Nyt om
”Over stregen”
Kom og få en ”vitaminindsprøjtning”
til muligheder for
chikane-frit miljø på arbejdspladsen.

Baggrund:

Mobning, seksuel chikane og dårlig tone er en svær problematik på arbejdspladsen. Der er meget tabu, skam, vaner og kultur på spil. Hvordan kan vi forebygge, at noget ikke er ”Over stregen”?

Udbytte:

På denne kursusdag bliver du klædt bedre på til, at tage snakken og arbejde
videre med at skabe et chikanefrit miljø på din arbejdsplads. Du får du viden
om den ny lovgivning og de nye muligheder, og gennem øvelser, eksempler og
erfaringsudveksling drøfter vi nogle enkle værktøjer til at forebygge, spotte og
håndtere chikane på arbejdspladsen.

Indhold:

Vi ser på gode eksempler på personalepolitikker og værktøjer.
Vi udveksler erfaringer og taler om tegn og symptomer på, at en kollega er udsat for seksuel chikane, mobning eller anden mistrivsel.
Vi ser på nye gode råd og fif, som er udviklet i efteråret 2018 bl.a. om kollegaansvar.
Vi taler kort om nyt på det lovmæssige område (1.1.19) og hvordan det kan
bruges af tillidsvalgte på arbejdspladsen.
Vi arbejder med kampagnen ”Over stregen” og drøfter ”kollegaansvar”. Du får
et spil med hjem, som du kan ”spille” på din arbejdsplads og som ”starter” debatten om grænser.

Målgruppe:

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeninger, der
kan få med sager om seksuel chikane at gøre.
Så vidt muligt lige mange af hvert køn.

Kursusleder og underviser:
Luise Falhof, konsulent og ansvarlig for kampagnen
“Over Stregen”.

Medunderviser:

Melanie Evers, FIU-Ligestilling og forfatter til pjecen om
kollegaansvar i forhold til seksuel chikane.

Materialer:
Du får de sidste nye materialer om seksuel chikane:
Spillet: ”Over stregen”.
Pjece: ”Kollegaansvar” og ”Forebyg seksuel chikane”
Bog: Mænd der krænker kvinder.

Tid og sted:

Der er et kursus af 1 dags varighed - i hver region.
Mødetid – alle dage kl. 9.30-15.30.
Hovedstadsområdet:
Mandag den 25. marts. 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
FIU-nr.: 5207 19 00 12
Region Sjælland:
Onsdag den 24. april. 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V.
FIU-nr.: 5207 19 00 13
Region Nordjylland:
Tirsdag den 21. maj. 3F Aalborg. Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.
FIU-nr.: 5207 19 00 14
Region Midt:
Mandag den 3. juni. 3F Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus.
FIU-nr.: 5207 19 00 15
Region Syd:
Onsdag den 19. juni. 3F Aabenraa, HP Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa.
FIU-nr.: 5207 19 00 16

Tovholder:
Susanne fast Jensen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes til
susanne.fast.jensen@3f.dk

