5i12
2 – Fø
ørste labo
oratorrium
m
an omsæ
ætter vi målinge
er til ha
andling??
Hvorda
Tid:

Tirsdag den
d 20. septe
ember 2011 kl. 9.00 – 15.00.
Der serveeres morgenkaffe fra kl. 88.30.

Sted:

Teknologgisk Institut, Gregersensvvej 1, 2630 Taaastrup.
Bygning 1,
1 Konferenccesalen – Bem
mærk, der err masser af gratis
g
P‐pladsser.

Tilmelding:

Senest to
orsdag den 15. septembeer kl. 15 på http://www.tteknologisk.ddk/uddannellser/k44014
– På forh
hånd tak.

Deltagere:

Medlemm
mer i 5i12: Arbejdspladse
A
ernes projekktgrupper,
Redaktionsgruppen, konsulentteaamet
samt and
dre deltagere
e i projektet.

9.00

Velko
omst
ved Sven Skovmand, Personalepoolitisk Chef i Koncern HR,, Region Hovvedstaden
og Caspeer Burlin, Tekknologisk Insstitut, Projekktleder for Prrojekt 5i12.
Dagens forløb
f
Oplæg ogg dialog mellem deltagerrne – afbrudtt af frokost og
o kaffepaus er.
Dagens temaer
t
1) Præssentation af laboratorie arbejdsform
men
Et ’sted’, hvor alle pro
ojektgruppe r fra arbejdsspladserne sa
ammen kan ttræne og udvikle
derstøtter uddviklingen af den gode arrbejdsplads.
færdigheeder, der und
Laborato
oriet vil være en platform
m, hvor der fo
ormidles ny viden,
v
testess hypoteser og
o opsamles
resultateer til brug forr andre arbejjdspladser.
‐ Oplæg ved
v Steen Hø
øyrup og Ib R
Ravn, AAU In
nstitut for Læ
æring/DPU.
2) Hvorrdan omsætttes målingerr til handlingg
Hvordan kan arbejdspladserne fåå TrivselOP, APV,
A
sygefravværsdata mvv. tolket og omsat
o
til
konkretee aktiviteter på
p deres arb ejdspladser – nu og i fremtiden?
‐ Oplæg ved
v Koncern HR og case ffra Regionen
n.
mling og prak
ktiske aftaleer om arbejde
et hjemme på
p arbejdsplaadsen inden næste
3) Opsam
laboratorrium onsdag den 9. noveember 2011 kl.
k 9.00 – 15..00.

15.00

Afsluttning

Vi glæder os til at få beggyndt.
Venlig hilsen
Casper Burlin – Projektleder – mobil 7220 2387 – mail cbu@
@teknologisk.dk
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