
Tirsdag den 6. februar – kl. 8.00 – 15.00

Kaffe og rundstykker

■ Velkommen 

■ Præsentation af deltagere og undervisere

■ Formål med og forventninger til kurset  

■ Hvad kendetegner en god mentor? – ved John Liebach / Pia Palm

■ Hvad kendetegner personer i virksomhedspraktik – 
 ligheder/forskelle 
 – ved John Pedersen, virksomhedskonsulent 
  • Hvilke forventninger/barrierer møder disse personer op med?
  • Hvordan overvinder vi disse barrierer? 
  • Skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen
  • Cases fra det virkelige liv

Frokost 12.00-12.45

■ Personlig mentor på arbejdspladsen 
 • Morten R. Christensen, mentor og uddannelsesansvarlig Dan Jord
  - Den gode modtagekultur. Hvordan hjælpes de nye medarbejdere ind 

på arbejdspladsen? Hvornår kan det ses, at det lykkes?... Morten for-
tæller om Dan Jords overvejelser og hans egne erfaringer.

  • Nader Ashkani, virksomhedskonsulent 
	 	 - Hvilke udfordringer kan der være, når den nye medarbejder har anden 

etnisk baggrund end dansk? Hvordan kan man se, når det lykkes? 
Nader fortæller om sine erfaringer med at hjælpe flygtninge og ind-
vandrere ind på arbejdsmarkedet, herunder brug af IGU.

PROGRAM

Onsdag den 7. februar – kl. 8.00 – 15.00

Kaffe og rundstykker

■ Mentors rolle og opgaver  
 ved Tove Mikkelsen, fremskudt medarbejder 
  • Den første samtale og afklaring af forventningerne 
  • Etniske og/eller kulturelle forskelle
  • Den svære samtale og konflikthåndtering
  • At give og modtage positiv kritik og feed-back
  • Case fra det virkelige liv

■ Hvilken rolle spiller vi i den gode samtale?  
 – ved John Liebach / Pia Palm 
  • Transaktionsanalyse
  • Girafsprog

Frokost 12.00 - 12.45

■ Uddannelsesmuligheder – ved John Liebach / Pia Palm
  • UG.dk – undervisningsministeriets uddannelsesguide
  • Fastholdelse – hvordan
  • Cases fra det virkelige liv

■ Din gode modtagelse af en ny kollega 
 – ved John Liebach / Pia Palm
  • Lav et introduktionsprogram, der passer til dig og din virksomhed
  • Samarbejdet med LO/KIG nu og fremover 
   (Hotline til KIG, koordinator til skolerne, jobcentret...)

■ Afrunding – ved John Liebach / Pia Palm
  • Kursusbevis
  • Fremtidige kurser, specialer og halvårsmøder
  • Evaluering af kurset

Oplægsholdere 
på basiskursus 
den 6. og 7. februar 2018

Tove Mikkelsen, virksomhedskonsulent.
Fremskudt medarbejder i Bispehaven.

Morten R. Christensen, mentor og 
uddannelseskoordinator i entreprenør-
virksomheden Dan Jord.

John Pedersen, virksomhedskonsulent, 
Unge og uddannelse, Sociale forhold 
og beskæftigelse.

Nader Ashkani, virksomhedskonsulent,
Jobcenter Aarhus 

SPECIALEDAGE, 
kl. 8.00 - 15.00:

Onsdag den 11. april 2018 

Flygtninge og indvandrere 
på arbejdsmarkedet, 
herunder IGU.
Undervisere: 
Virksomhedskonsulent, Nader Ashkani.
Projektmedarbejder fra LO Aarhus, 
Pia Palm/John Liebach

Onsdag den 23. maj 2018
Borgere på 
overførselsindkomst 
Undervisere: 
Medarbejdere fra offentlige og private 
virksomheder med erfaring med denne 
gruppe.

Onsdag den 6. juni 2018
Unge under 18 år udenfor 
arbejdsmarkedet samt elever fra 
Folkeskolens afgangsklasser/
valg af erhvervsuddannelse.
Undervisere: 
Medarbejder fra privat virksomhed, 
vejleder fra Folkeskolen.
Projektmedarbejder fra LO Aarhus, 
Pia Palm/John Liebach.

Emnerne på specialdagene 
bliver målrettet efter 
kursisternes ønsker og behov.

DAG1

DAG  2

Tilmelding på lo@lo-aarhus.dk

senest tirsdag den 30. januar


