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Læring af corona-krisen  

    

Indledning 

På bagkant af corona-krisen har alle dele af organisationen holdt for-

skellige former for de-briefinger, der dels har haft til formål at dele per-

sonlige oplevelser, og dels har haft til formål at fastholde de mange læ-

rerige elementer krisen viste os. Når vi får så meget værdifuld og kon-

centreret læring, har vi et ansvar for at omsætte det til handling til gavn 

for borgerne i Egedal. 

 

Den 4. august mødtes direktion og centerchefer for at samle al den hø-

stede information i nærværende dokument, der er udgangspunkt for 

drøftelsen på ledersamlingen sidst i august.  

 

I det følgende beskrives 12 lærings-temaer, som alle udspringer af co-

rona-krisen. Det er ikke et komplet og fyldestgørende katalog med alle 

detaljer på samtlige læringspunkter og mulige handlinger. Det skal ses 

som et forsøg på at fange gode eksempler og på handling, der kan om-

sætte læring til effekt.   

 

Den primære læring er måske bare at gøre det. Vi har allerede omsat 

læring til handling og effekt rundt omkring i organisationen. Hvis der er 

én ting, vi har lært af corona-krisen, så er det, at vi kan mere, end vi 

tror, og hurtigere end vi tror. Kortere processer, færre møder og stær-

kere eksekveringsevne bliver ofte nævnt som en afgørende opdagelse. 

Vi gør det bare! Det gælder også læring fra corona-krisen.  

 

Læringspunkter 1. Det kan vi umiddelbart gøre: 

 

1. Fortsat fokus på høj hygiejne og rengøring 

 

Det virker, og det skal vi fastholde. Det modvirker sygdom hos 

både borgere og medarbejdere. 

Initiativer: 

A. Nedsættelse af et tværgående netværk i organisationen, der kan 

sikre fastholdelse af fokus og sikre viden på alle arbejdspladser. 

Hvis netværket skal være effektivt, er det nødvendigt med 1) et 

stærkt og præcist fagligt fokus og 2) et stærkt ledelsesophæng. 

3) en god kobling til MED-organisationen. 

B. Vurdering af ansættelse af fx en hygiejne-specialiseret sygeple-

jerske til at fastholde en vedvarende ændring af de gode hygiej-

nevaner. 
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C. Gennemgang på alle borgerrettede arbejdspladser for at vurdere, 

hvilke tiltag ift håndvaske, sprit-standere mv., der kan gøres for 

at permanentgøre disse i et mere æstetisk udtryk. 

D. Afdækning af i hvor høj grad der stadig skal tilføres ekstra res-

sourcer for at opretholde en hyppigere rengøring, eller hvad der 

kan løses ved ændringer af kultur og vaner. Ikke et quick-fix: 

Det vil være et vedvarende fokus og en løbende opgave. 

 

2. Digitale platforme, mødeformer og mødekultur mellem medar-

bejdere og øvrige samarbejdspartnere 

Læringskurven for digital mødeafholdelse har været stejl. Der er ge-

nerel enighed om, at effektiviteten i møderne er bedre, transport 

mindskes (tid og miljø), og højnet møde-fokus har været en fordel. 

Digitale møder giver muligheden for mere fysisk tilstedeværelse og 

nærvær for lederen lokalt. Udfordringen har været et relationelt un-

derskud mellem medarbejdere, teams og afdelinger. Digitale møder 

er ikke en fuldstændig møde-erstatning, og det er en mødeform, der 

primært virker, når man kender hinanden godt. Erfaring fra den vir-

tuelle undervisning bør vi tage med videre, så online-undervisning 

stadig er en mulighed, vi gør brug af i forskellige sammengænge. 

 

Initiativer: 

A. Den enkelte arbejdsplads integrerer digitale møder, som en del af 

kommunikations- og mødepaletten. 

B. Digitale møder indgår i initiativet ”den fleksible arbejdsplads”, så 

der bl.a. skabes fleksible muligheder for hjemmearbejde. 

C. Digitale mødefora anvendes i langt større grad ift. ekstern møde-

aktivitet med styrelser, rådgivere, erhverv, foreninger, øvrige 

kommuner m.fl.. 

