
Workshop: Vil I have støtte til at forbedre jeres arbejdsdag
og driften?
! " # $

Kom til en tre timers workshop, hvor I får inspiration fra andre virksomheder og støtte fra arbejdsmiljørådgivere,
forskere og BFA Industri.

Hvor?
Silkeborg
6. september kl. 12.00-15.00  
Langesøhus
Vestre Ringvej 51

Jørlunde
23. november kl. 12.00-15.30
Metalskolen Jørlunde
Slagslundevej 13

Der serveres en sandwich.

Hvem kan deltage?
Arbejdspladser med kortuddannede
medarbejdere på industriområdet

En leder, som har ansvar for
arbejdsmiljø

En arbejdsmiljø og/eller
tillidsrepræsentant

Tilmelding

Klik her for tilmelding til
workshop

Derfor bør I deltage

Vi kan støtte jer i at
Skabe trivsel og produktive
arbejdsdage

Fastholde medarbejdere

Mindske fysisk belastning og
smerter

Forbedre tonen

I vil få
Hjælp til at afklare jeres
udfordringer

Rådgivning tilpasset netop jeres
situation

Inspiration til løsninger

I vil gå hjem med
Input til jeres arbejdsmiljøarbejde
(APV)

Relevante materialer

Forslag til et skræddersyet forløb

Mulighed for mere støtte
Efter workshoppen kan I arbejde videre med løsningerne fra workshoppen i et gratis skræddersyet forløb fx på 3-4 møder i
arbejdsmiljøgruppen med støtte fra en arbejdsmiljørådgiver.

Baggrund
Workshoppen er del af et forskningsprojekt hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at undersøge, hvordan
viden om arbejdsmiljø kan gøre mere gavn på arbejdspladser.

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig Administration og TeamArbejdsliv hjælper med at gennemføre forløbet.
Arbejdsmiljøforskningsfonden og Fagbevægelsens Interne Uddannelser støtter økonomisk.

Læs mere om Styrket evidensbaseret arbejdsmiljøpraksis (SEAP)

Vi har plads til 12 arbejdspladser.

Vi kompenserer for kørsel og timeforbrug for én tillidsvalgt per arbejdsplads. Den tillidsvalgte skal være organiseret i et forbund
under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der er medlem af FIU-samarbejdet.

Kontaktpersoner på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Chefkonsulent Ole H. Sørensen

Ph.d studerende Peter Aske W. Svendsen

Tilmeld dig nyhedsbrev

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forskning Formidling Uddannelse Værktøjer Arbejdsmiljødata Nyt

Medarbejdere Om NFA Job Kontakt Presse

Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Telefon 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@nfa.dk
CVR: 15413700 EAN: 5798000399518 | TilgængelighedserklæringPrivatlivspolitik
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