Konference
1½ dags supplerende uddannelse i arbejdsmiljø

Holstebro den
24. oktober 2019
i Nupark

Få inspiration og nye ideer til arbejdsmiljøarbejdet
AKON inviterer til den årlige konference og uddannelsesdag for
arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre interesserede.
Konferencen er tidsmæssigt afpasset, så den opfylder det årlige
krav om 1½ dages supplerende uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
Programmet er sammensat med en række aktuelle temaer, som
mange virksomheder har fokus på i øjeblikket. Gennem 3 skarpe
plenumoplæg, kan du blive klogere på ”Det biologiske perspektiv
på stress”, hvordan I som virksomhed finder ” Vejen mod en højere sikkerhedskultur”, og hvordan du bliver ”Verdens bedste kollega”.
Hertil kan du vælge mellem 8 inspirerende workshops, hvor der
bl.a. fokuseres på ”klar kommunikation”, ”mobning og krænkende
handlinger”, ”360 graders forebyggelse” og ”kemisk APV”.

Dagen er sammensat af plenumoplæg og workshops, som
tilsammen giver 1½ dags
supplerende uddannelse.

Konferencen er målrettet alle
medarbejdere, ledere og
HR-ansatte med interesse i
organisation, ledelse og
arbejdsmiljø - i private og
offentlige virksomheder.

I pauserne er der desuden mulighed for at netværke og dele erfaringer med andre virksomheder i området.
Konferencen er oplagt, som en samlet dag for hele jeres arbejdsmiljøorganisation!

Program
8.00

Workshops
•
•
•
•
•
•
•
•

Tænk i trivselstrekanter
Slå igennem med dine budskaber!
Klar kommunikation
Arbejdsmiljøorganisationens arbejde
med trivsel – hvorfor og hvordan?
Når det bliver svært – mobning og krænkende handlinger på
arbejdspladsen
Hjælper teknologi eller stresser teknologi?
360° forebyggelse – vejen mod et
højere forebyggelsesniveau
Forskellige personligheder i teamet – en udfordring eller en
styrke?
Kemisk APV og instruktion –
hvad er op og ned i de nye regler?

8.45
10.15
10.45
12.30
13.30
14.45
15.30
17.15
17.30
18.30

Registrering og
morgenmad
Velkomst og
plenumoplæg 1
Netværkskaffe
Workshop 1-4
Frokost
Plenumoplæg 2
Netværkskaffe
Workshop 5-8
Opsamling på dagen
Middag
Verdens Bedste Kollega
2,0 v/John Harmsen

Tilmeld dig konferencen
og læs mere på www.akon.dk
AKON AS – Bjerregårdsvej 2, 7500 Holstebro T.: 96 44 40 08 – www.akon.dk – info@akon.dk

Plenumoplæg
•

Arbejdsmiljø og ledelse som fælles
strategi i et biologisk perspektiv
• Vejen mod en højere
sikkerhedskultur.
• Verdens bedste kollega 2,0
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Arbejdsmiljø og ledelse som fælles strategi i et biologisk perspektiv
v/Tue Isaksen Arbejdsmiljøcentret
Arbejdsmiljø og ledelse har på trods af gode intentioner og ønsker,
altid fungeret som 2 sideløbende strategier, hvilket har konsekvenser for begge i det danske samfund. Er det muligt at opnå en fælles
strategi som både tilgodeser arbejdsmiljøet og skaber en god produktivitet?
Vejen mod en højere sikkerhedskultur
v/Ole Ryssel Rasmussens Arbejdsmiljøcentret
Hvordan kan man arbejde med viden, holdning og adfærd, som
centrale begreber mod en højere sikkerhedskultur? Og hvordan
sikres ejerskab fra bestyrelsesniveau og helt ud i det fjerneste hjørne af virksomheden? Og hvilken betydning har indsatsen reelt i
forhold til sikkerheden og antallet af ulykker?

Verdens Bedste Kollega 2,0
v/ John Harmsen

Hvordan bliver du ”Verdens Bedste Kollega – og hvad er det egentlig?”. Et humoristisk og tankevækkende foredrag om rendyrket arbejdsglæde og motivation, der samtidig indeholder konkrete værktøjer, som I kan anvende i jeres egen organisation efterfølgende.
I foredraget, sætter John Harmsen fokus på, hvad vi hver især kan
gøre for at blive verdens bedste kollega. John sigter efter at klæde
deltagerne på til selv at blive verdens bedste kolleger. Og han gør
det med masser af sjove historier og forrygende eksempler.

Tilmeld dig konferencen
og læs mere på www.akon.dk

Pris kr. 2.995,Prisen er inkl. forplejning hele dagen. Ekskl. moms. Betaling kan også
ske via AKON-abonnement
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