
 

 

Safety First opstart  
  
Det overordnede formål med workshoppen den X. måned 20XX er at få [casevirksomheds] ledelse 

med ombord i et forløb som har til formål at skærpe selskabets sikkerhedsperformance som bygherre 

gennem en ledelsesdrevet kulturtransformation. Følgende områder vil blive adresseret:  

  

1. Etablere en fælles forståelse af status på sikkerhed hos [casevirksomhed]  

2. Etablere en fælles vision for sikkerhed hos [casevirksomhed] 

3. Identificere tiltag som skal introduceres for at nå visionen  

4. Etablere et fælles sprog og adfærdskodeks for ledelsen  

5. Blive enige om rammerne for, hvordan fremskridt måles (leading & lagging performance indicators)  

6. Beslutte de næste skridt  

  

Workshoppen vil primært holdes i et enkelt lokale. Der vil være to gruppearbejder med efterfølgende 

diskussion. Det foreløbige program er som følger.  

  

Program 

 

Dag 1 

 

12:00 – 12:30 Frokost  

12:30 – 12:40 Velkomst v/  

12:35 – 12:45 Præsentation af deltagerne  

12:45 – 13:15 Introduktion af Safety First og onboarding workshoppen – målsætning og struktur  

13:15 – 14:00 [taler] deler sin erfaring, Q&A og diskussion  

14:00 – 14:10 Kort pause  

14:10 – 15:20 Etablere en fælles forståelse af status på sikkerhed hos [casevirksomhed]  

15:20 – 15:40 Pause – mulighed for check-in  

15:40 – 16:00 Første skridt mod en fælles vision for fremtidens sikkerhed i [casevirksomhed]  

16:00 – 17:30 Første gruppearbejde, vision og ideer til adfærdskodeks  

17:30 – 18:00 Opsamling på dagen  

18:00 – 18:30 Pause  

18:30 – 20:30 Middag  

20:30 – 22:00 Sofasnak i biblioteket – Dilemmaer og barrierer. Godnat.  

 

Dag 2 

 

07:00 – 08:00 Morgenmad og check-out  

08:00 – 08:30 Opsamling på dag 1  

08:30 – 09:00 Værktøjer og virkemidler til at drive forandring, inkl. måling af fremskridt (leading indica-

tors)  

09:00 – 09:20 Pause  

09:20 – 11:30 Gruppearbejde om vision, virkemidler og værktøjer  

11:30 – 12:00 Konkluderende diskussion og konsolidering af de næste skridt  

12:00 – 13:00 Frokost og tak for nu 

  
 


