
 

 
Kursusnr. 5163-19-03-09 

 
AMR & KONFLIKTER 

 Invitation til alle arbejdsmiljørepræsentanter i området, til et 

spændende temamøde om AMR & konflikter. 

 AMR-året 2019 

FH sætter i år 

fokus på vores 

seje arbejdsmiljø-

repræsentanter. 

Vi tror på at vores 

arbejdsmiljøre-

præsentanter har 

en unik mulighed 

og position på 

arbejdspladsen 

for at være med 

til at skabe et 

sikkert og sundt 

arbejdsmiljø for 

deres kolleger.   

Vi sætter fokus på 

temaet AMR & 

konflikter. og 

inviterer i den 

forbindelse til et 

temamøde, så vi i 

fællesskab kan 

blive klogere på 

hvordan vi kan 

arbejde med det 

på vores arbejds-

pladser.  

 

DATO: 4. NOVEMBER 

TID: 9:00 – 16:00 

 

STED:  3F VIBORG 

VESTERVANGSVEJ 6 

8800 VIBORG 
 

Det er på tide at vende den negative udvikling og i fællesskab blive klo-

gere på, hvordan vi kan sikre et sundere og tryggere arbejdsliv for os og 

vores kolleger. 

Derfor afholder 3F Bjerringbro og omegn, 3F Viborg og 3F Silkeborg i 

samarbejde med LO Viborg et heldagstemamøde om AMR & konflikter. 

Tilmelding: 

For deltagere, som er medlem af forbund, der er en del af 

FIU-samarbejdet, skal tilmelding foregå via egen fagforening.  

Øvrige deltagere tilmelder sig via egen faglig organisation, der 

sørger for den videre tilmelding via AMR-kampagnens sekre-

tariat. Kursusprisen er kr. 300 inkl. ophold og forplejning. 

Oplys altid kursus nr. 

Deadline for tilmelding: 24-10-2019 

Konflikter på arbejdspladsen 

På temadagen vil vi arbejde med følgende spørgsmål: 

 Hvad er konflikter og hvordan kan vi forstå dem?  

 Hvilke konflikter har vi på vores arbejdspladser? 

 Hvordan håndterer vi konflikter på arbejdspladsen – hvilke redskaber kan vi bruge? 

 Hvordan spotter vi konflikten i tide før den vokser sig stor? 

 Hvordan kan vi rumme uenigheder på arbejdspladsen- og betragte dem som en styrke i ste-
det for et problem? 

 Hvordan kan vi sige vores mening – uden det giver konflikter? 

 Hvem kan gøre hvad i.f.t konflikter på arbejdspladsen: hvad er AMR rolle? TR? Lederen? 
Den faglige afdeling? 

 

På temadagen får I konkret viden om konflikter og hvordan I kan håndtere dem. Vi arbejder med 

udgangspunkt i jeres egne eksempler på svære problemstillinger og finder i fællesskab frem til gode 

måder at håndtere dem på.  

Vi sætter spot på den kommunikation I har på arbejdspladsen og vi afprøver redskaber til hvordan I 

kan øge trivsel, samarbejde og forebygge konflikter. Desuden diskuterer vi AMR – TR – leder – fag-

foreningens roller i konflikthåndteringen. 

 

Undervisere: 

Marianne Linnet & Michael Rothe  

 

 


