Den nya arbetsmiljöföreskriften
–en välsignelse eller förbannelse?
WORKSHOP FÖR CHEFER OCH
ARBETSMILJÖANSVARIGA I IDEELL SEKTOR
Söker du kunskap om de nya arbetsmiljöföreskrifterna?
Vill du förstå de organisatoriska och sociala aspekterna?
Behöver du verktyg för att sätta upp de mål arbetsmiljöverket efterfrågar?
Då är denna processorienterade workshop rätt för dig!

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN DEN NYA FÖRESKRIFTEN OM
SOCIAL OCH ORGANISATORISK ARBETSMILJÖ TAR VI UPP FÖLJANDE
TEMAN:
»» Framgångsfaktorer för friska arbetsplatser
- den senaste forskningen inom hälsa och stress
»» Mötet som metod
- verktyg för ledning, kommunikation och delaktighet
»» Hållbart samarbete
- om att gå från grupp till framgångsrikt team.

DU FÅR:
»» Ökad kunskap om vad som främjar en god arbetsmiljö

”En introduktion som
ger förutsättningar att
implementera de nya
arbetsmiljöföreskrifterna i
din organisation”
Arbete med de
organisatoriska och sociala
frågorna skapar inte bara
friska arbetsplatser utan
främjar även produktivitet och
kreativiteten. Men hållbara
organisationer uppstår inte av
en slump. Systematik och små
dagliga insatser är nycklar för
att lyckas. Men hur går det till
i praktiken?

»» Erfarenhetsutbyte med andra inom ideella sektorn
»» Goda exempel på hur andra jobbat med frågorna
»» Pedagogiska metoder att ta med hem.

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ska arbetsgivaren ha mål
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska
ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram
målen och se till att arbetstagarna känner till dem. Målen kan syfta
till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande,
ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

MARLENE WÅHLSTEDT är beteendevetare med tio års erfarenhet

av verksamhetsutveckling i ideell sektor. Hon arbetar med
forskningsbaserad metodik för grupputveckling, kreativitet och
möten.

”Genom teori, samtal och ett
upplevelsebaserat lärande
identifierar vi den ideella
sektorns särskilda villkor,
utmaningar och resurser.”
PRAKTISK INFO
PRIS: 1 900 kr ex moms per person
VAR: Centralt i Stockholm
NÄR: 15 mars och 10 maj 2017
kl. 13.00 - 17.30
En matig eftermiddagsfika ingår.
Meddela matpreferenser eller andra
särskilda behov vid anmälan

ANNIKA SUNDH MEILING är pedagog och Dipl. Uttryckande

konstterapeut. Hon har närmare tjugo års erfarenhet av att arbeta
med arbetsmiljöfrågor och chefsstöd i ideella och politiskt styrda
organisationer. Upplevelsebaserade metoder är Annikas signum.
OM MEDLEMSUTVECKLING.SE Vi är specialister på idéburna

organisationer och jobbar med fackförbund, idrottsrörelser,
ungdomsorganisationer, insamling, patientrörelser,
företagarorganisationer och politiska partier såväl i Sverige som
utomlands. Vi erbjuder mötesplatser, utbildningar, strategistöd och
inspiration.

”Det går inte att gömma
sig bakom fruktkorgar och
gymkort”

