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Stressværktøjer og god modtagelse - Materialet ’Forebyg stress i fællesskab’ 

 

Nyt videnshæfte og seks værktøjer om forebyggelse af stress 

 

’Forebyg stress i fællesskab’ er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til arbejds-

miljøgrupper, som vil sætte gang i forebyggelsen af stress blandt ansatte på uddannel-

ses- og forskningsinstitutioner. 

 

 Videnshæftet giver et overblik over stress og hvordan I kan arbejde systematisk 

med forebyggelse. Både i forhold til undervisere og i forhold til de øvrige admini-

strative og tekniske faggrupper på uddannelsesstederne. Læs bl.a. om hvad 

stress er, om strategier mod stress, om gode råd til arbejdsmiljøgruppen og om 

lederens opgaver i forhold til stress. 

 

 De seks værktøjer indeholder en række konkrete øvelser, som I kan bruge i te-

ams eller personalegrupper i arbejdet med at forebygge og håndtere stress. 

Værktøjerne handler om at skabe mening i arbejdet, om prioritering af opga-

verne, om individuelle og kollektive strategier med stress, om at have øje for 

stress, om pausekultur og om at få klarhed over stressbelastningen med Energi-

barometeret. 

 

Materialet er udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning i 2016 

som inspiration til de arbejdsmiljøgrupper, som vil sætte en stressforebyggende indsats i 

gang på arbejdspladsen.  

 

Hent hæftet, de seks værktøjer og supplerende materialer til møder og workshops her.  

 

 

Guiden ’Den gode modtagelse’. 

 

Ny guide: Tag godt imod den nye medarbejder 

 

De fleste uddannelsesinstitutioner bruger mange kræfter på at rekruttere en ny medar-

bejder. Den nye guide handler om det næste skridt: At give den nye medarbejder en god 

modtagelse, så han eller hun bliver en integreret del af arbejdspladsen.  

  

Guiden beskriver, hvordan I kan skabe en god modtagekultur for nyansatte på undervis-

nings- og forskningsinstitutioner. Den rummer bl.a. en tjekliste, en tidslinje og fokus-

punkter til modtagelsen. Læs også, hvorfor den gode modtagelse er så vigtig: Ny forsk-

ning viser fx, at ansatte, som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70 % 

større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år. 

 

http://www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress
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Guiden findes i fem forskellige udgaver, rettet mod hver sin del af uddannelses- og forsk-

ningsområdet. De er udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning 

med hjælp og input fra en stribe uddannelsessteder.  

 

Hent de fem forskellige guider her.  

 

God jul og godt nytår! 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Otto 

konsulent 

 

http://www.stressfrihverdag.dk/hent-materialer/skab-en-god-modtagekultur

