
   

  

 
”Vi satte kommunikation, konfliktløsning og samarbejde på dagsordenen på seminaret 
– det var i sig selv rigtig godt for vores arbejdsklima.  
Forløbet er blevet gennemført til vores store tilfredshed med undervisning af høj     
kvalitet. Underviserne var fagligt velfundere, underholdende og forstod at gøre ind-
holdet nærværende” 

Tina Christensen, afdelingsformand 3F, Slagelse 

 
 

Jeres situation  

 I har et ønske om at skabe (endnu) bedre trivsel på jeres arbejdsplads 

 I har styr på APV i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, men er usikre når 
det kommer til det psykiske arbejdsmiljø 

 I har hele tiden travlt, og der bliver ikke tid til at dele viden i hverdagen 

 I har et godt samarbejde, men der er noget fnidder i krogene 

 Snakken om det psykiske arbejdsmiljø er svær – det bliver let            
personligt 

 
 
Lyder det bekendt?  
Så er ”Bedre Arbejdsplads” måske noget for jer! 
 

Vi tilbyder 

 Et velafprøvet forløb, hvor alle på arbejdspladsen kommer til orde. 

 Et forløb, hvor I sammen sætter fokus på jeres ressourcer og på de 
forhold, I gerne vil udvikle 

 Kompetent faglig rådgivning og støtte til at skabe en endnu bedre    
arbejdsplads 

 En god og lærerig oplevelse på dagen 

 En APV-proces for det psykiske arbejdsmiljø, som opfylder Arbejdstil-
synets krav. 

 
 
 
 

 

 

 Bedre Arbejdsplads 

 Skab trivsel og et bedre psykisk arbejdsmiljø 



   

Vores tilbud er relevant hvis 
 I er en institution, afdeling eller anden organisatorisk enhed på op til 

20-25   personer, som har fælles daglig arbejdsplads 

 I kan afsætte minimum 4 timer til et seminar for alle medarbejdere på 
arbejdspladsen 

 Der er opbakning til processen fra leder(e) og medarbejdere 

 En gruppe bestående af lederen og repræsentanter for medarbejderne 
vil tage ansvar for at organisere seminaret og sikre en god opfølgning 
efter seminaret 

 Den ansvarlige gruppe kan mødes med konsulenten én gang før og to 
gange efter seminaret 

 

Vores ydelser består af 

 Planlægning af seminar i samarbejde med arbejdspladsens ansvars-
gruppe 

 Ledelse af seminar (4 timer) med to faciliterende konsulenter 

 Opsamling fra seminar i form af billeddokumentation og stikords-
referat 

 Opfølgende møde med ansvarsgruppen (3 timer) om prioritering og               
udarbejdelse af handlingsplan (ca. 2 uger efter seminaret) –                  
én konsulent 

 Opfølgende møde med ansvarsgruppen om status og eventuel       
færdiggørelse af handlingsplan (ca. 4-6 uger efter seminaret) –            
én konsulent 

 
Ovennævnte plan kan ændres ift. jeres organisations konkrete behov, hvis 
ønsket.  

Pris:  
Kr. 32.000 ekskl. moms og transport. Ved transporttid uden for København 
tillægges kr. 600 pr. times transport. 

Kontakt 
TeamArbejdsliv ApS 
Kontaktperson: Hans Hvenegård 
 Tlf. 38 34 50 34 / 30 56 73 80 
 hhv@teamarbejdsliv.dk       
 www.teamarbejdsliv.dk 
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