Ledelse, kommunikation og personaletrivsel på tandklinikker
Kursus-weekend med vinterophold på Hjerting Badehotel nær Esbjerg
Torsdag d. 18. – søndag d. 21. november 2021

Vil du med på en dental studierejse til det danske Vesterhav,
hvor smuk barsk natur og kolde vinde vil blæse ny energi i din
krop - og din hjerne kan få en vitaminindsprøjtning af inspiration
til din måde at være leder på?
Dentalinstituttet har inviteret Speciallæge i almen medicin
Christian Gerhard Bøving og Forandringsvejleder Anders Bjørk til
at provokere vores tanker og udfordre os til at se på vores egen
ledelsesstil med friske øjne.
Gourmetmad, bidende blæst i kinderne, gummistøvler,
Vadehavet, en oplevelsesværdig østerssafari og smukke
solnedgange.
Weekenden byder på rige muligheder for fagligt netværk og
kollegiale drøftelser af daglige udfordringer med ledelse,
kommunikation og trivsel på klinikkerne.

TILMELDING:
info@dentalinstituttet.dk
Telefon: 30 71 60 81
www.dentalinstituttet.dk

Fagligt program torsdag d. 18. november 2021
Kl. 17.00 – 19.00

Ledelse fra fronten – Når lokummet
brænder!
Speciallæge i almen medicin Christian Gerhard Bøving fra Varde vil
give os en indsigt i sine meget personlige erfaringer med ledelse og
personaletrivsel – og hvordan han har opnået dem på sin til tider
udfordrende vej igennem livet…..
Som chef skal man være tro mod sig selv, være tro mod opgaven og
ikke mindst føre den ud i livet i tråd med sit instinkt. Det er vigtigt,
at man ser sine medarbejdere og anerkender deres store faglighed
samtidig med, at man er inkluderende, således de får ejerskab. Alle
er lige vigtige – uden rengøringsassistenten fungerer klinikken ikke.
Vil du være synlig leder, så må du gå forrest, skabe den unikke
strategi, træne som du kæmper, sætte drømmeholdet, skabe
korpsånden, stole på din intuition, elske dine medarbejdere, være
dig selv og være til stede som leder - selv når lokummet brænder!

Om Christian Gerhard
Bøving
Christian Gerhard Bøving er uddannet
speciallæge i almen medicin. Han har
tidligere været tilknyttet de danske
specialstyrker ved Frømandskorpset og
Jægerkorpset og haft det lægefaglige
ansvar ombord på Kongeskibet
Dannebrog. Han har militærrang af
orlogskaptajn i den danske flåde og han
har tjent som læge i missionsområderne
i Afghanistan og Kosovo. Christian har
været aktuel i Go´morgen Danmark som
lægefaglig ekspert. Senest har han
været aktuel som programvært i DR1s
Øen.

Antal kursustimer: 2

Tak til fotograf René Deleuran Mølgaard Andersen

Fagligt program fredag d. 19. november 2021
Kl. 09.00 – 16.00

Om Anders Bjørk

Ledelse, kommunikation og
personaletrivsel

Anders Bjørk inspirerer til arbejdsglæde og
trivsel. Han er en utrolig efterspurgt
foredragsholder. Anders Bjørks primære
fokus ligger på leder- og
medarbejderudvikling, hvor han er særligt
stærk i forandring, samarbejde og ledelse.

– et inspirationsoplæg målrettet tandklinikker

I sit professionelle liv har han været i
mange forskellige organisationer og
stillinger. Han har arbejdet som jurist i
Økonomi– og Erhvervsministeriet, haft en
kort periode i Europa-Parlamentet og
været forretningsudvikler i en større
medievirksomhed.
Anders har også flere uddannelser bag sig
inden for personlig udvikling, lederskab,
kommunikation og samarbejde.

Antal kursustimer: 5

Arbejdsglæde. Sygefravær. Motivation. Forandring. Det er
alle ord, der bliver brugt flittigt, når snakken går på
medarbejderes trivsel på de danske arbejdspladser. Det er
enormt vigtige fokusområder, især når vi tør at dykke ned i
emnerne og udforske, hvordan den enkelte af os kan bidrage
positivt til at sætte handling bag ordene, ændre vaner og
bryde negative handlings- og reaktionsmønstre.
Anders udfordrer jer til at møde hverdagen med en helt ny
vinkel. Han viser, hvordan I ændrer de historier, som I
fortæller jer selv – og hvordan I skaber en arbejdsdag, der
ikke dræner jer, men i stedet beriger.
Anders er optaget af, hvordan vi fungerer, udvikler, tilpasser
og omstiller os som mennesker. På dette kursus vil han tage
udgangspunkt i den unikke situation og personalegruppe,
som man møder på danske tandklinikker. Han har en
humoristisk vinkel på de markante forskelligheder, ledere og
medarbejdere har.

