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INDBYDELSE TIL 
ARBEJDSMILJØKONFERENCE 

 
 Onsdag, d. 7. februar 2018, klokken 8.30-15.30 

 

Kuben, Holbæk Seminarium 
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

 
 

Arbejdsmiljøforum (tværgående kredssamarbejde for kredsene 41, 42, 43, 
44, 45, 51, 52 og 53), har hermed fornøjelsen af at indbyde arbejdsmiljøre-
præsentanter, tillidsrepræsentanter og skoleledere samt forvaltningsrepræ-
sentanter, arbejdsmiljøkonsulenter og andre interesserede til arbejdsmiljø-
konference. 
 
Det vil glæde os at se dig/jer til konferencen, hvor der vil blive lagt vægt på, at del-
tagerne kan komme i dialog med oplægsholderne, for på denne måde at se frem-
ad i forhold til konferencens vigtige emner. 
 
Prisen for konferencen er 600 kr. incl. morgenkaffe og frokost med kaffe. 
 
Tilmelding på vedlagte slip med tydelig angivelse af afsender og antal.  
 
Tilmeldingsfrist 11. januar 2018 
 
Deltagerne vil inden konferencen modtage endelig bekræftelse på mail. Der frem-
sendes elektronisk faktura til fremsendte EAN-nummer. 
 
Med venlig hilsen, kredssamarbejdets Arbejdsmiljøforum: 
 

Rune Mikael Kent, kreds 41 
Kasper Kerndrup, kreds 42 
Camilla Stavad, kreds 43 
Per Hansen, kreds 44 
Claus Juul Jensen, kreds 45 
Anders Christensen, kreds 51 
Hanne Kilt, kreds 52 
Karen Sørensen, kreds 53 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 
08.30:  Morgenbuffet 
 
08.55 – 09.00: Velkomst 
 
09.00 - 10.45: Trivsel og arbejdsglæde 

v/ Thomas Milsted, forfatter og foredragsholder. 
Trivsel er et relativt gennemarbejdet begreb. Den enkelte leder kan føl-
ge visse spilleregler og hvis lederen oven i købet er beriget med et stort 
menneskekendskab og viden om basale psykologiske grundprincipper, 
er det ikke umuligt at kunne forstå og motivere sine medarbejdere. Med 
andre ord at skabe trivsel. 

 
10.45 - 11.00: Pause 
 
11.00 - 12.30: Lærerarbejdsliv 2017 

v. Nete Krogsgaard Niss, Oxford Research 
Analyse af lærerarbejdsliv. Oxford Research har på baggrund af et om-
fattende kvalitativt datamateriale undersøgt, hvilke faktorer 
der har betydning for et godt lærerarbejdsliv. Fremlæggelse af rappor-
ten ”Lærerarbejdsliv 2017”. 

  
12.30 - 13.30: Frokost med kaffe 
 
13.30 - 15.30: Stå fast og vælg til 

v/ Mads Lønnerup, SUPPLEMENT A/S 
Balancen mellem integritet og omstillingsparathed. At forandringer er 
del af arbejdslivet, er efterhånden accepteret af alle. De fleste prøver af 
al magt at omstille sig og være fleksibel. Spørgsmålet er imidlertid, om 
der bør være grænser for vores personlige fleksibilitet.  Foredraget ka-
ster et kritisk blik på de krav og forventninger, som stilles til medarbej-
dere og på de værktøjer, som er udviklet til at gøre os alle fleksible og 
positive i forhold til forandringsprocesser af enhver art. 
Foredraget henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at 
skabe sig et grundlag for en kritisk og reflekteret holdning til foran-
dringsprocesser. 

  
15.30: Afslutning  
 

 
 
 

Konferencens tema: 
 

Et holdbart og balanceret arbejdsliv i en folke-
skole i forandring  

 



TILMELDING TIL ARBEJDSMILJØKONFERENCEN  
senest 11.1.2018 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingen sendes til Roskilde Lærerforening, email:  041@dlf.org   
 
Hvis der er flere deltagere fra samme arbejdsplads skal indbetaling ske samlet. I bedes skrive 
alle navnene på tilmeldingen. 
 
Af hensyn til udarbejdelse af deltagerliste skal deltagernes navne og funktion/stilling oply-
ses – og ikke kun angives ved et antal. 
 
Deltagerliste og praktiske oplysninger udsendes via Roskilde Lærerforening ca. 1 uge før konfe-
rencen. 
 
 
Følgende bedes oplyst: 
 
Navn/navne: 
 
 
 
 
Funktion/stilling, f.eks. AMR, TR, skoleleder m.m. 
 
 
 
Arbejdssted: 
 
 
Regning og deltagerliste skal sendes til, angiv venligst en tydelig mailadresse (denne mail-
adresse modtager også bekræftelse på deltagelse): 

 
 
 
 

Arbejdsgiverens EAN-nr. (såfremt denne betaler):  

 

mailto:041@dlf.org

