TEKSAM ÅRSDAG 2020

TEK SAM
… et udvalg mellem DI og CO-industri,
der administrerer Samarbejdsaftalen.
Ud over årsdagen arrangerer TekSam en serie temamøder om aktuelle
emner, der behandler faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, udgiver pjecer
samt gennemfører projekter.
Desuden udgiver TekSam fire gange årligt et digitalt nyhedsbrev.
CO-industri
Molestien 7
2450 København SV
(+45) 3363 8000
co-industri.dk

DI
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
(+45) 3377 3377
di.dk

TILMELDING TIL
TEKSAMS ÅRSDAG 2020

6. OKTOBER 2020 I ODENSE CONGRESS CENTER

6. oktober 2020
ODENSE CONGRESS CENTER,
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
E-mail: sps@di.dk
Tlf. 3377 3855
Tilmelding via link:

https://www.danskindustri.dk/arrangementstilmelding/17580

Pr. brev: DI att. TekSam
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
teksam.dk

Ønsker du en mail,
hver gang der er
nyt om TekSams
aktiviteter og tilbud,
så tilmeld dig
nyhedsbrevet via
teksam.dk
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FUGL FØNIX

Samarbejdsudvalget kan og skal spille en vigtig rolle,
når det gælder om at bidrage til, at de forandringer,
der skal ske på arbejdspladserne, får vind i sejlene.
Det vil være forskelligt, hvilke greb der er relevante
for den enkelte virksomhed. Der er dog ingen tvivl
om, at investeringer i grøn omstilling, digitalisering
og automation fortsat kommer til at være væsentlige
fokusområder.
Til at inspirere dialogen i samarbejdsudvalget har vi
inviteret førende eksperter og praktikere, som hver
især giver deres bud på, hvordan vi kommer styrket
ud af krisen og får sikret produktiviteten og medarbejdertrivslen- til glæde for medarbejderne, virksomhederne
og velfærdssamfundet.
Konferencier: Journalist Trine Sick

10.10

09.00

Flemming Besenbacher, formand for
Carlsbergfondet, Carlsberg Group,

ANKOMST OG MORGENMAD

Man sagde om fuglen Fønix, at den brændte sig selv
i sin rede. På et tidspunkt herefter genopstod den så
af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Under
coronakrisen er store dele af dansk erhvervsliv lukket
ned. Rigtig mange virksomheder er voldsomt udfordret,
nogle er helt bukket under, og tusinder af mennesker
har mistet deres arbejde. Som Fønix vil dansk erhvervsliv rejse sig igen - Ingen tvivl om det. Vi har gjort det før,
og vi har potentialet.
Før coronakrisen var danske virksomheder kendetegnet
ved god konkurrencekraft og høj medarbejdertrivsel.
Forudsætningen for, at vi genvinder det tabte og
kommer endnu stærkere igen, er, at vi har mod til
at kigge fremad, at vi sætter os ambitiøse mål, og
ikke mindst at ledelse og medarbejdere arbejder tæt
sammen i virksomhederne for at skabe resultater.

08.30

VELKOMST: FUGL FØNIX ER
GRØN OG DIGITALISERET

Se efterårets
kurser på
teksam.dk

SAMFUNDET SKAL IKKE GENOPRETTES
– DET SKAL GENOPFINDES EFTER
CIRKULÆRE PRINCIPPER
næstformand i Danmarks Innovationsfond

Kim Graugaard, formand for TekSam,
viceadm. direktør, DI, og Mads Andersen,
næstformand for TekSam, næstformand
CO-industri, gruppeformand, 3F

11.00

09.10

11.20

PRÆSENTATION AF DAGENS PROGRAM

Konferencier Trine Sick

09.20

KLIMAPARTNERSKABETS
ANBEFALINGER I EN KRISETID

Camilla Haustrup Hermansen, formand for
klimapartnerskabet Affald og vand, cirkulær
økonomi, direktør og medejer af Plus Pack,
og Henrik Aarestrup, erhvervspolitisk chef,
Dansk Metal

PAUSE

BETYDNINGEN AF ARBEJDSFÆLLESSKABET UNDER CORONAKRISEN
- HVAD HAR VI LÆRT?
Cand. Psych. Ph.d. Malene Friis Andersen,
forsker og organisationspsykolog

12.10

FROKOST

13.10

GOD KRISELEDELSE ER
DIALOGISK LEDELSE

Bjarne Stark fortæller, hvordan dialogisk ledelse
fungerer som katalysator for gennemførelse af
nødvendige forandringer

14.00

PAUSE

14.20

STYRKET OG BÆREDYGTIGT UD AF EN
KRISETID - PORTRÆT AF CHR. HANSEN

CEO Winnie Bügel og fællestillidsrepræsentant
Henning Jensen

15.10

TEKSAM OG GRØN OMSTILLING

Teksams sekretariat præsenterer de ydelser
som virksomhederne kan trække på i relation
til grøn omstilling

15.20

HVORDAN HOLDER VI HUMØRET HØJT
I EN KRISETID?

Karen-Marie Lillelund giver sit bud på, hvordan
man trods krisen holder humøret højt og
fastholder fokus på grøn omstilling

16.00

AFSLUTNING

