
INSTITUT FOR
KONFLIKTHÅNDTERING 

Online træning og læringn investering i arbejdsmiljøet, der gør en

kæmpe forskel!
 

 

ONLINE TRÆNINGS- OG
LÆRINGSPLATFORM 

Vi har udviklet vores helt egen unikke online
platform, hvor alle medarbejdere kan få

adgang til online træning 24/7. For en lille
investering har I adgang til at få

opkvalificeret nye medarbejdere, vikarer,
afløsere og faste medarbejdere.

 
Indholdet kan både anvendes ved ny

indlæring, og for at få forankret og repeteret
noget af det teoretiske indhold I evt. har lært

på tidligere kurser.
 
 

UDBYTTE AF
ONLINE TRÆNING

Mange virksomheder har fundet ud af
fordelene ved at anvende online

træning.

Undervisning når det passer jeres
medarbejdere.
Undervisning der understøtter 
 forskellige former for
læringsstile.
Kan medvirke til at sikre den
nødvendige opfølgning og
vedligeholdelse af det der læres.
Understøtte proces og forankring
af det lærte.
Spare tid og ressourcer til fx
transport og lønudgift.
Dokumentation til fx
tilsynsmyndighed eller kunder,
for at alle medarbejdere har
gennemført den ønskede
undervisning, og at I efterlever
myndigheds-/udbudskrav.

 

www.ifkh.dk

Få mere tryghed, færre
konflikter, øget trivsel &

arbejdsglæde 



Konfliktforståelse
Konfliktforebyggelse
Konflikthåndtering
Deeskalering som metode
Low arousal
Tryghedsguide & risikovurdering
Efterværn - Reaktioner og
handlemuligheder
Defusing - Opfølgende interne samtaler
BVC - Brøset Violence Tjecklist
Samarbejde og rollefordeling
TKI - De 5 konfliktstile
Straffelovens § 13 og 14 - Nødværge og
nødret
Straffelovens § 119 og 121 - Vold og trusler
mod offentlige ansatte
Straffelovens § 244 + 245 + 265 - Vold og
trusler mod private
Anmeldelser til politiet
Lov om voksenansvar
Serviceloven
Folkeskoleloven
Psykiatriloven
APG - Arousal Profil & Guideline
Grænsesætning
Kommunikation
Den svære samtale
Udekørende - Trygt & sikkert
Sikkerhedsmedarbejdere
Vagt & service
Detail & Butiksansat
Mestringsskema / Tryghedsoverblik 

Vi tilbyder bla. onlineundervisning i følgende
temaer:
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Prisen pr. medarbejder: 100,- kr. + moms pr.
måned.

Rabat: 15% rabat ved +50 medarbejdere.

Betingelser:
6 måneders binding + løbende abonnement,
der kan opsiges inden 1 måned før periodens
udløb.  

Køb:  Der gives specialpris på køb af
undervisningsmoduler I kan benytte til jeres
egen onlineplatform. Kontakt os for info/pris.

INDHOLD 

PRISER 

www.ifkh.dk

Kontakt os: 
Henrik Møller

kontakt@ifkh.dk
TLF 28566430

Vi underviser alle faggrupper i den
private og offentlige sektor. 


