
 
 
 

VÆRTER SØGES TIL KOMMUNE CRAWL 

Nu er det tid til at få spredt de gode historier fra de kommunale arbejdspladser og delt 
de erfaringer, som I har opnået med projekter, initiativer, nytænkning og alverdens 
tiltag indenfor det personalepolitiske felt. Meld jer som værter på Kommune Crawl! 

HVAD ER KOMMUNE CRAWL? 

Kommune Crawl er en helt ny måde at honorere ønsket om at skabe lokal videndeling 
mellem kommunale arbejdspladser på.  Parterne bag PPE12 ønsker at vise 
mangfoldigheden i de kommunale arbejdspladsers praksis og deres evne til at skabe 
samarbejder, kvalitetsforbedringer og nytænkning. Det er derfor ambitionen at få 100 
kommunale arbejdspladser til at byde indenfor, når Kommune Crawl løber af stablen 
fra den 23.-26.april 2012 over hele landet. I starten af marts 2012 udkommer et samlet 
katalog med en kort beskrivelse af arrangementerne, som sendes ud til alle kommuner. 
Arrangementerne offentliggøres også på hjemmesiden www.ppe12.dk. 

HVEM KAN BLIVE VÆRT I KOMMUNE CRAWLEN? 

Alle kommunale arbejdspladser kan melde sig til som værter, og vi opfordrer til at I 
vender jeres deltagelse i MED-systemet.  

HVORFOR BLIVE VÆRT? 

Der er mange fordele for jer, der har lyst til at være værter i Kommune Crawlen: 

 I deltager i en landsdækkende event, hvor mange kommunale arbejdspladser 
åbner deres døre for interesserede kolleger fra hele landet. 

 I får alle tiders chance for at komme i dialog med kolleger, samarbejdspartnere og 
andre interesserede, og få kvalificeret feedback på den måde, I gør tingene på. 

 I får lejlighed til at vise de gode resultater frem, som I har opnået, og dermed fejre 
resultaterne. 

ER DER SÆRLIGE KRAV TIL JERES ARRANGEMENT? 

I beslutter selv, hvilken type arrangement, I vil holde, så længe fokuset holdes på 
personalepolitik. Det kan være at I har gode erfaringer med at indførenye 
administrative processer som andre kan have glæde af, eller nye måder at yde service 
på indenfor velfærdsområdet, eller konflikthåndteringsværktøjer, indførsel af ny 
teknologi, sundhedstiltag, psykisk arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær, lean 
processer osv. Uanset emnet kan I vælge at holde et fyraftensmøde, en 3-timers 
workshop, et billedforedrag, et natløb eller noget helt femte. 

INSPIRATIONSWORKSHOP OG VÆRKTØJSKASSE TIL ALLE VÆRTER 

Til de værter, der har lyst til at lære mere om hvordan man sammensætter et 
arrangement der har appel til et udefra kommende publikum, indbyder PPE12-
sekretariatet til en inspirationsworkshop. Her kan I få ideer til, hvordan I kan skrue et 
vellykket arrangement sammen, både for jeres gæster – og for jer selv. Vi holder 
inspirationsworkshops i både i Øst- og Vestdanmark i løbet af marts 2012 hvor I bl.a. vil 

http://www.ppe12.dk/


få en værktøjskasse med inspirationsmaterialer, som kan give jer nyttige indspark til 
tilrettelæggelsen. Da det er jeres helt eget arrangement beslutter I som værter 
naturligvis selv, hvordan I vil gribe opgaven an. Derfor er det et helt åbent tilbud til jer, 
om I vil deltage i en inspirations-workshop eller ej. 

HVAD GØR I NU? 

Hvis I har lyst til at tilmelde jeres arbejdsplads som vært i Kommune Crawlen, så 
tilmeld jer på www.ppe12.dk. Her vil I blive bedt om kort at redegøre for hvilket emne 
og hvilken type arrangement, I ønsker at afholde. Når PPE12-sekretariatet har haft 
lejlighed til at se på de mange forskellige bud, vil vi kontakte jer for at drøfte jeres gode 
ideer. 

KAN ALLE VÆRE MED? 

Ja og nej. I kan først være sikre på at komme med i kataloget, når vi i sekretariatet har 
sikret os, at der er en god variation af arrangementer både hvad angår indhold, form og 
placering i landet. Det betyder fx, at vi forbeholder os ret til at takke nej til nogle værter 
hvis jeres emne allerede er velbelyst i flere andre arrangementer – eller hvis jeres 
kommune allerede har adskillige arrangementer med i kataloget. 

FRIST FOR TILMELDING 

Vi hører gerne fra jer hurtigst muligt – og senest tirsdag den 31. januar 2012 kl. 12.00. 

KONTAKT 

Hvis I har spørgsmål eller har lyst til at drøfte jeres muligheder for at bidrage i 
Kommune Crawlen, så kontakt endelig Eva Høeg i PPE12 sekretariatet: 

Mail: info@ppe12.dk 
Telefon: 27 59 09 95 
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