- et partnerskab mellem ARBEJDSMILJØRÅDGIVERNE og NFA

Procesfacilitering for arbejdsmiljøkonsulenter
Deltag på 2 lærerige dage med fokus på dig som faciliterende arbejdsmiljørådgiver.
Du får:
 Teoretisk viden
 Konkrete værktøjer til at designe og facilitere:
- effektive møder
- workshops
- forandringsprocesser.
- en kursusbog med et metodekatalog - lige til at gå hjem og bruge.

Underviser:

Nanna Munk, Organisationskonsulent, Cand.mag., MUNK & MENING

Tidspunkt:

To dage med opgave imellem:
1. marts 2018 kl. 9:00-16:00
12. april 2018 kl. 9:00-16:00

Sted:

Arbejdsmiljørådgiverne, Bygmestervej 5,1, 2400 København NV

Pris i alt:

Medlemmer af Arbejdsmiljørådgiverne:

4.900,- ekskl. moms

Ikke medlemmer:

5.900,- ekskl. moms

Tilmelding:

Bygmestervej 5
2400 KBH NV

www.bamr.dk/akademiet

OBS: Begrænset deltagerantal

Tlf. 30 48 58 16
ARBEJDSMILJØAKADEMIET

info@bamr.dk
www.bamr.dk

- et partnerskab mellem ARBEJDSMILJØRÅDGIVERNE og NFA

Procesfacilitering for arbejdsmiljøkonsulenter
Hvad enten du er ny eller erfaren arbejdsmiljøkonsulent/-professionel, vil du på seminaret få viden,
input, inspiration til at arbejde med facilitering samt metoder til at skabe udvikling.

Den faciliterende arbejdsmiljørådgiver
Som arbejdsmiljørådgiver er du selvfølgelig fagekspert og for at få din rådgivning ud over rampen
er du også procesekspert.
Du gennemtænker, hvordan du får de mennesker,
du rådgiver til at tage ejerskab og blive partnere i
arbejdsmiljøarbejdet.
Du er mødeleder og holder processen på sporet.
Du skal kunne håndtere alle de uforudsete situationer, som enhver forandringsproces uundgåeligt
løber ind.
På disse to dage fokuserer vi på, hvordan du kan
koble rollen som procesekspert med din rolle som
fagekspert. Det handler om:




At skabe meningsfulde processer
Hvordan du får processen til altid at understøtte indholdet
Dig, når du står ”på gulvet”, og skal facilitere en gruppe.

Hvad får du ud af at deltage?
Du kommer til at lære om procesanatomi, designprincipper og om dine virkemidler som facilitator.
På de to dage kommer vi omkring:





Procesforståelse
Designprincipper og procesanatomi
Facilitators rolle og værktøjer
Facilitering af lærende møder og workshops




Facilitering af forandringsprocesser
Arbejdsmiljørådgiverens rolle som facilitator
Du får en kursusbog med metoder og værktøjer lige til at tage hjem og anvende

Hvem er forløbet målrettet til?
”Procesfacilitering for arbejdsmiljørådgivere” er
målrettet dig, der arbejder professionelt med arbejdsmiljørådgivning, og gerne vil være endnu
bedre til at planlægge og facilitere processer.
Du kan være mere eller mindre erfaren facilitator;
det væsentlige er, at du ønsker at professionalisere din procesforståelse yderligere.
Er du i tvivl, om forløbet er noget for dig, er du
velkommen til at kontakte Marianne Graae Hansen, Arbejdsmiljørådgiverne på mgh@bamr.dk eller mobil 6015 0490.

Praksisnær læring
Dagene bliver en afvekslende blanding af faglige
oplæg, træning i facilitering og refleksioner, hvor
du inddrager din egen praksis og hører om de andre deltageres erfaringer. Vi afprøver metoder og
virkemidler undervejs, og du får trænet din egen
evne til at tilrettelægge og facilitere processer.
Kurset er på to moduler med cirka 5 ugers mellemrum. Hvert modul varer en hel dag (kl. 9.0016:00). Mellem de to moduler arbejder du med en
selvvalgt opgave, hvor du afprøver nogle af metoderne i din egen praksis.

Underviser
Underviseren begge dage er organisationskonsulent Nanna Munk, der ejer virksomheden MUNK & MENING.
Nanna Munk har arbejdet med facilitering og forandringsprocesser siden 2000 og er Cand. Mag. i Medievidenskab og Dansk. Hun er en erfaren underviser, og har gennem årene undervist for bl.a. Lederne, Københavns Lufthavne, Institut for Fremtidsforskning og RUC. www.munkogmening.dk
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