
 

 
 
Indbydelse til dig som arbejder med eller er interesseret i arbejdspladsudvikling 
INNOVATIV ARBEJSORGANISERING – produktivitet, kreativitet og arbejdsmiljø 
- Hvordan demonstreres og indlæres fordelene ved god arbejdsorganisering?”  
 
Deltag i en interaktiv trænings- og netværksworkshop for at lære mere om god arbejdsorganisering og 
hvordan fordelene ved godt job design kan læres og formidles professionelt. 
 
Workshoppen er faciliteret af Flanders Synergy der har udviklet en læringsworkshop, hvor deltagerne kan 
få ny indsigt i effekten af forskellige arbejdsorganiseringer. De har afprøvet workshoppen i Belgien, hvor de 
træner forandringsagenter1, og de er med 120 læringsprojekter en central partner i det nystartede EU 
Training Network: EUWIN2. De kommer nu for første gang til Danmark og der er derfor en enestående 
mulighed for at få indsigt i deres erfaringer, som både vil give en forøget viden om arbejdsorganisering, om 
træning af forandringsagenter og konkrete redskaber til selv at organisere læringsaktiviteter. 
 
Aftenen starter med en let anretning, mulighed for networking og en kort præsentation af Flanders 
Synergy. Derefter deltager alle i ”Tzatziki spillet”, som illustrerer fire forskellige arbejdsorganiseringer med 
afsæt i Karaseks Krav-Kontrol model3. Efterfølgende diskuteres de forskellige organiseringers effekt på 
produktivitet, kreativitet og arbejdsmiljø. Afslutningsvis debatteres mulighederne i læringsnetværk og 
denne type spil. Hele aktiviteten forgår på engelsk. 
 

Arrangementet afholdes den 23. APRIL, 2013 kl. 17-21 
Gæstekantinen på Aalborg Universitet i Sydhavnen 

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
 
Tilmelding på www.oresundsynergy.com. Deltagerafgiften på kr. 250 (inkl. moms) dækker fortæring, kaffe 
og administrative omkostninger. Sidste frist 17/4 2013. 
 
Arrangementer er en del af flere arrangementer om læring og socioteknisk design i København og Malmø, 
som samler arbejdslivsforskere fra Øresundsundsområdet. Læs mere på: www.oresundsynergy.com. 
Arrangementet bliver også afholdt i Sverige på Malmö högskola, den 22 april, 2013 kl. 17-21. Du er 
velkommen at tilmelde dig dette arrangement også. Desuden afholdes der også et akademisk program på 
AAU-CPH den 23. april kl. 13-17, hvor du også er velkommen. 
 
Arrangører: 
- Professor Robert Karasek (UML, KU) og Communications Manager Eva Ørum, Øresund Synergy, KU 
- Professor Helge Hvid og Lektor Peter Hagedorn, ENSPAC, RUC 
- Professor Tuija Muhonen og Lektor Per Sederblad, Malmö Universitet 
- Professor Peter Hasle og Lektor Ole H. Sørensen, CIP, Aalborg Universitet 
 
1: se http://www.flanderssynergy.be/UPLOADS/FILS/leaflet%20FS.pdf and www.flanderssynergy.be 
2: se http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/euwin-launch-announcement_en.pdf  
3: se  http://www.flanderssynergy.be/karasek om Robert Karasek og hans forskning 
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