
 

 

 

 

  

Lærings- og Inspirationsdag  

 

Torsdag den 12. april 2018 

 

Arena Aabenraa 

Hjelmallé 3 

6200 Aabenraa 



 

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere inviteres til 

Lærings- og Inspirationsdag 2018 

 

Program 

Kl. 8.00-8.30 Ankomst og morgenkaffe 

Kl. 8.30-8.45 Velkomst 

  Personalechef Karen Storgaard Larsen 

Kl. 8.45-10.00 Voldsforebyggelse: Når quickfix ikke findes – hvad så? 

  Plenum oplæg ved Chefkonsulent Bjarne Møller, Social Udviklingscenter 

Kl. 10.00-10.15 Pause 

Kl. 10.15-11.45 Workshop runde 1 - NIRAS  

1.A: Forebyggelse af vold og trusler om vold 

1.B: Forebyggelse af nær-ved ulykker og arbejdsulykker 

1.C: Rundt om sygefravær 

Kl. 11.45-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-14.00  Workshop runde 2 - NIRAS  

2.A: Rundt om sygefravær  

2.B: Forebyggelse af uklare krav i arbejdet 

2.C: Stolthed og mening i arbejdet 

Kl. 14.00-14.15  Pause  

Kl. 14.15-15.15 Når Arbejdstilsynet kommer på besøg 

  Plenum oplæg ved NIRAS. 

Kl. 15.15-15.30 Opsamling og TAK for i dag  

Personalechef Karen Storgaard Larsen 

 

Du skal vælge én workshop om formiddagen og én om eftermiddagen. 

Workshop ”Rundt om sygefravær” er den samme både formiddag og eftermiddag 

Læs mere om de enkelte workshops på næste side 

 

 



Workshop runde 1 - kl. 10.15-11.45 

1.A: Forebyggelse af vold og Trusler om vold 

Ansatte i kommuner, udsættes i stigende grad for vold, krænkende 

adfærd og/eller trusler herom.  Workshoppen indledes med et kort oplæg 

omkring, hvorledes forebyggelsesindsatsen kan organiseres lokalt, 

hvorefter der bliver tid til at arbejde med konkrete tiltag. Hvilken rolle 

spiller kommunikation, kultur og konflikthåndtering i forebyggelsen? 

1.B: Forebyggelse af nærved-ulykker og arbejdsulykker 

Workshoppen sætter fokus på forskellen mellem nærved-ulykker og 

arbejdsulykker. Hvad er en arbejdspladsvurdering? Hvordan kan 

arbejdsmiljøgruppen lokalt arbejde med at skabe læring og forebyggelse? 

Der afsættes tid til at arbejde med den lokale forebyggelsesindsats og 

betydningen af kultur og tidspres for forebyggelsen af ulykker.  

1.C: Rundt om sygefravær 

Denne workshop sætter fokus på AMR og leders roller og opgaver i 

forhold til at forebygge sygefravær. Hvad er en god dialog om 

sygefravær? Hvordan sætter vi det på dagsordenen? Hvilke muligheder 

er der (før), under og efter en sygemelding? Hvordan kan et godt forløb 

for den ansattes tilbagevenden til arbejdspladsen tilrettelægges? Hvad 

med de kolleger der ”løber stærkere” mens en kollega er syg?  

 

Workshop runde 2 - kl. 12.30-14.00 

2.A: Rundt om sygefravær 

Denne workshop sætter fokus på AMR og leders roller og opgaver i 

forhold til at forebygge sygefravær. Hvad er en god dialog om 

sygefravær? Hvordan sætter vi det på dagsordenen? Hvilke muligheder 

er der (før), under og efter en sygemelding? Hvordan kan et godt forløb 

for den ansattes tilbagevenden til arbejdspladsen tilrettelægges? Hvad 

med de kolleger der ”løber stærkere” mens en kollega er syg?  

2.B: Forebyggelse af uklare krav i arbejdet.  

Med afsæt i en foranderlig hverdag kan medarbejdere opleve uklare krav 

i arbejdet, hvordan påvirker det trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Store 

arbejdsmængder og tidspres er ofte grundlag for Arbejdstilsynets påbud 

vedr. det psykiske arbejdsmiljø. I denne Workshop er nøgleordene: 

uklare krav i arbejdet, faglig stolthed, godt kollegaskab. Hvad gør vi i 

praksis og hvordan kan arbejdsmiljøgruppen arbejde med det? 

2.C: Stolthed og mening i arbejdet 

Hvilken sammenhæng er der mellem stolthed og lavt sygefravær? 

Hvilken betydning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø har det at 

arbejdet opleves meningsfuldt? I denne workshop får du kendskab til ”De 

seks guldkorn” der kobles til social kapital. Hvordan kan 

arbejdsmiljøgruppen fremme trivslen og styrke det psykiske 

arbejdsmiljø?  


