
Mandag den 27. november 2017 kl. 14.00-17.00 på Københavns Rådhus i Festsalen.

 
inviterer til KONFERENCE om  
BESKÆFTIGELSE med fokus på MANGFOLDIGHED  
på arbejdsmarkedet 

Handicaprådet 
i Københavns Kommune

Program:
14.00 – 14.05 Velkomst ved Janne Sander, Formand for Handicaprådet

14.05 – 14.40 Mangfoldighed og nedbrydelse af fordomme på arbejds-
  markedet 
  ved Lene Maj Pedersen fra Det Centrale Handicapråd

14.40 – 15.15 IBM’s arbejde med inklusion af medarbejdere med 
  funktionsnedsættelse 
  ved Allan Sonne Johansen fra IBM

15.15 – 15.30 Lidt godt til ørerne

15.30 – 15.50 De berømte rådhuspandekager samt kaffe og te

15.50 – 16.20 Nye tiltag til at styrke integrationen af mennesker med 
  handicap på arbejdsmarkedet 
  ved Finn Amby fra Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse  
  etableret af Aalborg Universitet, VIVE og VIA University College

16.20 – 16.50 Personlige beretninger fra et liv på arbejdsmarkedet 
  med et handicap

16.50 – 17.00 Opsamling og tak for i dag

Mogens Wiederholt, Direktør i Spastikerforeningen, er konferencier ved 
arrangementet.

Alle kan deltage i konferencen, som er gratis, men det kræver tilmelding ved at 
sende en mail til handicapraad@sof.kk.dk senest den 22. november 2017.

Vi glæder os til sammen at opleve en spændende konference!

Med venlig hilsen
Handicaprådet i Københavns Kommune

Handicaprådet i Københavns 
Kommune inviterer til kon- 

ference om beskæftigelse med fokus 
på mangfoldighed på arbejdsmarkedet 
mandag den 27. november 2017 kl. 
14.00-17.00 på Københavns Rådhus i 
Festsalen på 2. sal.

Vi sætter fokus på gevinsten ved at 
have en mangfoldig skare af medar-
bejdere, der hver især kan bidrage 
med netop deres styrker og person-
lighed, og berører hvad det egentlig 
vil sige at indgå i et mangfoldigt 
kollegialt fællesskab.

Desuden sætter vi fokus på fordomme 
omkring arbejdsevnen hos borgere 
med handicap, et aspekt der ofte 
skyldes uvidenhed. De holdninger 
personer med handicap mødes med, 
har enorm betydning for personens 
mulighed for at indgå i samfundslivet 
og på arbejdsmarkedet på lige fod 
med andre. 

Konferencens oplæg byder på inspi-
ration på et overordnet plan samt 
dykker ned i personlige oplevelser 
og erfaringer.


