
 

 
 

 

 

11. oktober 2017 

Møde for kommunikationsmedarbejdere om SPARK formidling 
KL og Forhandlingsfællesskabet inviterer fagblads-/webredaktioner/informationsmedarbejdere 
til møde om formidling af SPARK indsatsen: 
 

Fredag den 10. november 2017 kl. 10-11.30 i KL 
 

KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved OK-15 en fælles indsats om psykisk arbejdsmiljø på 
de kommunale arbejdspladser. Indsatsen indeholder dels et rejsehold og dels en 
formidlingsindsats. På www.sparkweb.dk kan læses mere om SPARK – Samarbejde om Psykisk 
ARbejdsmiljø i Kommunerne. 
 
Formålet med mødet er at dele information om SPARK cases og highlights fra den nyligt 
gennemførte evaluering af SPARK, og at VPT får input til bedre at kunne imødekomme jeres 
behov i forhold til artikler, opslag, fælles budskaber mv. Vi håber også at kunne etablere 
kontakter, som VPT kan bruge fremadrettet i SPARK formidlingen. 
 
På mødet får du/I: 

• Information om SPARK cases, herunder evt. mulighed for at få kontaktoplysninger på en 
for dig/jer relevant interviewperson 

• Hovedtræk fra evalueringen af SPARK 

• Information om nye SPARK tiltag 

• Information om formidlingen af SPARK indsatsen, herunder på de sociale medier 

• Mulighed for at byde ind med jeres ønsker og behov ift. SPARK formidlingen. 
 

Formidlingsindsatsen foregår bl.a. på Viden på Tværs (VPT), hvor SPARK har fået eget site og 
hvor der løbende publiceres artikler, der formidler erfaringer fra de gennemførte SPARK forløb 
mv. Parterne ønsker en styrket formidling om SPARK og indbyder derfor til en udveksling af 
erfaringer med formidling om SPARK, herunder hvad der er behov for ift. fx at sprede artikler 
fra VPT, selv producere artikler og skrive/dele opslag om SPARK på de sociale medier. 
 
Vi håber, at du/I har lyst til og mulighed for at sende en redaktør eller journalist til mødet. I er 
velkomne til at komme flere personer. På mødet deltager sekretariatsleder for SPARK Marlene 
Skytte Schoop, redaktør for VPT Mia Dalby Larsen og øvrige medarbejdere ved VPT samt 
repræsentanter fra SPARK projektgruppen. 
 
Tilmelding til mødet til Astrid Marianne Hjortø (mail: amh@forhandlingsfaellesskabet.dk/tlf. 
3347 0624) eller Nina Roth (mail: niro@kl.dk/ tlf. 3370 3118) senest mandag den 6. november 
2017.  
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