
DEN
MODIGE

DUO
Invitation til seminar for tillidsvalgte

5. – 7. oktober 2022 
Scandic Bygholm Park, Horsens



Du får på seminaret ny viden, mulighed for at reflektere, diskutere med dine tillidsvalgte kol-
leger, kredsen og ledelsen og få afprøvet dine holdninger.

I en uforudsigelig dagligdag, er der mere end nogensinde før brug for trivsel og tryghed. Det 
er derfor vigtigt, at du holder dig aktuel og relevant i din rolle som tillidsvalgt i den hverdag, 
du er en del af.
 

Den modige DUO – en vej til at opbygge psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet. 
Psykologisk tryghed er et forskningsbaseret begreb som dækker over ansattes oplevelse af 
at kunne tale frit om alt, hvad der er relevant for arbejdet – også det, som er svært at tale om. 
Og hvorfor er det nu vigtigt? Undersøgelser viser, at arbejdsfællesskaber, der oplever en høj 
grad af psykologisk tryghed, lærer bedre af hinanden, er mere rummelige over for hinanden, 
trives bedre og har en højere effektivitet og kvalitet i arbejdet.

På seminaret dykker vi længere ned i begrebet psykologisk tryghed, ligesom du får mulighed 
for at undersøge, hvordan du oplever graden af psykologisk tryghed i eget arbejdsfællesskab. 
Endelig undersøger vi, hvad der skal til for, at den lokale arbejdsmiljøgruppe udøver modige 
handlinger, der kan understøtte en endnu højere grad af oplevet psykologisk tryghed.

Seminaret faciliteres af Mille Mortensen, Københavns Universitet og vil være en vekselvirkning 
mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Du kan læse mere 
om Mille her: www.millemortensen.dk

Dialog med ledelsen
Traditionen tro stiller Anders Dam, Per Skovhus og Knud Nørbo op til dialog. Her får du og 
ledelsen mulighed for at tage emner op, der fylder - eller, som I er nysgerrige på. 

Inden seminaret vil det være en god idé, at du har forberedt de emner, der betyder noget for 
dig og dine kolleger i afdelingen. 
Under selve debatten er det givtigt, at I som tillidsvalgte griber dialogen og bakker hinanden 
op. 
Debatten afvikles som paneldebat i plenum.

Lidt til de ”små grå” at slutte seminaret af på
Som afslutning på seminaret byder vi på lidt anderledes inspiration til, hvordan vi kan leve 
længe og godt.

http://www.millemortensen.dk


Praktisk information

Tid:
Ankomst onsdag den 5. oktober 2022 fra kl. 17.00.
Kl. 18.00 – 19.00 vil der være dialog med kredsens formandskab om aktuelle emner. 
Der er middag kl. 19.15.
Seminaret slutter fredag den 7. oktober kl. 14.15.

Sted:
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

Transport:
Tog: Du skal selv sørge for togbilletter. Du får refunderet din udgift ved at sende udgiftsbilag 
med kvittering til bach-jensen@jyskebank.dk. Vi anbefaler, at I laver en samlet bestilling for 
jeres netværk. Det gør det nemmere at administrere for os – og I kan sidde sammen i toget.
I kan gå gennem parken fra stationen og direkte til Scandic Bygholm Park. Der er ca. 1 km.
Bil: Hvis du kan følges med en eller flere kolleger, må I gerne køre selv. Kørsel godtgøres efter 
statens takster.

Overnatning: 
Du overnatter på enkeltværelse. Hvis du ønsker at overnatte sammen med en kollega, kan du 
vælge dobbeltværelse i forbindelse med tilmeldingen. 

Påklædning:
Der bliver mulighed for at gå eller løbe en tur i den store park, der findes lige uden for dørene 
på Scandic Bygholm Park. Så tag tøj med, der passer til dit behov og vejret. 

Tilmelding:
Tilmeld dig på kredsens hjemmeside www.jyskebankkreds.dk senest 23. juni 2022. 

Frihed:
Ifølge overenskomsten har alle tillidsvalgte fri til at deltage i seminaret.