D. Øget bistand og assistance til anvendelse af digitale redskaber og 

dermed gøre det nemt for alle at forstå og anvende. 

E. Retningslinjer for digital undervisning (hvornår, hvordan og hvor-

for) kunne være relevante 

 

3. Hjemmearbejdspladsen 

En del af kommunens ansatte kan i øget omfang drage nytte af en 

mere fleksibel arbejdsuge med udvidet anvendelse af hjemmearbej-

de. Det giver mindre transporttid og - i forhold til en række opgaver 

- højere effektivitet i opgaveløsningen. Dog skal der samtidig være 

ledelsesmæssig opmærksomhed på medarbejderes trivsel og effekti-

vitet i en situation, hvor der kan være en dårligere social og faglig 

kontakt til arbejdspladsen. En tydelighed i og drøftelse af ”digital le-

delse” er nødvendig for at sikre, at en model med mere hjemmear-

bejde fungerer bedst muligt.  

 

 



 side 3 af 7 

Initiativer: 

A. Øget og mere fleksibel anvendelse af hjemmearbejdspladsen er 

en del af initiativet ”den fleksible arbejdsplads”, herunder sikres 

en tydeliggørelse af hjemmearbejdspladsen som en ”mulighed” 

og ikke en ”ret”. 

B. Teams og afdelinger, der ikke allerede gør det, kan med fordel 

arbejde med digitale opgaveoverblik, som kan understøtte dialog 

om sammenhæng på tværs og prioritering, når der arbejdes 

hjemme. 

 

4.  Anderledes mødeformer med borgerne 

En række borgergrupper har kontinuerligt brug for møder, hjælp og 

støtte fra medarbejderne. Ofte sker dette gennem fysiske møder fx 

på rådhuset, i mødelokaler eller i borgernes hjem. Erfaringen er, at 

en række borgere trives med at mødes i anderledes omgivelser, hvor 

eksempelvis øjenkontakten er mindre intens. Borgerettede rådgiv-

ningsfunktioner har oplevet, at det med at gå ved siden af hinanden 

(i stedet for at sidde ved bordet) har givet anderledes og effektfulde 

samtaler. Der er grobund for at udvikle en pallette af muligheder for 

andre mødeformer mellem borger og medarbejdere. 

 

Initiativer: 

A. Der udarbejdes en oversigt over gå-ture af ½-1 times varighed i 

de forskellige byområder i Egedal, da netop samtaler under gå-

ture har været værdifulde.  

B. Der udarbejdes et inspirationsværktøj til eksempelvis undervis-

ning af børn, der skal undervises digitalt ifm. sygdom og andre 

former for fravær. 

C. Mulighed for skole-hjemsamtaler digitalt, som øger fleksibilite-

ten for forældre ift deltagelse. 

D. Fastholdelse af digitale mødefora med socialt udsatte borgere 

samt ældre borgere i de tilfælde, hvor det er fagligt og tids-

mæssigt giver værdi. Borgerens behov er udgangspunkt. 

E. Hjælpe borgere – udarbejde materiale (vejledninger) til borger-

ne om, hvornår og hvordan man kan mødes med kommunen - 

såvel fysisk som virtuel tilstedeværelse. 

 

5. De gode fortællinger og øget anerkendelse 

 

Der har været øget fokus på at berette om ting, der virker og om 

nye initiativer, der medvirker til, at vi holder fast og leverer en ved-

varende stor indsats. Medarbejdere har trådt ansvarsfuldt til, og løst 

opgaven på et højt niveau på trods af skiftende og ind imellem svæ-

re omstændigheder. Det har givet anledning til en masse anerken-

dende historier og beretninger, dels i egen kommunikation og dels i 

den nationale og internationale nyhedsstrøm. En stor del af den 

energi og fortælling, der skal til, udspringer fra ledelsen. Det kalder 
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på ledelsesmæssig tilstedeværelse og formidling af oplevelser fra he-

le kommunen.  

Initiativer: 

A. Alle ledere giver håndslag på at fortsat kommunikere alle de 

små og store gode fortællinger om det arbejde, der foregår 

overalt på kommunens arbejdspladser. 

