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upturn, løfter arbejdsmiljø og trivsel 

 

Workshops og undervisning for virksomheder: 
upturn tilbyder oplæg, workshops og undervisning inden for arbejdsmiljøområdet. 
 
Det kan være for alle ansatte, medlemmer i sikkerhedsorganisationen, for en enkelt afdeling eller hele 
virksomheden. 
 
Workshops, oplæg og undervisning: 

o Arbejdsglæde, hvordan påvirker et godt arbejdsmiljø de ansatte og virksomhedens bundlinje 

o APV, ved dialog metode, i samspil med alle ansatte og alle ledere  

o De 6 guldkorn – 6 faktorer som skal være til stede i et godt job – skaber trivsel 

o Mobning, hvad er mobning og hvordan vi påvirkes med input til at bremse det 

o Stress, stressens væsen og hvilke konsekvenser det kan føre med sig 

o Beføjelser og pligter, giver bedre samspil mellem ledere og medarbejdere 

o Et tema der er designet konkret efter jeres ønsker og behov 

o Undervisning i arbejdsmiljølovgivning og andre gældende regler 

 
Workshops varer typisk omkring fire timer, der veksles mellem diasshow og/eller andet visuelt og dialog med de 
tilstedeværende. Der skabes forståelse for det pågældende område, ansvar anskueliggøres, handleplaner kan 
udarbejdes med blik for fremtiden.  
 
Oplæg varer fra typisk to timer og har fokus på et enkelt område. Der vil være mindre dialog og mere information, 
der kan være værktøjer som I kan anvende fremadrettede. 
 
Undervisning med afsæt i arbejdsmiljøloven. Undervisning kan målrettes jeres sikkerhedsorganisations struktur, 
opgaver og ansvar og sætte fokus på hvordan I kan arbejde proaktivt med arbejdsmiljø og sikkerhed. Det kan 
være for enkelte områder eller afdelinger, så hver enkelt kender til sit eget ansvarsområde og ved hvordan jeres 
sikkerhedsorganisation er opbygget og fungerer.  
 
Undervisning af studerende: 
På Niuernermik Ilinniarfik, Ilisimatusarfik eller brancheskolerne. Undervisning i den grønlandske 
arbejdsmiljølovgivning, sikkerhedsorganisation, arbejdsmiljøpåvirkninger på arbejdsmarkedet, samt 
arbejdsskadesikringsloven.  
 
De kommende arbejdstagere er rustet til, at træde ind på arbejdsmarkedet, med kendskab til loven, regler og 
ansvar for arbejdsmiljøet. Om de er ledere eller ansatte, så vil de kunne indgå i samarbejdet om arbejdsmiljø, de 
kender deres ansvar og kan være med til at opbygge en god arbejdsmiljøkultur på deres kommende arbejdsplads.  
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