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Dine valgmuligheder fra kl. 13.45 – 14.45 
 

Hvem: Teknologisk Institut, Anne Marie Holsbo 

Hvad: Workshop - Den gode arbejdsplads 

Varighed: 1 time 

Gør din virksomhed til den bedste arbejds- og elevplads Hvad er det der karakteriserer en god arbejdsplads 

og hvordan bliver man en god praktikplads?  

Vil du styrke din branche med dygtige elever? Så handler det om at skabe en god arbejdsplads, som også 

kan rumme eleverne! På denne workshop vil du få konkret inspiration og værktøjer til dialogen med 

medarbejdere og elever samt forståelse for vigtigheden af at være tydelig både omkring opgaver og 

forventninger.  

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Betterhealth 

Hvad: Workshop - Hjælp til selvhjælp ved smerter i bevægeapparatet 

Varighed: 1 time 

Kom dine smerter til livs! Du vil på denne workshop få forståelse for vigtigheden af alsidig og fri 

bevægelighed i forhold til forebyggelse og behandling af smerter i bevægeapparatet. Ens individuelle behov 

og fremskridt er vigtige at have for øje, når man taler smerter og bevægelse, og klassisk elastiktræning er 

ikke nødvendigvis for alle. Du vil blive introduceret til en række forskellige helkropsøvelser, som du med 

garanti ikke har prøvet før. Til sidst skal du sammensætte dit eget miniprogram, som du kan lave når og 

Varighed som helst, uden hjælp fra andre eller behov for omklædning.  

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Byggeri og Teknik I/S (Dräger) 

Hvad: Workshop - Gylledetektorer og sikkerhed i gylletanke 

Varighed: 1 time 

Flere alvorlige ulykker med den farlige ”gyllegas” svovlbrinte sidste forår satte gang i en proces hos Byggeri 

og Teknik I/S i Herning. Ulykkerne berørte os meget, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville yde vores bidrag, 

siger direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik. Vi afsøgte markedet og fandt frem til en allerede 

kendt teknologi, som kan forbedre sikkerheden for både landmændene og deres medhjælpere, når de 

arbejder med gylle. 

Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe når et vist niveau. 

I andre erhverv er en svovlbrintemåler en helt naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på 

steder, Varighed dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme. Det er bare ikke almindeligt i 

landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver. På workshoppen bliver du 

introduceret til teknologi, som kan hjælpe din virksomhed med at forebygge ulykker. Du bliver inspireret med 

nytænkning og kendskab til nye metoder, fremfor blot at basere sikkerheden på tommelfingerregler og 

rutiner. 

Målgruppe: Landbrug, Maskinstation 

 

Hvem: Care Construction, IBF, ASP Produktudvikling og OKNygaard 

Hvad: Dialogmøde – Arbejdsmiljø ved brug af sten og fliser 

Varighed: 1 time 

Vær med i dialog om, hvordan vi kan mindske de fysiske belastninger ved arbejde med sten og fliser. 

Forvent en debat, hvor vi sammen belyser udfordringer og muligheder, og hvor du kan tage hjem med nye 

ideer. Manuelle løft af fliser og sten er almindelig forekommende, når anlægsgartnere f.eks. bygger 

støttemure og lægger mindre sten og fliser. Udfordringen ved opbygning af støttemure er bl.a., at hver sten 

først skal vendes, inden den kan placeres på rette sted. Er der mulighed for, at producenterne kan pakke 

fliser og sten på en mere hensigtsmæssig måde? Eller kan problemet løses med tekniske hjælpemidler? Det 

er også hårdt for kroppen at banke fliser på plads. Er det muligt at reducere disse belastninger?  

Kom og vær med til et dialogmøde med repræsentanter fra anlægsgartnerne og udvalgte producenter og 

leverandører af tekniske hjælpemidler.  

Målgruppe: Anlæg, Skov, Entreprenør 
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Hvem: Safesounds 

Hvad: Workshop – Undervisning i brugen af 3D lydværktøj som forebyggelsesmetode 

Varighed: 1 time 

Som supplement til konferencens workshops om ”Tovet” er der her mulighed for at få mere at vide om, 

hvordan man anvender lydværktøjet på arbejdspladsen eller på en uddannelsesinstitution, hvor 

medarbejdere eller elever skal undervises i ulykkesforebyggelse. 

Workshoppen er derfor først og fremmest målrettet undervisere og konsulenter, der rådgiver om 

forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet. Men kan også være relevant for virksomheder, der selv vil prøve 

værktøjet af i praksis.  

Lydværktøjet indgår i et læringskoncept, som vil blive demonstreret. Desuden vil deltagerne få udleveret en 

vejlednings- og instruktionsmanual. 

Det er en fordel (men ikke et krav) at man har deltaget på workshoppen 3D Lyd: ”Tovet” – Et 

sikkerhedsværktøj i lyd forinden. 

