
Formål og sigte
 
Uddannelsesforbundets medlemmer oplever i 
disse år meget store forandringer, som udfor-
drer både skoler og undervisere. Det gælder 
blandt andet overførslen til FGU, sprogcentre 
der udliciteres og må lukke samt fald i aktivite-
ten på erhvervsskoler og VUC.

Kurset giver deltagerne indsigt i de basale 
aspekter af forandringsprocesser og konsekven-
serne for arbejdsmiljø, trivsel og kreativitet. 
Lene Tanggaard tager afsæt i sin viden om  
organisatoriske forandringsprocesser, foran-
dringsledelse og kreativitet og forbinder  
elementerne til pædagogik og undervisning.

Fokus vil hele tiden være på deltagernes hver-
dag. På den måde kan vi sammen lære om de 
vanskeligheder, de udfordringer og de mulig-
heder, som forandringer giver, og hvordan vi 
håndterer dem bedst muligt.

 
Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig  
 

Ved professor Lene Tanggaard

 
ARBEJDSMILJØSEMINAR

29.-30. august 

2019

For ledere,  
arbejdsmiljørepræsentanter  
og tillidsrepræsentanter



PROGRAM

Torsdag den 29. august

Hvordan reagerer vi på forandringer?  
Hvilken betydning har det for vores arbejde  
med uddannelse og undervisning?

10.30-10.50:  Ankomst og kaffe
 
10.50-11.00:  Velkomst v/Uddannelsesforbundet 
 
11.00-12.15:  Hvorfor forandringer, hvilke muligheder, ressourcer og barrierer for  
 undervisning og uddannelsesopgaven
 
12.15-13.15:  Frokost

13.15-14.15:  Workshop: Hvordan kan vi arbejde med de forandringer, vi står med  
 i hverdagen – så det bidrager til kerneopgaverne? 
 
14.15-14.25:  Kort pause

14.25-15.00:  Opsamling på workshop og videre drøftelse

15.00-15.30:  Pause og kaffe – indtjek på værelse

15.30-16.15:  Et spadestik dybere: Hvordan reagerer vi typisk på forandringer i hverdagen.  
 Er der noget særligt ved uddannelsesopgaven, der har betydning 

16.15-16.45:  Opsamling på spadestikket 

16.45-17.00:  Tak for i dag

18.00:  Socialt samvær, middag og hygge



PROGRAM

Fredag den 30. august

Kl. 09.00-09.15:  En ny dag og opsamling på i går
 
Kl. 09.15-10.00:  Hvilke nye muligheder er der i det nye landskab? Hvordan udnytter  
 vi de nye muligheder for samarbejde og undervisning
 
Kl. 10.00-10.15:  Pause og tjek ud fra værelser

 
Kl. 10.15-11.15:  Workshop: Deltagerne har hjemmefra medbragt en konkret udfordring,  
 som vi arbejder i dybden med
 
Kl. 11.15-11.30:  Kaffepause  
 
Kl. 11.30-12.00:  Opsamling på workshop og fremlæggelse 
 
Kl. 12.00-12.45:  Hvad har vi lært? Hvad tager vi med hjem? Kort refleksion og  
 notater i egen bog
 
Kl. 12.45-13.00:  Opsamling, farvel og tak og frokost ’to-go’

Nye tider, nye muligheder – et skridt videre



Tid: Kurset foregår torsdag den 29. kl. 10.30 til fredag den 30. august kl. 13.00

Sted:  Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby 
 
Pris: Tilmelding senest 2. juni
 3.700 kr. inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelser
 4.500 kr. ved tilmelding efter 2. juni 2019
  
 Bliver du forhindret og må melde afbud efter den 3. august, opkræver vi  
 et afbestillingsgebyr på 50 % af deltagergebyret. Efter den 2. juni opkræver 
 vi hele deltagergebyret.

 Tilmelding på www.uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

DET PRAKTISKE

Lene Tangaard (1973) er ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved  
Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, viceinsti- 
tutleder og leder af Center for Kvalitative Studier (med Svend Brinkmann).  
Lene er blandt andet forfatter til bogen LÆR – effektiv talentudvikling og  
innovation (2015), Opfindsomhed fra 2014 og I bad med Picasso – sådan  
bliver du mere kreativ med Christian Stadil (2012 og 2014 (på engelsk,  
koreansk, japansk og kinesisk)). I 2018 udkom bogen Vanebrud – sådan  
veksler du gamle vaner til ny kreativitet og Læringsglemsel. 

Lene er medlem af hovedbestyrelsen i Jysk Børneforsorg, Nordjyske Mediers 
driftsbestyrelse, fondsbestyrelsen for Roskilde Festival, Inge Lehmann’s legats 
fondsbestyrelse, Tietgens Priskomite og Innovationsfondens erhvervsforsker-
udvalg. Lene var formand for rådgivergruppen omkring Fælles Mål i folkeskolen 
i Undervisningsministeriet i perioden oktober 2017-juni 2018 og er medlem af 
Rådet vedr. Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser.   

Om underviseren: 

Nørre Farimagsgade 15 • 1364 København K • Tlf.: 7070 2722 • kursus@uddannelsesforbundet.dk • www.uddannelsesforbundet.dk

Professor Lene  
Tanggaard, Cand.Psych.


