
	

	

 
 
 
RUMMELIG UGE I SILKEBORG 
 
Hvad  
Hele uge 38 var i Silkeborg dedikeret til rummelighed og socialt ansvar.  
Det startede med en åbningskonference med hornmusik, rød løber og åbningstale fra borgmesteren. Der blev 
præsenteret gode cases på, hvordan mennesker involveres på arbejdsmarkedet. 
Til sidst var der foredrag med Kasper Hjulmand med fokus på FN’s verdensmål, der også sigter efter fuld beskæftigelse, 
sikre arbejdsmiljøer og ordentlige forhold. 
 
Tirsdag var der branchetræf fra morgenstunden og et aftenarrangement i BSV – den lokale håndboldklub. 
 
Torsdag uddelte lokale organisationer rundstykker og reklameartikler ud med sociale budskaber. Her var der også fokus 
på gågaden og indre by, for at få detailhandlen med.  
 
Hele ugen afholdte forskellige fagforeninger møder med fokus på rummelighed og socialt ansvar. 
 
Søndag var der et arrangement med fokus 
og introduktion på en bestemt målgruppe.  
 
 
Kort sagt var ugen fyldt med fokus på 
rummelighed og det gode budskab. Med 
stor succes.  
306 virksomheder var i spil, 21 konkrete 
jobs blev skabt og 12 virksomheder kendte 
kommunen ikke til i forvejen. 
 
Der er stor branding værdi for 
virksomhederne og flere kommuner har 
sidenhen vist interesse for at lave et 
lignende arrangement.  
 
Idéen opstod i Task Force Silkeborg.  
 

Jobcenter Erhverv og Silkeborg Kommune sætter i uge 38 fokus på rumme-
lighed på tværs af arbejdsmarkedet, og den værdi som jobskabelse og et 
godt ansættelsesmatch, giver både arbejdsgivere og jobkandidater.
Med udgangspunkt i de enkelte parters behov, arbejder vi for at lave et 
godt og solidt match mellem jer som arbejdsgiver og de jobkandidater, der 
brænder for at komme ud på arbejdsmarkedet.
Vi dedikerer uge 38 til nye tiltag på tværs af virksomheder, faglige organ-
isationer, jobcenteret og uddannelsesinstitutioner. Vi sætter fokus på den 
værdi, det giver både jer som virksomhed, der får løst en række større eller 

mindre opgaver, og jobkandidaterne, som bliver en del af arbejdsmarkedet 
og et kollegialt fællesskab.   

Her er stadig meget at hente – og netop derfor har vi Brug for hinanden!
I løbet af ugen kan du deltage i en lang række arrangementer rundt om i 
byen, som du kan læse mere om i programmet, som du finder på Jobcenter 
Erhvervs hjemmeside www.jobcentererhverv.dk. 

Vi glæder os til at møde dig! 

Brug for 
       hinandenRUMMELIG  

UGE I 
SILKEBORG
PROGRAM
  MANDAG 17/9

Kl. 8-11 Åbningskonference hos Aqua, Vejlsøvej 55, Silkeborg

 TIRSDAG 18/9

Kl. 8-10  Branchetræf i JYSK PARK med fokus på at etablere 
lønnede timer hos små og mellemstore virksomheder 

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 12-14.30  Iværksættermøde med Erhverv Silkeborg/G-kraft i den 
Gamle Byrådssal på Torvet 2A, Silkeborg. Tilmelding via 
ErhvervSilkeborgs hjemmeside

Kl. 16.00  BSV-arrangement med rundvisning og spisning 

Kl. 18.30  Håndboldkamp BSV mod Mors-Thy,  
hvor 400 jobkandidater er inviteret

 

 ONSDAG 19/9

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 13-15 Eftermiddag ”Fra ord til handling” - Forebyggelsestema 
hos Dansk Sygeplejeråd 

 TORSDAG 20/9

Kl. 7-8  Morgenevent i 7 lyskryds med uddeling af rundstykker + 
budskab sammen med Assistanze

Kl. 10  Uddeling af slikposer + budskaber til butikkerne i 
gågaden  

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 7-8.30 Rotary-møde med social dagsorden - for medlemmer.
 Eventuelt interesserede gæster kan henvende sig til 

Thomas Møller Ørum på telefon 4024 8847  

 FREDAG 21/9

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

 SØNDAG 23/9

Kl. 12.30 Eniig-loungen - 1 time med formidling om muligheden 
for at ansætte medarbejdere på få lønnede timer. 
Arrangementet er for dem, der møder op i loungen, fordi 
de har sponsorat eller årskort til SIF.

Kl. 13.45 Fodboldkamp SIF mod Nykøbing FC



	

	

 

Det er en stor glæde, at indbyde til åbning af den første Rummelige Uge i Silkeborg.
I uge 38 vil der være aktiviteter rundt om i kommunen, hvor hele omdrejningspunktet vil være at få
involveret flere mennesker, som pt er på kanten af arbejdsmarkedet. Silkeborg har allerede gode erfaringer med 
dette – blandt andet i form af de mange socialøkonomiske virksomheder, der er bosat i kommunen, men vi har 
brug for endnu flere åbne døre og positive tilgange.

Derfor skal ugen åbnes med et brag – og det sker

Mandag d. 17. september kl. 8-11 på AQUA Akvarium og Dyrepark, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg

- med stående brunch

Programmet ser således ud:

Kl. 8.00 – Åbningstale af borgmester Steen Vindum sammen med dagens konferencier Hans Krabbe, Midtjyllands 
Avis.

Kl. 8.15 – Virksomhedsejer Andreas Pape Kjærsgaard fra Expero vil fortælle hvad det har betydet for hans
virksomhed, at turde stole på, at selv en praktikant kan få kæmpe betydning for ens virksomhed.

Kl. 8.30 – Rikke Andersen, Føtex Nørrevænget og en af de ansatte fortæller hvorfor rummelighed er så stor en del 
af Føtex’ DNA.

Kl. 9.00 – Thomas Møller Ørum, ErhvervSilkeborg fortæller 
om deres vinkel på rummelighed og præsenterer ugens program.

Kl. 9.10 - Viggo Thinggaard - Formand LO Silkeborg - Favrskov.

Kl. 9.20 – Vi bevæger os over til Vejlsøhus.

Kl. 9.30 – Foredrag ved Kasper Hjulmand, cheftræner i FC Nordsjælland
 – Hvordan betaler vi tilbage til samfundet og hvordan inkluderer vi
 FN’s Verdensmål?

Kl. 10.50 – Afslutning

Åbningskonference for Rummelig Uge i Silkeborg

Der bliver rift om de 150 pladser, så det er først-til-mølle. 
Tilmelding via Velkomstkonference@silkeborg.dk 

Borgmester Steen Vidum


