
Der findes ikke nogen quick fixes. Det handler om at tage det alvorligt fra start og 
bruge tid på det, ellers er det dårlig ledelse af psykisk arbejdsmiljø, og det holder ikke.
- Helene Bæhr, Skoleleder

Mobning, stress og mistrivsel er noget ledere løbende arbejder med at håndtere og forebygge. KL, Forhandlings-
fællesskabet og Danske Regioner er gået sammen med LEAD og arbejdsmiljøekspert Malene Friis Andersen 
om at udvikle en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Det er ikke et quick fix, men det holder.

DU FÅR:
• Et fælles sprog, der gør det lettere at tale om og handle 

på psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen 
• Viden og indsigt i jeres organisationskultur og inspiration 

til, hvordan I skaber den sunde kultur, I ønsker jer 
• Viden og værktøjer til at få øje på stress hos dig selv og 

dine medarbejdere og handle på det 
• Konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø 

og forebygge risikofaktorer
• Masser af træning og feedback fra erfarne ledelses-

konsulenter

MED AFSÆT I DIN HVERDAG
Uddannelsen bygger på forskning og tager udgangspunkt 
i velkendte problemstillinger tæt på din hverdag. Mellem 
undervisningen er der tre halve netværksdage, hvor du kan 
udveksle erfaringer og sparre om konkrete udfordringer 
med de andre deltagere. Du vil undervejs få hjemmeopgaver 
med udgangspunkt i værktøjer og metoder, som kan fremme 
det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

48 PLADSER – SKAL DU HAVE ÉN AF DEM? 
Det er første gang uddannelsen kører, og derfor giver vi en 
besparelse på 40 % i bytte for løbende feedback.

Vil du teste ny 
uddannelse i ledelse af 
psykisk arbejdsmiljø?

Grib chancen, og tilmeld dig. 

OM UDDANNELSEN

Målgruppe
Ledere med personaleansvar i 
kommuner og regioner

Varighed
3 hele dage og 3 halve netværksdage 

Opstart Aarhus
5/9 2022 (tilmeldingsfrist 5/8 2022)

Opstart København
26/10 2022 (tilmeldingsfrist 23/9 2022)

Pris
7500 kr. (besparelse på 40%) 

Spørgsmål
Ida Marie Thulstrup Pedersen, 
LEAD, imp@lead.eu

Holdene besættes med kommunale og regionale 
ledere fra forskellige sektorer for at sikre balance 
i holdsammensætningen.  Derfor kan vi ikke ga-
rantere en plads på ét af testholdene. Du vil efter 
tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse 
på, om du  er optaget på holdet.

https://landing.webcrm.com/Start.aspx?awb=ieigeakiagicaeimqaieuieagmq

