”Tillit smaker bedre enn tequila”
Hvordan overføre verdiene i virksomheten til konkrete handlinger?
Alor Oslo og Akershus inviterer til alor nettverkstreff
Tirsdag 12.09.17, kl 09.00-15.00 ved Oslo Militære Samfunds selskapslokaler
(Myntgata 3, 0151 Oslo tlf. 22421212)

Program
09.00 Velkommen
09.15 «Verdier - mer enn festtaler?
Hvordan verdibevissthet kan bli til inspirasjon» v/ Einar Aadland (dosent, emeritus)
09.55 Refleksjoner rundt bordene i forhold til innlegget «verdier mer enn festtaler?» med mulighet
for innspill og spørsmål
10.15 Pause
10.30 «Ta ansvar og vis omsorg gjennom aktiviteter». Innlegg fra Oslo Sporveier v./ Nina
Mordt Kolstad (HR sjef Produksjon)
10.50 Refleksjon rundt bordene
11.05 Pause
11.20 Samtale med Anne Steen (personal sjef) og Astrid Hellesent (teatersjefens sekretær) fra Det
Norske Teateret i forhold til dagens tema.
11.40 Refleksjon rundt bordene
12.00 Lunsj
12.45 Innlegg ved Medarbeiderne AS v./ Chris Klemmetvold (daglig leder)
13.10 Refleksjon rundt bordene
13.30 Pause
13.45 Dypdykk (dvs. at en får mulighet til å gå litt mer i dybden i forhold til ett av de tre
innleggene som virksomhetene har presentert). Det blir lagt til rette for tre gruppesamtaler
hvor innlederne fra de respektive virksomhetene vil være tilstede.
14.30 Siste nytt og høring
15.00 Vel hjem!
Påmelding: http://akan.no/kurs/alor-nettverk/ (innen 28.08.17)

alor nettverk og målgruppe
Tilretteleggingsgruppa som består av Trasopklinikken, Incognito Klinikk,
KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo)
og Akan kompetansesenter
alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker
og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og
er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen
organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan
hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk
bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av ” navn på tilretteleggere” i et samarbeid med ”navn
på klinisk miljø”. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.
Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk
og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.

Sted: Oslo Militære Samfunds selskapslokaler (Myntegata 3, Oslo)
Kursavgift: kr 800,Påmelding til: http://akan.no/kurs/alor-nettverk/
Påmeldingsfrist, innen 25.08.2017.

