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3.- 5. september 2019
// Ny viden, nye værktøjer og masser af inspiration

Ta´ med på Sommeruniversitetet 2019 og bliv klogere på,
hvordan du bruger nudging til at skabe ændret adfærd, styrker
din autoritet som mødeleder eller håndterer stress. Du får også
tips og tricks til, hvordan du bliver bedre til at give og håndtere
konstruktiv feedback, eller hvordan du kan bruge LinkedIn aktivt
i dit arbejde.
Dyk ned i programmet og meld dig på lige den eller de
workshops, der passer dig. Men husk lige at vende det lige med
din nærmeste leder.

// tilmeld dig
Du kan tilmelde dig her eller sende en mail til
sku@silkeborg.dk. - Den interne postkasse hedder SKU (F0115
Tilmeld dig senest 20. august 2019.
Alle kurser foregår i Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter,
Søvej 3 i Silkeborg. Der er kaffe og brød i pausen.
Det er gratis at deltage i Sommeruniversitetet. Men husk at
melde afbud, hvis du er forhindret - ellers bliver din sektion
faktureret for 300 kr. pr. kursus.

gå-hjem-møde

'Sig det! Fra sur kultur til glad kultur'
Foredraget handler om de sandheder, vi får etableret
på de daglige ”serie 2” møder. Altså de møder vi holder i
depotet, når vi lige har været til møde. Der hvor vi bliver
enige om, hvad de andre i virkeligheden mente på trods
af det, de sagde.
Sig det! Handler om at turde stille spørgsmålstegn til
vores fælles opfattelse af virkeligheden og i høj grad om,
hvordan vi får begyndt at tale til hinanden og ikke
om hinanden.

v/foredragsholder og erhvervspsykolog
Gunnar Ørskov

I mere end tre årtier har Gunnar Ørskov inspireret og
underholdt med sine foredrag om stress, forandring
og kommunikation. Han er en anerkendt og rutineret foredragsholder, der skaber seriøse forandringer og
eftertænksomhed hos sit publikum.
I 2012 blev Gunnar Ørskov nomineret af Confex som Årets mest inspirerende foredragsholder 2012. Derudover
er han forfatter til bøgerne 'Erkend dig selv’ og ‘Sæt mål og nå dem’.
Gunnar Ørskov er uddannet erhvervspsykolog og har tidligere været direktør i HTH køkkener. Han har desuden
stiftet Ørskov gruppen, der arbejder med leder- og organisationsudvikling, hvor han også sidder i bestyrelsen,
ligesom han besidder andre bestyrelsesposter i erhvervslivet.
Hvor: Silkeborg Medborgerhus
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//spor 1

Feedback

Styrk din autoritet som mødeleder

Det lyder så nemt, men ofte oplever vi, at vi ikke er
særligt gode til at give og modtage ros. Men hvor
svært kan det egentlig være?

På denne workshop bliver du styrket i at være
en effektiv mødeleder, der kan gennemføre en
god proces samtidig med, at du viser respekt for
dagsorden, tid og rammer.

Ret svært åbenbart. På denne workshop giver vi dig
tips og tricks til, hvordan du kan blive bedre til at
give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv
feedback betyder dog ikke bare positiv feedback.
Negativ feedback er væsentlig og nyttig, hvis vi giver
den med en oprigtig positiv intention, og du kan
modtage den sådan.

Workshoppen er sammensat af oplæg, refleksion
og korte øvelser. Workshoppen er en smagsprøve
på et lidt længere kursus i mødeledelse, som SKU
udbyder.
Emner på workshoppen:
• Rollen som mødeleder og facilitator - det skal du
være opmærksom på
• Før, under og efter mødet - skab motivation,
tydelighed og styrket udbytte
• Forskellige typer af mødedeltagere - hvordan
kan du imødekomme dem?
Det vil være relevant for dig at deltage på
workshoppen, hvis du ofte leder møder med borgere
tilstede. Du er måske myndighed, koordinator,
sagsbehandler eller leder.

Underviser:
Caspar Fredslund Nielsen,
HR Udvikling

Undervisere:
Annemette Lahrmann,
Organisationskonsulenterne

//spor 2
Personlig effektivitet

Brug LinkedIn aktivt i dit arbejde

Synes du, at det er svært at planlægge og prioritere
dine opgaver? Og kan du genkende et eller flere af
disse udsagn:

Har du allerede en LinkedIn-profil, men er endnu ikke
rigtig kommet i gang med at lave dine egne opslag
og dele ud af dine erfaringer og de fede tiltag, du
eller din afdeling står bag?

