Det gode arbejdsliv og hvordan
man skaber det?
GF 1/GF2

Din drømme arbejdsplads

2017

Fotokilde: https://www.norddjurs.dk/ImageGen.ashx?image=/media/2652813/I-love-my-job.jpg&width=658

Din drømme arbejdsplads

1

Oversigt

Materiale

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i filmen; ”Det
gode arbejdsliv og hvordan man skaber det?” –produceret af
Mediehuset København.

Film: ”Det gode arbejdsliv”

Det ligger i menneskets natur at stræbe efter et godt liv, at
forbedre sit liv, at få det bedste ud af de forudsætninger man
har og de muligheder man selv skaber.

Andre ressourcer
Abraham Maslow- Amerikansk personligheds psykolog læs
om hans behovstrekant:
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/

Mål

Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow

Når du har arbejdet med dette materiale samt set filmen, har du
reflekteret over hvad det gode liv er for dig? Hvorfor du skal
tage en uddannelse? Hvad det gode arbejdsliv er for dig og hvad
din egen rolle er, i at opnå et godt arbejdsliv.

Aktiviteter
Forestil dig din drømme arbejdsplads- hvordan ser den ud?
Alt er muligt, kun fantasien sætter grænser. Overvej og begrund
vigtigheden og konsekvensen af følgende;
Hvad er kerneopgaven helt nøjagtigt på din drømme
arbejdsplads?
Hvad er din drømme stilling?
Hvilke opgaver varetager du?
Hvor mange timer om ugen arbejder du?
Har du skiftende arbejdstider?
Hvordan er din løn og overenskomst?
Hvor er arbejdspladsen fysisk placeret?
Hvordan kommer du på arbejde?
Hvor mange ansatte er der? Er der ufaglærte ansat?
Hvordan er indretningen? –er der designer møbler,
friske blomster, kunst eller andet?
Hvilke personalegoder er der? – er der fx spa i
kælderen, madordning, sundhedsordning, mulighed for
motion i arbejdstiden, mulighed for efteruddannelse
eller andet?
Hvilke mission, værdier og strategier bliver vægtet på
arbejdspladsen?
Hvilken indflydelse har du på ledelsen og hvordan bliver
du medinddraget i de beslutninger der skal tages?
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Definition af sundhed læs om WHO:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/
Filosofi/Menneskets_grundvilkår/sundhed
Se arbejdsmiljøloven her:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072arbejdsmiljoloven
Læs om overenskomst:
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/
Erhvervsliv/Arbejdsmarkedet/overenskomst
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Tilpasninger
Opgaven laves i grupper på 4 personer. Tag først stilling til
ovenstående individuelt, præsenterer herefter din drømme
arbejdsplads for de andre i gruppen. Når alle har præsenteret
deres drømme arbejdsplads, skal I beskrive en fælles drømme
arbejdsplads ud fra Jeres individuelle beskrivelser. Alle skal have
noget med i beskrivelsen.
Nu skal I præsentere Jeres fælles drømme arbejdsplads for
resten af holdet. Vær gerne kreativ i Jeres præsentation, lav evt.
en planche, en digital tegning, en video præsentation eller et
power point. Argumenterer for Jeres svar og overvejelser.
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