KURSETS INDHOLD
”Samtaler om stress og trivsel i organisationer” er til dig,
der i dit arbejde skal kunne håndtere en lang række forskelligartede samtaler, der har til formål at understøtte
og fremme trivsel, forebygge og håndtere stress samt
sikre den bedst mulige tilbagevenden til arbejdet efter
en sygemelding.
At kunne føre udbytterige samtaler er et helt essentielt
element i forhold til at kunne nedbringe de økonomiske
og menneskelige omkostninger ved stress og mistrivsel.

MÅLGRUPPE

HR-personer, ledere og andre nøglepersoner, der
indgår i samtaler om stress og trivsel i organisationer.

FORMÅL

Deltagerne får indgående viden og redskaber til at
kunne føre målrettede trivselsfremmende samtaler med
et konkret udbytte. På kurset vil du træne din evne til
at kommunikere konstruktivt om emner, som ofte er
følsomme og forbundet med berøringsangst. Dette
opnås dels gennem introduktion af teori og redskaber
og dels gennem træning af samtalesituationer, hvor du
får øget selvindsigt samt øje for dit udviklingspotentiale
som samtalepartner.

MODUL 1

KOMMUNIKATION & REDSKABER (2 DAGE)
•
•

Kommunikationsformer og typiske reaktioner hos
samtalepartneren
Samtaletyper og redskaber. Samtaleredskaberne er
situationsbestemte og tilpasset præcis de samtaler,
du typisk skal håndtere i din organisation

FORM

Der veksles mellem teoretiske oplæg, mindre opgaver
og øvelser, inddragelse af kursisternes egne praksisnære erfaringer og dilemmaer samt høj grad af videndeling. Til udvalgte dele af samtaletræningen inddrages
en skuespiller.
Der må påregnes tid til at arbejde med udvalgte
opgaver/øvelser mellem modulerne.

AFHOLDELSE
MODUL 2
SAMTALETRÆNING (2 DAGE)
•
•

Kortlægning af dig som samtalepartner (viden, indsigt
og udviklingsområder)
Samtaletræning. Herunder træning i forberedelse til
gennemførsel af og opfølgning på den konkrete samtale

Kurset afholdes som internt kursus for en enkelt
virksomhed og som åbent kursus.
Prisen for et virksomhedsrettet kursus afhænger bl.a.
af deltagerantal. Pris pr. deltager på de åbne kurser er
17.600 kr. ekskl. moms.

INFORMATION

For mere information er du velkommen til at kontakte
en af kursets ledere:
Majken Blom Søefeldt på tlf. 6040 7210
• mail@blomsoefeldt.dk
Janne Christensen på tlf. 5190 1042
• jc@erhvervspsykologen.com

Janne Christensen:
www.erhvervspsykologen.com
jc@erhvervspsykologen.com

Majken Blom Søefeldt
cand.psych. aut.

Majken Blom Søefeldt har siden 2001 arbejdet for at fremme
trivsel og udvikling på offentlige og private virksomheder.
Konsulentarbejdet er centreret om lederudvikling og coaching, forebyggelse af stress, mistrivsel og sygefravær samt
trivselsfremmende indsatser.
Majken har været med til at etablere og udbyder Virksomhedsordningen, som sikrer hurtig adgang til kvalificeret
psykologhjælp, hvor hun også selv indgår som behandler.
Majken har mange års erfaring som afdelingsleder, områdeog souschef fra sin tidligere ansættelse i Psykiatrifonden.
www.blomsoefeldt.dk

Janne Christensen
cand.psych. aut.

Erhvervspsykologen
Janne Christensen, har arbejdet indenfor det erhvervspsykologiske felt siden 2005. Jannes erfaringsgrundlag
inden for stress og trivsel bygger på konsulent- og undervisningsopgaver i virksomheder samt en lang række individuelle samtaler og coachingforløb. Helt centralt for Jannes
arbejde er udvikling og trivsel, det gælder både medarbejderudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling. Janne
har konsulenterfaring fra både offentlige og private virksomheder og har tidligere været ansat i bl.a. Psykiatrifonden og
CfL-Center for Ledelse.
www.erhvervspsykologen.com

Majken Blom Søefeldt
www.blomsoefeldt.dk
mail@blomsoefeldt.dk
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