Frågor att
diskutera med
dina kollegor på
lunch/promenad
1. Hur kan jag själv bidra till
en ökad förutsättning för
arbetsglädje
2. Hur kan jag själv bidra till
en respektfull och
uppmuntrande attityd på
jobbet
3. Hur kan vi arbeta vidare
för att mer ta tillvara
varandras kompetenser i
strävan mot gemensamma
mål

UTVECKLINGSDAG
2/12 2016
PLATS: Scandic Crown
Polhemsplatsen 3 Göteborg
DELTAGARE: FTV Björkekärr,
Gibraltar, Kulan, Partille och Bergsjön
Kaffe serveras från 08:15.
Programmet startar 09:00
En dag med fokus på arbetsglädje,
nätverkande samt kulturmöten

Program: 09:00-09:15

11:00-12:00 Promenad i
trädgårdsföreningen med
nyfunna kollegor

Introduktion av Paula vom
Hofe Klinikchef FTV Partille
09:15-10:45 Skapa Arbetsglädje
En föreläsning av Christina
Stielli

12:00-13:00 Lunch
13:00-16:15 Kulturkrockar
mellan patient-vårdpersonal
och kollegor emellan. En
föreläsning av Anna Melle

Föreläsningens fokus:
Det viktigaste på en arbetsplats är
medarbetarna, mår inte medarbetarna bra
mår inte verksamheten bra. Med ökad
arbetsglädje på jobbet tar vi ansvar för det
faktum att vi är varandras arbetsmiljö.

Anna Melle är lärare och har tjänstgjort
som nämndeman i Göta hovrätt och
tingsrätt.
Hon har erfarenhet av det
mångkulturella svenska samhället och
föreläser bl.a. om kulturmöten,
kulturkrockar och hedersrelaterat våld
samt om patientbemötande inom
vården. Anna är även författare och givit
ut ett flertal böcker. Med sin utländska
bakgrund, sitt tidigare arbete som
undersköterska och tolk har Anna en
gedigen erfarenhet av bl.a. svensk sjukoch äldrevård samt psykvård. Anna är en
mycket uppskattat och flitigt anlitad
föreläsare som bl.a. föreläst för lärare,
läkare och tandvårdspersonal.

När vi trivs och har roligt på jobbet löser vi
problem enklare och är mer kreativa. Vi
klarar motgångar bättre och får mer energi
och inte minst, vi skapar snabbare kontakt
med vår omgivning och är mer tilldragande
för de vi har omkring oss.
Christina Stielli är författare,
beteendevetare samt föreläsare. Hon har
under flera år arbetat med barn och
ungdomar för att förmedla motivation,
hopp och drömmar. Ofta i samarbete med
Rädda barnen och andra organisationer.
När hon själv, mitt i livet, rasade ner i en
grop bestämde hon sig för att ta reda på
hur hon kunde vara glad utan att vara
beroende av yttre omständigheter.

Kaffe 14:30-15.00
.

