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HovedMED-udvalget ønsker at lave et fællesskabsarrangement 

til at understøtte byrådets udviklingspolitik 2018-2022. Målet 

med fællesarrangementet er at skabe endnu mere fællesskab på 

kommunens arbejdspladser og i forhold til lokalsamfundet.  

 

Udviklingspolitikken indeholder Skanderborg Byråds visioner for 

udviklingen af Skanderborg Kommune over de kommende år. 

Den overordnede vision er ”mennesker møder mennesker” og vil 

være omdrejningspunkt for byrådets arbejde med 

udviklingspolitikken. En vision vi gerne vil medvirke aktivt til at 

den kommer ud at leve. 

 

Ambitionen er, at alle 60.000 borgere og 5.700 medarbejdere er 

sammen om at skabe et godt fællesskabsarrangement - 

mennesker møder mennesker. Vi vil udvikle fællesskaber på 

tværs af kommunens arbejdspladser sammen med borgerne, 

virksomheder, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner i 

relevante sammenhænge. 

  

Vi vil opfordre alle kommunale arbejdspladser til at lave 

aktiviteter samme dag og samme tidspunkt. Det vil give god 

opmærksomhed i og uden for kommunen og vil gøre det lettere 

for borgerne at overskue.  

 

Fællesskabsarrangementerne vil foregå den 3. april 2019 kl. i 

tidsrummet 15.00 - 19.00. Aktiviteterne foregår uden for normal 

arbejdstid.  

 

HMU vil foreslå, at aktiviteterne tager afsæt i temaer som 

nærvær i centrum, aktiv i fællesskaber, udbygge relationer og 

det gode naboskab. HMU forestiller sig, at der kommer til at 

foregå mange forskellige aktiviteter i lokalområderne. Det kunne 

også være et tværgående tema som at lave mad sammen. Dette 

kun nævnt til inspiration. Det er op til hver enkelt arbejdsplads, 

hvordan de alene eller sammen med andre arbejdspladser i 

lokalområdet skaber et arrangement, hvor sammenhørigheden 

med lokalområdet og på arbejdspladsen bedst kan styrkes. 

 

HovedMED-udvalget beder det enkelte lokalMED-udvalg om at 

drøfte ideer til fællesskabsarrangementer i deres lokalområdet.  

 



 
 
 

 
 

Side 2 af 2 

Der vil blive oprettet en idebank på medarbejderportalen, hvor hvert LMU er meget 

velkomne til at sætte deres ideer ind. Ideerne vil blive brugt til at inspirere hinanden og vil 

være med til at give et overblik over hvad der kommer til at ske i de mange fællesskaber. 

 

Links til idebanken på medarbejderportalen:  

 
http://medarbejderportalen/mit-skanderborg/faelles/Sider/default.aspx 
 
Hvis man ikke befinder sig på kommunens netværk, så kan dette link bruges i stedet: 
 
http://mp.skanderborg.dk/mit-skanderborg/faelles/Sider/default.aspx 
 

   

Så vær med til at sætte lys på Mennesker, fællesskaber og de kommunale arbejdspladser. 

 

 

På vegne af HovedMED-udvalget  

 

 

Lisbeth Binderup  Regitse Rans  
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