
 
 

Bæredygtigt arbejdsmiljø. 
 

Leder, TR og AMR er vigtige samarbejdspartnere i at opnå et bæredygtigt 
arbejdsmiljø. Et bæredygtigt arbejdsmiljø må have fokus på udvikling af 
mental arbejdsevne og opbygning af de samlede ressourcer på 
arbejdspladsen og for den enkelte. 
 
I samarbejde med Projekthuset Aron har vi sammensat to dage, hvor I som 
leder, TR og AMR sammen får viden om, inspiration til og konkret afprøver 
metoder til gavn for arbejdspladsens arbejdsmiljø. En dag hvor TRIO’en 
konkret kan komme videre med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø. 
Det tilstræbes at: 
Mandag den 23. september primært er for dem, som ikke har fået 
etableret deres TRIO-arbejde eller ikke har så lang tids erfaring med TRIO.  
Tirsdag den 24. september primært er for dem, som er godt i gang eller har 
flere års erfaring med TRIO-arbejde. 
Det skal dog ikke afholde TRIO´en fra at tilmelde sig den dag, det passer 
bedst. 
 

Der vil være morgenkaffe og brød fra kl. 8.30.  
 
9.00 – 9.45   
Velkomst og Hvem er vi?  
Oplæg om vigtigheden af et godt arbejdsmiljø. 
Hvordan ser vi TRIO’ens arbejde i det organisatoriske samarbejde på 
arbejdspladserne? Hvorfor har vi som fagforening fokus på og ønske om at 
inspirere til samarbejdet om arbejdsmiljøet? 
Ved Peter Sandkvist 
 
9.45 – 12.00  
Bæredygtigt arbejdsmiljø, hvad er det?  
De tre funktioner Leder, TR og AMR er vigtige i samarbejdet for de 
bæredygtige resultater. En præsentation og gennemgang af hvorfor 
dialogværktøjet ’Bæredygtigt arbejdsmiljø – hele vejen rundt’ blev udviklet, 
og hvordan kan man arbejde med det? De deltagende TRIO’er vil selv 
arbejde med udvalgte indsatser ved hjælp af værktøjet.  
Ved Hanne Christensen 
 

12.00 – 13.00   Frokost 
 

13.00 – 14.15  
Forandringer med fokus på fagligheden.  
Betydningen af hvorfor man vælger at gennemføre en indsats. Er det  
for at få et bedre arbejdsmiljø, en bedre trivsel, eller en bedre faglighed. 
Der skal arbejdes med mål og synlighed af mål ved at sætte fokus på 
udvikling af fagligheden.  
Ved Hanne Christensen 
 

14.15 – 15.15  
Hvad kan godt TRIO samarbejde?  
Hvordan kan en TRIO opleve at de lykkes? Oplever vi det samme? Med  
udgangspunkt i erfaringer fra pionerprojektet og med erfaringer fra flere  
forskellige institutioner, sættes fokus på ’læring’ og synlighed af indsatsers 
betydning.  
Ved Hanne Christensen 
 

15.15 – 15.30  
Opsamling og tak for i dag 
 

Om Projekthuset Aron: 
Projekthuset Aron er stiftet i 
sommeren 2017 af arbejdsmiljø- og 
chefkonsulent Hanne Christensen 
samt organisations- og proces-
konsulent Julie Dinesen. 
Tilsammen har de to udviklings-
konsulenter mere end 45 års erfaring 
med at designe og drive udviklings-
projekter, lede forandringer og skabe 
læring til gavn for mennesker, der 
brænder for at løse deres kerne-
opgave bedst muligt. 
Projekthuset Aron hjælper med at 
designe og implementere de skridt, 
der skal til for at lave en vellykket 
forandring med fokus på udvikling, 
forandring og læring. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanne Christensen: 
Hannes baggrund er et langt 
arbejdsliv med fokus på arbejdsmiljø. 
Som forsker på det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 
20 år og senere arbejdsmiljø-
konsulent i rådgivningsbranchen. 

 
Begge dage foregår på Vildbjerg 
Sports- og kulturcenter, 
Sportsallé 6, 7480 Vildbjerg 
 

Tilmeldingsfrist for begge dage er: 
15. september 2019 
 

Vær opmærksom på temadagene 
giver bedst mening, når alle tre 
aktører i TRIO´en deltager. 
 
Det med småt  
Temadagene er for medlemmer af 
Socialpædagogerne. 
Såfremt en tværfaglig arbejdsplads har 
valgt en AMR, der ikke er socialpædagog, 
men organiseret i en overenskomst-
bærende fagforening under FH eller AC, 
kan denne deltage mod betaling af 
forplejningsudgifterne (500 kr.)  
Ledere, der ikke er organiseret i 
Socialpædagogerne kan deltage mod 
betaling af forplejningsudgifterne. 


