Program til efterårets temagruppemøde i Sunde arbejdspladser
Dato. 23. okt.
Sted: Vejle (formentlig Vejle kommune – følger senere)
Kære alle!
Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere dagens program for temagruppen "Sunde arbejdspladser".
Flere har efterspurgt oplæg med den førende forsker inden for området. Just Justesen har sagt ja til at
komme og holde 2 oplæg med efterfølgende arbejdsspørgsmål til oplæggene og til vores videre arbejde.
Vi ser frem til at god dag.
Spred endelig budskabet til jeres nabokommuner og andre, der kunne have interesse i området!

Læs mere om Just: https://implementconsultinggroup.com/dk/da/sundhedsordninger-paa-arbejdspladsen/
Til sidste møde talte vi om mental sundhed og samarbejde med temagruppen. De har allerede booket
deres kalender for efteråret, men de er interesseret i noget samarbejde i foråret 2019. Derfor er emnet
udskudt.
Vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

På glædeligt gensyn.

Planlægningsgruppen:

Kenneth Saugstrup Christensen - Thisted Kommune: ksc@thisted.dk
Trine Haldborg Andersen – Assens Kommune: thala@assens.dk
Rikke Westergård – Aarhus Kommune: wr@aarhus.dk

Dagens program
Kl. 8.30-9

Morgenmad

Kl. 9 -9.35

Velkommen. Tjek ind. Status. Hvad rør sig?

Kl. 9.35- 9.45

Aktiv pause – Kenneth eller Rikke

Kl. 9.45- 11.00

Oplæg ved: Just Bendix Justesen:
Hvad er Sundhed på arbejdspladsen?
Hvorfor arbejde med sundhed på arbejdspladsen?
- Hvorfor overhovedet gøre det?
- Hvad siger resultaterne?
- Forskning på området.
Hvad siger Justs resultater fra arbejde med sundhed på arbejdspladsen i de
kommuner som han har arbejdet med.

Kl. 11- 12

Arbejde i arbejdsgrupperne (dem, der ikke er med kan koble sig på) Mental
sundhed, Fysisk efteruddannelse og private arbejdspladser.

Kl. 12-13

Frokost og gåtur

Kl. 13-14.30

Oplæg ved Just Bendix Justesen
Hvad er strategisk sundhed?
Ledelse og organisering. Implementering og sundhedsledelse – strategiske sundhed?
- også et punkt omkring det etiske ift.at arbejde med sundhed på arbejdspladsen

Kl. 14.30-14.45

Pause. Kaffe og frugt

Kl. 14.45- 15.45

Arbejde med spørgsmål ud fra Just´s 2 oplæg i dag.

Kl. 15.45-16

Aktiv pause – Kenneth eller Rikke

Kl. 16 – 16.30

Opsamling. Noget der fylder i min kommune.

Kl. 16.30 – 16.45

Næste møde. 2 dagsmøde. Dato: marts 2019. Emne: mental sundhed og
arbejdspladser

16.45-17.00

Tak for i dag

