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Slik kommer du i gang på         -       - 
 

Bli fortrolig med Belbin Online og din administratorkonto 
Du får en skritt-for-skritt veiledning av oss etter at konto er satt opp. Skulle du deretter være usikker 
finner du både en Quick Guide og veiledningsvideoer på websidene for brukerressurser, fane 2: 

https://interplace.belbin-norge.no/Ressurser_72.asp 

Vær særlig våken når du setter opp en ny prosjektkonto og at du velger rett type ut fra det du 
trenger: «Åpen» eller «Unik». 

 

Bli fortrolig med teamrollene og rapportene   
Teamrollene ble utviklet for å beskrive atferd og gjensidig påvirkning når mennesker møtes. De er 
byggesteinene i Belbins modell.  

Den grunnleggende forståelse av rollene får du ved å: 

1. Lese heftet Belbin på 1-2-3 
2. Ta kapittel 1 og 2 i det nettbaserte grunnkurset – fane 1 
3. Studer rapporteksemplet i Brukerressurser, fane 3, (Teamrollerapport basert på 

egenvurdering) og de fem første sidene av dokumentet «Veiledning til rapporter» 
4. Gjennomfør dine første kartlegginger av enkeltpersoner. Bruk kun egenvurdering og følg 

veiledningen: «Slik gjennomfører du en kartlegging av teamroller med tilbakemelding». 

Når det er gjort har du den grunnkompetansen som skal til for å videreutvikle og forfine din bruk av 
Belbin. 

 

Bli fortrolig med brukerressursene 
Brukerressursene finner du her: 

https://interplace.belbin-norge.no/Ressurser_71.asp 

De er laget for å gi deg veiledning og inspirasjon i ditt Belbin arbeid. Stoffet under de tre første 
fanene har all den informasjonen du trenger for å komme i gang.  

Under de fire neste fanene finner du støtte for videre arbeid og videre egenutvikling. Start 
videreutviklingen med: 

1. Belbin fagkompendium, fane 4 
2. Kapittel 3 i det nettbaserte grunnkurset, fane 1 
3. Hent den inspirasjon i brukerressursene som er relevant for din bruk. 
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