 

6. Den samlende og brede kommunikation til alle 

Der er i krisetiden brugt mere end den sædvanlige energi på at sikre 

effektiv kommunikation for at holde gejsten oppe. Det har haft stor 

betydning for ledere og medarbejdere, fordi den vedholdende kom-

munikation om stort og småt (relevant og aktuel) har gjort det tyde-

ligt for alle, at man er del af et større arbejdsfællesskab. De mange 

positive tilbagemeldinger har vist et behov for at have en mere ge-

nerel viden om, hvad der foregår på tværs af organisationen.  

 

Initiativer: 

A. Jævnligt at udsende samlede/samlende mails fra Kommunaldi-

rektør/direktionen om stort og småt, der dækker mange aspekter 

af arbejdet i organisationen. 

B. Chefgruppen overvejer løbende (fast dagsordenspunkt), hvad der 

er relevant (og aktuelt) at kommunikere til organisationen. 

C. Fastholde fokus på fysisk tilstedeværelse ”derude” er afgørende. 

Den effektive formidling og kommunikation mellem ledere og 

medarbejdere findes ofte i et fysisk møde. 

 

7. Øvrige bidrag 

Ved ledersamlingen den 31. august drøftede kommunens ledere 

ovenstående katalog af overvejelser og initiativer, og kom i den 

sammenhæng med en del tilføjelser til de 11 temaer. Derudover var 

der ideer, kommentarer og forslag, som gik udover de 11 temaer, og 

disse er samlet op i listen nedenunder: 

 

Initiativer: 

A. Hold fast i færre, kortere og mere præcise møder 

B. Vi bruger meget tid på medarbejdere, der venter på at blive te-

stet og derefter at få svar. Kan vi gøre noget og eventuelt selv 

have en test-kapacitet? 

C. Transporttid internt mellem enheder i kommunen kan skæres 

ned, ved fortsat at bruge whereby/Teams som mødeplatform 
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Læringspunkter 2: Det skal vi forberede 

 

8. Det tværgående samarbejde og understøttelse af frontpersonale 

Det tværgående arbejde i forvaltningen har foregået hurtigere og 

mere koordineret end vanligt. Det har ikke været helt gnidningsfrit, 

og indimellem præget af, at rammebetingelserne langt fra altid var 

kendte, og at der skulle ledes ind over ”hinandens” områder. Det 

kræver et stærkt kendskab til hinanden og organisationen som hel-

hed. Særligt kræver det et indgående kendskab til de kerneopgaver, 

der løses tæt på borgerne. Ledere og medarbejdere på institutioner, 

plejecentre mm. har været begejstrede for det fokus fra administra-

tionen, fordi det har givet en mulighed for øget fokus på kerneopga-

ven.  

 

Initiativer: 

A. Identificere flere af de opgaver, hvor det giver mening at sikre 

opgaveløsningen på tværs, at sætte samarbejdet fri og insistere 

på, at det løses på tværs og i fællesskab – hvordan? 

B. Få kommunikeret en tidsplan ud for afbureaukratiseringsarbej-

det og hvornår ledere og medarbejdere kan mærke disse opga-

ver lette 

C. Vi arbejder med tværgående initiativer, som Corona-

erfaringerne har vist giver værdi. Eksempelvis en analyse, som 

skal give et forslag til samlet servicekoncept for den tekniske 

service og brugerservice, som vi yder til kommunens institutio-

ner og ansættelse af ledige i velfærdsstillinger i forlængelse af 

beskæftigelsesplanen. 

 

9. Beredskabsplaner og logistik 

Indkøbs- og logistikorganisation har vist sig at være utilstrækkelig i 

en krisesituation. Når lokale arbejdspladser ikke selv kan indkøbe, 

skal der være en central funktion til at overtage. Sundhedsbered-

skabsplanen skal opdateres på baggrund af corona-erfaringerne. 

 

Initiativer: 

A. Der nedsættes en arbejdsgruppe til opdatering af Sundhedsbe-

redskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen skal indeholde et 

tværorganisatorisk perspektiv så eksempelvis kommunikation er 

indtænkt. 

