
 

 

  

 

 

 

 

 

Ledernetværksmøde 

den 21.4. på Børsen og den 22.4. på Horskær, Vamdrup  

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og 

krænkende adfærd 

 

Ifølge lovgivningen er vi forpligtet til at sætte ind overfor seksuel chikane og krænkende adfærd. Samtidigt 

ønsker vi ikke at lade de få ødelægge det for de mange. Så der er gode grunde til at sætte fokus på at 

forebygge og håndtere eventuelle sager om krænkende adfærd. Dog er det ikke altid lige nemt, fordi der er 

mange gråzoner og forskellige opfattelser af, hvad der er krænkende adfærd – og det er heller ikke altid så 

nemt at begynde arbejdet med at tale om krænkende adfærd, når vi også gerne vil fastholde det gode i vores 

kultur. 

På dette ledernetværksmøde sætter vi fokus på, hvordan vi kan forebygge og håndtere seksuel chikane, og på, 

hvordan vi både lovgivningsmæssigt og ledelsesmæssigt kan håndtere uønsket adfærd, uanset om det 

handler om mobning, chikane eller andre typer for krænkende adfærd, der kan ødelægge vores 

organisationer. Du vil også få gode råd til, hvordan du kan sætte fokus på krænkende adfærd på en måde, der 

ikke ødelægger den gode adfærd, der allerede er i kulturen. 

 

Program 

9.30-10.00 Ankomst, morgenbrød og kaffe 
 

10.00-10.10  
 

Velkomst og dagens program  
ved Gitte Landors, souschef Selveje Danmark og på Horskær velkomst ved Tina 
Mette Boh Dominicussen, leder Horskær 
 
 

10.10-12.30 Den lovgivningsmæssige ramme og arbejdet med at forebygge seksuel 
chikane og krænkende adfærd 
Oplæg og erfaringsudveksling v/Tina Buch Olsson, chefkonsulent Dansk Erhverv 

- Hvad er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at gøre? 

- Eksempler på seksuel chikane og krænkende adfærd. 

- Hvad er medarbejdernes ansvar og hvad er ledelsens ansvar? 

- Det forebyggende arbejde og eksempel på personalepolitik på område.t 

- Hvordan vi sikrer, at en personalepolitik på området kommer ud og 

”lever” i organisationen. 



 

 

- Hvordan vi kan arbejde med de mange ”gråzoner” og forskellige 

opfattelser af, hvad der er krænkende adfærd. 

 

12.30-13.15 Frokost  
  
  
13.15-14.40 Håndteringen af sager, når de opstår 

Oplæg og erfaringsudveksling v/Tina Buch Olsson, chefkonsulent Dansk Erhverv 
- Forskellige scenarier og dilemmaer – hvordan takler vi dem helt konkret? 
- Hvordan vi går til samtalerne med den krænkede og med den, der er 

”udnævnt” som krænker. 
- Hvordan vi tilgodeser at holde personoplysninger fortrolige i 

krænkelsessager. 
- Hvornår vi skal sanktionere og hvornår krænkende adfærd skal have 

ansættelsesretlige konsekvenser. 
- Hvordan vi får fastholdt det gode i kulturen, samtidigt med at vi sætter 

fokus på krænkende adfærd. 
 

  
  
14.40-15.00 Opsamling, ønsker til netværket og tak for i dag. 

ved Gitte Landors 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se dig.  

 

 

 

Praktisk 

Møde Sjælland 

Dato og tid: Onsdag den 21.4. 2021 klokken 9:30-15:00 (kaffe og morgenbrød 9.30-10.00) 

Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217, København K 

Møde Jylland 

Dato og tid: Torsdag den 22.4. 2021 klokken 9:30-15:00 (kaffe og morgenbrød 9.30-10.00) 

Sted: Bo- og levestedet Horskær, Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup 

 

Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig ved at skrive til tilmelding@selveje.dk. Der er plads til 35 deltagere og 

tilmelding sker efter først til mølle princippet. Venligst angiv, hvilken dag du ønsker at deltage. 

Tilmeldingsfrist: Den 10.4. 2021 

Afmeldingsfrist: Den 15.4. 2021. 
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