
 

 

Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads 

Hvad er social kapital, og hvad kan I bruge den til? Hvordan skaber I en arbejdsplads, der er båret af 
tillid, retfærdighed og samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i arbejdet? 

 
Kurset henvender sig til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder fra samme arbejdsplads. Alle 
tre parter skal være repræsenteret på kurset. Tillidsrepræsentanten skal have gennemført foreningens 
organisationsuddannelse. 
 
Der optages maks. 30 deltagere på kurset. 

 

 

 

Kursusbeskrivelse 

Arbejdspladsens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i 

fællesskab at løse dens kerneopgave. ”Social kapital opstår mellem mennesker”. 

 

Social kapital er en ny måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode 

relationer mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om 

kerneopgaven kan arbejdspladsen både øge medarbejdernes trivsel og højne kvalitet, produktivitet og 

innovationsevne. 

 

Særligt i en tid med store indholdsmæssige og strukturelle ændringer kan arbejdet med social kapital bidrage til 

handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljømæssige udfordringer. Endvidere kan fokus på social kapital være 

med til en kvalitetssikring i forhold til kerneydelsen – undervisningen – med udgangspunkt i professionsidealet 

og foreningens professionsstrategi. 

 

 

 

 

Har I mod på at arbejde med den sociale kapital som udgangspunkt for at skabe en endnu bedre arbejdsplads 



hos jer? Hvordan står det til med den sociale kapital på jeres arbejdsplads? Hvordan kan I sætte social kapital 

på dagsordenen på en måde, der når helt ud til medlemmernes daglige arbejde? Svarene på disse og mange 

andre spørgsmål kommer I til at forholde jer til i løbet af kurset. 

 

Forud for kurset vil vi undersøge den sociale kapital på alle de arbejdspladser, der er repræsenteret på kurset. 

Der vil blive udsendt et elektronisk spørgeskema til medlemmerne på jeres skole. Spørgeskemaet er kortfattet 

og anonymt. Det tager maks. 10 min. at besvare det. Svarene vil efterfølgende blive behandlet statistisk med 

henblik på, at de kan præsenteres i anonymiseret form på kurset i forhold til de parametre, der indgår i social 

kapital. 

 

På kurset arbejder vi med jeres indbyrdes samarbejde og rollefordeling. I vil også få lejlighed til at afprøve jeres 

udfordringer i et trygt miljø samt få gode ideer fra andre. 

 

Undervisningen veksler mellem teorioplæg, begrebsafklaring og arbejde med konkrete problemstillinger i 

relation til dagligdagen og i relation til resultaterne af undersøgelsen. 

 

Hvilken effekt forventes kurset at få for jer?: 

 I får kendskab til begrebet social kapital. 

 I får fælles forståelse af de centrale begreber tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. 

 I kan vurdere og skabe overblik over den sociale kapital på jeres arbejdsplads. 

 I skaber grundlaget for et tæt og forpligtende samarbejde mellem tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant og leder i forhold til social kapital. 

 I udarbejder en handleplan for, hvordan social kapital kan sættes på dagsordenen og gøre en forskel. 

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet i samarbejde med Tage Søndergård Kristensen, forsker og stifter af Task-Consult. 

 
Varighed og tilmelding 
Kurset begynder på 1.-dagen kl. 12.00 med frokost og slutter på 3.-dagen kl. 12.00 med efterfølgende frokost. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 
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