent til at gennemføre en midtvejsworkshop med samtlige   

 medarbejdere