• Din arbejdsdag er præget af mange forstyrrelser
• Bunkerne af opgaver bliver stadigt større
• E-mails hober sig op i indbakken
• Det er svært at nå alle opgaver
Så hop ombord i denne workshop og få metoder
til at prioritere og tilrettelægge din opgaver, så du
bliver mere effektiv og tilfreds i dit arbejde.
Gode vaner kan hjælpe dig med at omdanne
indbakken fra en stressfaktor til en hjælp i hverdagen
- og potentielt kan det frigøre op til 5 timer om ugen,
som du kan bruge, til lige hvad du vil.
Vi tager udgangspunkt i mails og kalender, og du får
lejlighed til prøve metoderne på dine egne opgaver i
løbet af workshoppen.
Målgruppe: Dig, der har PC’en og indbakken med
mails som en væsentlig del af din arbejdsdag.
Medbring egen arbejdscomputer eller lån en af dem,
vi har på kurset.

Underviser:
Annemette Lahrmann,
Organisationskonsulenterne

Så ta’ med på denne workshop. Her lærer du at
bruge mediet og skabe fedt indhold, så du kan
inspirere andre, styrke dit netværk og være med
til at rekruttere din nye kollega og sætte ansigt på
Silkeborg Kommune.
Du får også tips til at optimere din profil, så den står
knivskarpt og professionelt.
Kurset bliver en blanding af oplæg og små øvelser, og
så viser vi masser af gode eksempler på do’s and dont’s.
Det får du med:
• Du bliver klogere på LinkedIn, og hvad du kan
bruge mediet til
• Du lærer at lave godt indhold
• Du får mulighed for at gøre din egen profil endnu
skarpere og mere professionel
• Du får masser inspiration og gode eksempler
Krav til deltagere: Alle kan være med, men du
skal have oprettet en LinkedIn profil. Husk at 		
medbringe din arbejdscomputer.
Undervisere:
Cilie Kristensen og Malene Østerby,
Kommunikation

Onsdag 4. september
Kender du typen?
‘Alt det, som irriterer os ved andre, kan lede til større
forståelse af os selv’, C.G.Jung.
Mennesket som art er i stand til at tilpasse sig
mangeartede og skiftende omstændigheder. Det
gør, at vi er gode til at tilpasse os de rammer, krav,
normer, værdier og forventninger, som byder sig.
Risikoen er, at vi kan komme til at tilpasse os lidt for
godt og hurtigt. Det er ofte et krav, vi møder i vores
arbejdsliv, at vi hurtigt skal sadle om, indgå i nye
relationer og under nye vilkår. Vi kan komme til at
savne mening med det, vi laver, kan ikke få tingene
til at fungere og nogle oplever stresstilstande.
På workshoppen vil vi arbejde med Jungs typologier
som en hjælp til at forstå noget om os selv og andre
mennesker. Om hvad vi har tilfælles, og hvor vi er
forskellige - eksempelvis når vi skal samarbejde, og
når vi kommunikerer.
Det vil blive en workshop med en blanding af
undervisning og øvelser.

Undervisere:
Anne-Sofie Rasmussen og Helene Kamp Rasmussen,
HR Stress-enheden

//spor 1
Nudging – Hvordan får du mennesker til
at vælge de gode løsninger?
De fleste af os vil gerne træffe de gode beslutninger
og valg, når det komme til fx miljø, sundhed og
hygiejne - men vi gør det ikke altid.
Ved at bruge nudging og den viden vi har om
menneskelig beslutningstagen kan vi designe
omgivelserne, så de hjælper os til at træffe de gode
valg.
På denne workshop giver nudging-ekspert
Ashley Brereton en introduktion til nudging samt
psykologien bag den menneskelige adfærd.
Du bliver klogere på, hvordan man løser et
adfærdsproblem, og hvordan du kan implementere
forandringer, der fungerer i dag, i morgen og i
fremtiden.
Du introduceres til en masse gode eksempler og
cases, og du får konkrete redskaber, der gør dig
bedre i stand til at omsætte viden til handling og
skabe frivillig adfærd blandt borgere og kollegaer.

Underviser:
Ashley Brereton,
Nudging-ekspert og direktør hos Brave

//spor 2
Når afmagten tager over – høje
følelsesmæssige krav i arbejdet

Psykisk førstehjælp
- kollega til kollega

Hvad er det for mekanismer, der træder i kraft, når vi
som fagprofessionelle oplever afmagt eller har svært
ved at overskue en situation? Og hvordan håndterer vi
det professionelt? Det dykker vi ned i på dette kursus.

