Krænkende handlinger
og mobning
Krænkelser på arbejdspladsen, herunder mobning
og seksuel chikane har alvorlige menneskelig omkostninger og negativ indflydelse på samarbejdet og
produktiviteten.
Trods der på mange virksomheder gøres en indsats for
at forebygge krænkende adfærd, oplever 12 procent at
blive udsat for mobning og knap fire procent at blive udsat for seksuel chikane. Temaet aktualiseres yderligere
af, at ny, strammere lovgivning er på vej og ikke mindst
af de seneste års øgede opmærksomhed på seksuel
chikane som følge af #metoo-kampagnen.

TekSam afholder i samarbejde med BFA-industri to
temadage om krænkende handlinger og mobning.
Temadagen afholdes som udvidede temadage fra
kl. 10.00 til 15.30. Det giver mulighed for at komme
godt rundt om temaet og for at udveksle erfaringer
med andre deltagere på temadagene.
Det er lykkedes os, at få Ståle Einarsen fra Bergen
Universitet til at komme og være indlægsholder
på temadagene. Ståle Einarsen er en af de største
kapaciteter i verden på dette område, og han har i
mange år arbejdet med disse temaer.

T E M ADAGEN E A F HOLDES
Torsdag den 20. september 2018 • kl. 10.00-15.30 • Odense-OCC, Ørbækvej 350, 5220 Odense
Torsdag den 7. marts 2019 • kl. 10.00-15.30 • Silkeborg-Langesøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg
Tilmelding her
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Krænkende handling
og mobning
P RO GR A M PU NKTER
Hvad er mobning, chikane og krænkelser på arbejdspladsen?
Hvad siger forskningen om årsager og konsekvenser?
Lovgivning og aftaler relateret til krænkende adfærd?
Ansvar og roller i det forebyggende arbejde?
Håndtering af påstande om mobning og chikane
#Metoo – Hvad har vi lært?
Nyere fænomener, f.eks. cybermobning
Hvad kan TekSam og BFA-industri hjælpe din virksomhed med?

Dagen vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppedrøftelser.
Der vil være indlagt frokost og kaffepauser i løbet af dagen.
Ståle Einarsen er uddannet psykolog og er professor ved Bergen
Universitet i arbejds- og organisationspsykologi. Ståle Einarsen har i
mange år arbejdet med mobning og chikane.
En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en
repræsentant for både ledelses- og medarbejdersiden.