Målgruppe: Konsulenter, Undervisere 

 

Hvem: Flensburg Consult 

Hvad: Workshop - Det optimale samarbejde – Den gode kommunikation 

Varighed: 1 time 

Få hjernen som med- og ikke modspiller, når det gælder kommunikation og relation. Hvordan spiller 

stemning og omgivelser ind, når vi taler om den gode kommunikation? Hvad gør sproget, og hvordan undgår 

vi at sige noget til hinanden, der kan opfattes som kritik? 

Det optimale team-samarbejde - hvad skal der til? Og hvordan kan vi handle på det, når vi er pressede? 

Hvad virker i dagligdagen, når det gælder den gode kommunikation og hvad kan vi med fordel gøre bedre? 

På denne workshop ser vi på enkelte kommunikationsmodeller, som du kan tage med dig hjem og anvende 

direkte i virksomheden, med det formål at forebygge misforståelser og mistrivsel samt optimere din egen og 

dine kollegaers energi og engagement i dagligdagen. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Ergosupport 

Hvad: Workshop - Længere tid på arbejdsmarkedet? Hvordan holder vi til det? 

Varighed: 1 time 

Hvad skal der til for at vi kan holde til at være længere tid på arbejdsmarkedet? Hvad sker der med kroppen, 

når den ældes og hvad kan vi selv påvirke? Hvis ikke kravene i arbejdet mindskes med alderen og 

pensionsalderen samtidig stiger, vil de fleste være nødt til selv at gøre noget, hvis de skal kunne holde til det 

samme, som de kunne, da de var 40 år. Dette gælder i særdeleshed i de grønne brancher! 

Skal og kan vi tage fælles ansvar for, at seniorerne kan blive i job til de nærmer sig de 70 år? Og hvilke 

løsninger er der for den enkelte, for kolleger og for ledelsen? Mød op på denne workshop og lad dig 

inspirere. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Center for Beredskabspsykologi 

Hvad: Oplæg - Krisehåndtering og kollegastøtte 

Varighed: 30 min. 

Der er meget værdi i at lade kollegaer hjælpe hinanden, når der opstår voldsomme hændelser, stress og 

konflikter på arbejdspladsen. Men hvordan? Lederne af Center for beredskabspsykologi, psykolog Henrik 

Lyng og psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund, fortæller her om metoder, der kan hjælpe dig som 

medarbejder igennem en voldsom oplevelse, Hvordan I opnår at kunne bruge – og måske endda styrke – 

sammenholdet i virksomheden gennem en krise, samt om krisestyring i virksomheden. 

Målgruppe: Alle  
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Hvem: Landboungdom 

Hvad: Oplæg - Ung i de grønne erhverv 

Varighed: 30 min. 

Landboungdom er ikke kun for unge i landbruget, men for alle unge på landet, og de giver de unge en 

stemme i debatten. Udfordringerne ved at starte på et langt og spændende arbejdsliv i de grønne erhverv er 

noget, de unge ELSKER at snakke om!  

Samtidig har vi jo brug for, at vi får dygtige unge kolleger, og dem er der rift om fra alle sider i samfundet. 

Så kom og giv luft for din mening: Hvad skal virksomhederne – og de unge selv - byde ind med, og hvordan 

gør vi vores spændende erhverv til et trygt sted at arbejde som ung? 

Målgruppe: Landbrug, Maskinstation 

 

Hvem: BFA Service 

Hvad: Oplæg - Varighed går grænsen? – Få inspiration til, hvordan I arbejder med at forebygge 

krænkende adfærd 

Varighed: 30 min. 

Konsekvenserne er store for medarbejdere, der oplever at blive udsat for krænkende adfærd. Det påvirker 

ikke bare den enkelte medarbejder, men det psykiske arbejdsmiljø i hele virksomheden. Hvis man skal 

forebygge grænseoverskridende og krænkende adfærd, f.eks. mobning og sexchikane på arbejdspladsen, er 

det vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads får en fælles bevidsthed om, Varighed grænsen går hos 

netop jer. Blot snakken om, Varighed grænsen går, skaber opmærksomhed på, hvordan vi omgås hinanden. 

Arbejdsmiljøkonsulent Maria Glargaard giver inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man lokalt kan få 

taget hul på den svære snak.     

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Lungeforeningen 

Hvad: Oplæg – Pas på dine lunger! 

Varighed: 15 min. 

Hvad er sunde lunger og hvordan passer du på dem hele livet? Hvad skal du være særligt opmærksom på 

som ansat i de grønne brancher? Hør nærmere på dette oplæg, Varighed en speciallæge fra 

Lungemedicinsk Forskningsafdeling på Bispebjerg Hospital vil belyse emnet. På konferencen får du samtidig 

mulighed for at møde Lungeforeningen på deres stand, Varighed du kan få målt din egen lungefunktion 

(spirometri). 

Målgruppe: Alle 

 

 


