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Workshop: Trivsel og produktivitet i teams
- den 23. marts 2015 fra kl. 9.00-12.45

HVORFOR ARBEJDE MED AT STYRKE SAMARBEJDSRELATIONERNE
PÅ ARBEJDSPLADSEN?
Samarbejdsrelationerne på arbejdspladsen er en betydelig ressource. Stærke relationer skaber bedre muligheder for at levere et godt produkt til tiden. Samtidig
giver stærke relationer medarbejdere, der trives i deres arbejde. Det medvirker til
en høj produktivitet og kvalitet samt et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær.

FÅ VIDEN, DEL ERFARINGER OG BLIV INSPIRERET
Som deltagere på workshoppen ’Trivsel og produktivitet i teams’ får I den nyeste
viden fra forskningen omkring de processer, som skaber og bevarer stærke samarbejdsrelationer – også kaldet virksomhedens social kapital. På workshoppen står
forskere og konsulenter til rådighed for jer. I bliver introduceret til konkrete metoder og får mulighed for at udveksle erfaringer med andre industriarbejdspladser.
Jeres fælles erfaringer og feedback vil sammen med forskningen danne grundlag
for en guide særligt målrettet industriarbejdspladser. Guiden vil give et konkret
bud på, hvordan industriens arbejdspladser styrker samarbejdet om den fælles kerneopgave og øger virksomhedens sociale kapital.

HVEM KAN DELTAGE?
Der er plads til 10 industrivirksomheder med op til fire repræsentanter – gerne
både ledere og medarbejdere fra hver virksomhed. Deltagelse i workshoppen er
gratis, og tilmelding sker efter først til mølle-princip.
Workshoppen er arrangeret i et samarbejde mellem Industriens Branchearbejdsmiljøråd (IBAR) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

FORELØBIGT PROGRAM FOR WORKSHOP:
‘TRIVSEL OG PRODUKTIVITET I TEAMS’ DEN 23. MARTS 2015
8.30 MORGENMAD
9.00 VELKOMST
•

Introduktion og præsentation af de deltagende virksomheder

HVAD SIGER FORSKNINGEN?
•

Hvad er social kapital, og hvad betyder det for virksomheden?

•

Præsentation af den nyeste forskning om samarbejdsrelationers
betydning for produktivitet, opgaveløsning og trivsel

HVILKE INDSATSER VIRKER?
•

Præsentation af konkrete værktøjer til at styrke det gode (team)samarbejde om kerneopgaven.

METODEVÆRKSTED
•

Erfaringsudveksling om behov, muligheder og barrierer på jeres
arbejdspladser

•

Metodeafprøvning og drøftelser af metodernes anvendelighed

HVAD SKAL MED VIDERE HERFRA?
•

Hvad vil vi tage med tilbage på vores arbejdsplads, og hvad skal med i
den nye guide til industriarbejdspladser?

FÆLLES OPSAMLING OG TAK FOR I DAG
12.45 FROKOST

STED

Kursuscenter HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

TILMELDING
TIlmeld jer senest den 20. februar 2015 til en af følgende:
• Jan Lorentzen, chefkonsulent i Dansk Industri på jlo@di.dk
• Peter Dragsbæk, samarbejdskonsulent i CO Industri på pd@co-industri.dk
Der er plads til op til fire deltagere fra 10 virksomheder. Deltagelse i workshoppen
er gratis, og pladserne bliver besat efter først til mølle-princippet.

TILMELD JER OGSÅ...
Workshoppen ”Trivsel og produktivitet i teams” er den første af i alt 3 workshops,
der omhandler social kapital på industriarbejdspladser. I er også meget velkomne
til allerede nu, at tilmelde jer de to efterfølgende workshops.
Workshop 2 afholdes den 8. juni 2015 og sætter fokus på sociale relationer på
tværs af teams og afdelinger, hvor afdelingernes tværgående samarbejde skal koordineres.
Workshop 3 afholdes den12. november 2015 og omhandler sociale relationer
mellem medarbejdergruppen og ledelsen, hvor der skal skabes samarbejde mellem det strategiske og operationelle niveau.
For mere information om indholdet på de tre workshops kontakt:
Vilhelm Borg, seniorforsker i NFA på vbo@arbejdsmiljoforskning.dk - tlf: 39165358

