3 områder jeg ønsker å jobbe
med fra lederspørsmålene.
1.
2.
3.

SMART mål
S spesiPikke
M‐ målbare
A attraktive
R realistiske

Område 1
Konkrete planer for å nå målet
*

*

Ttidsbestemte

Hvorfor har vi medarbeiderevaluering?
Lederskap har alltid retning og derfor trenger vi konkrete mål for
oss selv og de vi leder. Mål er ikke det samme som krav. Dette
gjelder like mye for deg selv som de du leder. Likevel er det sjeldent
vi tør å evaluere oss selv for å bli bedre og sette nye mål for videre
utvikling. Derfor må ønsket om å lykkes være drivkraften å vinne
over frykten for å mislykkes.

Hvordan gjør jeg det?
Dette arket skal brukes sammen med lederen din i en
medarbeidersamtale hvert år eller halvår.
Arbeidsmetoden er at du først leser gjennom siden med «hva er
viktig for oss» og «viktige bibelvers for medarbeidere». Derretter
leser du gjennom lederspørsmålene og evaluerer deg på en skala
fra 1‐10 på hvert område. Videre arbeider du med konkretisering
av hvordan det kan se ut for deg i praksis. Bruk SMART målene som
en metode for å skrive konkrete handlingsplaner.

Viktige bibelvers for Medarbeidere

1 Kor 11,1: Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!

*

Ef 3 1421: ..Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte
bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som
overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!..

Område 2

Joh 15 117: ..Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva
dere vil, og dere skal få det.

Konkrete planer for å nå målet
*

Matt 11,2830: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile.

*

Jes 50,4: Herren min Gud har gitt meg
en disippels tunge,
så jeg med mitt ord kan styrke den trette.
Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.

*

Salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting...

Områdel 3
Konkrete planer for å nå målet

Gal 2,2021: Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg
nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn,
som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For
hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

*

Lukas 10 112: Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn
grøden hans..

*

Kol 2,67: Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær
rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i,
med overstrømmende takk til Gud!
1 Kor 9,5a: For vi er Guds medarbeidere..

*

1 Pet 2,9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk,
et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han
som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

MEDARBEIDERE

Ha meg til forbilde slik jeg har
Kristus som forbilde
1 Kor 11:1

MEDARBEIDERSAMTALE
Hva er vikitg for oss som disipler og
medarbeidere
Vi tror....

...at Jesus har kalt oss til å følge ham. Det betyr at vi tar
etterfølgelsen seriøst. Vi tror at medarbeidere i er de
viktigste byggesteinene for at barne og ungdomsmiljøet
blir trygt, utfordrende og Jesussentrert. Vi tror derfor det
er viktig å holde hverandre ansvarlig for livet og
utviklingen av oss som ledere.

Evalueringsskala
Evaluer deg selv på en skala fra 1-10 på alle
lederspørsmålene der 1 er dårlig og 10 er helt optimalt.
Velg så ut 3 områder fra denne skalaen som du ønsker
arbeide med videre. Konkretiser hvordan det vil se ut for
deg i praksis på baksiden av lederspørsmålene. Husk at
du ikke trenger å velge de tre områdene du evaluerer deg
selv lavest på. Det viktigste er at du er motivert for å
arbeide med dem.

Grunnholdning til ledere
En leder lever med Jesus i hverdagen, er en lagspiller og tar
ansvar og initiativ i forhold til sine gaver og talenter.
Karakter (rotfestet) etterfølger
1. Lever som om Jesus alltid er der
2. Er trofast (komme på tiden, gjennomføre som avtalt), stiller
opp om det trengs
3. Tar meg tid til å være alene med Gud i stillhet, bibel og
bønn
4. Planlegger tiden min og lever i balanse mellom arbeid og
hvile

...at Gud har skapt oss i sitt bilde. Jesus har kalt oss til å gå
i hans ferdiglagte gjerninger ledet av DHÅ. Vi er derfor
medskapere i hans skaperverk og i Hans rike.

5. Har bibelkunnskap
6. Ser sterke og svake sider hos meg selv

...alle medarbeidere. Det betyr at noen er satt til å tjene,
noen er satt til å administrere, noen er satt til å lede,
noen er satt til å undervise, noen er satt til å spille osv…
Det er derfor ingen oppgaver som er mer verdifulle enn
andre. Når vi sier at vi alle er medarbeidere mener vi
med dette at vi er mer opptatt av å gjøre hverandre gode
og Pinne ut hva vi er gode på enn vi er ute etter en
bestemt ”posisjon” eller ”rolle”.

7. Har en åndelig veiler/mentor/bekjennelsesvenn
Kjemi (Raus) lagspiller
8. Engajserer og samler folk rundt klare mål
9. Er opptatt av å ansvarliggjøre de jeg leder, men er ikke
opptatt av å kontrollere dem
10.Ønsker forandring velkommen og ønsker alltid at det beste
forslaget vinner

...vi trenger andre for å lykkes. Vi gir ydmykt og stolt det
vi har fått videre til andre slik at de kan utvikle seg til å
bli bedre, forstå livet og kjenne Jesus. Æreskransen
(medaljen) som Paulus snakker i 1 Tess 2,19 er
mennesker som vi har investert i. Det er dem som er
medaljen rundt halsen vår og ikke andre prestasjoner.

11.Engasjerer og får med meg andre
12.Utvikler de rundt meg (medlere, barn/ungdom, venner osv)
Kompetanse (relevant ) gaver og ansvar
13.Er flink til å forbedre og videreutvikle meg selv

...evangeliet er kraften som frelser mennesker. Derfor er vi
alle opptatt av å invitere mennesker til å følge Jesus. Han
er sentrum og den det handler om.
...på ekte levd liv. Det betyr at vi lever sant med livene
våre. Vi er opptatt av en solid karakter. Folk skal kunne
stole på oss og vite at vi også lever i samsvar med ordene
vi bruker. Livene våre må være større forbilder enn
ordene våre.

Lederspørsmål

14.Er nysgjerrig og lærevillig
15.Har et oppriktig engasjement for de jeg leder
16.Har et realistisk forhold til eget og andres energinivå og
tidsbruk
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17.Har et klart bilde av hva jeg skal gjøre og hvilke gaver Gud
har lagt ned i meg

