
 

Indbydelse til arrangement for FOA-medlemmer i 
Pædagogisk Sektor - FOA Silkeborg/Skanderborg 

(gælder også tidligere medlemmer af Kost- service sektoren) 

 
 

Aflys den kunstige harmoni og skab ægte trivsel 
…et temaforløb om at sige nej når det giver god mening! 

 

Baggrund:Kunstig harmoni er når alle lader som om, at samarbejdet er godt… også når det ikke er tilfældet. 
Kunstig harmoni opstår, når vi mangler modet til at tale om de konfliktfyldte emner, og det er både 
demotiverende og opslidende at arbejde i. 
Mange medarbejdere føler sig udfordret, når det handler om at konfrontere uenigheder i dagligdagen, og 
det er vigtigt, at vi får genstartet fokus på trivsel og samspil efter en tid med Corona. 
Der opstået en slagside og en uheldig tendens i forhold til evnen til at sige fra med god grund. I en kultur 
hvor ”nej” undlades mere end det tillades, opstår der et negativt pres på den gode arbejdslyst, motivation og 
effektivitet. Der opstår en kunstig harmoni, der er anstrengende og usund at arbejde i. 
 

Tema 1: Aflys den kunstige harmoni og skab 
ægte trivsel 
Lær hvordan du sætter lyd på trivsel og det 
psykiske arbejdsmiljø… også når samarbejdet 
er udfordret og konfliktfyldt. 
Kurset sætter fokus på at kommunikere 
tydeligt og sætte lyd på den kunstige harmoni 
og dermed opnå ægte trivsel. 
Du lærer hvordan du aktivt kan håndtere 
uenigheder og skabe velfungerende 
teamsamarbejde. 
Vi sætter ligeledes spot på kulturen og de 
grundlæggende antagelser, når vi arbejder 
med de 5 faktorer, der er afgørende for et 
velfungerende team. 
 

Tema 2: Sig nej - når det giver god mening 
Efter mange år med forandringer, krav om 
fleksibilitet og pres på samarbejdet, er der 
opstået en slagside og en uheldig tendens i 
forhold til muligheden for at sige fra. 
Tendensen er opstået som følge af 
• frygt for konsekvensen i at afvise en 

kollega, borger, leder 
• udfordringen ved at gå imod strømmen og 

måske udfordre det uformelle hierarki, der 
hersker på mange arbejdspladser 

• manglende øvelse og erfaring i at 
kommunikere et ”nej” på en hensigts-
mæssig og assertiv måde 

 

Dette er et tilbud på to aftner – så du tilmelder dig til begge aftner! 
 

Den 14. september og den 5. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlund vej 36,  
8600 Silkeborg. Tilmeldingslink: https://tilmeldmig.dk/?9999-21-46-12 
 

Den 15. september og den 6. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 
Skanderborg. Tilmeldingslink: https://tilmeldmig.dk/?9999-21-46-14 
 

Bindende tilmelding senest d. 3. september, da vi er vært ved kaffe og kage – og vi skal betale for 
ALLE tilmeldte. 
 

 
 
 
 
 
 

 

På pædagogisk sektors bestyrelses vegne 
med venlig hilsen 

Mette Henriksen og Vita Christiansen 
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