Når en eller flere kolleger udsættes for en voldsom
hændelse, kan der ofte efterfølgende komme både
fysiske og psykiske reaktioner. Det er helt naturligt!

For selv om vi har de bedste intentioner om at
hjælpe, sker det, at vi føler os så pressede, at vi tyer
til forråede handlinger og sprogbrug. Det kan være,
vi kommer til at tale dårligt og nedsættende om
borgeren, eller vi undgår borgeren og pårørende.
Ofte er disse handlinger skjulte for os selv og vores
kolleger.
På kurset beskriver og forklarer vi det tabu, det kan
være, når afmagten tager over, og vi får svært ved at
forblive professionelle.

Det er vigtigt, at vi som kolleger håndterer den
utryghed, en hændelse kan medføre, og forbygger,
at reaktionerne bliver unødigt store. Det kan vi gøre
ved at yde en struktureret omsorg og støtte – ved at
yde psykisk førstehjælp.
På dette kursus vil du høre om:
• Hvad følelsesmæssige belastninger og voldsomme
hændelser er – hvad sker der med kroppen
og psyken
• Almindelige reaktioner efter hændelser

Vi vil blandt andet komme ind på:

• Hvordan du yder psykisk førstehjælp

• Eksempler på problemskabende adfærd, der kan
udløse en følelse af afmagt

• Hvordan du kan tænke den kollegiale omsorg ind i
arbejdspladsens beredskab

• Hvilke mekanismer der kan træde i kraft hos os
alle, når vi føler afmagt

• Hvornår du bør opsøge professionel hjælp

• Hvor vender vi afmagten hen - findes der en
anden vej?

Undervisere:
Charlotte Haun Brændstrup og Linda Munk Dall,
HR Arbejdsmiljø

Undervisere:
Charlotte Haun Brændstrup og Linda Munk Dall,
HR Arbejdsmiljø

torsdag 5. september

//spor 1

Sover du godt?

Forstå stress

Denne workshop kan lære dig at sove godt. Er det nu
nødvendigt, for det at sove godt er vel helt naturligt
– eller er det?

Vi lever midt i en stress-epidemi. Stress kan anskues
som den moderne tids nedslidning. Fordi: Verden
er blevet kompleks og uigennemskuelig, vi løber
hurtigere, og vi skal forholde os til konstante
forandringer. Vi vil, og kan, mere og mere på alle
livsområder, vi drukner i information og input, vi
overvældes af alle mulighederne.

Det var det før i tiden – men er det ikke længere. For
mindst 10% af den voksne befolkning er søvnløshed
et vedvarende og generende problem. At sove dårligt
en enkelt nat en gang imellem er helt normalt,
men hvis det er flere gange om ugen, er det ikke
hensigtsmæssigt – og det er desværre hverdagen
for mange af os.
Denne workshop giver dig en række værktøjer, du
kan anvende til at forbedre din søvn og hermed øge
din livskvalitet.

Vi kan ikke stoppe udviklingsbølgen, men vi kan lære
at surfe på den. Det, vi har indflydelse på, er os selv.
Så lad os starte der. Du vil i workshoppen få indblik i:
• Stress- og stressmekanismer
• Håndtering - hvordan du lettest bevæger dig ud af
stress igen
• Hvordan du lærer at holde balancen så dit liv bliver
mindre stressfyldt
Workshoppens formål at give en generel viden og
konkrete redskaber ift. stress.

Undervisere:
Anne-Sofie Rasmussen og Helene Kamp Rasmussen,
HR Stress-enheden

Undervisere:
Anne-Sofie Rasmussen og Helene Kamp Rasmussen,
HR Stress-enheden

//spor 2
Lev med forandringer
Ikke forandringsparat. Modstander mod forandring.
Ikke motiveret for forandring. Det er prædikater, vi
ind imellem enten tildeles eller tildeler hinanden.
Men hvorfor reagerer vi, som vi gør, over for
forandringer? Hvilke forsvarsmekanismer finder vi
frem? Og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere
forandringer, både individuelt og i en gruppe?
Hvis du er eller skal ind i en forandring og har brug
for indsigt og værktøjer til at 'være i det’, så er denne
workshop noget for dig.

Underviser:
Mette Schulz Laursen,
HR Udvikling
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