Kaj Gandrup og Mads Helms lægger vægt på god
personaleledelse og bruger bl.a. tavlemøder til at
dele viden på tværs af arbejdsholdene.
Foto: Morten Telling

DET MÅ GERNE VÆRE
SJOVT AT GÅ PÅ ARBEJDE
Sommerbjerg I/S har mange ansatte og mange malkekøer.
Det fører let til rutineprægede arbejdsopgaver, og skal medarbejderne
tiltrækkes og fastholdes på gården, kræver det god ledelse

AF IRENE BRANDT
Hver onsdag klokken 11 samles alle medarbejderne på Sommerbjerg I/S til tavlemøde ved den hvide tavle bag malkerummet
på gården. Mødet foregår stående og er ganske kortvarigt; men
alle kan komme med forslag til tiltag, der kan forbedre driften på
gården.
Fredag formiddag, hvor Økologi & Erhverv lagde turen forbi
gården, er der mennesketomt i baggangen. Morgenmalkningen
er for længst afsluttet, og mælken er allerede blevet hentet af
tankbilen fra Them Andelsmejeri; men et hurtigt kig på tavlen viser,
at tavlen, der oprindelig blev indført som et arbejdsredskab til
Lean-indsatsen på gården, er blevet et naturligt samlingspunkt for
gårdens ansatte, hvor de kan dele viden på tværs af arbejdsholdene.
- Vi er et stort landbrug med mange ansatte. Udfordringen for os
er, at vi derfor har en række faste rutiner. Til gengæld er de ansatte
en del af et team, og det er attraktivt for de medarbejdere, vi
ansætter, siger Mads Helms, der er 3. generation på Sommerbjerg
I/S. I 2007 ansatte han Kaj Gandrup som driftsleder i stalden på
gården, med henblik på at skabe bedre arbejdsforhold for gårdens
stald-medarbejdere,
KO-MAND
- Jeg er en ko-mand med menneskelige egenskaber, præsenterer
Kaj Gandrup sig og tilføjer:
- Personaleledelsen kører jeg helt efter bogen. Vi holder MUSsamtaler, vejledningskonferencer med eleverne og deres lærere
samt forventningsafklaring ved ansættelse.
Kaj Gandrup lægger vægt på – både for gårdens og elevernes
egen skyld – at de i løbet af de tre første måneder, der også er elevens prøvetid på gården, viser, at de kan klare opgaverne.
- Arbejdstiderne - vi begynder morgenmalkningen klokken 3.15
og malker til kl. 7 - stiller store krav til eleverne. De skal kunne
komme op om morgenen, og de skal kunne holde til arbejdet, som
er fysisk hårdt, siger Kaj Gandrup.
Kan de klare mosten, slækker han til gengæld på effektivitetskravene.
- Det allerbedste er, når jeg kan høre, de griner inde i malke-
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stalden, for det må gerne være sjovt, at gå på arbejde, siger Kaj
Gandrup.
MEDINDFLYDELSE
Arbejdsglæden fremmes også gennem brugen af tavlemøderne.
I løbet af ugen hænger medarbejderne forslag op til ændringer.
Det behøver ikke at være store tiltag, bare forslagene kan få arbejdsdagen til at fungere bedre, siger Kaj Gandrup og tilføjer efter
en lille tænkepause:
- Et af de seneste forslag handlede for eksempel om at vores
skovle mærkes, så man kan se, hvor de hører til. Det er jo en kilde
til irritation, hvis staldfolkene hele tiden skal rende rundt og lede
efter en skovl, som er udlånt men aldrig kommet tilbage på plads.
Kaj Gandrup er ikke i tvivl om, at medarbejderne på gården er
glade for tavlemøderne, der giver dem indflydelse på deres egen
arbejdsdag.
- … og det betyder altså meget for mig, at de er glade. Kan jeg
mærke, der er noget galt, så må jeg finde ud af, hvad problemet
er, så vi kan få det løst, siger Kaj Gandrup, der af og til – men
sjældent, fordi det meste tages i opløbet – også må tage rollen
som konfliktmægler på sig.
LEDERKURSER
Kaj Gandrup måtte til Nordjylland, da han kort efter sin ansættelse skulle på Lean-kursus, for det var Landbo Nord, der havde
kurset. Siden har han været af sted en gang årligt til et netværksmøde sammen med andre driftsledere, der bruger Lean-metoder på
arbejdspladsen.
- Det er et godt netværk, og vi tager hvert år aktuelle emner op.
Sidst var det den svære samtale, der var på programmet. Det var
et rigtigt godt emne, og vi fik en god træning på mødet, siger Kaj
Gandrup.
UDDELEGERING
Arbejdsglæden på Sommerbjerg fremmes også gennem uddelegering af ansvarsområder:

LEDELSE

- Én har ansvaret for kalvene, en anden for klovene og en 3. er
ved at blive oplært i brugen af Heattime, så han kan følge, hvornår
køerne er i brunst. Vores opgave er at finde lige præcis dén opgave,
som den enkelte medarbejde har en særlig interesse for, siger Kaj
Gandrup og Mads Helms supplerer:
- Engagementet i medarbejdergruppen skyldes, at de føler, de har
et ansvar, og at de bliver påskønnet for det arbejde, de udfører, og de
initiativer, de tager.
GODT RENOMMÉ
Kaj Gandrup lægger ikke skjul på, at han selv i sin tid søgte arbejde
på Sommerbjerg, fordi han godt kan lide Mads Helms’ måde at arbejde med dyrevelfærd på.
- Dertil kom, at jeg også ville få nye udfordringer inden for per-

sonaleledelse og uddelegering, og det er jo spændende, siger Kaj
Gandrup.
Mads Helms er ikke i tvivl om, at gården har et godt renommé. På
Bygholm Landbrugsskole hedder det sig for eksempel, at Sommerbjerg har et godt arbejdsmiljø og en dygtig driftsleder.
- Eleverne snakker jo sammen, når de er på skole.
Så de ved også, at her får de lært at passe køer og ikke ret meget andet; men fordi vi tager mange nye tiltag op - for eksempel har vi bygget en kompoststald, og vi arbejder med sen fravænning af kalvene
– så er det ikke svært at tiltrække elever, konstaterer Mads Helms.

FAKTA
Sommerbjerg I/S ejes af Mads Helms og Ingeborg Brandt. Mads Helms’ far, Edvard Helms,
arbejder stadig på gården og har ansvaret for fodring og vedligehold på gården.
DRIFT
• 650 malkekøer
• 150 kalve
• Kvierne er udliciteret til nabogård.
• Ejet jord: ca. 340 ha
• Forpagtet jord: ca. 175 ha
• Omdriftsareal: ca. 500 ha
• Mælkekvote: 5.000 ton.

MEDARBEJDERE
Driftsleder:
• Fire elever
• Ansvarlig for kalve
• To elever
• Medarbejder hos kalvene
• Medarbejder med ansvar for reproduktion

Kilde: Videncentret for Landbrug

EN MARKMAND
En ansvarlig for fodring og vedligehold
• Medarbejder med ansvar for maskiner

Denne artikel blev 4. april 2014
bragt i Økologi & Erhverv nr. 542

FORMÅL MED TAVLEMØDER
• At have et forum, hvor bedriftens
ansatte på kort tid får planlagt ugens
gøremål
• At have synlige mål og nå dem
• At have en positiv dialog om arbejdsopgaverne
• At inddrage medarbejderne i planlægningen og gennemførelsen af arbejdet
• At opnå en forbedringskultur
• At vise synlig ledelse
• At opnå team-ånd
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