PROGRAM FOR
ARBEJDSMILJØKONFERENCEN
DEN 14. NOVEMBER 2022
Kl. 8.00 – 8.50

Ankomst med morgenmad og kaffe

Kl. 8.50 – 9.00

Velkomst ved formandskabet
Mødested i plenumsalen lokale F.

Kl. 9.00 – 10.00

Hvordan får vi det bedste ud af samarbejdet i AMO?
Med overskriften ”Hvordan får vi det bedste ud af samarbejdet i AMO?”
sættes fokus på AMO’s rolle, når forandringer på arbejdspladsen og i
arbejdsmiljøet giver udfordringer.
Forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe er en særdeles populær
foredragsholder, som giver os en underholdende, inspirerende og lærerig
oplevelse. Hør et oplæg, hvor PowerPoint er dømt ude og erstattet af
passion for det, der sker mellem mennesker.

Kl. 10.00 – 10.30

Pause

Kl. 10.30 – 11.30

Workshop A. Du vælger selv emner og tilmelder dig den workshop, der er
allermest relevant for dig og din virksomhed.

Kl. 11.30 – 12.30

Fælles Frokost

Kl. 12.30 – 13.30

Workshop B. Du vælger selv emner og tilmelder dig den workshop, der er
allermest relevant for dig og din virksomhed.

Kl. 13.30 – 13.45

Pause

Kl. 13.45 – 15.00

Afslutning med oplæg ”Hvordan brænder vi igennem
med budskaber om arbejdsmiljø?”
Gå ikke glip af et foredrag med fokus på enkle, effektive værktøjer til,
hvordan du styrker din sag og samarbejdsrelationer.
Søren Holmgren er en unik foredragsholder, der med en god kombination af
faglig indsigt og humor på gribende vis deler ud af de tanker og livsfilosofier,
der ligger bag hans egen succes. Han inddrager de værktøjer, han har med sig
fra elitesportens verden og viser, hvordan han gør brug af dem i sit arbejde i
erhvervslivet til at overvinde modgang og skabe glæde og begejstring.

Stande
hele dagen

Kemi
Under hele konferencen er det muligt at besøge ”kemi-rummet” for at få en
snak om værnemidler – eller få mere viden om kemisk risikovurdering i
praksis. Bliv introduceret til digitale værktøjer, der kan bruges til den kemiske
risikovurdering.
Sundhed
Få en snak om sundhed med PensionDanmark’s sygeplejerske og få målt
din ”body-age”. Måske bliver du overrasket.
Sikkerhed
Mere end hver 6. alvorlige ulykke i de grønne erhverv sker, fordi vi glider,
snubler eller falder. Besøg standen med sikkerhedsfodtøj, og få også en
snak om velvære til fødderne.

