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&
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To dage for ledere om
trivsel og samarbejde
København
27. september og 25. oktober
Århus
1. og 28. november

Trivsel og ledelse
På dette to-dages kursus får du viden om,
hvordan du som leder understøtter trivsel,
godt samarbejde og et positivt arbejdsmiljø. Du får konkrete redskaber, du kan
bruge direkte i din afdeling eller i dit team.
Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave, og du får mulighed for at sparre
med andre ledere om relevante cases.
Det er aftalt mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation,
at virksomheder skal tilbyde deres ledere
dette kursus.
Du får:
ΔΔ forståelse for din ledelsesrolle
i forbindelse med trivsel og
psykisk arbejdsmiljø
ΔΔ redskaber til at forebygge,
spotte og håndtere stress
ΔΔ redskaber til, hvordan du
håndterer konflikter, krænkende
adfærd, mobning, m.m.

Undervisningsform
Undervisningen har fokus på praktisk anvendelige værktøjer med udgangspunkt i
din daglige ledelsesopgave. Du får mulighed for at afprøve det, du har lært mellem
de to kursusdage.
Der er to undervisere og maks. 30 deltagere på hvert hold. Det giver dig mulighed
for at sparre med en bred gruppe af ledere.
Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ledere
med personaleansvar.
Udbytte
Efter kurset har du en bedre forståelse af
stress, samarbejde, konflikter og mobning.
Du kan spotte symptomer på mistrivsel,
og du har fået metoder til at forebygge
mistrivs el og dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Du går hjem med konkrete idéer til, hvad
du kan gøre i din egen afdeling og til at
rådgive opad. Du ved også, hvor der er
hjælp at hente.

Indhold
Dag 1
Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne
dilemmaer og fokuserer på lederens rolle
og personlige lederskab.
Du får viden om lovgivningen, de ledelsesmæssige dilemmaer og etiske overvejelser
samt overblik over centrale temaer.
Du bliver desuden præsenteret for en
hjemmeopgave, som tager udgangspunkt
i din ledelsessituation.
Dag 2
Du får mulighed for at arbejde mere intensivt med de temaer, der er mest relevante
for dig. Vi arbejder med udgangspunkt i
jeres hjemmeopgaver, så du får indsigt i
dine rammer og dit eget handlerum.

Kursusoversigt
Dag 1

Dag 2

Formiddag
ΔΔTrivsel og psykisk arbejdsmiljø –
hvordan hænger det sammen?
••Vigtige metoder
•• Systematisk indsats
ΔΔ Lederrollen og personligt lederskab
– hvordan understøtter jeg trivsel
og et godt psykisk arbejdsmiljø?

Formiddag
ΔΔAnerkendende feedback
ΔΔ Feedback på hjemmeopgave
ΔΔ Workshop; deltagernes egne
temaer f.eks. stress, konflikter,
mobning, m.m.

Eftermiddag
ΔΔ Ledelsesmæssige dilemmaer
i praksis
ΔΔ Samarbejde om det
psykiske arbejdsmiljø
ΔΔ Fokus på stress,
konflikthåndtering, mobning, m.m.
ΔΔ Hjemmeopgave

Eftermiddag
ΔΔ Workshops; deltagernes egne
temaer f.eks. kultur, forandringer,
ledelse opad m.m.
ΔΔ Overblik, grænser og organisation
ΔΔ Deltagersparring – omsætning af
kurset til hverdagens praksis

Undervisere

Anne Birgitte Lindholm underviser i ledelse
hos Ledernes KompetenceCenter. Anne Birgitte er uddannet
kemiingeniør og coach og
er certiﬁceret i en række
udviklings- og proﬁlværktøjer. Anne Birgitte har 12
års erfaring som topleder og
mellemleder. Anne Birgitte
har skrevet 3 ledelsesbøger og
er direktør i PraxisConsult.

Susan Kristiansen underviser i arbejdsmiljø
hos Dansk Arbejdsgiverforening
og er uddannet konfliktmægler. Susan har 10 års ledelseserfaring og har siden
1998 været selvstændig
konsulent inden for ledelse,
psykisk arbejdsmiljø, social
kapital og konfliktmægling
med fokus på at skabe et godt
arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Den 27. september og 25. oktober 2019 i
Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S
Den 1. og 28. november 2019 på
Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus
Tilmelding
Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på
tilmeld.dk/trivselogledelse
Pris
6.900 kr. ekskl. moms og ekspeditionsgebyr på 25 kr.
Prisen dækker deltagelse og forplejning.
Afmelding kan foregå omkostningsfrit indtil 5 uger før kurset.
Virksomhedsforløb
Vi udbyder også kurset som et tilpasset virksomhedskursus.
Kontakt os gerne og hør mere om jeres muligheder.

Mail@dakurser.dk
33 38 94 70

Kurser@lederne.dk
32 83 36 10

