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Vedr.: Artikler og materialer fra konferencerne om Rummelighed i praksis 

 

Denne medlemsudsendelse samler links til artikler og materialer fra konferencerne om rumme-

lighed i praksis. Medlemsorganisationerne anmodes om at være behjælpelige med at viderefor-

midle materialerne til målgruppen (ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, 

HR-afdelinger, MED-udvalg samt ansatte i Jobcentre). Alt materialet og artiklerne kan frit vide-

reformidles. 

 

Forhandlingsfællesskabet og KL har netop afholdt to konferencer om rummelighed i praksis -  

den 8. maj i København og den 2. juni i Aarhus.  

 

Konferencerne blev åbnet af henholdsvis Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler i Kø-

benhavn og af Dennis Kristensen og Thomas Medom i Aarhus. I artiklerne nedenfor har VPT 

opsummeret de politiske budskaber: 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/inklusion-skal-give-mening-pa-den-enkelte-arbejdsplads 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/rummelighed-skal-loftes-i-flok 

 

VPT har desuden interviewet en række af konferencedeltagerne om, hvordan de arbejder med 

rummelighed og inkluderer folk på kanten af arbejdsmarkedet: 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/sadan-arbejder-vi-med-rummelighed 

 

På konferencerne blev SFI undersøgelsen ”Rummelighed i praksis” præsenteret af seniorforsker 

Helle Holt og der var workshops om inklusion af forskellige målgrupper mv. på de kommunale 

arbejdspladser. Konferencerne var godt besøgt og på nedenstående link ligger alle oplægshol-

dernes plancher, se: 

http://vpt.dk/rummelighedskonference 

 

Deltagerne på konferencerne fik SFI’s Kort og Klart pjece om undersøgelsen ”Rummelighed i 

praksis” med hjem. SFI pjecen og rapporten kan hentes elektronisk på: 

http://www.sfi.dk/publikationer/kort-og-klart-rummelighed-i-praksis-13108/ 

https://www.sfi.dk/publikationer/rummelighed-i-praksis-13106/ 
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Deltagerne fik desuden en pjece med en række hverdagsnære anbefalinger til, hvordan ledere og 

tillidsrepræsentanter kan bidrage til rummelige arbejdspladser. Pjecen kan hentes på: 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/hverdagsnaere-anbefalinger-sadan-bidrager-i-til-rummelighed-pa-

jeres-arbejdsplads 

 

Man kan også læse mere om rummelighed i praksis i artiklerne i formidlingsindsatsen ” Per-

spektiv for alle på arbejdspladsen”, som er en del af partssamarbejdet om det inkluderende ar-

bejdsmarked, der blev aftalt med KL ved OK-15. Formidlingsindsatsen sætter fokus på, hvor-

dan kommunale arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får 

glæde af det, se http://vpt.dk/perspektiv 

 

./. Vi har desuden samlet alle de 10 artikeltemaer i en pdf-pakke til brug for fx organisationernes 

interne konferencer, TR kurser og lignede (vedhæftet). 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 
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