AMO-kursus den 15. maj 2018 i Ringkøbing
Vi taler os til bedre arbejdsmiljø

Kan vi tale os til et bedre arbejdsmiljø? Hvordan gør vi det? Bliv klogere på, hvad du
selv, og vi sammen, kan gøre for at skabe en adfærd og kultur i Vestas, hvor vi er endnu
bedre til at passe på os selv og hinanden – og hvordan vi holder fast i den positive
forandring.
8:00 - 8:15
8:15 - 8:45

8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

9:15 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

Velkommen til Arbejdsmiljødagen
Anvendelsen af Seeheals

Kim Hvid Thomsen fortæller om anvendelsen af Seeheals ved ansættelse af nye
medarbejdere i Ringkøbing

Pause
Introduktion

Peter Freisner Johansen, change specialist og kommunikationsrådgiver, introducerer
dagens program

Lær at mestre forandringens anatomi

Introduktion til at arbejde med adfærd og de to moduler:
A) Vanens og ordets magt
B) Ledelse gør en forskel

Sikkerhedsstrategi med succes

Oplæg ved Kjeld Zacho Jørgensen, administrerende sirektør i Billund Lufthavn.
Kjeld fortæller om de sidste ﬁre års adfærdsarbejde med at skabe en sikker
arbejdsplads, der førte til et umiddelbart fald i fraværsdage på 74% og en
økonomisk besparelse det første år på 2,3 millioner kroner

Pause
Workshop 1. runde

Modul A: Vanens og ordets magt – præsentation af cases + øvelser
• Hjernens to systemer – og betydningen for arbejdsmiljøarbejde i Vestas
• Oversæt til konkret adfærd – hvad er Vestas’ tre-meterregel inden for arbejdsmiljø?
• Fjern hækkene for ønsket adfærd. Byg mure for uønsket adfærd
Modul B: Ord skaber virkelighed og ledelse gør en forskel – præsentation af cases + øvelser
• Bullshit-bingo i arbejdsmiljøsproget
• Udvikl dit ordforråd – argumenter for forandring
• Kultur, kommunikation og konsekvens: Sådan lykkes du med din rolle som leder
• Skab den rigtige ledelsesramme

12:00 - 12:45
12:45 - 14:00

Frokost
Workshop 2. runde – Vi skifter modul

Modul A: Vanens og ordets magt – præsentation af cases + øvelser
Modul B: Ord skaber virkelighed og ledelse gør en forskel – præsentation af cases + øvelser

14:00 - 14:30

Pause

14:30 - 15:00

Surprise

15:00 - 16:00

Hvilke værktøjer tager jeg med hjem? Hvad kunne jeg godt bruge mere af?

Peter Freisner introducerer mulighederne for opfølgende træningsmoduler

Tilmeld dig AMO-kursus her: http://uagency.dk/tilmelding/

