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DAGENS PROGRAMDAGENS PROGRAM

Kl. 9.00 Velkomst og præsentationsrunde
Kl. 9.30 Kompleksiteten i sygefraværsindsatsen
Kl. 10.30 Gruppearbejde: Eksisterende handlingsplan og 

nuværende sygefraværsstatistik
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Hvad er vigtigst, hvis vi skal reducere sygefraværet og 

højne trivslen på vores arbejdspladser?
Kl. 13.15 Arbejdspladskultur og sygefravær
Kl. 14.00 Dialogværktøjer
Kl. 15.00 Speeddating: Hvad tager jeg med herfra i dag?
Kl. 15.15 Hjemmeopgave og afrunding

PROGRAM

Kl. 12.15 Velkomst og rammesætning

Kl. 12.25 Samarbejdet mellem AMR og TR

Kl. 13.00 Gruppearbejde om gråzoner og snitflader

Kl. 14.05 Opsamling og afrunding

Kl. 14.15 Tak for i dag!
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Hvad er det bedste, der 
indtil videre er sket i dag?
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SAMARBEJDET 
MELLEM TR OG 
AMR
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Hvad er vigtigst, hvis vi skal have et godt 
samarbejde mellem TR og AMR?

1) Hvilke tre ting er vigtigst for dig? (2 min).

2) Find en makker: hvilke tre ting  kan I blive enige om? (5 min.)

3) Find en anden duo: hvilke tre ting kan I være fælles om? (5 
min).
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Tre grundelementer i samarbejde

▪Gensidig tillid

▪Fælles mål

▪ Indflydelse
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Hvorfor samarbejde mellem TR og AMR?

▪ Sparre med hinanden

▪ Styrke hinanden som repræsentant for 
jeres kolleger

▪ Fælles stemme overfor ledelsen

▪ Har blik for forskellige perspektiver

▪ Hente hjælp i hhv. overenskomst og AM-Loven
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Hvad skal TR og AMR samarbejde om?
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Her overlapper samarbejdet
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Vigtige pointer ift. samarbejdet

▪ I er repræsentanter for nogen
▪Hvor gode er I til at undgå egne ”synsninger”?

▪ Fokus på arbejdspladsens behov
▪Hvor gode er I til at have fokus på arbejdspladsen som 

helhed frem for individet?
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GRÅZONER OG 
SNITFLADER
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Gruppearbejde 1

Tag udgangspunkt i udleverede 
gråzoner og del med hinanden

▪ Situationen angår mig som 
TR fordi…..

▪ Situationen angår mig som 
AMR fordi….
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Gruppearbejde 2

▪Udvælg en gråzone, som I vil 
arbejde i dybden med.
(meget gerne én fra jeres 
hverdag).

▪Drøft gråzonen med 
udgangspunkt i skemaet 
”ved-tror-ved ikke”
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OPSAMLING OG 
AFRUNDING
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Opsamling

▪Hvad har jeg hæftet mig 
ved?

▪Hvad tager jeg med mig 
herfra i dag?
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• Fik DU noget med hjem?

• Er der noget, der kunne have 

været mere af?

• Var der noget, der gav særlig 

mening for dig?

FEEDBACK

Ris eller ros?
- Alt modtages med 

glæde


