Psykisk arbejdsmiljø

– fra kortlægning til handling
TekSam holder, i samarbejde med BFA-I, tre tema
dage omkring Psykisk arbejdsmiljø – fra kortlægning til handling.
På mange virksomheder laver man forskellige kortlægninger af det psykiske arbejdsmiljø, men hvordan får man omsat den viden til konkret handling.

På temadagen vil deltagerne få ideer og inspiration
til at omsætte kortlægningen til handling.
Programmet giver også deltagerne kendskab til andres erfaringer på området og du vil få mulighed for
at drøfte egen situation i grupper og dermed få omsat teori til handling.

T E M ADAGEN E A F HOLDES
Tirsdag den 12. juni 2018 – 12.00-15.30 – Scandic Ålborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Ålborg Øst
Onsdag den 13. Juni 2018 – 12.00-15.30 – Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Torsdag den 14. Juni – 12.00-15.30 – Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup
Tilmelding her

Program se næste side â

Psykisk arbejdsmiljø

– fra kortlægning til handling
PROGRAM
KL. 12.00

Sandwich

KL. 12.30

Velkomst

KL. 12.40

Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det vigtigt at arbejde med

		

det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

KL. 13.00

Hvordan kortlægger man det psykiske arbejdsmiljø på sin egen arbejdsplads.

		

Og hvordan går man videre med resultaterne? Metoder og processer.

KL. 13.30

Gruppedrøftelse: Hvad har vi hørt og hvilke udfordringer har vi,

		

når vi skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

KL. 13.45

Opsamling og dialog

KL. 14.00

Pause

KL. 14.30

Hvordan laver vi handleplaner og hvordan sikrer vi, at vi kommer i mål

		

med handleplanerne? Metoder og processer.

KL. 15.00

Gruppedrøftelse: Hvad har vi hørt og hvilke udfordringer har vi,

		

når vi skal omsætte resultaterne fra kortlægningen til handling?

KL. 15.15

Opsamling og dialog

KL. 15.30

Afrunding

Temadagen vil veksle mellem oplæg fra Thomas Clausen, diskussion i mindre grupper
og i plenum for at sikre at deltagerne kan relaterer temaet til deres egen dagligdag.
Oplægsholder Thomas Clausen, senior forsker, cand.scient.pol., ph.d.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant
for både ledelses- og medarbejdersiden.

