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CRECEA  
KONFERENCE 

Sådan udvikler du dit team

Hvordan får vi teams til at leve op til forventningerne?
På mange arbejdspladser er teamet et væsentligt redskab til at kunne 
varetage fx problemløsning og idegenerering. Når team skal sam-
mensættes, kigger vi ofte efter forskellighed - fagligt og personligt, da 
det mangeartede team bedre kan løfte store og komplekse opgaver. I 
dagligdagen kan for stor forskellighed dog give udfordringer i teamets 
samarbejde. I oplægget bliver der sat fokus på, hvordan man i praksis 
forløser potentialet i teams, og der inddrages en case fra en arbejds-
plads, som har erfaringer med teamudvikling.

V/ arbejds- og organisationspsykolog Bo Frederiksen

Tilfører ledelsesteamet nok værdi til organisationen?
Velfungerende ledelsesteams er særdeles vigtige for værdiskabelse 
i organisationen. Magtforhold i ledelsesteamet og de individuelle  
lederes potentielt modsatrettede opgaver kan dog hindre et konstruktivt 
samarbejde lederne imellem. I oplægget præsenteres en model, der 
kan bruges til at arbejde med udvikling af ledelsesteams.

V/ arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup

Konflikt og udvikling af grupper
Alvorlige konflikter i grupper går ud over både trivsel og effektiv-
itet. En professionel håndtering af konflikter rummer på den anden 
side muligheder for udvikling af både gruppen, dens medlemmer og  
organisationen som helhed.  I oplægget præsenteres først en seks-trins 
model for håndtering af konflikter i grupper. Med udgangspunkt i cas-
es gives dernæst eksempler på interventioner på individ-, gruppe- og  
organisationsniveau, som kan indgå i håndteringen af en konflikt eller 
i en efterfølgende organisationsudviklingsproces. 

V/ arbejds- og organisationspsykolog  og Ph.d Eva Gemzøe Mikkelsen
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Konferencen afholdes den 15. juni 2016  
i Middelfart og den 22. juni 2016 i København

CRECEA inviterer i 2016 til konference om teams. 3 dygtige og er-
farne arbejds- og organisationspsykologer holder oplæg med hver 
deres vinkel på teams og de udfordringer, man kan møde i arbejdet 
med teams. 

Program

09.00 - 09.30 Ankomst, morgenmad og velkomst

09.30 - 12.00 Hvordan får vi teams til at leve op til forventningerne?

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 14.00 Tilfører ledelsesteamet nok værdi til organisationen?

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.30 Konflikt og udvikling af grupper

15.30 - 16.00 Spørgsmål/afrunding og tak for idag

Det praktiske
Pris for deltagelse er kr. 1895,- pr. person - prisen er inkl. forplejning. 
Tilmelding sker på www.CRECEA.dk/k/kurser eller ved at ringe på 
70 10 86 00. Tilmelding er bindende.

Find adresser og yderligere information på www.CRECEA.dk


