
Kan du med få ord fortælle nye medarbejdere, 
hvordan kulturen er på jeres arbejdsplads?
På de fleste arbejdspladser er der masser af skrevne og ikke mindst uskrevne regler 
for hvordan man opfører sig. 

•    Er det f.eks. en del af jeres arbejdsplads- 
kultur at I stiller kritiske spørgsmål til chefen  
til møder?

•    Indleder I mails med ”kære” eller med ”hej”?

•    Er det acceptabelt at man lige ringer hjem og 
tjekker om børnene er kommet hjem fra skole? 

•    Og ja vi kunne blive ved. 

De fleste nye medarbejdere ”aflæser” hurtigt  
kulturen, men forestil dig, at du kommer med  
en helt anden kulturel baggrund – f.eks. fra  
Mellemøsten, hvor der typisk er en mere  
hierarkisk kultur.

Nu tilbyder Jobcenter Kolding, sammen med det 
internationale konsulentfirma Aperian Global, 
(www.aperianglobal.com) som den første  
kommune i Danmark, et forløb, hvor du får en 
unik mulighed for at blive klogere på din  
arbejdsplads kultur. 

Du vil få viden om Danmarks nationale profil,  
du vil få udarbejdet din egen kulturelle ”profil”, 
du vil få strategier og praktiske værktøjer til at 
samarbejde og kommunikere mere effektivt med 
nye medarbejdere, uanset om deres kulturelle 
baggrund er dansk eller udenlandsk.  
Du vil endvidere få redskaber til at forstå, hvor-
dan dine handlinger fortolkes når de ses gennem 
en anden kulturel brille. 

Jeg håber du har tid, lyst og mulighed for deltage  
i workshoppen.

Program m.v. er vedhæftet. 

Med venlig hilsen 
Michael Petterson 
Beskæftigelses- og integrationsdirektør



Kl. 08.30 - 08.45:
Velkomst ved Formand for  
Arbejdsmarkedsudvalget, 
Mette Balsby 

Kl. 08.45 – 09.15:
Oplæg om at ”lande” i en helt anden 
kultur og de udfordringer, som det 
førte med sig - Juan Carlos González 
Conde Moreno IT & Project Manager 
ved NORRIQ

Kl. 09.15: 
Aperian Global 

Kl. 09.15 - 09.45:
Kulturel Effektivitet - kulturkendskab 
som et værktøj til bedre integration 
på arbejdspladsen”

Kl. 09.25 - 10.05:
Hvad er kultur? 
Hvorfor er kultur vigtig? 

Kl. 10.05 - 10.35:
Introduktion af begrebet  
”kulturdimensioner” og ”kultur- 
profiler”

Kl. 10.35-11.30:
Dansk kultur og din egen kulturprofil 
– Hvilken indflydelse har kultur på din 
arbejdsplads? 

Kl. 11.30-12.15:
Frokost

Kl. 12.15 – 14.15:
Værktøjskassen: Brobygning mellem 
din egen kultur og andre kulturer

Kl. 14.15 - 14.30:
Pause

Kl. 14.30 - 15.30:
Værktøjskassen fortsat: Strategier 
for bedre kommunikation og inter-
aktion mellem dig og borgere med en 
anden kulturel baggrund. Vi zoomer 
ind på specifikke situationer og sæt-
ter de kulturelle briller på.

Kl. 15.30 - 16.00:
Individuelle handlingsplaner

Program 
Onsdag den 11. januar 2017 
KUC - Mødelokale 107 - Ågade 27 - 6000 Kolding


