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Oplægsholderne 
Stresscoach og konfliktmægler Marianne Lassen 
er oplægsholder på møderne om konflikthåndtering 
og stress. Marianne deler ud af sin viden og 
erfaring med at håndtere konflikter og forebygge 
stress gennem målrettede og konstruktive indsat-
ser.  På formidlingsmøderne bliver deltagerne også 
præsenteret for BAR Kontors værktøjer, som gratis 
kan bruges i egen virksomhed i arbejdet med at 
forebygge stress og håndtere konflikter.

Erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen har stor 
erfaring med at forebygge og håndtere mobning. 
Eva er oplægsholder på møderne om mobning, 
hvor hun har fokus på forebyggelsesdelen og del-
tagerne bliver præsenteret for konkrete tiltag, som 
kan praktiseres på egen arbejdsplads. Deltagerne 
bliver ligeledes præsenteret for BAR Kontors værk-
tøj, hvis styrke er at få en dialog omkring mobning 
og hvordan det kan forebygges på egen arbejds-
plads. 

Målgruppe 
Målgruppen for arrangementet er både leder- og 
medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorgani-
sationen fra private kontorarbejdspladser. Andre 
interesserede er også velkomne.

Det får I ekstra på dagen
Vi serverer koldt og varmt at drikke samt frugt og kage. 
BAR Kontor tilbyder en bred vifte af vejledninger og 
værktøjer om arbejdsmiljøet på kontorarbejdspladser. 
Materialerne vil være tilgængelige på møderne og 
BAR Kontors arbejdsmiljøkonsulenter Camilla Bogetoft 
Andresen og Heidi Lisette Bille vil i den forbindelse 
være behjælpelige med at besvare spørgsmål.

Sådan tilmelder du dig
Gå ind på www.barkontor.dk og udfyld tilmeldings-
blanketten. Der bliver tale om ”først til mølle princippet” 
i forhold til deltagelse. 
Vi ser frem til at møde jer!

Kom til gratis 
eftermiddagsmøder
Håndtér konflikter 
Møderne om konflikthåndtering foregår i:

Århus, onsdag den 7. maj kl. 13-15, 
hos Radisson Blu Hotel, Margretepladsen 1
København, mandag den 26. maj kl. 13-15, 
hos Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade

Forebyg mobning 
Møderne om forebyggelse af mobning foregår i:

Middelfart, mandag den 2. juni, kl. 13-15, 
hos Outforce, Strandvejen 7
København, tirsdag den  3. juni, kl. 13-15, 
hos HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

Forebyg stress 
Møderne om forebyggelse af stress foregår i:

København, torsdag den 23. oktober, kl. 13-15, hos DI - Dansk Industri, 
H. C. Andersens Boulevard 18 
Middelfart, tirsdag den 28. oktober, kl. 13-15, hos Outforce, Strandvejen 7
Aalborg, onsdag den 5. november, kl. 13-15, hos HK Nordjylland, Gartnervej 30

I Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) samarbejder arbejdsmarkedets parter for 
at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, 
Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA.


