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En fælles personalepolitik skaber ty
delighed og et fælles billede af, hvor
dan personaleforholdene er og skal 
være i jeres kirke. Men hvordan ud
arbejder man en personalepolitik? 
Hvilke værdier er vigtige for jer? 
Hvordan kommer I i gang med arbej
det?

Det er arbejdsgiveren, der har det 
overordnede ansvar for det persona
lepolitiske arbejde. Uden jeres enga
gement og opbakning vil den lokale 
personalepolitik ikke få den nødven
dige forankring og gennemslags
kraft. På dette kursus kan I blive klo
gere på, hvorledes I påbegynder og 
vedligeholder en personalepolitik.

FORMÅL
Det er målet, at I efter endt kursus 
har mod på at gå i gang med udarbej
delse af den lokale personalepolitik.

MÅLGRUPPE
Kurset er for kontaktpersoner og an
dre fra menighedsrådet, der har in
teresse for personalepolitik.

INDHOLD
Kurset påbegyndes med en introduk
tion til emnet personalepolitik; hvor
for er det vigtigt? Hvad bliver mere 
tydeligt, når vi har en personalepoli
tik? Hvilke faldgrupper er der? 

Herefter gives eksempler på politik
ker indenfor relevante områder. Det
te er bl.a.:

 § Kommunikation og de gode samar
bejdsrelationer

 § Information og mødestruktur

 § Medarbejderudvikling

 § Arbejdsmiljø

 § Arbejde og familieliv

 § Ferie og sygdom

 § Alkohol, rusmidler og rygning

Til sidst gennemgås konkrete red
skaber til, hvordan I som arbejdsgi
ver går i gang med at udvikle den lo
kale personalepolitik og hvordan I og 
medarbejderne kan understøtte de 
gode intentioner i personalepolitik
ken, så politikken bliver et nærvæ
rende og konstruktivt arbejdsred
skab, der medvirker til skabelsen af 
en god arbejdsplads med et inspire
rende arbejdsmiljø.

FORM
Undervisningsformen veksler mellem 
oplæg fra Landsforeningens kon su
lent og praktiske øvelser.

MAX. DELTAGERANTAL
Deltagerantallet er max 30.

Få styr på personalepolitikken 25. januar 2019

Læs mere om kurser her

https://www.menighedsraad.dk/kurser/

