Högaktuell utbildning:

Leda och kommunicera så att ingen blir sjuk av jobbet
Utgående från konkreta situationer tränar vi på att använda Arbetsmiljöverkets nya
föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi ger en bra grund för att uppfylla
kunskapskraven i § 6, klargör innehållet i föreskriften och det kloka i tänket bakom, hur
chefen bör fokusera samt tränar på att tillämpa praktiska verktyg som gör reglerna effektiva.
Ur innehållet
 Göra begreppen och reglerna i föreskriften till tydliga verktyg
 Hur arbetsmiljö och grundläggande arbetsrätt måste samspela
 Vad chefen alltid bör ta reda på när medarbetaren är sjuk
 Trestegsprioritering för att förebygga arbetsmiljöproblem
 Hållbar kommunikation för att undersöka & styra arbetsmiljön
 Ge återkoppling på arbetsinsatsen som stärker relationerna
 Verktyg för att reglera din egen och andras arbetsbelastning
 Installera en rutin som effektivt motverkar kränkande särbehandling
 Använda olika samtalsklimat för att stödja respektive gränssätta
 Avgöra vilka regler som ska användas i olika situationer
Målgrupp
Chefer, arbetsledare och skyddsombud samt HR-personal.
Målen med utbildningen
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har ett väldigt viktigt
syfte, men är inte lätt att tillämpa i praktiken. Målen med utbildningen är för det första att du
ska få en djupare förståelse och motivation till att arbeta medvetet med just det som tas upp
i föreskriften. För det andra att du ska få goda praktiska verktyg och träning i hur vi kan göra
för att främja en god arbetsmiljö i enlighet med föreskriften. Och för det tredje att du ska
kunna anpassa ditt arbetssätt till situationen och välja metoder som är effektiva för att
uppfylla kraven på kunskaper i den 6 §.
Pedagogik, förberedelse och kursmaterial
Vi arbetar med en blandning av teoretisk förståelse, konkreta exempel, praktiska övningar
och reflektion. Max 20 deltagare på grupp. Deltagarna läser boken Helt överens! före kursen.
Övrigt kursmaterial är ett arbetshäfte, kopia av PPT-bilder och en sammanställning av det vi
gemensamt dokumenterar. I förberedelsen ingår även att – med ett kritiskt öga – läsa
Arbetsmiljöverkets vägledning till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS
2015:4), som du laddar ner här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-

organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf.

● Företaget

● Adress

● Kontakt

Hållbar kommunikation
Eva Grundelius AB
www.hallbarkommunikation.se

Post & besök:
Rådjursvägen 25
906 43 UMEÅ

Mobil: 070 - 645 58 12
Kontor: 090 - 12 58 23
eva.grundelius@bredband.net

