
Det er Jette Ebbekær Thomsen fra 
groconsult, der styrer jer godt og sikkert 
gennem programmet. Jette har mere end 
 15 års erfaring med at involvere brugere, 
borgere og medarbejdere i miljøarbejdet. 

Læs mere om Jette og groconsult på 
www.groconsult.dk

Inspirationsmøde for 
kommunale medarbejdere
Nudging som løsning på uhensigtsmæssig adfærd, er vundet frem de senere år. En af 
de mest kendte nudge i det offentlige rum, er fodsporene til skraldespandene.

En undersøgelse af ’affalds-adfærd’ viser, at fodsporene 
til skaldespanden reducerer tilfældigt henkastede 
karamelpapir med 46 procent.

Måske kan vi udtænke nudges, der kan bidrage til miljø- og klimaindsatsen i kommu-
nale institutioner. Det sætter vi fokus på, når vi inviterer til inspirationsmøde:

Tirsdag den 19. april kl. 13-16

Program

Velkommen v/Jette Ebbekær Thomsen

Nudging – ’det lille skub’ 
Hvordan skaber vi en bedre adfærd omkring klima- og miljøproblemer i kommunale 
institutioner? Selvom både medarbejdere og ledere er enige om, at vi burde gøre mere 
for at ændre vores daglige adfærd, så kommer de dårlige vaner ofte på tværs af de 
gode intentioner. Nudging er en ny og lavpraktisk metode til arbejdet med energivenlig 
adfærd. 

Andreas Maaløe Jespersen fortæller om, hvordan små ændringer kan skabe store 
forskelle i hverdagen. Andreas Maaløe Jespersen er ansat ved Roskilde Universitet og 
har arbejdet med nudging og adfærd de sidste fem år. 

Afrunding

„Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en for-
udsigelig retning og i overensstemmelse med deres reflekterede præfe-

rencer uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende 
ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås 

som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner, o.lign.“
Kilde: www.inudgeyou.dk

Praktiske oplysninger:
Sted: Restaurant Marina Furesøbad,  

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 

Pris: 995 kr. ex. moms

Tilmelding via tovholder eller til

Jette Ebbekær Thomsen på 

jette@groconsult.dk eller 61 14 72 24

Frist for tilmelding: 

Fredag den 15. april.


