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Formålet med STAFET-modellen er at skabe bedre og mere interessante faglige
samtaler, som inspirerer til en engageret, omsorgsfuld og eksperimenterende praksis.
Arbejdslivet giver mange muligheder for at opleve, at ens arbejdsindsats ikke slår til.
Det er let at blive ramt af fiasko-, forkertheds- eller utilstrækkelighedsfølelser. Krav om

”effektiviseringer” skaber vanskelige vilkår for arbejdsglæden.

STAFET er en model, der kan bruges i alle former for faglige drøftelser: sagssupervision,
klientkonferencer, faglig udvikling, sparring, faglige ”runder”, faglige stop-op-dage,

faglige refleksioner, teamudviklingsdage osv.

STAFET-modellen er en enkel metode, hvorpå man kan gøre faglige drøftelser
interessante og værd at bruge tid på.

STAFET-modellen kræver ikke mere tid end andre former for kollegiale drøftelser. Den
er udviklet, så den kan benyttes til intern sagssupervision på 20 min., men den kan
også danne baggrund for struktureringen af et fagligt dagsseminar. Det eneste,
metoden kræver, er deltagernes forståelse af forskellen på en faglig drøftelse, der
beskriver og konkluderer, og en faglig drøftelse, der udforsker og eksperimenterer.

Ved at indføre STAFET-modellen og den form for bevidning, den indebærer, kan man
skabe en professionelt funderet venskabsånd, der skaber større arbejdsglæde og mere
omsorg – med mulighed for at forholde sig relevant og til gensidig inspiration for

hinanden. 
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