
Det gode arbejdsliv handler om at skabe  
mening. 
 
Den gode forandringsagent arbejder på at 
finde mening i kaos og forandring. 
 
Arbejdspladsen er en arena. En arena hvor der 
er mange interesser og dagsordner på spil. 

Det stiller store krav til os at kunne navigere 
og finde vej når der både er interessefælles-
skaber og interessemodsætninger i gang. 
 
For at kunne navigere kræver det først og 
fremmest en klarhed omkring egen rolle og 
eget ansvar. 

 

Sådan bliver du den bedst mulige forandringsagent



10.30 – 11.00  Velkomst præsentation af deltagerne og program 

11.00 – 12.00 Rolletydelighed 
 - Din, jeres og alles i arbejdsmiljøarbejdet

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Rolletydelighed fortsat 

14.30 – 17.30 Dig som forandringsagent
 - Dine handlemuligheder fra nu ind i forandringerne 

18.30 Middag og samvær 

Der vil være mindre pauser efter behov

Program 5. marts 2020



09.00 – 09.30 Opsamling fra i går 

09.30 – 11.00 Fælles erfaringsudveksling/inspiration 
 Gennemgang af gode ideer til at skabe mening  
 i forandringer 

11.00 – 13.00 Hjælp til (sam)arbejdet fra nu af 
 - Hvordan holder vi den psykologiske kontrakt  
 for arbejdsmiljøarbejdet?

13.00 Tak for denne gang

Der vil være mindre pauser efter behov

Program 6. marts 2020



Underviser

Det praktiske
Kurset vil foregå fra den 5. marts 2020 kl. 10.30 til 6. marts 2020 kl. 13.00. 

Sted:  Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Pris:  Tilmelding før den 2. februar, 2.900 kroner inklusive overnatning i   
 enkeltværelse 
           Hvis der er plads efter den 2.februar, 3.400 kr. inklusive overnatning  
 i enkeltværelse. 

 
Hvis du ikke skal overnatte, kan du få reduktion i prisen på 500 kr. 

Tilmelding på www.uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

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

Underviser er Michael Danielsen. 
 
Michael Danielsen er chefpsykolog,  
Wellbeing Institute. 
 
Michael er ekspert i at klæde fagpersoner 
på til at kunne møde hinanden i afmagt, løfte 
kolleger og forebygge forråelse. 
 
Han har en praksisnær og erfaringsbaseret 
tilgang til at skabe en bedre kultur. En kultur 
hvor kerneopgaven er i centrum, fokus er på 
eleverne. Konceptet/metoden er gennem-
prøvet i en række fagmiljøer.