B. Når den ny styrelse for værnemidler er etableret udarbejdes et 

action-card om, hvordan denne indgår i vores fremtidige bered-

skabsplaner. 

C. En samlet, permanent logistikløsning udarbejdes og præsente-

res 
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Læringspunkter 3: Kræver politisk behandling og beslutning 

 

10. Mere ro og sammenhæng på daginstitutionerne og indskoling 

De nye rammer, hvor forældrene ikke måtte komme ind i dagin-

stitutionerne og i indskoling, var grænseoverskridende for både 

forældre og personale i de første dage. Dog har det vist, at det 

betyder en anden ro og tryghed for børnene. Det har gjort afle-

veringssituationen mindre udsat og mindre tidskrævende. Det 

har givet en anden ro og tryghed for børnene, at de er blevet 

hentet ind i institutionen og ikke afleveres til institutionen. Det 

giver ro på stuerne, at de fortrinsvis er for børn og medarbejde-

re, og at der ikke er forældre, der ankommer henover hele mor-

genen 

Initiativer: 

A. Der laves et oplæg til politisk behandling, om at fortsætte denne 

ordning i en række institutioner og få genereret mere viden om 

tryghed omkring aflevering og afhentning fra såvel børne-, for-

ældre og medarbejderperspektiv. Ordningen vil kræve en stærk 

kommunikationsindsats i forhold til forældre, der er vant til an-

det. Det vil tillige kræve, at forældre får tilbudt andre muligheder 

for at komme indenfor i institutionen, og at forældre forsikres om 

et tæt og fortroligt samarbejde uagtet en ny afleveringsmetode. 

Mulighed for flere afleveringssteder undersøges med det formål 

også at forbedre trafikforhold og – sikkerhed ved institutioner. 

 

11. Tid til mindre børnegrupper og fordybelse  

De mindre børnegrupper har givet ro, fordybelse og tryghed i dagin-

stitutionerne. Dette har været muligt, fordi ikke alle børn mødte ind 

hver dag, og der derudover var andre personalegrupper til praktisk 

understøttelse. Hvis vi vil holde fast i nogle af de positive elementer, 

kan der muligvis arbejdes med en mere koncentreret vagtplanlæg-

ning, der sikrer maksimal mulighed for at tilrettelægge dagen, så der 

er flest mulige medarbejdere til færrest mulige børn. Heldagsforløb 

med grupper i skolen fungerer rigtig godt, og et mindre antal vok-

senskift i løbet af dagen bør ind imellem tilstræbes. 

 

Initiativer: 

A. Der laves et oplæg til politisk behandling om, at forældre fremad-

rettet én gang månedligt skal tilkendegive deres pasningsbehov 

for den kommende måned. Det giver lederen mulighed for at fo-

retage en vagtplanlægning, der tager udgangspunkt i børnenes 

konkret forventede fremmøde i stedet for de erfaringsbaserede 

og lidt mere usikre.  

B. Hverdagen struktureres videst muligt i mindre børnegrupper, der 

får en gevinst i form af tryghed og indgående kendskab til hinan-

den. 
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12. Fokus på udeliv 

Der er overalt i landet gode erfaringer med mere udeliv i skoler og 

daginstitutioner som en positiv følge af corona-krisen. Udover frisk 

luft og oplevelser viser studier, at udeliv også kan reducere hyperak-

tivitet og koncentrationsbesvær. Også mange borgere har fundet ud 

i naturen og nydt den ramme for aktivitet og fordybelse, som den gi-

ver. Mere udeliv kræver fokus på rammerne til det i form af lege-

pladser, muligheder for mad i det fri, tur-muligheder osv. 

 

Initiativer: 

A. Der laves et oplæg til at fastholde læring fra udelivet og til hvor-

dan vi i fællesskab, sikrer et fortsat fokus på understøttelse af 

udelivet i skoler og institutioner. 

B. Som en del af den igangværende analyse af faciliteter til kultur- 

og fritidslivet sættes der ekstra fokus på mulighederne for at for-

bedre stier og andre rammer for aktiviteter i naturen. 

 

 

 

 


