
Din personlige læringsreise under Playmakerutdannelsen 

Skap verdi igjennom case fra egen organisasjon 

Vi har god erfaring med læring ved bruk av case fra egen arbeidshverdag. Vår opplevelse er at du via 

en case får arbeidet med stoffet på en slik måte at du lett kan knytte det opp mot dine daglige 

oppgaver, og således tidlig kunne få avkastningen på tid og penger som du bruker på 

Playmakerutdannelsen. 

Bruk av en case fra egen organisasjon er derfor obligatorisk igjennom utdannelsen. Vi vil avsette tid 

til å arbeide med både egne og hverandres case på selve modulene, og vi vil gi individuell støtte og 

veiledning mellom modulene. Og, arbeidet starter allerede nå – i god tid før første modul. 

Hva kjennetegner en god case? 

Det som vi mener er viktig i en case er at den skal være relevant for deg, enten i forhold til de 

arbeidsoppgaver du har nå – eller i forhold til den retning du ønsker å utvikle deg. Det bør være en 

case som påvirker kollegaer eller kunder, og hvor resultatet ikke er lagt på forhånd. Eksempler på 

case kan være: 

- Innføring av nye arbeidsoppgaver i en bedrift  

- Endre ansvar og roller i en organisasjon 

- Utvikling av nye produkter/tjenester i egen bedrift  

- Forbedre samarbeid og kommunikasjon mellom enheter  

Første oppgave 

Det som du skal gjøre senest 20. august er å kort beskrive en relevant case som du vil arbeide med. 

Du beskriver den ved å svare på spørsmålene under: 

1. Hvilken utfordring/mulighet er det du ønsker å ta fatt i? 

2. Hva vil det bety for organisasjonen om du lykkes med dette? 

3. Hva vil det bety for deg personlig om du lykkes med dette? 

4. Kort beskriv den organisasjon du er en del av, og hva din rolle er. 

Om du har spørsmål eller kommentarer er du hjertelig velkommen til å kontakte en av oss fire 

kursholdere på enten telefon eller e-post: 

- John Richard Hanssen, jrh@abilator.no / 911 22 779 

- Veronica Skjetlein, veronica.skjetlein@mometo.no / … 

- Line Vaarum, otium@sanserom.no / …. 

- Linn Slettum Bjerke, linn@kibu.no / …. 

Casen sender du på e-post til otium@sanserom.no senest 20. august. Vi ser frem til å høre fra deg, og 

lese mer om deg og din case. 

Med vennlig hilsen 

Linn, Line, Veronica og John Richard 
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