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Personalepolitikker 
– et styringsværktøj 
Opstår der personalesager i jeres virksomhed, 
fordi medarbejderne ikke altid agerer som 
forventet? Vokser jeres organisation? Bliver der 
flere ansatte at kommunikere til? Eller har I bare 
generelt et behov for at kommunikere virksom-
hedens værdier og retningslinjer for medarbej-
deres adfærd og ansættelsesforhold?

Skriftlige personalepolitikker er et styrings- 
værktøj for virksomhedens ledelse og en hjælp 
for de ansatte til at agere efter. Personalepolitikker 
viser retning, rammer og regler for den måde virk-
somhedens medarbejdere skal agere – i krydsfeltet 
mellem ansættelsesretlig lovgivning, overens- 
komstregler og HR. 

På kurset kommer vi ind på:
•  Regler om personalepolitikker (lovgivning,  

overenskomster, ledelsesret).
•  Hvordan processen og tilblivelsen af en  

personalepolitik kan foregå. 
•  Hvordan vi kan formulere personalepolitikker,  

så de kommer til at virke bedst muligt.

De personalepolitikker, som vi konkret  
kommer ind på, er:
•  Seniorpolitik – Vi inddrager ny forskning om 

seniorpolitik og fastholdelse af medarbejdere
•  Sygefraværspolitik – Hvordan kan syge- 

fraværspolitik bidrage til mindre sygefravær?
•  Rygepolitik/alkoholpolitik – Hvor langt kan vi 

gå i forhold til retningslinjer og kontrol?
•  Arbejdsmiljøpolitikker – Er det en god ide at 

formulere en politik for beskæftigelse af gravide 
medarbejdere?

•  Eller et andet område som I selv er optaget af? 

Så lad os vide det ved rettidig tilmelding til kurset 
– og vi kan inddrage det i løbet af kursusdagen.

Kurset er målrettet ledere, HR medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig med personalepolitikker 
i jeres virksomhed.

Kurset afvikles som et mix af undervisning og 
gruppearbejde.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 12. marts 2020,  kl. 09:00-15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Tirsdag d. 17. marts 2020,  kl. 09:00-15:30

Det får du ud af kurset:
•  Du bliver i stand til at starte processen med udarbejdelse af en personalepolitik, og du får gode råd og 

viden om, hvordan personalepolitikken kan formuleres.
•  Du får desuden inspiration og materiale til udarbejdelse af konkrete personalepolitikker, der kan målret-

tes jeres egen virksomhed.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


