
 
 

 
 

Rummelighed i praksis 
- Kommunale konferencer om inklusion af  

ledige og personer med nedsat arbejdsevne 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

  

Konferencerne afholdes: 
8. maj i DGI Byen, København 
2. juni hos Radisson Blu, Aarhus 
 



 
 

 

 

Program 
 

8.30-9.15     Ankomst & morgenmad 

9.15-9.45     Velkomst og programoverblik 

                       V. ordstyrer og politikere fra KL og Forhandlingsfællesskabet 

9.45-10.30     Forskeroplæg om ”Rummelighed i praksis” 

SFI rapporten med helt ny viden præsenteres  

Ved seniorforsker Helle Holt, SFI  

10.30-11.00  Formiddagskaffe og netværk 

11.00-12.00  Workshops – konkrete råd fra arbejdspladser mv. 

                        Fire workshops, der kører parallel 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-13.45  Workshops– konkrete råd fra arbejdspladser mv.  

Fire workshops, der kører parallel 

13.45-14.15  Eftermiddagskaffe og netværk 

14.15-15.00  Plenumseance om det centrale niveaus råd om samarbejde 

Paneldebat om samarbejde med rummelighed: Hvordan sikres 

spilleregler, fælles forståelse og opbakning 

V. ordstyrer og panel med seniorforsker Helle Holt samt 

repræsentanter fra kommunernes centrale niveau 

15.00-15.30  Afrunding og næste skridt 

                       V. ordstyrer Verner Kristiansen 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

Introduktion til Formiddags Plenum 

”Rummelighed i praksis” 

V. seniorforsker Helle Holt, SFI  

Hvordan etablerer man gode inklusionsforløb, der giver mening for alle involverede? I SFI’s 

undersøgelse ”Rummelighed i Praksis” deler nøglepersoner i tre kommuner ud af deres erfaringer 

med dette. Undersøgelsen viser bl.a. sammenhængen mellem beslutning, implementering og 

praksis samt vigtigheden i at alle niveauer samarbejder konstruktivt og respektfuldt om at sætte 

rammerne for inklusionsforløbene. 

 

Introduktion til de fire workshops 

Workshop 1: Flygtninge som målgruppe 

V. integrationschef Maria Tvarnø fra Roskilde kommune, samt leder Pia Fastholm & 

tillidsrepræsentant Pernille Jacobsen fra Madservice (Kost og Ernæringsforbundet) 

Roskilde Kommune har truffet en politisk beslutning om at prioritere integrationen af flygtninge. 

Dette har været en succes, og de har nu løbende 70-80 flygtninge i virksomhedspraktik i 

kommunen. Bliv inspireret af deres erfaring og få en spændende dialog om og konkrete råd til, 

hvordan arbejdet med inklusion af flygtninge kan tilrettelægges. 

 

Workshop 2: Psykisk sårbare som målgruppe 

V. Johanne Bratbo, Projektleder hos ”En af os” samt en ambassadør 

Alt for mange medborgere som berøres af psykisk sygdom mister fodfæstet på arbejdsmarkedet i 

dag. En af årsagerne hertil kan være stor uvidenhed på arbejdspladserne i forhold til, hvad psykiske 

lidelser indebærer, hvorvidt man kan komme sig, myter om at ”det er kun svage personer som får 

depression”, eller frygten for, at medarbejderen kan være udfarende, utilregnelig og måske kræver 

for mange ressourcer at have ansat. Skal billedet ændres, er der behov for større åbenhed og 

parathed til at foretage rimelige tilpasninger både som led i forebyggelse, fastholdelse og inklusion.  

På denne workshop vil der blive sat ord på/diskuteret, hvordan man kan imødekomme de behov 

den psykisk sårbare har uden at gå på kompromis med arbejdspladsens behov. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Workshop 3: Korte forløb/nyttejob 

V. seniorforsker Helle Holt, samt tillidsrepræsentant Ronni Kjær Laumann (3F) fra 

Entreprenørgården i Silkeborg 

At have ledige i korte forløb kan for arbejdspladsen virke som en udfordring, idet der skal bruges 

tid og ressourcer på at sætte personerne ind i den daglige kontekst, blot for at skulle sige farvel til 

dem kort tid efter.  Der vil på denne workshop være dialog og gode råd til, hvordan der kan skabes 

mening  og perspektiv i korte forløb – både for arbejdspladsen, men også for den inkluderede. 

 

Workshop 4: Fleksjob/personer med nedsat arbejdsevne 

V. Arbejdskonsulent Pia Koch Larsen fra Fredericia kommune, samt leder Grethe Jørgensen & 

tillidsrepræsentant Tina Anthonsen fra Othello Plejecenter (FOA) 

Fredericia Kommune har stor succes med at ansætte og fastholde medarbejdere i fleksjob, og 

mener bl.a. at fleksjobbere kan give de øvrige medarbejdere mere tid til deres kerneopgaver og 

derved gøre dagligdagen mere effektiv. Hør deres erfaringer og konkrete råd på området og indgå 

i en dialog om ansættelse af fleksjobbere. 

 

Tilmelding 
Konferencerne henvender sig især til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, 

HR-afdelinger, MED-udvalg samt ansatte i Jobcentre. Der er plads til 200 deltagere på hvert møde. Vi 

vægter en spredning blandt deltagerne, så de forskellige målgrupper bliver repræsenteret. Alle får 

direkte besked om de har fået plads efter tilmeldingsfristen. Hvis du får en plads, vil du desuden 

modtage besked om, hvilke workshops du skal deltage i. Hensynet til spredning betyder, at vi 

desværre kan blive nødt til at afvise nogen. 

 

Tilmelding til konferencen i København 8.maj sker via linket her http://tilmeld.kl.dk/ripkbh2017. 

Tilmelding til konferencen i Århus 2.juni sker via linket her http://tilmeld.kl.dk/ripaarhus2017. 

Tilmeldingen er bindende, og der vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse, men du kan 

ved sygdom eller lignende overdrage din plads til en anden. Tilmeldingsfristen er 18.april.  

 

Pris 
Det er GRATIS at deltage. 

http://tilmeld.kl.dk/ripkbh2017
http://tilmeld.kl.dk/ripaarhus2017

