NORDISK GRUPPERELATIONSKONFERENCE 2018

I GRÆNSELANDET TRADITION & INNOVATION
-

om lederskab og samarbejde i og mellem sociale systemer

Fredriksten, Halden, 7-10 november 2018
Hvordan påvirker dagens eksplosionsagtige evolution af nye netværk, samarbejds- og
kommunikationsformer, menneskers behov for stabilitet og at tage vare på læring? Hvilke
strukturer går tabt og hvilke dannes og forstærkes i kølvandet af ganske oprørte vande? Hvor går
de nye grænser og er de fremmende eller kontraproduktive? Hvor langt skal jeg f.eks. som chef
strække mig for at imødekomme mere og mere sofistikerede efterspørgsler, eller som
medarbejder håndtere en øget strøm af opgaver og trådløs teknologi?
Det er en bestandig tilbagevendende udfordring hvordan man som leder og medarbejder kan
navigere mellem behov for tradition - og vigtige forandringer, som involverer
grænseoverskridende samarbejde. Tenderer vi måske mod at holde mere fast i det kendte, når
så meget virker flydende? Eller efterspørger vi måske flere innovationer?
Hvordan kan vi samarbejde og komme videre, tage vare på eller trodse etablerede rutiner og
grænser?

Stiftelsen AGSLO i samarbete med Netværket for Nordiska
Grupperelationskonferencer* indbyder til erfaringsbaseret læring
For at undersøge organisationspsykologiske forhold, bevidste som mindre bevidste,
rationelle som kontraproduktive, formes gennem konferencen en midlertidig
organisation, specielt designet til at lære gennem erfaringer og refleksion.
Inden for rammen af dette læreværksted, skabes muligheder for bl.a. at undersøge
formelle og uformelle roller, leder- og medarbejderskab og at gøre sig erfaringer med
forskellige samarbejdsformer og processer. For dig som tidligere har deltaget i lignende
konferencer er det muligt at deltage i et subsystem ”B” med et delvist anderledes
program.
Der vil også være mulighed for at gøre sig erfaringer med konsulentrolle/r

Konferencen henvender sig til chefer, teamledere, konsulenter, HR-specialister og til dig
med interesse for at få øget forståelse og blik for det, der sker, når man arbejder i
forskellige roller og hvad der udspilles i og mellem grupper og i organisationer.
Konferencen er godkendt som vedligeholdelse af specialistkompetencen i Arbejds- og
Organisationspsykologi i Sverige og Norge. Konferencesproget er ”Skandinavisk”.
Hvad du fremfor alt kan arbejde med, få viden om og nytte af fra denne og lignende
typer af Grupperelationskonferencer, er:
- hvordan roller skabes og udvikles og hvordan du og grupper påvirker og påvirkes
af gruppeprocesser, bevidste men også mindre bevidste.
- hvordan det er muligt eller måske udfordrende at udøve, få eller tage autoritet
og at lede og eller følge.
- hvordan gruppekræfter kan virke hindrende, eller fremmende for arbejdet med
en opgave,
exempelvis ved innovationsarbejde at gå fra en tradition – til en ny.
Konferenceleder:
Björn Josefsson, organisationspsykolog og gruppeanalytiker,
NAV Arbetslivssenter samt VD Proforum AB.
Assisterende konferenceleder:
Birthe Johansen, organisationskonsulent og gruppeanalytiker, MPO,
Erhvervspsykologi, eget firma.
Tid
7-10 November 2018
Sted:
Fredriksten Hotell & Konferens, Halden, Norge
Pris
20000:- SEK exkl. 25% moms, hvilket inkluderer logi i enkeltrum og helpension.
Studerende deltager til reduceret pris. Det er muligt at ansøge om et begrænset
antal øvrige reduktioner af konferenceafgiften, ifølge kommende information via
AGSLO´s hjemmeside: Agslo.se

