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Til Tillidsrepræsentanter, AMR og Klubbestyrelses medlemmer
Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år.
Årets TR-seminar bliver afholdt
Fredag, den 13. april 2018 på
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia,
hvor vi mødes mellem kl. 9.00 – 10.00 til indskrivning og morgen kaffe.
Kl. 10.00 går vi i gang med foredrag og debat.
Programmet er følgende:
Kommunikation, der svinger
Læring, humor og oplevelser på samme tid om god kommunikation, samarbejde og arbejdsglæde. Hvor vi kommer til
at arbejde med undervejs!
Vi vil få et medrivende, lærerigt og humoristisk foredrag om anerkendende kommunikation og dialog. Et foredrag hvor
vi lærer at tale med og ikke til hinanden.
Vi får ikke altid lyttet rigtigt til de andre på jobbet eller privat. Tolker, læser mellem linjerne og forestiller os – ud fra
vores egen verden. Føler os måske angrebet eller ikke gode nok og forsvarer os med modangreb.
Forventer ligefrem at andre læser vores tanker. Det giver fnidder i kommunikationen både mellem medarbejdere og
mellem medarbejdere og ledelse.
Resultatet er dårlig trivsel, dårligt psykisk arbejdsmiljø, ringe arbejdsglæde og stress på jobbet.
Kommunikation, der svinger er et redskab til at forbedre den direkte kommunikation og dermed også samarbejdet.
En uhyre effektiv proces til etablering af et socialt samspil på arbejdspladsen og i fritiden, baseret på gensidig respekt,
anerkendelse og værdsættelse. Et lærerigt, sjovt og spændende foredrag, hvor I lærer at lytte og kommunikere åbent
uden bebrejdelser og domme og få skærpet den indre og ydre kommunikation. Der arbejdes i en jordnær, humoristisk
og let forståelig form, hvor alle kan være med. Nem at gå til. Og I får udviklet en række færdigheder med en vifte af
redskaber til brug i den daglige dialog og kontakt med andre.
Der vil være frokost ca. kl. 12.30. Efter sådan en inspirerende dag, bliver vi nok sultne igen ved 18-19 tiden, hvor
middagen serveres, og efterfølgende er der kammeratlig aften og forhåbentlig meningsudvekslinger på tværs af vores
fag.
Om lørdagen står vi op til et lækkert morgenbord for derefter at tage hjem og holde en god weekend.
Hvis dette har vækket din interesse, så vil vi gerne have din tilmelding sendt til vores e-mail: fagligpuls@forbundet.dk
senest 9. marts 2018, så skal vi sørge for at klargøre til du kommer.
Oplys venligst om du benytter dig af tilbuddet om:
 Overnatning fredag til lørdag.
 Middagen fredag aften.
Endelig tidsplan og information fremsendes til de tilmeldte !
Ps. Hvis du kommer langvejs fra og ikke kan nå at være der til mødestart fredag kl. 10.00, så kontakt Faglig Puls, så
finder vi en løsning til dig.
Med venlig hilsen
TR udvalget
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