Temadage om håndtering
af konflikter
TekSam har i samarbejde med BFA-industri lavet to
temadage omkring konflikthåndtering. Vi skal sammen
have en energisk dag med masser af grin blandet med
refleksion og alvor, når vi skal undersøge kommunikation og konflikthåndtering. Vi skal helt ned i jord højde
med jordnære eksempler og redskaber til brug i dagligdagen.
Vi skal undersøge de mekanismer, der styrker tilliden,
trivslen og forståelsen på arbejdspladsen. En arbejdsplads, hvor vi ser hinanden som medspillere, og hvor
uenigheder ses som en styrke fremfor et irritationsmo-

ment. En arbejdsplads hvor vi tør tale åbent og ærligt
men på måde, så vi ikke unødvendigt sårer eller krænker andre. Vi kommer til at tale om, hvordan vi kan arbejde med konflikter, så vi kommer vi videre med ny
indsigt. Det vi arbejder med på dagen kan også bruges
såvel på arbejde- som på hjemmefronten.
Kurset igennem veksles mellem oplæg samt øvelser og
vidensdeling. På denne måde kobles indholdet direkte
til brug i egen dagligdag. Vi håber, I alle er parate til at
være aktive medspiller på dagen og at byde aktivt ind i
øvelserne.

T EM ADAGEN E A F HOLDES
4.juni 2019, kl. 10.00 – 15.30 – Gl. Vindinge, Gamle Vindingevej 17, 5800 Nyborg
11. juni 2019, kl. 10.00 – 15.00 – Langesøhus, Vestre Ringvej 51, 5800 Silkeborg
Tilmelding her

Program se næste side â

Temadage om håndtering
af konflikter
PROGRAM
På selve dagen får I
•

Et fælles sprog og en fælles referenceramme til at forstå- og tale om kommunikation.

•

Indsigt i hvordan vi kan anskue uenigheder som en styrke frem for en ulempe.

•

Redskaber til at håndtere konflikter, så vi tager ansvar for den gode tone på arbejdspladsen.

•

Redskaber til at støtte andre mennesker i konflikt.

Om Rune Strøm
Rune Strøm er foredragsholder, forfatter og kursusleder. Han og internationalt certificeret Master
practioner i meditation (konfliktmægling), og han holder en lang række foredrag og kurser indenfor
kommunikation og konflikthåndtering for virksomheder, foreninger, institutioner m.fl. i det private
og offentlige. Runes erfaringer har udmøntet sig i bogen ”Så tal dog pænt for helvede”, flere fagartikler
om emnet samt en deltagelse som ekspert i Danskernes Akademi på DR2, hvor der blev sat fokus på
kommunikation og konflikthåndtering samt trivsel. Læs mere på runestrom.dk.

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant for både ledelsesog medarbejdersiden.
Hvis man er forhindret i at møde op til en temadag hvor man er tilmeldt, bedes man melde
afbud, da det kan give plads til andre på venteliste.

