Personalepolitisk konference
Rammer for ytringsfrihed – rammer for tillid !!!
Esbjerg,10-02-2021

Til samtlige TR, AMR, ledere og mellemledere (medlemmer eller særlig aftale via egen fagforening)
Der inviteres hermed som tidligere annonceret på kredsens hjemmeside og via mail til Personalepolitisk
konference
Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 9.00 – 15.45
på Zoom (link tilsendes senest d. 15. Marts 2021)
Kl. 8.00

Mødeforummet åbner – mulighed for teknisk assistance

Kl. 8.45 – 9.00

Velkomst, v. kredsformand Finn Harald Rasmussen samt spilleregler for mødet

Kl. 9.00 – 10.45

Posivitetsfascisme på fremmarch v. Rasmus Willig Sociolog, forsker og forfatter

Positiv tænkning, positiv psykologi og lykkeforskning er på fremmarch overalt og vi skal kunne “se
muligheder frem for begrænsninger”, “være løsningsorienterede og ikke hænge os i det, som ikke
fungerer” og ikke mindst have en positiv indstilling frem for at stille os kritiske over for forhold på
arbejdspladsen. Det skulle alt sammen gøre os mere glade, mere effektive og øge vores trivsel.
Rasmus Willig er yderst kritisk over for disse floskler og sammenligner den positive tænkning og positive
psykologi med fascismen. Alle skal marchere i samme takt. De, som er negative, skal sorteres fra og har
ikke noget at gøre i den nye verden. Oplev et provokerende og ”negativt” foredrag, når Rasmus Willig
kommer med horrible eksempler fra den glade konsulent- og coachingindustri.

Rasmus Willig,
Sociolog, forsker og
forfatter. Stiller spørgsmål
ved moderne begreber som
coaching, robusthed,
anerkendende ledelse og
selvledelse.

Kl 10.45 – 11.00 PAUSE

Kl. 11.00- 12.45 Tillid og samarbejde v. Asger Fredslund, Foredragsholder og coach
Fornem sneen, kulden og den arktiske natur, når en Siriusmand tager dig med en tur til Nordøst-grønland.
Dette foredrag vil give dig nye måder at tænke på, og du får inspiration til at tage nye initiativer og til at
tilføje den ekstra gnist, der gør dig endnu bedre. Det, der skal skabe vores fremtid, findes i hver eneste af
os. Lad Asger Fredslund hjælpe jer med at frigøre det og få en forrygende mulighed for at påvirke
virksomhedens resultater positivt. Dette Asger Fredslund foredrag belyser vigtigheden af, at alle trives i
hverdagen og arbejder som et team. Medarbejdernes indstilling til jobbet kan udgøre forskellen mellem
succes og fiasko.
Kl. 12.45 – 13.45

Asger Fredslund
Foredragsholder, coach og
tidligere medlem af
Siriuspatruljen

FROKOSTPAUSE

kl. 13.45 – 15.45 Kunsten at brokke sig v. Storm Stensgaard, forfatter og stressrådgiver
Et sjovt og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af danskernes yndlings beskæftigelser, nemlig
brok. Vi brokker os meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive endnu bedre
til det? Kan vi brokke os mindre eller på en bedre måde? Kan vi med fordel anskue brok som en
kunstform og/eller gå videnskabeligt til værks? Med en humoristisk tilgang tager Storm afsæt i sin
stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold
til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så
det bliver konstruktivt og nyttigt. Foredraget udformes som en underholdende skattejagt, hvor vi kommer
langt omkring bl.a. smil, spejlneuroner, social kapital og kønsforskelle. En anderledes, men brugbar
tilgang til den sunde arbejdskultur.
15.45

Tak for i dag
Med venlig hilsen Socialpædagogerne kreds Sydjylland
(PRAKTISK INFO - SE BILAG)

Storm Stensgaard
Socialpædagogerne
Sydjylland
Forfatter
og stressrådgiver
Vestkraftgade 1, 2

Storm
beskæftiger
sig både
6700
Esbjerg
som forfatter,
foredragsholder og
Tlf. 7248 6250
familiefar
Fax. 7248 6280

sydjylland@sl.dk

