DESIGN SPRINT
- Ny tilgang i den professionelle arbejdsmiljøindsats

April - maj 2021, DTU - Lyngby

Albert Einstein er citeret for at sige, at vi ikke kan bruge den samme tænkning som
skabte problemerne til at løse dem. Designtænkning er kendetegnet ved at undersøge
problemet grundigt inden man går i løsningsmodus. Designtænkning anvendes ofte til
udviklingsorienterede aktiviteter i innovationsmiljøerne og arbejdsmiljørådgivere kan
nu også lære sig at benytte designsprints til at arbejde med komplicerede arbejdsmiljøproblemstillinger sammen med de berørte medarbejdere.
Fra forskningsprojekt til kursus

Kurset udspringer af projektet ”Designtænkning
som virkemiddel i et adræt arbejdsmiljøarbejde”.
Projektet har undersøgt, hvordan designtænkning
kan anvendes i den professionelle arbejdsmiljøindsats på virksomhederne. Projektet er endnu
ikke afrapporteret, men resultaterne bekræfter
at tilgangen giver resultater. Desuden åbner tilgangen nye muligheder for en meningsfuld brugerinvolvering ved løsning af komplekse problemstillinger, hvor udforskning af problemet er indgangen til mange forskellige løsninger.

Forskerne har på grundlag af projektets resultater
lavet et komprimeret kursus i design sprint. Det
består af metoder fra design tænkning og erfaringer fra interaktion med arbejdsmiljøpraktikere og
-professionelle.

Kurset er målrettet:

Eksterne og interne rådgivere og konsulenter som
vil flytte på arbejdsmiljøet.

Arbejdsform på kurset

Undervisere

Kurset består af:

Sisse Grøn, forsker og Ole Broberg, lektor, begge
på DTU Management, hvor Ole Broberg har forsket i arbejdsmiljø i flere år.

Modul 1: Træningsworkshop
15. april 2021 kl. 9:00 -16:00

Vilkår for tilmelding

Modul 2: En halv dags workshop
6. maj 2021 kl. 9:00 – 13:00

Tilmelding er bindende fra fem uger, før seminaret afholdes. Dog kan din plads gå til en anden
person med samme fakturaadresse. Oplysninger
om ændringer i din deltagelse (det gælder også
afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk.

Modul 3: En halv dags workshop
19. maj 2021 kl. 9:00 – 13:00.
Der skal afsættes tid til hjemmearbejde mellem
de tre moduler.
Og en forudsætning for deltagelse på kurset er at
en arbejdsplads er villig til at lade kursusdeltageren afholde to designsprints á 3-4 timers varighed
med deltagelse af 6-8 pers fra virksomheden.
Dette kan enten være for en kunde eller internt i
virksomheden eller for en gruppe kolleger.

Gebyr for afbestilling:
• 5-2 uger før: 50% af deltagerprisen
• 2 uger før: fuld pris
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt seminaret er noget
for dig, så kontakt Arbejdsmiljørådgiverne på mail
info@bamr.dk eller telefon 30 48 58 16.

Certificering:

Du kan vælge at blive certificeret. Det kræver at
du har gennemført kursets 3 moduler og har gennemført mindst to designsprints. Certificeringskomiteen vurderer en rapport om dine designsprints, som bedømmes som bestået eller ikke-bestået.

Undervisere: Ole Broberg og Sisse Grøn
Dato:

15. april 2021, 6. maj 2021 og 19. maj 2021

Sted:

DTU, Lyngby

Pris:

Medlemmer af Arbejdsmiljørådgiverne: kr. 11.000,- ekskl. moms
Ikke medlemmer:

kr. 12.000,- ekskl. moms

Certificering:

kr. 2.000,- ekskl. moms

Tilmelding: www.bamr.dk/akademiet

Arbejdsmiljøakademiet er en del af Arbejdsmiljørådgiverne, brancheforeningen for rådgivningsenheder, der arbejder
professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø.

