Version fra den 13.09.13
Temadag: Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads
Sund By Netværkets temagruppe ’Sundhedsfremme på arbejdspladsen’, Center for Forebyggelse i praksis og KL udbyder en temadag tre steder i landet i foråret 2014. Fokus for temadagen er at give inspiration til kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads.
Dagen er tilrettelagt med henblik på at give inspiration til og dele erfaringer fra kommunernes
arbejde med at fremme egne medarbejderes sundhed. Fokus for dagen er at drøfte ko mmunens potentialer og handlemuligheder i forhold til at arbejde med egne arbejdspladser som
sundhedsfremmende arenaer og dermed bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed. Det
handler både om konkrete tiltag i relation til arbejdet med kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed og om, hvordan kommunen mere overordnet set kan arbejde strategisk med kommunen som arena for sundhedsfremme.
Dagen vil indeholde:
•

Oplæg om arbejdspladsen som sundhedsfremmende arena og sundhedsledelse som strat egisk værktøj. Erfaringer fra ’Projekt sundhedsledelse’ fra København, inspiration og vær ktøjer til, hvordan sundhedsledelse kan implementeres i egen kommune.

•

Oplæg om forebyggelsespakkernes anbefalinger rettet mod kommunale arbejdspladser.
Præsentation af data fra den landsdækkende monitorering om, hvordan det står til med
implementereingen af disse anbefalinger i kommunerne.

•

Oplæg om den gældende aftale mellem KTO og KL om trivsel og sundhedsfremme på
arbejdspladsen og fælles drøftelse af hvilke muligheder aftalen giver og hvordan der kan
skabes bedre sammenhæng mellem HR- og sundhedsafdelingen i kommunen.

•

Konkrete eksempler fra kommuner, der arbejder med sundhedsfremme på arbejdspla dserne (En oplægsholder fra strategisk niveau, og en fra én arbejdsplads med tyngde af 3F
eller FOA medlemmer. Ideer til oplægsholdere København Center for renhold, Slagelse ?
Kolding, andre ……)

•

Udveksling af erfaringer med det sundhedsfremmende arbejde og drøftelse af hvordan
man kan arbejde videre med opgave hjemme i egen kommune.

Målgruppen
Chefer, konsulenter og planlæggere der arbejder med sundhed, arbejdsmiljø eller HR på strategisk nivieau i kommunerne. Det bedste udbytte af dagen vil være hvis der er repræsentanter
fra flere områder fra den enkelte kommune.
(Ca. 40-60 deltagere pr. temadag fra 15-20 kommuner. Deltagelsen er gratis)
Tid

Den 4. marts i KL huset
Den 20.marts i Kolding
Den 27. marts i Ålborg
Klokken 10-15.30, (Morgenmad fra 9.30)
Materialer
-der ligger fremme på dagen
Vejledningerne fra Sund BY netværket
Forebyggelsespakkerne
BAR –materialer

