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Vedr.: Invitation til SPARK-konference den 11. april 2016 om psykisk arbejdsmiljø - 
 KL 
 
Invitationen med program for konferencen om psykisk arbejdsmiljø er nu klar og er netop udsendt 
til formand og næstformand i de kommunale hovedudvalg, se vedhæftede.  
 
Målgruppen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO), Lokal-MED, samt øvrige 
MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger. Medlemsorganisationerne 
opfordres til at bidrage til, at invitationen formidles til målgruppen. 
 
Konferencen løber af stablen: 
 
Mandag den 11. april 2016 i DGI Huset Vejle 
 
Man tilmelder sig konferencen på www.kl.dk/SPARKkonference 
Sidste frist for tilmelding er 7. marts 2016. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. 
 
Prisen for deltagelse er 595 kr. 
 
Konferencen markerer startskuddet for ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – 
Parternes støtte til lokal dialog og handling (SPARK). SPARK skal bidrage til at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre pro-
duktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.  
 
SPARK-konsulenterne vil gennem dialog og faglig støtte medvirke til at styrke samarbejdet og 
handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde 
med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes 
eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven. 
 
På konferencen præsenterer Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen parternes indsats og 
deltagerne får mulighed for at møde SPARK-konsulenterne. Herefter gås i dybden med de 4 te-
maer, som SPARK-konsulenterne kan bistå indenfor: 
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1. Forandringer og omstillinger 
2. Samarbejde  
3. Vold og trusler 
4. Arbejdets indhold, omfang og udførelse 

 
Deltagerne får mulighed for at få solid viden og inspiration indenfor 2 temaer i form af et fagligt 
oplæg, andres arbejdspladserfaringer og dialog mellem deltagerne. 
 
Oplægsholderne på konferencen er: 
 

 Helen Eriksen, Erhvervspsykolog, forfatter og foredragsholder 
 Eva Thoft, Cand. Techn. Soc. og Master i Organisationspsykologi, TeamArbejdsliv 
 Hanne Veje, faglig leder og indehaver af StøtteCompagniet 
 Pia Ryom, Ledende arbejdspsykolog, Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg Universitetsho-

spital 
 Nils Villemoes, Cand. Merc. og foredragsholder 

 
Du kan læse mere om SPARK på www.SPARKweb.dk 
 
Evt. spørgsmål til konferencen kan rettes til Astrid Marianne Hjortø på mail amh@forhandlings-
faellesskabet.dk eller tlf. 3347 0624.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 


	4181.274 endelig udave.mo invitation konference

