
Velkommen til
‘Fokus på kerneopgaven’

Velkomst og introduktion til CSA og dagens program
v. Sidsel Lond Grosen, forkvinde CSA og adjunkt på Roskilde Universitet

Forandringer med udgangspunkt i kerneopgaven belyst ud fra en intervention 
med 62 daginstitutioner, Pionerprojektet
v. Hanne Christensen, specialist i arbejdsmiljø, COWI

Pause

Ind til kernen i arbejdet
v. Rikke Thomsen, erhvervs-ph.d.-studerende hos Roskilde Universitet/HK-stat og 
Maja Sasser, erhvervs-ph.d.-studerende hos Roskilde Universitet/Grontmij

Kerneopgaven og den enkelte medarbejder
V. Ole H. Sørensen, lektor på Aalborg Universitet



– Forening, der arbejder for 
• at styrke forskning og undervisning i og formidling 

af arbejdslivsspørgsmål
• at skabe dialog mellem forskere fra alle 

fagområder der arbejder med  arbejdslivet

Hvad er Center for Studier i Arbejdsliv ?



CSA – en forening og et tidsskrift
Bestyrelse 
Redaktion

Tidsskrift for Arbejdsliv
Gå-hjem-møder
Ph.d.-workshop på AM
Årskonference
Nordisk Arbejdslivskonference
Nordic Journal of Working Life Studies 
AM-PRO – Paraply for arbejdsmiljøprofessionelle 



www.arbejdsliv.org



Hvad synes det at tale om en ‘kerne i 
arbejdet’ at indebære?
Hvilken problemforståelse rummer det?Hvorfor tages det op af 
arbejdspladser og organisationer?
Hvem afgør, hvad der er kernen?Hvilke faldgruber rummer det?Hvilke potentialer rummer det?
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