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Arbejdsmiljøseminar den 8. – 10. november 2021 

 

MANDAG DEN 8. NOVEMBER 

 

Kl. 18.00 – 18.15 Velkomst v/Evy Grønvall 

 

Kl. 18.15 – 19.00 Oplæg ved næstformand Michael Budolfsen 

 

Kl. 19.00 – 19.30 Oplæg ved trivselskonsulent Birgit Kjeldsen 

 

Kl. 19.30 – 21.00 Middag 

  

Kl. 21.00 – 21.45  Et festligt indslag 

 

Kl. 21.45 - ??? Netværk og socialt samvær 

 

 

TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER 

 

Kl. 08.45 – 09.00 Godmorgen v/Evy Grønvall 

 

Kl. 09.00 – 09.05 Funktionel hjernetræning – klar, parat, lyt og lær  

 Vi får grinet frem og skærpet sanserne v/Joblife A/S 

 

Kl. 09.05 – 12.00 Vi siger det højt v/ chefkonsulenterne Katrine von Schimmelmann og Nis 

Kjær, Joblife A/S 

 Introduktion til psykologisk sikkerhed. Vi hører om en række tankevæk-

kende eksempler, hvor den psykologiske sikkerhed, eller mangel på 

samme, har spillet en afgørende rolle. Vi afprøver spil og metoder, der kan 

anvendes på jeres egen arbejdsplads efterfølgende. 

 

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost 

 

Kl. 13.00 – 13.05 Funktionel hjernetræning – klar, parat, lyt og lær v/Joblife A/S 

 

Kl. 13.05 – 16.30 Samarbejde – hver for sig v/ Katrine von Schimmelmann og Nis Kjær.  

 Coronakrisen har udfordret vores måder at organisere samarbejdet på, 

men den har også lært os nye og anderledes metoder, teknikker og virke-

midler. Vi ser ind i en fremtid, der rummer et væld af muligheder, og hvis vi 

griber det rigtigt an, kan der hentes store gevinster i form af øget fleksibili-

tet, effektivitet, læring, kreativitet og udvikling. Vi ser også på risikoen for, 

at vi vil føle os alene, isolerede og udfordrede på at holde energien for at 

sikre en effektiv hverdag.  
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Kl. 16.30 – 18.00 Netværk i det fri, hvis vejret tillader det (og det gør det jo nok😊) 
 

Kl. 19.00 –   Middag med efterfølgende socialt samvær. 

 

 

ONSDAG DEN 10. NOVEMBER 

 

Kl. 08.30 – 08.40 Godmorgen v/Evy Grønvall 

 

Kl. 08.40 – 08.45 Funktionel hjernetræning – klar, parat, lyt og lær v/Joblife A/S 

 

Kl. 08.45 – 12.00  Sjov og alvor – hvor går grænsen v/ psykolog Rikke Pabian og Nis 

Kjær, Joblife A/S.  

 Vi hører det ofte ”vi har en rå men kærlig omgangstone”, ”me too”, 

”sexchikane – det er da et personalegode”, ”vi har galgenhumor hos 

os”. Men hvor går grænsen for, hvad vi kan tillade os på arbejdsplad-

sen? Er alle enige i at det bare er humor? Mobning kan være særde-

les alvorligt for de involverede. Men vi må ikke, i vores bestræbelser 

på at undgå det onde, miste gnisten og nerven i arbejdsmiljøet. For de 

fleste mennesker er netop samspillet med kolleger, det der giver ar-

bejdsglæde.  

 

Kl. 12.00 – 12.45  Frokost 
 

Kl. 12.45 – 12.50 Funktionel hjernetræning – klar, parat, lyt og lær v/Joblife A/S 
 

Kl. 12.50 – 14.00  Kunsten at bære kulturen v/ Michael Svendsen  

 Michael Svendsen er humoristisk og energisk, og i sit foredrag sætter 

han fokus på det, som er særdeles efterspurgt blandt både ledere og 

medarbejdere, men ofte svært at sætte ord på. Nemlig, hvad vil det 

egentligt sige at bære en kultur? Hvad er det præcist, der skal bæres? 

Og hvad får vi ud af det? Det handler blandt andet om begejstring, re-

lationer, ydmyghed, autenticitet og ikke mindst ansvar.  

 

Kl. 14.00 – 14.30  Kaffepause med refleksion over Michaels oplæg.  

Kl. 14.30 – 14.50  Fælles opsamling v/Rikke Pabian og Nis Kjær  

Kl. 14.50 – 15.00  Kort opsamling på dagene 

Kl. 15.00 Tak for denne gang og kom godt hjem 

 

Dagene tilrettelægges med en vekselvirkning mellem oplæg, refleksioner, drøftelser, erfa-

ringsudveksling, afprøvning af metoder og værktøjer, og der er naturligvis indlagte pauser, li-

gesom der vil være walk and talk, hvis vejret arter sig. 

 

Der tages forbehold for ændringer 


