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25. november 2009 - Best Western Golf Hotel, Viborg

17. november 2009 - Comwell, Midddelfart 

5. november 2009 - Hotel Hvide Hus, Køge



- en aktiv indsats der virker

Fra fravær
til nærvær

Temadag for samarbejdsudvalg



Skab en kultur på jeres virksomhed der fokuserer 
på trivsel og nærvær

En aktiv indsats mod fravær er nærvær. Nøgleordene for skabelse af nærvær er omsorg og 
tillid. I en tid, hvor mange oplever et stort et arbejdspres, kan det være svært og udfordrende 
at skulle arbejde aktivt med disse begreber i virksomheden. Omsorg skal vises, og tillid skal 
bygges op. Dette kræver en aktiv adfærd på alle niveauer.

TekSam inviterer i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøråd til en temaeftermid-
dag, hvor samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation får indsigt i, hvordan der kan arbej-
des aktivt med at nedsætte fravær, og hvordan den nye lovgivning om 4-ugerssamtalen og 
mulighedserklæringerne håndteres mest hensigtsmæssigt. Eftermiddagen vil give indsigt i de 
metoder og værktøjer, der fungerer optimalt.

Foredrags - og oplægsholder Cand. Scient. Peter Niels Jørgensen har arbejdet med nedsæt-
telse og fastholdelse af et lavt fravær på adskillige større og mindre virksomheder i mange 
år. Han har været ansat som forsker og underviser på Københavns Universitet, og dette 
kombineret med hans brede praktiske erfaring med arbejdsmiljø og fravær gør, at viden og 
erfaring kombineres i et spændende og praktisk anvendeligt oplæg, hvor der lægges vægt på 
de metoder og værktøjer, der med fordel kan bruges på den enkelte virksomhed. 

Afholdes den: 

5. november 2009 
Hotel Hvide Hus
Strandvejen 111
4600 Køge

17. november 2009
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Midddelfart 

25. november 2009 
Best Western Golf Hotel Viborg
Randersvej 2
8800  Viborg

TekSam
Temadag



Temadag Program for temadagen

12.30 Sandwich og vand/øl

13.00                 Velkomst og præsentation af de deltagende virksomheder 
  ved TekSam  
  Præsentation af den ny lovgivning

13.15 Hvordan arbejder man aktivt med at skabe nærvær?
  Udfordringer forhold til:     
  Det psykiske arbejdsmiljø
  Worklife-balancen
  Håndtering af samtaler og politik
  Rollefordelingen, leder, medarbejder og tillidsfolk.
  Ressourcer i virksomheden, samarbejdet og kompetenceløft   
                                
14.30 Pause

14.45 Hvilke retningslinjer behøver vi, hvordan skal vi arbejde aktivt 
  med  nærværspolitik.
  Oplæg til gruppearbejde 
   
16.00                   Plenumdiskussion og opklarende spørgsmål

16.15 – 16.45  Evaluering og opsamling på dagen ved TekSam




