Konflikt – kom videre sammen
Et kursus i Genoprettende Konflikthåndtering
Baggrund
Vil du skabe en bedre dialog-kultur på din arbejdsplads, løse gamle uoverensstemmelser og være
bedre klædt på til fremtidige konflikter? Så er dette kursus noget for dig.
Konflikter er skyld i, at vi spilder mange menneskelige ressourcer. Vi undgår hinanden, sladrer,
skændes, får stress og ondt i maven. Men konflikterne fortæller også noget vigtigt om vores
relationer – og heldigvis kan vi lære at tage hånd om dem. Genoprettende Konflikthåndtering er
specielt egnet ved mobning, grupperinger som bekriger hinanden, seksuel chikane eller personale,
der bliver stressramte på grund af uløste konflikter.

Udbytte
På kurset lærer du redskaber til Genoprettende Konflikthåndtering, bliver opmærksom på
uhensigtsmæssigt konfliktkultur, træner empatisk lytning og lærer at holde samtaler som kan
genoprette sammenhold og tillid. Til sidst samler vi alle elementer, og underviseren vil støtte dig i at
udarbejde en konflikthåndteringsplan, på baggrund af et besøg på din arbejdsplads – i dit tempo
og med højde for de specifikke udfordringer, som I har. Du vil også lære, hvordan du involverer
kollegaerne i den fælles plan, så I kommer videre sammen og får (gen)opbygget tilliden.

Indhold
På kurset, arbejder vi med:
• At forstå principperne i Genoprettende Konflikthåndtering
• At finde støtte i dig selv og i andre
• At inddrage fællesskabet
• At facilitere genoprettende konflikthåndteringsmøder
• At udarbejde en genoprettende konflikthåndteringsplan
• At arbejde med de strukturelle forhold i konflikter i forhold til køn, etnicitet og andre kategorier

Målgruppe
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger og andre, som vil
have indsigt i Genoprettende Konflikthåndtering.

Underviser
Di Ponti er en af pionererne inden for Genoprettende
Konflikthåndtering i Danmark og har mange års erfaring som facilitator
og som underviser.
Di arbejder med aktivister, foreninger, institutioner, virksomheder,
tillidsvalgte og andre.

Tid og sted:
Introduktion:
Onsdag den 26. februar kl. 10.00 – 17.30, samt mulighed for kulturel oplevelse om aftenen.
Torsdag den 27. februar kl. 8.30 – 15.00.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.
Opfølgning:
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00 – 15.00.
Onsdag den 13. maj kl. 10.00 – 15.00.

Arbejdspladsbesøg:
I april – maj vil du få besøg af underviseren på din arbejdsplads og få hjælp til at bringe det i spil,
som du lærer på kurset, såfremt du er interesseret heri.
Dato for besøget fastlægges på første kursusgang.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 20 00 14
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Kristine Raunkjær, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til: krer@danskmetal.dk

