
 

8. akademidag 
 

Projekt NÆRVÆR i Arbejdet 
 

Forankring og forandring – at holde gejsten 

 

 
Tid: Torsdag den 8. september 2010 kl. 9.00 – 15.30 

(Der er kaffe og rundstykker fra kl. 8.30) 

Sted: Teknologisk Institut – Århus 

Kongsvang Allé 29 

8000 Århus C 
Tilmelding: Er nødvendig og sker til 

ingelise.zielke@stab.rm.dk  senest den 3. maj 2010 

 

 

Med denne 8. akademidag er fokus på kommunikation som det væsentligste 

parameter i at skabe forandringer der er forankret på arbejdspladsen. Vi får besøg af 

Helle Petersen der blandt andet har været involveret i et stort 

kommunikationsprojekt på Bornholm. 

 

I vil få en mangfoldighed af helt konkrete praktiske ideer til hvordan I kan arbejde 

med forandringer på de enkelte arbejdspladser på markedspladsen, hvor I har 

mulighed for at fylde værktøjskassen op.  

 

Vi slutter dagen af med en pep talk af Simon Steenholm, der på baggrund af sine 

egne erfaringer med nærvær, ros og anerkendelse, positive tanker, 

hjælpsomhed, taknemlighed og gensidig respekt vil bringe inspiration til det 

arbejde der nu ligger foran på den enkelte arbejdspladser. 
 

 

 

 

 

 

 

Dagens program  

 

08.30 Kaffe og rundstykker 

  

09.00 Velkomst og introduktion til dagens tema 

  

Nærværsstafetten 

  

 Forandringskommunikation  

Kommunikationsforsker ph.d. Helle Petersen kommer med et oplæg, 

der er gruppespørgsmål og plenum. 

 

11.30  Frokost 

 

12.00 Markedsplads, hvor du og kollegerne kan fylde værktøjskassen.  

Efter et kort overblik over hvad markedspladsen rummer, er der 

mulighed for at deltagerne henter inspiration med hjem til egen 

arbejdsplads. Der vil være værktøjer der er brugt i nærværsprojektet 

og der vil komme input fra BARSoSu og Rejseholdet fra NFA. 

 

Netværk 

Stiftende generalforsamling på netværk mellem arbejdspladserne. 

 

Kick off til efterårets arbejde  

 

Pep talk ved iværksætter og globetrotter Simon Steenholm. 

 

15.30 Farvel og tak for i dag 

  

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved afslutningskonferencen 4. marts 

2011 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer – mange hilsner 

Curt, Lajla, Birgit og Lisbet 


