Kommunikation og arbejdsfællesskaber
under forandringer
Der indkaldes hermed som annonceret på kredsens hjemmeside til temadag for TR,
AMR og ledere

Torsdag den 19. maj 2022, kl. 9:00 – 16:00
Bramdrupdamhallerne, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding
PROGRAM
9:00

Velkomst ved kredsen

9:05

Præsentation af deltagere

9:20

Samspillet mellem forandringer og arbejdsfællesskaber
v/Inger-Marie Wiegmann
Hvad er en forandring, forandringers dynamikker og konsekvenser? Hvad kendetegner
succesfulde forandringer? Hvad er et arbejdsfællesskab og hvilken rolle spiller det for
forandringen og konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø? Hvilken rolle kan TRIO
spille? Oplægget er bl.a. baseret på forskning i forandringer. Der vil være dialog
undervejs om udvalgte temaer.

10:35

Inger-Marie Wiegman
Arbejdsmiljørådgiver og
udviklingskonsulent.
Ekspert i arbejde med
psykisk arbejdsmiljø

Erfaringsudveksling i grupper og opsamling i plenum
Hvad fremmer/hæmmer at en forandring går godt i forhold til det psykiske
arbejdsmiljø og hvilken rolle kan TRIO’en spille?

11:35 Kommunikation og samarbejde i forbindelse med forandringer
v/Eva Toft
Opmærksomhedspunkter i forhold til kommunikation om forandringer Kommunikation
i forhold til inddragelse og modstand, samarbejde i forhold til konsekvenser i det
psykiske arbejdsmiljø, opmærksomhedspunkter, herunder roller for leder, TR, AMR.
Der vil være dialog undervejs

12:00
13:00
14:05
14:15
14:40

Frokost
Præsentation af værktøjer og afprøvning af værktøjer
Plenum: Vurdering af afprøvede værktøjer
TRIO: Hvad går vi hjem og gør

Eva Thoft
Arbejdsmiljø- og
udviklingskonsulent.
Ekspert i social kapital og
kommunikation om
arbejdsmiljø

Arbejdsglæde og humor
v/Rune Green
Rune Green bruger sin ekspertise som humorist til primært at rådgive i forbindelse
med brug af humor indenfor erhvervs- og arbejdslivet. Som ghostwriter, konsulent og
i høj grad som en levende og morsom formidler og foredragsholder

16.00 Slut
Der vil blive indlagt et par pauser i løbet af dagen ud over frokost.

Denne Temadag er for TR, AMR og Leder på arbejdspladsen, også dem der
evt.er ansat på en overenskomst uden for SL (medlemmer af FOA, DS, DSR
o.lign, kan deltage, mod et deltagergebyr på kr. 450.-, hvis din fagforening
godkender at du deltager)

Rune Green
Dramaturg og humorist

Tilmelding sker på kredsens hjemmeside (kun for medlemmer)
Så hvis din fagforening IKKE er Socialpædagogerne skal du sende
en mail med: Dit navn og mail adr.
Titel: AMR, TR eller Leder.
Arbejdsplads og EAN nr. (på hvem der skal betale),
samt hvilken fagforening der har givet tilsagn om din
deltagelse, til: sydjylland@sl.dk

Socialpædagogerne
Sydjylland
Randersvej 38
6700 Esbjerg
Tlf. 7248 6250
sydjylland@sl.dk

TILMELDINGSFRIST SENEST:

12. maj 2022

