Konﬂikter i organisasjoner kan skape engasjement, innovasjon og konkurransekraft.
Men blir de destruktive kan de bli kostbare, ødelegge produksjon, helse og kultur.
I dag håndteres disse (gule og røde) konﬂiktene ofte med juridisk metode, overdrevet
makt og metoder som ikke hensyn tar kompleksiteten rundt konﬂikten.

Kurs i konflikthåndtering og samarbeidsutfordringer fredag den 18. mars kl. 09.00 til 11.30
Siden 2018 har Semje Software jobbet for å gjøre konflikthåndtering mer oversiktlig og forståelig for
ledere, ansvarlige for HR og personal. For å gripe an en konflikt på en god måte, er dette enklere om en
har god forståelse av konflikt analyser, betydning av samarabeid, prosesser og metodiske innfallsvinkler.
Bli med på kommende samling og ta med kunnskapen tilbake til din organisasjon som trygger og
effektiviserer arbeidet med samarbeidsutfordringer og arbeidsmiljøkonflikter. I samlingen vil vi blant
annet gå gjennom:
- Hvorfor håndtere konflikter? Her vil du få god oversikt over hyppighet og de menneskelige og
økonomiske kostander knyttet til konflikter. Samt psykologiens og holdningens betydning for læring.
- Hva en god prosess knyttet til konflikthåndtering er
- Hvordan analysere og møte konflikten
- Oversikt over 4 metoder, fra mekling til jus. Og ikke minst, når vet du at konflikten ikke krever så mye
arbeid? Vi vil også ha tid til diskusjon og se på oppgaver sammen.
Ledere bruker opp til 40% av arbeidstiden sin på håndtering av konflikter. Dette kan unngås ved å møte
konflikter på en effektiv måte. La dette kurset være inspirasjon til endring for en bedre og mer effektiv
arbeidshverdag for ledere og ansatte.
Påmelding: send epost til tommy@semje.com, senest 11. mars. Begrenset antall plasser.

Tommy
Antonsen
er
organisasjonspsykolog
og
kursholder som har vært
med å utvikle Nøgd og har
flere års erfaring med
konflikthåndtering.
Pris for kurs: kr 2 990,- (fritatt
mva)
Ønsker du delta på en god
lunsj etter kurset koster
dette kr 275,- i tillegg. Gi
beskjed ved påmelding (og
om du har allergier).
Sted: Skaslien, Kirkenær

