TEAMBOOK® – BEVISAT EFFEKTIV
DIGITAL TEAMUTVECKLING.
Teamutveckling liksom all beteendeförändring är inte alltid det lättaste. Även om vi är
motiverade är det lätt att falla in i sina gamla beteendemönster när det är stressigt på jobbet.
Forskning visar att det behövs stöd i vardagen i form av kontinuerliga påminnelser, för att en
individ eller ett team ska lyckas förändra sina beteenden. Det nödvändiga stödet kan team
få av Teambook; ett effektivt digitalt system för långsiktig teamutveckling. Teambook ger
uppgifter, följer upp, mäter och stöttar teamets utveckling i vardagen på jobbet. Och tack
vare att Teambook är en så kallad molnettjänst så nås verktyget från alla typer av digitala
plattformar.

HUR FUNGERAR TEAMBOOK?

Den som tilldelats administratörsrollen ”skapar ett team” och utser i sin tur en handledare som
får till uppgift att stötta och följa teamet. Efter analys av teamets nuläge via verktyget Team
Quality Survey, som finns inbyggt i Teambook bestäms ett antal utvecklingsområden; uppgifter
som teamet ska jobba med över tid. Genom påminnelser stöttas teammedlemmarna och genom
uppföljningar får de veta hur de ligger till i förhållande till önskat läge. Uppföljningarna är hjärtat
i Teambook och med ett valt intervall får teammedlemmarna svara på hur de upplever att
teamutvecklingsarbetet går och hur det står till med måluppfyllelsen av det man lovat varandra.
Veckan efter får de en sammanställning som tydligt visar vilka förändringar som genomförts och
var teamet behöver stöd. Det är viktigt att understryka att det är teamet självt som ansvarar för
sin förändring.
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TRÄNINGSPROGRAMMEN SOM ÖK AR TAKTEN

För att öka utvecklings- och förändringstakten så har Teambook olika typer av stöd och flera
skräddarsydda ”träningsskolor” med smarta tips som gynnar utvecklingen. Några exempel:
uppgifter ackompanjerade av gemensam reflektion, ”Feed-skolan” som tränar användaren i
praktisk feedback och ”Mini-communityt” som baseras på stöttade teamkommunikation.

VARFÖR TEAMBOOK?

Det främsta skälet till att använda Mebook är verktygets enkelhet och förmåga att stötta och
hjälpa team till verklig förändring. Något som också forskning visat. I en studie undersöktes
55 team som fick använda Teambook under 12 månader. Det visade sig att teamen ökade sin
effektivitet med 13 %, jämfört med de Team som inte använde något stöd alls.

ENDAGSKURS – ÖPPEN CERTIFIERING FÖR TEAMBOOK

Hur skapar du en digital fortsättning på utbildningar, exempelvis ett ledarskapsprogram?
Det lär du dig under den här certifierande kursdagen där vi fokuserar främst på de tekniska
aspekterna av Teambook. Vi går bland annat igenom hur du ställer in och använder de olika
funktionera som finns i Teambook för att mäta, stötta och gynna utveckling. I kursen ingår en
licens för Teambook Standard som du kan använda för egen verksamhet eller för att jobba
med kunder eller liknande.

TEAM TRAINER

Det här är en tvådagars metodutbildning i praktisk teamutveckling. Här får du ett helt kit med
verktyg, modeller och uppgifter för effektiv teamutveckling.

OM MOVE

Move är det människocentrerade och värderingsstyrda konsultbolaget som gör individer,
team, verksamheter och organisationer bättre genom att förflytta dem till önskat läge. Vi
grundar allt vi gör i övertygelsen om att det i varje människa finns förmågor, talanger och
egenskaper som kan få individen att göra verklig skillnad.

MER INFORMATION
Kontakta Jörgen Jonsson, ansvarig för Teambook
hos Move Management, så berättar han mer.
070 827 80 01 jorgen@move.se
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