Filtrering – inbjudan till kollegial träning
Till dig som i Stockholmstrakten vill träna filtrering med kollegor! Vi
träffas för att upprätthålla och utveckla filtreringskompetensen.
Under en produktmodul i Tisvilde i början av året växte hos mig en produkt fram. Den
handlar om att tydliggöra vad det är goda övningsledare gör när de övningar de leder
verkligen sätter spår i deltagarna. Idén är gammal men i Tisvilde fick den en annan
form. Då blev det klart att redskapet filtrering, till skillnad mot intervjuer, är det som
skall användas.
Hur gör riktigt bra övningsledare? Vad består goda övningar av? Vilka är nycklarna till
succé? De övningar eller snarare övningsledare jag vill filtrera är verksamma inom
säkerhet, räddning och liknande. Det finns, tror jag, all anledning att också filtrera andra
typer av övningar. Jag har en tro på att det finns isomorfi mellan hur skickliga ledare av
t.ex. kör-, livräddnings- eller andningsövningar agerar.
Det gemensamma

Vi, du och andra som nappar på inbjudan, träffas då och då för att träna filtrering.
Inledningsvis kan vi säkert ha nytta av att börja med någon film, teaterstycke eller
liknande. Jag hoppas dock att du också vill vara med och filtrera just övningar.
Arbetsgång

Film, ljudinspelningar och kanske noteringar från övningar är material vi kan filtrera.
Vill någon i gruppen vara med ute på fältet för att observera övningarna live är det både
möjligt och vore roligt. När vi filtrerar är det mitt ansvar att göra noteringar. Med ett
tillräckligt antal övningar filtrerade finns underlag för att skriva en rapport, vilket även
det är en del i min ram. Några artiklar i olika branschorgan är en del av det som skall
föras ut. Syftet är alltså att tydliggöra vad goda övningsledare gör och därefter
tillgängliggöra detta för andra som vill lära och utveckla sitt eget övningsledande.
Kjetil Monkvik heter en kommunikolog i Trondheim som arbetar inom räddningstjänsten. Kjetil skriver, på tal om att filtrera övningar, om chansen att både slå ett slag
för kommunikologin och sprida kunskap om bra övningar. Monica Ekenäs är en annan
kommunikolog som också backat upp idén. Monika är säkerhetschef på norska
Jernbaneverket.
Win win

Du är med och tränar och jag får chans att både träna och värdefull hjälp i att filtrera
övningar. Du kanske själv har något du behöver få filtrerat! Med kollegialt samarbete
satt i första rummet kan flera intressen tillgodoses!
Avslutningsvis

Vi träffas i Stockholmstrakten. På Hornsgatan har jag kontor tillsammans med andra
småföretagare. Här kan vi använda lokalerna utan att det kostar något.
Hör av dig så vi kan prata om detta. Ta det på allvar men inte så gräsligt högtidligt! Vår
träning är minst lika viktig som att föra ut kunskap i världen.
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