
Invitation til møde om affald og sortering
Alle kommunale institutioner skal i gang med at sortere affald, hvis I ikke allerede gør 
det. Det giver udfordringer med for eksempel korrekt sortering, indsamling af affaldet 
og indretning af affaldsrum. På mødet bliver du blandt andet præsenteret for eksem-
pler på, hvordan Frederiksberg og Gladsaxe kommuner har grebet det an. 

Du får også indsigt i den lovgivningsmæssige ramme i forhold til affaldssorteringen, 
og lejlighed til at stille spørgsmål om det, der virker upraktisk i din hverdag. 

Kom og få inspiration, del din viden og erfaring med kolleger fra andre kommuner.

Program

Velkommen v/ Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

Affaldssortering på Frederiksberg Rådhus 
v/ teknisk serviceleder og -medarbejder fra rådhuset 
Du bliver præsenteret for, hvad der sorteres, hvilke løsninger der er valgt og hvordan 
det gøres nemt. Kom og hør den tekniske serviceleder og en medarbejder fortælle om 
deres ordning, og hvordan de har fået rådhusets andre medarbejdere med på ideen. 

Der bliver en rundvisning på udvalgte steder på rådhuset, hvor du kan se affaldssor-
teringen i praksis.

Affaldssortering på skoler i Gladsaxe v/medarbejdere i Gladsaxe Kommune
I Gladsaxe Kommune skal alle institutioner affaldssortere ved udgangen af 2017. 
Nogle skoler er i fuld gang, mens andre er på vej. På den enkelte skole er det både 
en praktisk og pædagogisk opgave, der involverer hele skolen – både elever, lærere, 
pædagoger, rengørings-, kantine- og tekniskpersonale. Medarbejdere fra Gladsaxe 
fortæller om deres erfaringer.

Hvad siger loven om affald? 
v/ Mia Makne, affaldskonsulent, Frederiksberg Kommune
Hvad er rammerne for lovgivningen? Er et hæve-/sænkebord metal, elektronik eller 
træ? Mia præsenterer os for den lovgivningsmæssige ramme. Der bliver rig lejlighed 
til at stille spørgsmål om de praktiske udfordringer, I møder i hverdagen.

Evaluering og afrunding

Inspirations- og erfa-møde for 
teknisk servicepersonale
Torsdag den 19. maj kl. 11-15 på Frederiksberg Rådhus
Der serveres frokost undervejs

Du får:

•  Viden og inspiration til  
nye tiltag

•  Eksempler på handlinger 
der virker

•  Tid til at tale og 
erfaringsudveksle med 
kolleger på tværs af 
kommuner

Billeder: Møder i efteråret 2015.

Praktiske oplysninger:
Sted: Festsalen, Frederiksberg Rådhus,  
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

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: Torsdag den 12. maj.

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


