
Den sociale kapital skal øges ved 

hjælp af ”det der virker” 
 

Fra Otiumgårdens kerneopgaver og værdier skulle der bygge bro til den 

sociale kapital – det lykkedes og blev et godt billede på hverdagen. 
 

    Brobyggeriet fandt sted en 

eftermiddag i september efter, 

man først havde målt Otium-

gårdens styrke i både vær-

dierne, kerneopgaven og den 

sociale kapital. Derfor vidste 

alle, at man var på sikker grund 

og kunne gå til opgaven med 

stolthed og energi. 

    På Otiumgården har man 

hidtil været meget bevidst om 

kerneopgaven og måden den 

løses på. Nu er tiden så kom-

met til at sætte endnu mere 

fokus på at løfte den i flok. 

    Eftermiddagen begyndte 

med at styrkerne i både kerne-

opgaven, værdierne og den so-

ciale kapital blev synliggjort og 

trænet i samarbejde med kon-

sulentfirmaet iFLOK. Det blev 

den rette optakt til, at broerne 

skulle bygges. 

    I første omgang undrede 

mange sig over, hvordan der 

kunne bygges broer af avis-

papir, tape og lignende. Men 

alligevel lykkedes det for med-

arbejdere og ledere sammen. 

    Alle kom til at opleve, 

hvordan den sociale kapital får 

gnisten til at brænde for alvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Nu er porten åbnet for 

udvikling af den sociale kapital 

på Otiumgården, udtrykte 

plejehjemsleder Annette Buus 

det, da eftermiddagen var slut.  

    En af medarbejderne gav 

udtryk for, at ”bygge bro 

øvelsen” var god, fordi den 

giver så mange billeder på 

hverdagen – det var en god 

oplevelse, at det lykkedes.  

    Den eftermiddag samarbej- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dede alle om at skabe fælles 

forståelse af det nye begreb – 

social kapital. 

    Netop styrken i evnen til at 

levere kerneopgaven med 

nærvær, ansvarlighed og 

respekt var et billede man 

kunne nikke genkendende til 

på Otiumgården. At målingen 

fra iFLOK  samtidig synlig-

gjorde en særlig styrke i at 

samarbejde og hjælpe hinanden 

kom ikke bag på medar-

bejderne, men glæden ved 

arbejdet vokser, når det kom-

mer frem i lyset. 

    - Nu er vi klar til at tage fat 

på udvikling af vores styrker, 

sluttede plejehjemslederen, der 

ser frem til en spændende 

proces med social kapital på 

programmet. 
-iFLOK  

 


