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STOP KRÆNKENDE ADFÆRD
OG STYRK SAMARBEJDET
Venlige drillerier, humor og konstruktiv kritik kan bidrage
til et godt, opbyggende og udviklende arbejdsmiljø. Bliver
drillerierne og humoren krænkende og konflikterne til
mobning kan det til gengæld have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og samtidig føre til markante
forringelser af produktiviteten og kvaliteten af arbejdet.
Effektiv forebyggelse og håndtering af konflikter, mobning og chikane forudsætter en fælles, målrettet indsats
af ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Det er
samarbejdsudvalgets opgave at formulere politikker og
iværksætte tiltag, der sikrer et konstruktivt samarbejde
og som engagerer alle i forebyggelsen af krænkende
handlinger.
Til TekSam årsdag, der gennemføres i Odense Congress
Center den 2. oktober 2018, har vi inviteret nationale og
internationale kapaciteter og eksperter, der kan inspirere
jeres samarbejdsudvalg med indsigt og effektive metoder
og værktøjer til forebyggelse af krænkende handlinger på
arbejdspladsen.
KONFERENCIER:
Journalist og radiovært Iben Thranholm, Radio 24/7

PROGRAM
08.30

ANKOMST OG MORGENMAD

09.00

VELKOMST.
STOP KRÆNKENDE ADFÆRD
OG STYRK SAMARBEJDET
Kim Graugaard, formand for TekSam, viceadm. direktør, DI og
Mads Andersen, næstformand for TekSam, næstform. CO-industri,
gruppeformand, 3F

09.10

PRÆSENTATION AF DAGENS PROGRAM
Iben Thranholm, Journalist og radiovært, Radio 24/7

09.20

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG KRÆNKENDE
HANDLINGER
Professor Ståle Einarsen, Bergen Universitet

Der er stærke sammenhænge mellem det psykiske arbejdsmiljø
og forekomsten af krænkende handlinger på arbejdspladsen. Den
verdensberømte professor i mobning Ståle Einarsen fra Bergen
Universitet vil i sit oplæg stille skarpt på disse sammenhænge og
vil præsentere sit bud på hvordan man kan udvikle procedurer og
retningslinjer, der kan bidrage til effektiv forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

10.10

MOBNING OG VIDNEADFÆRD

13.50

Lektor, Ph.d. Eva Gemzøe Mikkelsen, Syddansk Universitet

Journalist og samfundsdebatør Iben Thranholm, Radio 24/7

Vidner til mobning har længe været en overset gruppe. Men
vidners handlinger er ofte afgørende for om konflikter og krænkende handlinger håndteres hensigtsmæssigt eller udvikler sig
mobning. Eva Gemzøe Mikkelsen fortæller om forskellige typer
vidnereaktioner og præsenterer et praktisk dialogredskab til at
udvikle vidneadfærd, der bidrager til forebyggelse af mobning på
arbejdspladsen.

11.00

PAUSE

11.30

NÅR KULTUREN BLIVER DESTRUKTIV
Forsker Mille Mortensen, Københavns Universitet

Siden 8. december sidste år har Journalist Iben Thranholm
sammen med radio 24/7’s faste radiovært Iben Maria Zeuthen
gennem podcasten ”Stille før optagelse” dækket alle facetter af
#metoo kampagnen. På baggrund af et utal af interviews, massiv
research og dagens oplæg vil Iben Thranholm give sit bud på,
hvordan samarbejdsudvalget kan skabe en arbejdsplads uden
seksuel chikane.

14.20

PAUSE

14.50

EN PARODI VÆRDIG
Skuespiller og komiker Andreas Bo

På nogle arbejdspladser er adgangsbilletten til fællesskabet at
bidrage til en bestemt omgangstone, som i nogle tilfælde er drillende, ironisk endda sarkastisk. Mille Mortensen sætter i sit oplæg
fokus på de mekanismer, der skaber og vedligeholder mobning,
krænkende handlinger, samt en hånende og hård arbejdskultur.

12.20

FROKOST

13.20

TEKSAMS TILBUD TIL VIRKSOMHEDERNE
Jan Lorentzen, DI og Peter Dragsbæk, CO-industri

DI og CO-industri’s aftale om trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at virksomheder omfattet af industriens overenskomster kan få hjælp til at forebygge og håndtere mobning og
seksuel chikane. I dette oplæg vil TekSams sekretariat give sit bud
på en arbejdsplads uden krænkelser, og fortælle, hvordan TekSams samarbejdskonsulenter i praksis kan hjælpe jeres samarbejdsudvalg.

REFLEKTIONER OG ANBEFALINGER FRA
”STILLE FØR OPTAGELSE”

Andreas Bo er kendt som Danmarks dygtigste parodimester, der
på imponerende vis skifter identitet og figur med fuld overbevisning. Glæd dig til et tempofuld afslutning på dagen fuld af kreativitet og talent samt lige dele humor og alvor.

15.30

AFSLUTNING
TekSams sekretariat ved Jan Lorentzen, DI og
Peter Dragsbæk,CO-industri
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TILMELDING
E-mail: sps@di.dk, Tlf. 3377 3855
Via hjemmeside: teksam.dk
Pr. brev: DI att. TekSam, 1787 København V

Tek · Sam

… et udvalg mellem DI og CO-industri, der
administrerer Samarbejdsaftalen. www.teksam.dk

Udover årsdagen arrangerer TekSam en serie
temamøder om aktuelle emner, der behandler
faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, udgiver
nye pjecer samt gennemfører projekter.
Desuden udgiver vi fire gange årligt et digitalt
nyhedsbrev.
Ønsker du en mail, hver gang
der er nyt om TekSams
aktiviteter og tilbud,
så tilmeld dig nyhedsbrevet
via teksam.dk

CO-INDUSTRI
Molestien 7
2450 København SV.
(+45) 3363 8000
www.co-industri.dk
DI
1787 København V
Danmark
(+45) 3377 3377
www.di.dk

