
Det er åpnet for påmelding til kurset «Rolleforståelse og partssamarbeid». Kurset vil
gjennomføres i perioden august til desember, med oppstartsmøte fredag 26.august 2022.
Målgruppen for kurset er ledere, verneombud og tillitsvalgte fra sykehjem og barnehager
(ofte kalt HMS-grupper).

Deltakerne fra virksomhetene skal gjennomføre kurset sammen, og målet er at de som
parter skal bli bevisste og trygge på hvordan rolleutøvelse og samarbeid dem imellom
kan brukes aktivt i å styrke det lokale arbeidsmiljøarbeidet. Gjennom 6 moduler som
kombinerer arbeid på egen arbeidsplass, involvering av alle ansatte og digitale samlinger
på zoom vil vi bidra til bedre samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen og en
bedre forståelse av de ulike rollene.

Kursets seks moduler

Modul 1) Digital fellessamling med informasjon, faglig påfyll og arbeid i gruppene på
arbeidsplassen. Teamene er blant annet: «rolleforståelse og partssamarbeid»,
«arbeidsmiljøarbeid», «Hva er et problem, et symptom og hva vi kan gjøre med det».

Modul 2) Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling.  Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når
og hvordan?

Modul 3) Digital fellessamling med faglig påfyll og for å dele erfaringer om hvordan det
har gått å jobbe med det valgte problemet og forberedelse til arbeidet videre med
partssamarbeid, arbeidsmiljøarbeid og hvordan skape varig endring.

Modul 4) Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og 3, dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling. Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når og
hvordan?



Modul 5) Digital fellessamling for å oppsummere hvordan det har gått å jobbe med det
valgte problemet, og gjøre et dypdykk i det å ta tak i det riktige problemet og søke «ut»
av de vante banene. Hvordan finner vi rett tiltak til rett problem, og hva betyr dette i
praksis?

Modul 6) Digital fellessamling for å utveksle erfaringer og sikre at men fortsetter det
arbeidet man har startet og sammen skaper varig endring.

Verdi/utbytte

Samskaping
Partene får en arena for å teste ut samhandling på tvers av roller og ansvar. Sammen
setter dere retning og fart på konkrete tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø
og redusert sykefravær

Verktøy
Dere får trening i å benytte effektive atferdsrettede verktøy for samhandling,
problemløsning, målsettingsarbeid, prosessledelse og møteledelse.

Coaching
Alle team har med seg en dedikert IA-rådgiver/hjelper til å fasilitere dere gjennom
samlingene og i gruppearbeid på arbeidsplassen. Det gir god fremdrift og styrker
måloppnåelse.

Resultater
Deltakere melder tilbake om bedre forståelse, og effektivt samarbeid.
Programmet hjelper arbeidsplassen til å se muligheter og skape positiv endring.

I tillegg til å møte dyktige prosessledere som leder dere gjennom ulike gruppeoppgaver
har vi med oss faglig sterke foredragsholdere. Hans Jacob Busch som i Modul 3 blant
annet snakker om Den sømløse dialogen. Refleksjon og diskusjon - de to viktige
dialogsjangere i kunnskapings- og problemløsningsprosesser for et tryggere arbeidsmiljø.
Lisbeth Øyum som i Modul 1 blant annet snakker om utvidet partssamarbeid og
driftsnært utviklingsarbeid.

Tider

Hva Målgruppe Dato Tid Sted

Informasjons-
møte

Deltakere og
hjelpere

Fredag 26. aug 0900-1100 Zoom

Modul 1
barnehage

Parter og
hjelpere fra
barnehage

Tirsdag 13. sept 0900-1500 Zoom

Modul 1
sykehjem

Parter og
hjelpere fra
sykehjem

Torsdag 15.
sept

0900-1500 Zoom



Modul 2 Alle parter
og hjelpere

Uke 38-41 Avtales på
arbeidsplassene

Samlinger
på arbeids-
plassen

Modul 3
Barnehage

Parter og
hjelpere fra
barnehage

Tirsdag 18. okt 0900-1500 Zoom

Modul 3
Sykehjem

Parter og
hjelpere fra
sykehjem

Torsdag 20. okt 0900-1500 Zoom

Modul 4 Alle parter
og hjelpere

Uke 43-46 Avtales på
arbeidsplassene

Samlinger
på arbeids-
plassen

Modul 5 Alle parter
og hjelpere

Tirsdag 22. nov 0900-1200 Zoom

Modul 6 Alle parter
og hjelpere

Onsdag 14. des 0900-1200 Zoom

Kurset må gjennomføres i kronologisk rekkefølge, så modulene som skal gjennomføres
på arbeidsplassen må være gjennomført før dere skal på neste modul digitalt.

Gjør en innsats for arbeidsmiljøet.
Meld dere på i dag!

Vennlig hilsen

IA-bransjeprogram barnehage
og IA-bransjeprogram sykehjem

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52879?lang=nb-NO&cur=NOK
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52879?lang=nb-NO&cur=NOK
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52879?lang=nb-NO&cur=NOK



