
Humor og arbejdsglæde skaber
lønsomhed og innovation 

Onsdag den 29. september 2010 kl. 8:00 – 12:30 i FrederiksborgCenteret, Hillerød

Nogen har fokus på STRESS andre har fokus på TRIVSEL
Vi har fokus på BEGGE DELE med humor …

7:30 – 8:00 Registrering, kaff e og 
brød

8:00 – 9:30 Skab trivsel med 
lønsomhed
Virksomhedsrådgiver og statsaut. revi-
sor Torben Hare fortæller om trivsel, 
arbejdsglæde og stressforebyggelse i 
virksomheden. Stressforebyggelse og 
trivsel kan være med til at sikre øget løn-
somhed.

Torben Hare, der i en årrække har 
drevet rådgivnings- og revisionsvirksom-
hed, underviser og rådgiver til daglig 
i arbejdsglæde, stressforebyggelse og 
stresspolitik, som en vej til at tiltrække og 
fastholde værdifulde medarbejdere.
 www.stress-less.dk

Torben Hare vil bl.a. komme ind på:
Virkeligheden på arbejdspladsen
Positiv og negativ stress
Trivsel og arbejdsglæde  
Work/life-balance
Lønsomhed bag stresspolitik
Indsatsen mod stress
Vindervirksomheden

9:30 – 10:00 Pause og networking

10:00 – 12:00 Arbejdsglæde og 
innovation med humor og en 
kreativ tilgang
Ekstern lektor og chefkonsulent i 
humor.dk – trivsel · ledelse · innovation 
Per Ryt-Hansen underviser de allerstør-
ste arbejdspladser både inden for off ent-
lig og privat virksomhed. 

En arbejdsplads med humor skaber 
trivsel – og mentale rammer for innova-
tion.

Per Ryt-Hansen har slebet tungebån-
det og lagt ord i blæsebælgen. Med fag-
lig substans vil han indkredse fænome-
net humor og give konkrete bud på at 
styrke humoren på arbejdspladsen.
 www.humor.dk

Per Ryt-Hansen vil bl.a. komme ind på:
Hvad er humor? 3 centrale teorier om 
humor – med eksempler!
Hvad er Befordrende Humor? En un-
dersøgelse af lederes humor.
Optimisme og humorisme som men-
tal airbag og kommunikation
Perspektivskift: det er som regel ikke 
problemet, der er problemet, det er 
måden, du tænker om problemet, der 
er problemet.
Innovation har rod i leg og humor. In-
novation skal være en naturlig del af 
den daglige samtale mellem de an-
satte

12:00 – 12:30 Sandwich og 
spørgsmål til underviserne

PROGRAM

REFERENCER

UNDERVISERE

TORBEN HARE

PER RYT-HANSEN

TILMELDING – BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
Pris kr. 600 (+ 25 % moms), i alt kr. 750 
Tilmelding senest 14. september 2010 til Torben Hare pr. e-mail: TorbenHare@stress-less.dk
Indbetaling til bankkonto 5033-200139-0 (Jyske Bank) senest den 14. september 2010.

Yderligere information: Torben Hare, tlf. 45 89 25 16

”Vi i Handelsstandsforeningen i Gentofte 
Kommune vil gerne have lov at sige Tor ben 
Hare mange tak for det utroligt levende og 
lærerige indlæg om et så alvorlig problem 
som stress. Dette mærker en meget stor 
del vore handlende her i kommunen. Du 
var god til at fremhæve årsager til stress 
og faresignaler samt, hvad man kan gøre 
for at afhjælpe eller i det mindste reducere 
stress. ”
Marianne Zangenberg, formand, 
Handelsstandsforeningen i Gentofte

”Per Ryt-Hansen arbejder med humor for 
alvor. Han fylder ikke én med tomme kalo-
rier, men har så mange vigtige pointer, at 
man går beriget hjem efter et foredrag. Fle-
re af hans guldkorn - og fuldkorn(!) - har jeg 
taget direkte med mig på arbejde dagen 
efter. Og så gør det jo ikke noget, at man 
bliver herligt underholdt, mens man tager 
imod hans undervisning. Alle 50 ledere var 
begejstrede.”
Paula Larrain, journalist, foredrag 
for 50 erhvervsledere i trekantområdet 


