
 

 

 

TM 16016 - Temadag om grønne råd 

                                          

Målgruppe:             Kommunale medarbejdere, der har ansvaret for Grønt      
        Råd eller lignende forum. 

     Du kan også have glæde af kurset, hvis du skal være 
     sekretær for et af de lokale naturråd, der skal være  
     etableret senest 15. januar 2018 i forbindelse med Grønt 
     Danmarkskort. Det er dog en klar fordel at have erfaring    

          Fra samarbejde med interesseorganisationer. 
          

Formål:                  Temadagen giver dig inspiration og værktøjer til    
          samarbejdet med Grønt Råd. 

 

Sted: Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia 
 

Tidspunkt: 6. december 2017 
 

Program: Se nedenfor.   
 

Arrangører: Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande Kommune 
                        Louise Berg Hansen, Herning Kommune 
                                

Deltagerantal: Minimum 20 deltagere og maks. 40 deltagere 
 

Pris: Medlemmer kr. 1.450,-. Ikke medlemmer kr. 1.950,- 
 

Tilmelding: Senest den 14. november 2017.  
Tilmeldingen er bindende 

 

Dit udbytte 
Du får:  

 Mulighed for at drøfte konkrete udfordringer i dit arbejde med Grønt Råd 
 Indsigt i hvordan andre kommuner løser opgaven 
 Mulighed for at udveksle erfaringer og opbygge et fagligt netværk med 

andre, der har samme arbejdsområde  
 Konkrete værktøjer til at styrke samarbejdet med og internt i det grønne 

råd 
 Konkrete værktøjer og ideer til hvordan du kan øge medlemmernes 

engagement og øge værdien af samarbejdet – for såvel kommunen som 
rådets enkelte medlemmer. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Baggrund for temadagen  
Grønt Råd udgør ofte en meget lille del af ens samlede arbejdsopgaver. 
Samtidig er der oftest kun en enkelt medarbejder på opgaven i hver 
kommune. Det kan derfor være svært at finde tid til at reflektere over opgaven 
og få kvalificeret sparring, der kan være med til at udvikle samarbejdet med 
erhvervs- og interesseorganisationerne.  
På temadagen møder du ligesindede, får vendt de største udfordringer og får 
en række værktøjer, du kan bruge fremadrettet. 
 
Om programmet 
I løbet af dagen veksles mellem korte oplæg, casepræsentationer, 
opgaveløsning og øvelser, faglige input og drøftelser i større og mindre 
grupper.  
Du kommer til at arbejde med og dykke ned i de temaer og udfordringer, der 
optager dig mest.  
 
Dit bidrag 
Workshop- og værktøjsdelen tager afsæt i deltagernes konkrete behov og 
udfordringer. Du skal derfor – inden temadagen -  besvare et kort 
spørgeskema, som du får tilsendt via mail.   
 
 

 
Program for den 6. december 2017 
 
9.00  Ankomst, kaffe og brød 
 
9.30     Velkomst 

Præsentation og forventningsafstemning.  
Line Wagener, Line Wagener CONSULT, Louise Berg Hansen, 
Herning Kommune og Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande 
Kommune. 

 
10.15  Workshop: formål og perspektivering 

Hvad er formålet med det grønne råd? Hvad vil vi med de grønne 
råd og hvordan bruger vi dem. 
Line Wagener, Line Wagener CONSULT 

 
10.45  Pause 
 
11:00 Case 1: Grønt Råd i Horsens Kommune 

Der er stort fremmøde og god debat på møderne i Grønt Råd i 
Horsens Kommune. Hør mere om, hvorfor det grønne råd i Horsens 
Kommune fungerer godt. 
Frida Franko-Dossar, Horsens Kommune 



 

 

  
 
11.30  Case 2: Ikast-Brande Kommunes dialogforum – genstart af 

det grønne råd 
Ikast-Brande Kommune har pustet nyt liv i deres grønne råd. Hør 
hvordan kommunen har grebet processen an og hvilke erfaringer 
de har gjort sig. 

         Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande Kommune 
 
12.00         Frokost 
 
13:00  Workhop og værktøjer 

Vi tager udgangspunkt i svarene fra spørgeskemaet, som du 
besvarer før temadagen og fokuserer på de problemstillinger, der 
er kommet frem her. Du får mulighed for at dykke ned i de emner, 
der optager dig. Vi arbejder med konkrete værktøjer til at håndtere 
problemstillingerne. Du får mulighed for at erfaringsudveksle og 
drøfte udfordringer og lægge konkrete planer for arbejdet i din 
kommune.   
Line Wagener, Line Wagener CONSULT 

 
14.30  Pause med kaffe/te og kage 
 
14.45  Workshop og værktøjer - forsat  
  Line Wagener, Line Wagener CONSULT 
 
15.30  Afslutning og afrunding 

Line Wagener, Line Wagener CONSULT, Louise Berg Hansen, 
Herning Kommune og Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande 
Kommune. 

 
15.45  Tak for i dag 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket 

 
 

Tilmelding snarest muligt og senest den 14. november 2017 

 

TM 16016 – Grønne Råd  
 

 
 

Fra    ______________________________________ deltager følgende: 
 

 
Navn:  Email:   EAN. NR. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Deltagerpris kr. 1.950,- 
 

Tilmelding er bindende 

 
Tilmeldingen sendes til: mail@envina.dk 

 
 

 
 

 

mailto:mail@envina.dk

