
Workshop:  Hvordan forener vi travlhed og trivsel? 
På sunde arbejdspladser er der fokus på både opgaverne og det gode arbejdsliv, og hvordan fællesskabet 
kan understøtte trivsel, når der er travlt. Fokus i denne workshop er, hvad ledere og medarbejdere sammen 
kan gøre ift. travlhed og trivsel? Det man måske kan tale om som den organisatoriske egenomsorg. 

På mange arbejdspladser er travlhed et vilkår.  Den kan opleves som givende og inspirerende eller 
opslidende og drænende. Den måde vi omtaler travlheden på, kan forstærke vores oplevelse af den. Vores 
verbale og nonverbale ytringer kan være energigivende eller forurene den fælles arbejdsplads og dermed 
bidrage til trivsel eller mistrivsel. 

Hvor ligger jeres fokus? 

Indhold 

Vi vil komme ind på spørgsmål som: Kan vi arbejde med den måde, vi oplever, mærker og taler om travlhed 
på, så travlhed og trivsel kan gå hånd i hånd? Hvilken indflydelse har tanker, følelser og handlinger i 
arbejdsdagen? Hvilke rammer understøtter trivsel, når der er mange opgaver? 

Emner i workshoppen er 

• Hvordan får vi en langtidsholdbar trivsel, også når vi har travlt? 
• Hvordan bliver vi opmærksomme på vores egen balance og balancen på arbejdspladsen? 
• Hvordan påvirker sprogbrug og kommunikation trivslen? 
• Hvordan bevarer vi ro og overblik i travle situationer – og hvordan undgår vi at smitte hinanden 

med uro? 
• Hvordan kan vi arbejde på at være langtidsholdbare som individer og som arbejdsplads? 

I øvelsesarbejdet fokuseres på: 

• At få opmærksomhed på ubalancer i dagligdagen 
• At identificere, hvad der kan understøtte nærvær og fokus på opgaven hos den enkelte  
• Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde nærvær og fokus på arbejdsopgaverne 
• At øve enkle åndedræts- og fokuseringsøvelser som støtter nærvær og trivsel 

Målgruppe 

Workshoppen henvender sig til såvel ledergrupper, medarbejdere og afdelinger. 

Tidsramme 

 Workshoppen tilpasses efter ønsker og behov på den enkelte arbejdsplads/den konkrete deltagergruppe. 
Tidsrammen kan være fra 3 timer til en hel kursusdag. 

Form 

Workshoppen indeholder en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, øvelser og samtale. Teori 
kobles til hverdagspraksis på arbejdspladsen. 
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