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Kom i godt humør – med vilje 

Meget af det du bør vide for at skabe høj trivsel 
Trivsel, overskud og arbejdsglæde er essentielt for effektive medarbejdere. Virksom-
heden kan gøre sit til at skabe arbejdsglæde for medarbejderne, men medarbejder-
ne kan gøre allermest for at hjælpe deres egen arbejdsglæde gevaldigt på vej. René 
fører jer ind i den positive psykologi og giver jer inspiration og enkelte redskaber til at 
opnå øget arbejdsglæde, mere energi og overskud i hverdagen. 
 
Den nyeste forskning i positiv psykologi på jobbet bliver formidlet, så du som deltager 
er med fra start til slut.  Arbejdsglæde, trivsel, kommunikation og performance. Alt 
det du skal vide for at trives på dit arbejde. 
Som deltager kommer du til at sætte dig selv i spil i øvelser sammen med kollegaer-
ne. Du skal prøve det og mærke det for at kunne få glæde af det i din arbejdsdag.  
Udover gode grin også får du gode værktøjer med hjem til hverdagen: den nyeste 
viden om positiv psykologi, metoder til at opnå større arbejdsglæde, trivsel og bedre 
resultater og indsigt i, hvordan du bedst skaber udvikling for dig selv og andre. 
 
Positiv psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker trives og præsterer opti-
malt. Det handler om, at skabe øget kvalitet og effektivitet, samtidig med at arbejds-
glæden og motivation styrkes. På foredraget trænes og inspireres du i brugen af red-
skaber til at inspirere og motivere dig selv og andre til at yde mere og nyde det 
imens. 
 Hør nærmere om ”Kom i godt humør – med vilje” sammen med din partner 

 
tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00 – ca. 21:00 
 
på Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens 
 
Tilmelding skal ske til din fagforening senest den 15. januar 2020. 

René  
Oehlenschlæger 
 
er en meget efterspurgt- passio-
neret- og vital foredragsholder.  
 
Renés evalueringer bærer præg 
af, at han er en foredragsholder 
der er i øjenhøjde, nærværende, 
inspirerende og særdeles hu-
morfyldt. Med René griner man, 
samtidigt med at man får tilført 
viden og redskaber til brug i 
dagligdagen. 
 
René er som den første i Dan-
mark uddannet i positiv psykolo-
gi i USA ved Tal Ben-Shahar, 
der er et fyrtårn inden for positiv 
psykologi. René deler sin om-
fangsrige viden om positiv psy-
kologi på en inviterende og in-
volverede måde, der giver delta-
gerne lysten- og redskaber til at 
videreudvikle sig fagligt og per-
sonligt. 
 
Med over 15 års erfaring fra 
erhvervslivet som organisk 
kemiker, ansat og leder kender 
René til de udfordringer et mo-
derne arbejdsliv består af. Siden 
2010 har René været ledelses-
konsulent og foredragsholder, 
hvor han har haft fokus på sam-
arbejde og forandringsparathed. 


