Håndtering af høje følelsesmæssige krav
– specielt i pædagogisk arbejde

“Det var meget konstruktivt og nogle meget praksisnære indsats-ønsker,
som blev bragt på banen.”
– AMR på skole efter temadag om høje følelsesmæssige krav

JERES SITUATION:
•

I oplever modsatrettede krav, fx fra inklusion og stramme læringsmål

•

I savner fælles procedurer og beredskab, der virker, når det brænder på

•

I oplever udfordringer med børn/unge, der er udadreagerende eller mistrives

•

I har svært ved at få skabt rum for den professionelle dialog om jeres
udfordringer

•

Arbejdstilsynet har givet et påbud, som I ikke ved, hvordan I skal tage fat på

Lyder noget af det bekendt?
Så kunne I have brug for hjælp til at håndtere de høje følelsesmæssige krav.

VI
TILBYDER:

•

Støtte til at identificere og håndtere de udforinger, som fører til høje
følelsesmæssige krav hos jer

•

M etoder og redskaber til at forebygge, at de følelsesmæssige krav bliver
til belastninger for medarbejderne. Fx gennem udvikling af
–

fælles mestringsstrategier

–

team- og mødekultur

–

fælles refleksionsrum og gensidig feedback-kultur

–

fælles forståelse af kerneopgaven

–

intern eller ekstern supervision

VORES
FORSKELLIGE
YDELSER:

•

Tilpassede forløb med konsulentstøtte til håndtering og forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i skoler og daginstitutioner.

•

Konkret og kontekstnær hjælp til at understøtte eller igangsætte
forebyggende aktiviteter lokalt, fx at:

•

–

få de tiltag, I allerede har sat i værk, til at blive levende og
kendte i organisationen

–

udarbejde retningslinjer for akutberedskab for tilspidsede
situationer

–

udarbejde beredskab for børn, der mistrives

–

få skabt en fælles opfattelse af organisationens kerneopgave
og historie

–

understøtte rammerne omkring det professionelle pædagogiske samarbejde

Hjælp til at opstille handleplaner og imødekomme påbud samt
afrapportering til Arbejdstilsynet.

Kontakt os

Andre muligheder

TeamArbejdsliv ApS
www.teamarbejdsliv.dk

•

Oplæg, fx i kommunens områdeeller sektor-MED-udvalg for skoler
og institutioner. Giver overblik og
en systematik til at kunne identificere problemer og mulige indsatser.

•

En halv eller en hel temadag fx med
repræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationen på kommunens
skoler eller daginstitutioner. Giver
overblik og systematik samt ideer
til konkrete forebyggende tiltag.

Kontaktperson:
Karen Albertsen
Tlf. 25530119
kal@teamarbejdsliv.dk
eller
Henrik Ankerstjerne Eriksen
Tlf. 22 86 21 37
hae@teamarbejdsliv.dk

