
Styrk jeres relationer 
i teamet 

Vi tilbyder at afholde en spændende og anderledes temadag for jeres medarbejdere på plejecenteret.
Hemmeligheden bag et velfungerende team handler om at skabe gode relationer og samhørighed. 
Når vi har det godt med vores kollegaer, gør det os mere robuste og vi bliver bedre i stand til at 
håndtere mange forskellige arbejdsopgaver.
På denne temadag arbejder vi derfor aktivt med kreative og relationsskabende processer, der styrker 
et solidt samarbejde og en effektiv kommunikation.

• Samarbejde og kommunikation for plejecenterpersonale

TEMADAG
- og skab en stærk samarbejdskultur

KURSUSLEDER • Susanne Bøgeløv Storm
Leder af Æstetisk Læring, Skuespiller og Cand. pæd. pæd. psyk.
Susanne er kendt for at være en dynamisk og inspirerende kursusleder. Med sin store 
ekspertise i samarbejds- og kommunikationsprocesser guider hun deltagerne gennem 
en yderst læringsrig dag. Via sin uddannelse som skuespiller øser hun af sin kreative 
værktøjskasse og via sin universitetsuddannelse i pædagogisk psykologi, forankrer 
hun arbejdet i relevant og brugbar teori.

I VIL OPLEVE
en dag, med mange AKTIVE kommunikations- og samarbejdsøvelser (ikke noget med støvede 
PowerPoints og lange kedelige foredrag)
en dag, hvor I i PRAKSIS oplever, hvad præcis kommunikation og et opbyggende samarbejde 
kan medføre af positive forandringer
en dag, hvor I får styrket de relationelle kompetencer og kommer tættere på hinanden

•
•
•

Vær forberedt på en dag, hvor vi griner meget
– selvom arbejdet er dybt seriøst.

”Kære Susanne – Tak for en god dag i tirsdags. Det gik rigtig godt synes vi og der er en god stemning i huset omkring 
de fælles oplevelser. Vi vil overveje om vi senere på året skal give øvrige teams en tilsvarende mulighed. Det betyder 
meget at komme ”hjemmefra” og ha’ fælles fokus, styret af kyndig vejledning.” 

– Emma Winther, Centerleder, Senior Område Nord, Give

”Kære Susanne – TUSIND TAK for sidst. Det var en super dag, og alle har rost dig rigtigt meget. Som en sagde: Jeg 
troede, jeg skulle sidde og få undervisning, og så har vi bare leget hele eftermiddagen.” 

– Lene Brodde, Teamleder Træning og Aktivitet Vest, Herning

RING telefon 51941894 eller MAIL til  kontakt@aestetisk.dk – for en dialog om netop 
jeres ønsker til dagen.




