
Robuste fællesskaber 

- Hvordan kan Arbejdsmiljøgruppen understøtte en 

robust arbejdsplads i foranderlige tider? 

 

HovedMED inviterer til årets Stormøde for Arbejdsmiljøorganisationen 

Den 26. maj og den 3. juni 2020. 

Når der sker forandringer på vores arbejdspladser, skal vi insistere på - OG arbejde for et godt arbejdsmiljø. Robuste 

arbejdspladser er arbejdspladser, der bliver stående gennem kriser og som er fleksible overfor ændringer. 

Robuste fællesskaber handler således ikke om robustheden hos den enkelte medarbejder. En robust arbejdsplads 

skaber robuste medarbejdere og ikke omvendt! 

Arbejdsmiljøgruppen har en vigtig rolle i forhold til at understøtte det robuste fællesskab på arbejdspladsen, og et godt 

samarbejde er en forudsætning for, at I arbejder i samme retning og kan løse opgaverne på en effektiv måde.  

 

I vil på stormødet få mulighed for at tage ”temperaturen på” om I som arbejdsmiljøgruppe er på vej i den retning I 

gerne vil være, og om I igennem jeres daglige praksis understøtter den arbejdsmiljøkultur, som I ønsker skal præge 

jeres arbejdsplads. I vil samtidig få præsenteret konkrete eksempler på, hvordan I kan arbejde med at understøtte det 

robuste fællesskab – også når der er forandringer og ændrede vilkår. 

Stormødet er derfor planlagt som en vekslen imellem oplæg og drøftelser i Arbejdsmiljøgrupperne. I får derudover 

også mulighed for at dele viden på tværs i organisationen. 

 

 

Som en ramme for disse drøftelser vil Stormødet blive indledt med et oplæg om ”Robuste 

arbejdspladser” fra Psykolog og organisationskonsulent Mads Bab fra ’Gnist* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGT: 

- Da Stormødet er planlagt således, at fælles drøftelser i Arbejdsmiljøgruppen er centrale, skal det 

understreges, at hver arbejdsmiljøgruppe skal være repræsenteret ved minimum 1 AMiR og 1 

ledelsesrepræsentant. Tilmelding via SKUs hjemmeside HER 

 

- For at skabe plads og rum til drøftelser undervejs i Stormødet, er det delt op på 3 enslydende møder – 1 

formiddagsmøde og 2 eftermiddagsmøder. I SKAL KUN TILMELDE JER ÉT MØDE – Først til mølle! 

Med 20 års erfaring inden for 

organisationsudvikling har Mads et indgående 

kendskab til de forhold, der sikrer at 

virksomheder gør det godt og har det godt. 

Som forfatter, universitetsunderviser, 

international foredragsholder og ekspert inden 

for bæredygtig organisationsudvikling har 

Mads rådgivet og udviklet ledere på alle 

niveauer, designet prisbelønnede værktøjer, 

og medvirket til at gøre forandring og 

forbedring til en håndterbar størrelse i en 

kompleks verden 

  

 

 

https://sku.silkeborg.dk/


Program for Stormøde 

Formiddag: 

Tid  Indhold 
8.15 – 8.30 Ankomst og morgenmad 

 

8.30 – 8.45 Velkomst og rammesætning for stormødet 

 

8.45 – 9.45 Oplæg om ”Robuste Arbejdspladser” 

Ved Mads Bab fra ’Gnist’ 

 

9.45 – 10.00 Pause 

 

10.00 – 10.20 Kultur og Praksis – vi vender blikket indad. 

- Hvilken arbejdsmiljøkultur ønsker vi at understøtte? 

 

10.20 – 11.00 Gruppearbejde og fælles opsamling 

 

11.00 – 11.20 Data og det forebyggende arbejde – Vi kigger fremad 

- Hvordan understøtter vi bedst de robuste fællesskaber? 

 

11.20 – 12.00 Gruppearbejde og fælles opsamling 

 

12.00 Tak for i dag! 

 

 

 

Eftermiddag: 

Tid Indhold 
12.30 – 12.45 Velkomst og rammesætning for stormødet 

 

12.45 – 13.45 Oplæg om ”Robuste Arbejdspladser” 

Ved Mads Bab fra ’Gnist’ 

 

13.45 – 14.00 Pause med kaffe og kage 

 

14.00 – 14.20 Kultur og Praksis – vi vender blikket indad. 

- Hvilken arbejdsmiljøkultur ønsker vi at understøtte? 

 

14.20 – 15.00 Gruppearbejde og fælles opsamling 

 

15.00 – 15.20 Data og det forebyggende arbejde – Vi kigger fremad 

- Hvordan understøtter vi bedst de robuste fællesskaber? 

 

15.20 – 16.00 Gruppearbejde og fælles opsamling 

 

16.00 Tak for i dag! 

 

 


