
 

Forhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.:  3311 9700 

www.forhandlingsfællesskabet.dk -  post@forhandlingsfaellesskabet.dk  

 
 

 

 

 

Til 

medlemsorganisationerne 

 

  

 

 

 

 

Vedr.: Kommunale konferencer om ”Rummelighed i praksis” - tilmelding er nu 

åben 

 
. / .  Programmet til de to kommunale heldagskonferencer om ”Rummelighed i praksis” er 

vedhæftet og tilmeldingen er åben. Konferencerne med ny viden om, hvordan der kan 
arbejdes med rummelighed i praksis, holdes som tidligere udmeldt: 

 
Mandag den 8. maj 2017 i DGI-byen, København V 

og 
Fredag den 2. juni 2017 på Radisson Blu, Aarhus C 

 
Konferencerne henvender sig især til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræ-

sentanter, HR-afdelinger, MED-udvalg samt ansatte i Jobcentre. Medlemsorganisationer-

ne anmodes om at være behjælpelige med at formidle budskabet til målgruppen.  

 

Ved tilmelding skal man prioritere, hvilke workshops man ønsker at deltage i. Man kan 

nå to af fire workshops: 

 

 Flygtninge som målgruppe 

 Psykisk sårbare som målgruppe 

 Korte forløb/nyttejob 

 Fleksjob/personer med nedsat arbejdsevne 

 
Der er plads til 200 deltagere på hver konference. Forhandlingsfællesskabet og KL væg-
ter en spredning blandt deltagerne, så de forskellige målgrupper bliver repræsenteret. Alle 
får direkte besked om de har fået plads efter tilmeldingsfristen. Hvis man får en plads, vil 
man desuden modtage besked om, hvilke workshops man skal deltage i. Hensynet til 
spredning betyder, at vi desværre kan blive nødt til at afvise nogen. 
 
Målgruppen tilmelder sig via linkene her: 

Konferencen i København: http://tilmeld.kl.dk/ripkbh2017  

Konferencen i Århus http://tilmeld.kl.dk/ripaarhus2017.  
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Deltagelse i konferencerne er gratis. Tilmeldingen er bindende, og der vil blive opkrævet 

et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse, men ved sygdom eller lignende kan man overdrage 

sin plads til en anden. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 18. april 2017. 
 
Evt. spørgsmål til konferencerne kan rettes til Astrid Marianne Hjortø på mail 
amh@forhandlingsfaellesskabet.dk eller tlf. 3347 0624. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse      Astrid Marianne Hjortø 
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