Suppleringsuddannelse 2022
Psykologisk tryghed
”…psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med
idéer, spørgsmål, tanker og fejl.” - Amy Edmondson, Professor Harvard Business School
Psykologisk tryghed handler om at turde tale sammen om de ting, der ikke fungerer godt uden frygt for at
blive kritiseret. Det handler om, hvordan vi tager det op, når vi begår fejl med en opgave, men også når der
er knas i kommunikationen på arbejdspladsen.
Hvis du ikke føler dig tryg til at give feedback, vil du sandsynligvis holde din mund, når du oplever fejl eller
dårligt samarbejde. Desuden vil du hellere holde lav profil frem for at kaste dig ud i projekter, som ikke er
garanteret succes. På arbejdspladser med høj psykologisk tryghed opleves bedre resultater, mere
arbejdsglæde og videndeling.
Hvis du er interesseret i at høre mere om begrebet, og hvordan det kan styrke samarbejdet på folkekirkens
arbejdspladser, så tilmeld dig – helst sammen med din kollega i Arbejdsmiljøgruppen – denne kursusdag. På
uddannelsesdagen vil du både få teori og praktiske øvelser, så du kommer hjem med konkrete ideer til at
øge jeres psykologiske tryghed.
Udbytte af kurset:
•
•
•
•

Viden om psykologisk tryghed og dens betydning for arbejdsmiljøet
Værktøjer til at give og modtage feedback
Inspiration og ideer til bedre samarbejde og kommunikation
Erfaringsudveksling med egen og andre faggrupper i folkekirken

Deltagere:
Suppleringsuddannelsen henvender sig både til ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen, eller ikke er medlem af AMO.

Kursusdatoer for 2022:

D. 14. september 2022 i Viborg Stift: Tvis Sognehus. Hovedgaden 2, 7500 Holstebro
D. 20. september 2022 i Helsingør Stift: Kokkedal Sognegård, Højmose Vænge 2A, 2970
Hørsholm
D. 22. september 2022 i Roskilde Stift: Ringsted sogns lokaler, Klostervænget 2A, 4100 Slagelse
D. 27. september 2022 i Lolland-Falster Stift: Nordresalen ved Nordre Kirke, Stubbekøbingvej
105, 4800 Nykøbing F
D. 28. september 2022 i Københavns Stift: Emdrup sogns lokaler, Ved Vigen 7, 2400 København
NV
D. 29. september 2022 i Aalborg Stift: Hals Sognegård ved Hals Kirke, Østergade 32, 9370 Hals
D. 6. oktober 2022 i Ribe Stift: Treenighedskirkens lokaler, Grådybet 23, 6700 Esbjerg
D. 11. oktober 2022 i Aarhus Stift: Holme sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
D. 26. oktober 2022 i Fyns Stift: Bellinge Sognehus, Kirkelundvej 18A, Bellinge, 5250 Odense SV.
D. 3. november i Haderslev Stift: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding

Kursusdagene er fra kl.9.00 - kl.16.00. Der vil være morgenbrød fra kl. 8.45.

Pris:
1.775 kr
Forplejning er indeholdt i prisen. Skriv i tilmeldingen hvis du har særlige behov ift. mad.

Tilmelding:
Tilmeld dig her:
https://my.forms.app/form/62c5a26e971e3e097d2cfa79

Tilmeldingen er bidende en uge før kursets afholdelse.

