BELBINS NI TEAMROLLER
Roller, der især handler:

Opstarter

Organisator

Afslutter

Roller, der især er sociale:

Kontaktskaber

Formidler

Koordinator

Roller, der især tænker:

Idemand

Specialist

Analysator

I det optimale team har man dækket alle roller nogenlunde. Én person besidder typisk flere
roller og derfor kan et team på tre dække alle roller. I arbejdet med rollerne kan I sørge for at
de enkelte gør det, de er bedst til. Fordel opgaver i teamet til de roller der dækker dem bedst.
Vejledning:
1.
Alle i teamet får to ark (næste side)
2.
Sæt jer rundt om et bord.
3.
Klip de roller ud der passer på din makker til venstre for dig.
4.
Klip de roller ud der passer på din makker til højre for dig.
5.
Lad alle på skift høre to roller fra deres sidemakkere.
6.
Tal om hvilke roller I synes I har brug for at være opmærksomme på i teamet. Hvilke mangler I?
7.
Er der roller I individuelt godt kunne tænke jer at blive bedre til? Er der nogen i teamet, I kan lære af?
8.
Tal om hvilke roller I synes I er stærke i i teamet. Hvad er jeres styrke?
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Opstarter
Igangsætter og udfordrer. Sætter
fokus på nye metoder og tilgange. Har
et højt tempo.

Organisator
Troværdig, praktisk orienteret og
fokuseret.
Sørger for organisering og udførelse.

Afslutter
Grundig, fokuseret og perfektionist.
Holder fast og fokuserer detaljeret på
både plus og minus.

Kontaktskaber
Social, energisk og nysgerrig.
Kommunikerer og fokuserer på
forbindelser og relationer.

Formidler
Talende, udadvendt og opmærksom
Smidig og fokuseret på stemning og
trivsel.

Koordinator
Stærk og sikker. Har overblik,
prioriterer og gennemfører processer
fra mål til beslutning.

Idemand
Fuld af ideer, klog og kreativ. Kommer
med alternative løsningsforslag og
nye input.

Specialist
Koncentreret, fagligt dygtigt og
specialiseret. Har stor viden og indsigt
i teknikker og metoder.

Analysator
Er præcis og nuanceret. Analyserer og
forholder sig bredt, professionelt og
objektivt.
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