Prioriteringskort til OK18
Det Gode Arbejdsliv
Prioriteringskort til TR og klubber, til OK18 - en rammesætning af
diskussion, prioriteringer og ønsker. Spillet tager 1-1½ time – brug
mest tid på den sidste runde.

Prioriteringskortene er en sjov og enkelt metode, der har til formål at strukturere og
samle klubbens prioriteringer af temaer i Det Gode Arbejdsliv (OK18)
1. TR/regionsformanden giver en kort introduktion til OK18 og de 4 OK18 temaer
(løn og pension, livsfaser, arbejdsliv og TR-vilkår).
Der er lavet en lille særskilt vejledning til de enkelte temaer, der er på
kortene.
2. Medlemmerne nedfælder deres højeste men realistiske ønske på en Post-it
3. Post-it placeres på det kort, der passer til eller udgår.
4. Hvis en Post-it ikke er dækket af de fortrykte kort, sættes den på et blankt
kort og tages med i de næste skridt.
5. De fortrykte kort lægges i en lodret alfabetisk rækkefølge på bordet – godt at
kunne stå op under øvelsen. Når de lægges alfabetisk er det for ikke på
forhånd, at have taget stilling til en rangordning af kortene.
6. 1. runde: hvert medlem må efter tur flytte et kort til en hvilken som helst
anden placering – antal deltagere afgør om runden gentages 1-3 gange – den
der flytter kortet begrunder flytningen.
7. 2. runde: et nyt medlem starter runden og her må vedkommende kun flytte
et kort en plads nedad i rækkefølgen – den der flytter kortet begrunder
flytningen - antal deltagere afgør om runden gentages 1 - 3 gange.
8. 3. runde: et nyt medlem starter runden og her må vedkommende kun flytte
et kort en plads opad i rækkefølgen – den der flytter kortet begrunder
flytningen - antal deltagere afgør om runden gentages 1 - 3 gange.
9. 4. runde: I den sidste runde kan der rykkes vilkårligt rundt på
prioriteringerne, men kun hvis der kan opnås flertal for placeringen. Når 4.
runde er færdig har i klubbens prioritering.
10. Send et tydeligt billedet af den endelige prioritering til DS på
OK18@socialraadgiverne.dk Skriv hvilken klub, hvor mange der deltog i
mødet og om der var særlige diskussioner eller andet af betydning for
resultatet.

Kortene indeholder temaer, der kan løses via overenskomsterne men også
temaer, der kan løses lokalt, så du kan måske også bruge kortene i det
organiserende arbejde til at finde ud af, hvilke temaer, der kunne være at
tage fat på lokalt.
Rigtig god fornøjelse.

