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TEGNØKONOMI PÅ SKINNER

Bakgrunn/behov
n

n

n

n

Det går alltid et tog og det går best på Skinner

n
n

Noen mål
n

n

n

n

n

Utnytte personalets kompetanse og ressurser
bedre
Sikre informasjonsflyt og forebygge
misforståelser
Gode rutiner for samarbeid med
personalgruppe og fagressurser
Åpne kommunikasjonskanaler for Harald og
personalet
Økt oppmøte på jobb og stå opp tidlig.

Møter
n
n

n

Planlegge og strukturere egen hverdag og
personalets arbeidsdag optimalt
Ressurskrevende og noe ustrukturert
planlegging fra før
Haralds mål om å utnytte egne ressurser
optimalt og ambisjoner om personlig utvikling
Generelt mye planer!
Tilgang på personalressurser og kompetanse
Ønske om å bidra til utvikling fra miljø

Virkemidler
n

n
n

n

Faste møter/kommunikasjonskanaler
med fast agenda og struktur
Magnet tavle til planlegging og mål
Positiv forsterkning via tegnøkonomisk
Trondheimstur og møtebonus
Filofax prinsipp

Demonstrasjon

Uformelt tavlemøte daglig
Mål og evalueringsmøte hver 14 dag
med bonussystem og møtebonus
Oppfølgingsmøte og praktisk
planlegging hver 14 dag med
Hovedkontakt/ledende miljøterapeut
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Målområder
n
n
1.
2.
3.
n
n

Bonus

Lillehammer
n

n

Lillehammer – System og tavle
n
n

n

n

Tre bonustogstopp
Tre periodemål
System og tavle
Jobb og tid
Personlige målsettinger
24 delmål
Evaluering og møtebonus

De fleste innbyggerne bor i sentrum og
i bydelene…..
Lillehammer grenser mot….

Lillehammer

Planlegging
Etablering av møterutiner, bruk av
tavle, introduksjon av system
Mål som planlegge aktiviteter for
kvelden, hele uka, gjennomføre møte
fjerne aktiviteter som blir avlyst
Eksempel: Aktiv og passiv
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Dombås

Dombås - Jobb og tid
n
n
n

n

Beviset

Trondheim
n
n
n

Jobb 2010

Gjennomføring av system
Mål om jobb og tid
Mål som; 100% (80%) oppmøte på
jobb, Plan B, stå opp tidligere
Eksempel: Kvalitetssikring av eget
arbeid

Grunnlagt i 997
Hovedstad mellom 1030 og 1217
Fikk sin nåværende utstrekning i 1964

Jobb 2011
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Stå opp snitt
n

n
n
n

Baseline kl 1024 (måling før målområde
jobb/tid)
2010 kl 1007
2011 kl 0913
2012 kl 0803

Nidarosdomen, Egon og
Tyholt osv.

Trondheim/Egon - Coaching
n
n
n
n
n

Hver mann sin coach!
Valgt utfra personlige kvalifikasjoner
Aktivitet prøves og nedskrevet rutine
Eksempel: Coach på ”Fysisk aktivitet”
Andre mål: fysisk aktivitet, renhold,
mote, personlig pleie, klær/mote

Målet / flere Skinner
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