Årskursus 2015
Organisationspsykologisk Selskab
På kanten af organisationspsykologien

Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt

5. - 7. februar 2015 i Nyborg

DSB kursuscenter
Fyrvej 1
5800 Nyborg

Torsdag den 5. februar
09.45: Registrering, kaffe/the
10.00 Velkomst. Præsentation af årskursusgruppen

10.15 Strategisk ledelse - de mange arenaer
V/ Kurt Klaudi Klausen, professor lic.merc. SDU

Handler om strategisk ledelse og manøvrering. Når man taler om strategi, er der tale om en
langsigtet planlægning, som har til formål at føre til eller mod et mål. Kurt Klaudi Klausen
fokuserer på de strategiske arenaer, som med hver deres mål, modstandere og spilleregler
fungerer på hver deres platform. Ved at have fokus på, hvad der fungerer bedst, så øger man
også mulighederne for at vælge de rigtige muligheder og tage de rigtige hensyn.

12.15 Frokost og – indkvartering, strække ben, gå tur mv.

13.30 Samarbejdsrelationer på veje og afveje
Et etnografisk studie af mobning på arbejdspladsen
V/ Mille Mortensen, cand.mag.psych. Ph.d. stipendiat, KU

I forskningsprojektet ”Samarbejdsrelationer på afveje…” undersøger erhvervspsykolog Mille
Mortensen, hvorfor mobning opstår på arbejdspladsen. Gennem 5 måneder har hun udført
deltagerobservation på Rigshospitalet og giver i sin analyse af samarbejdsrelationer og
organisationskultur et bud på, hvad mobning er og hvorfor mobning opstår på arbejdspladsen.

16.00 Performativ erhvervspsykologi
V/Mads Bendixen, seniorkonsulent cand.psych.aut. ph.d. ALECTIA

Aktør-netværksteori er en videnskabsteoretisk nytænkning, som har præget mange fag gennem de
seneste årtier. Psykologien er kun langsomt ved at komme med. Dette oplæg giver nogle svar på, hvad
der sker med erhvervspsykologien, når de modernistiske og socialkonstruktionistiske udgangspunkter
forlades til fordel for det aktør-netværksteoretiske fokus på performativitet.

18.00 Middag
21.00 Kaffe/the og uformel networking i Vognporten

Fredag den 6. februar
9.15 Ledelsesudvikling tæt på praksis
V/Morten Jack, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og partner i Copenhagen Impact

Hvordan kan man som konsulent understøtte opbygningen af en forbedringskultur igennem
ledelsesudvikling helt tæt på ledernes daglige praksis? Hvorfor er det overhovedet interessant at
arbejde med forbedringskultur - og hvor kan man bidrage som organisationspsykolog? Oplægget vil
indeholde praksisnære eksempler og dialog på baggrund af erfaringer fra en række brancher.

11.30 Opfølgning og perspektivering v. årskursusgruppen
12.00 Frokost
13.00 Walk and talk
14.00 Lead next generation
V/ Mirja Olesen, cand.psych.aut. Ejer af Lead Next Generation

Ikke blot stiller den nye generation andre krav til arbejdslivet. Disse krav skærpes også af
teknologien. Lige nu foregår den digitale udveksling mest i fritiden, for virksomhederne er ikke
tilstrækkeligt gearet til at understøtte autonomt samarbejde, innovation og læring.
Vi stiller skarpt på megattrends, nye innovation- og samarbejdsformer, og hvorledes de
påvirker den nye generations forventninger til arbejdslivet.

16.00 Generalforsamling i OSiDP
19.00 Kursusmiddag

21.00 Fest og socialt samvær i Vognporten

Lørdag: 09.00 -12.00
9.00 Grafisk facilitering. Crash kursus
V/ Cecilie Otzen, kaospilot

Grafisk facilitering er kunsten at lede møder og workshops ved hjælp af visuelle værktøjer og
grafiske skabeloner. Brugen af det visuelle gør komplekse emner forståelige og skaber engagement
og ejerskab omkring budskaber og problemstillinger.
Crash kurset er praksisorienteret, og vi vil arbejde med en række værktøjer, som hjælper dig til at
visualisere og præsentere dine ideer. Vi vil derudover lære basale tegneteknikker, der kan bruges i
det daglige arbejde, til møder og til workshops.
Cecilie Otzen, ejer af Sketchy Banana, grafisk facilitator.

12.00 Afslutning med sandwich
Tilmelding: www.shop.osidp.dk
Forespørgsler: mail@osidp.dk
3440 kr. (plus moms) for medlemmer
3940 kr. (plus moms) for ikke-medlemmer
2175 kr. (plus moms) for studerende medlemmer
Årskursusgruppe: Sanne Høybye, Anna Maja Nauta Bruun, Henrik Ankerstjerne
Eriksen og Lisette Jespersen

