Rd og tips for ledere
Sett klare ml
Med klart definerte ml er det lettere for alle  forst hva klarsprksarbeid handler om.
Snakk med medarbeiderne om hva dere ¿nsker  oppn med klarsprksarbeidet. Nr du
som leder viser at klarsprk er viktig, inspirerer det til felles innsats.

F alle med p laget
Det er medarbeiderne som skaper resultatene. Involver s mange som mulig fra starten, og
diskuter hvordan dere arbeider med den skriftlige kommunikasjonen hos dere. Har dere et
felles sprk? Hva kan bli bedre, og hva m gj¿res for  f det til? Sett av tid til  diskutere
dette. Det gir engasjement, l¾ring og vilje til endring.

Legg en plan for endring
Ta utgangspunkt i hvordan dere skriver i dag. Hva m til for  bli bedre? Kanskje trenger
medarbeiderne mer kompetanse i klarsprk, kanskje b¿r de endre skrivevaner eller arbeide og
samarbeide p nye mter? F oversikt over hva dere vil endre, og legg en plan for  n mlet.

Tilrettelegg og f¿lg opp arbeidet
Det er i det daglige arbeidet at nye ferdigheter praktiseres og en ny skrivekultur etableres.
Gir du medarbeiderne dine nok tid til  arbeide med sprket? Fr de nok tid til  samarbeide
og gj¿re hverandre gode? Hvordan kan du f¿lge opp og gi tilbakemeldinger? Husk  gi st¿tte
og ros. Godt arbeid skal anerkjennes!

Tenk langsiktig og hold trykket oppe
Ingen blir en god skribent over natten. Klarsprksarbeid er fornyings- og endringsarbeid og krever
ofte mlrettet innsats over tid. Men det gr fint an  starte i det sm. Skrittvise endringer kan gi
store gevinster med tiden. Og det er viktig med jevnlige pminnelser for  holde trykket oppe!

Synliggj¿r resultatene
Gode resultater motiverer til innsats. Hvordan kommer resultatene til syne hos dere? Hvilke resultater
kan dokumenteres? Er det andre resultater som er mindre mlbare, men like viktige? Bryt gjerne
mlene deres ned i konkrete delml, og finn ut hvordan resultatene kan dokumenteres og f¿lges opp.

Sett klarsprksarbeidet i et st¿rre perspektiv
Husk at dere kan oppn mer enn akkurat de mlene dere har satt dere. Arbeidet med klarsprk gir
ofte flere positive ringvirkninger og resultater, som bedre samarbeid internt og utvikling av gode
tjenester for innbyggerne.

LÏr mer i nettkurset
Du finner det p www.klarsprk.no.

