
Teksam afholder i samarbejde med BFA-industri tre 
temadage om forebyggelse af krænkende handlinger  
på arbejdspladsen. 
Temadagene vil tage sit udgangspunkt i to nye  
publikationer fra BFA-industri, ”Forebyg og håndtér”  
og ”Grib ind – forebyg mobning. 

På temadagene vil der være lejlighed til at afprøve  
værktøjer, som kan bruges ude på den enkelte arbejds-
plads. 
Værktøjerne sætter fokus på den rolle vidner til  
mobning har i forbindelse med at forebygge mobning  
på arbejdspladsen.

Grib ind  
– forebyggelse af krænkende handlinger

Tilmelding her

TEMADAGEN AFHOLDES

10. marts 2022 kl. 12.00-16.00  –  Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

24. marts 2022 kl. 12.00-16.00  –  Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

6. april 2022 kl. 12.00-16.00  –  Hotel Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Programpunkter se næste side â

https://ybgnyl.wufoo.com/forms/w11epeyq1bnhhk7/


Grib ind – forebyggelse af krænkende handlinger

kl. 12.00  Sandwich

kl. 12.30 Velkomst ved TEKSAM

kl. 12.35 Præsentation, dagens program

kl. 12.45 Oplæg og dialog i grupper: Krænkende handlinger – hvad er det, og hvordan opstår de?

kl. 13.30 PAUSE 

kl. 13.40 Oplæg: Forebyggelse af krænkende handlinger – hvad kan vi gøre? 

kl. 14.00 ”Grib ind – forebyg mobning”: Introduktion til og smagsprøve på BFA Industris nye redskab 

kl. 14.45 Kaffepause

kl. 15.00 Oplæg og plenumdialog: Vi dykker ned i redskabet ”Forebyg og håndtér krænkende handlinger”  
  fra BFA-Industri

kl. 15.35 Dialog i grupper: Forebyggelse på egen arbejdsplads (evt. spørgsmål)

  • Hvilke to indsatsområder er vigtigst at fokusere på, når vi skal forebygge krænkende handlinger  
   hos os? 

  • Kan vi bruge de redskaber, som vi er blevet præsenteret for i dag?

  • Hvilke udfordringer kan vi måske støde – og hvordan håndterer vi dem?  

kl. 15.55 Opsamling

kl. 16.00  Tak for i dag

 

 
Deltagerne får viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og bliver introduceret til 
værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen.  
På temamøderne veksles mellem oplæg på plenum, film, dialog i grupper og på plenum. 

Oplægsholder på temadagene vil være Eva Gemzøe Mikkelsen, ph.d., erhvervspsykolog i Gemzøe Consult. 

Temadagen starter med sandwich og øl og vand. Der vil være kaffe i løbet af dagen. 

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant for både ledelses og medarbejdersiden. 

Hvis man er forhindret i at møde op til en temadag hvor man er tilmeldt, bedes man melde afbud, da det kan give 
plads til andre på venteliste

PROGRAM