Dentalinstituttet har bedt Anders berøre emner som: synlig
ledelse, forsvarlig delegering af ledelse, håndtering af
konflikter, hvordan man sætter grænser og opnår gensidig
respekt.

Østerstur
lørdag d. 20. november 2021

Vi kører fra Hjerting Badehotel kl. 09.00 i egne biler for
at ankomme til Vadehavscenteret kl. 10.00.
Denne dag skal vi opleve Vadehavets uendelige vidder
og rå natur i mere end én forstand. En smuk tur, hvor
man næsten føler, at man er ved verdens ende...
Vi skal ud, hvor tidevandet bestemmer, og hvor himmel
og hav går i et. På muslingebankerne er der østers
overalt. Fuglene, vinden, vandet og det enestående
landskab skaber en helt speciel stemning.
Turen starter på Vadehavscentret, hvor naturvejlederen
fortæller om østers og giver en introduktion til turen.

Vigtigt!
Dette er en kold, våd og mudret tur iklædt waders –
dog kun på ca. 4 km. i alt. Man kan sagtens klare
den, hvis man er rask og i almindelig god form.
Havbunden er nogle steder blød og østersene kan
være tunge at bære hjem – hvis man selv vælger at
tage mange med.
Giv Dentalinstituttet besked, hvis du ønsker at
hygge på hotellet eller shoppe i Esbjerg i stedet for
at deltage.

Efterfølgende udleveres waders, og vi kører i egne biler
til diget. Herfra går vi en lille tur ud over havbunden med
kurs mod muslingebankerne. Turen er ikke voldsomt
krævende, men lidt kold, glat og mudret. Til gengæld får
du en østerstur og vadehavsoplevelse af de helt store.
- Vadehavscentret kan aflyse turen indtil dagen før
afholdelse pga. vejret.
- Medbring vind-/vandtæt tøj, ekstra strømper, rygsæk
og varme handsker – gerne to par, til når de bliver
våde. Spand til østers, arbejdshandsker og østerskniv
udleveres af Dentalinstituttet.
- Vadehavscentret udlåner waders til turen. Alm.
bukser, evt. også skiundertøj, er passende under
waders.
- Hjerting Badehotel giver os lidt med at drikke og spise
til turen.
Varighed: 4-5 timer.

Om alt går godt, får alle - der har lyst - en spand østers med hjem!

Program:
Torsdag d. 18. november
12.30 – 14.00 Velkomst med frokost på Brasserie Ship In.
14.00 – 14.30 Indtjekning på værelserne.
14.30 – 16.15 Bidende blæst i kinderne og vandretur langs stranden, hvor vi lægger solen i
sin røde seng ude over Vesterhavet.
16.15 – 17.00 Egen tid. Der står kaffe og en lille snack parat, når vi vender tilbage fra gåturen eventuelt til at tage med på værelset.
17.00 – 19.00 Foredrag ved Christian Gerhard Bøving.
19.30 - ?
Netværksmiddag i Strandpavillionen. Drikkevarer er ikke inkluderede denne aften.

Fredag d. 19. november
07.00 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30

Morgenbord i Strandpavillonen.
Undervisning af Anders Bjørk. (1 time & 30 minutter).
Pause.
Undervisning af Anders Bjørk. (1 time & 15 minutter).
Pause – eventuelt med en kort gåtur.
Frokost.
Undervisning af Anders Bjørk. (1 time & 15 minutter).
Pause.
Undervisning af Anders Bjørk. (1 time).
Vi byder solen godnat med en varm drink i hånden - eventuelt ude i den friske luft
med varmt tøj og et tæppe.
16.30 – 18.00 Egen tid. Evt. Well & Fitness.
18.00 – 22.40 Vi tager færgen til Fanø, hvor vi skal prøvesmage øl på Bryghuset, spise tapas og
lære at tilberede østers af Fanøs berømte og berygtede Oyster King. Drikkevarer
ud over ølsmagning er for egen regning.

Lørdag d. 20. november
07.00 – 08.45
09.00 – 10.00
10.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 - ?

Morgenbord i Strandpavillionen.
Afgang i egne biler til: Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 Ribe (52,4 km.).
Østerstur til Vadehavet.
Vi kører tilbage til Hjerting Badehotel i egne biler.
Egen tid. Evt. Well & Fitness.
Aperitif og 5-retters gourmetoplevelse med vinmenu og efterfølgende kaffe.

Søndag d. 21. november:
08.00 – 10.30 Morgenbord i Strandpavillionen.
10.30 – 11.00 Vi tjekker ud og siger farvel for denne gang.

Pris per deltager i dobbeltværelse er 12.500 kr.
Tillæg for enkeltværelse er 1.500 kr.
Prisen inkluderer moms og alt nævnt i programmet.

