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Om kommunikation i Frederiksberg Kommune  
Kommunikation i Frederiksberg Kommune handler om, hvordan vi som medarbejdere bør 

kommunikere på arbejdet. God kommunikation er et vigtigt bidrag til, at Frederiksberg Kommunes 

mål kan nås. Derfor denne kommunikationspolitik.  

Kommunikationspolitikken i Frederiksberg Kommune gælder for alle medarbejdere. Det vil sige, at 

de samme principper gælder for sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, direktører osv.  

Kommunikation favner mange målgrupper: Borgere, erhvervsliv, organisationer, 

uddannelsesinstitutioner, foreninger og mange flere. Og vi kommunikerer på mange måder. Lige fra 

det direkte møde mellem borger og medarbejder, over opslag på forældreintra, sociale medier og 

intranet til Frederiksberg.dk og pressen.  

Afsættet for kommunikationspolitikken er, at Frederiksberg Kommune er en politisk styret 

virksomhed, hvor det er Kommunalbestyrelsen, der fastlægger de politiske mål.  
 

Principper og mål  
Al kommunikation i Frederiksberg Kommune bygger på disse fælles principper og mål:  

 

 Vi er til for borgerne og fortæller åbent om Frederiksberg Kommunes virksomhed.  

 

 Vi er servicemindede, hjælpsomme og imødekommende og lytter til modtagernes 

argumenter og oplevelser.  

 

 Vi taler og skriver lettilgængeligt, så modtagerne kan forstå budskabet.  

 

 Vi bruger sprog, som er nemt at læse og forstå frem for fag- og kancellisprog.  

 

 Vi respekterer borgernes privatliv.  

 

 Vi sikrer, at information målrettet den brede offentlighed er tilgængelig for alle – også 

mennesker med handicap.  

 

 Vi prioriterer kommunikationen i vores digitale medier højt og arbejder aktivt på at reducere 

antallet af tryksager. Vi har samtidig fokus på at sikre tilgængeligheden og bruger derfor 

også andre medier end de digitale.  

 



 

 Vi har fokus på at blive endnu bedre formidlere og udvikler løbende vores 

kommunikationskompetencer.  

 

Om de vigtigste kommunikationskanaler  
 

Visuel identitet 

Frederiksberg Kommunes design afspejler Frederiksberg Kommunes værdier. For at sikre et fælles 

udtryk og genkendelighed er alle skrevne og digitale materialer samlet under én grafisk paraply.  

Alt skriftligt materiale skal være i overensstemmelse med vores designguide. Frederiksberg 

Kommunes logo skal bruges på alle skriftlige materialer, institutioners hjemmesider osv.  

Når det drejer sig om kampagner, hvor Frederiksberg Kommune indgår sammen med andre, kan vi 

afvige fra designlinjen.  

 

Medier 

Samarbejdet med medier prioriterer vi højt, og vi respekterer mediernes arbejdsvilkår.  

Vi svarer hurtigt på henvendelser fra medier, helst inden for en time – eventuelt med en oplysning 

om, hvornår vi kan give et endeligt svar.  

Den centrale pressefunktion er indgang for medierne til Frederiksberg Kommune.  

 

Frederiksberg.dk 

Frederiksberg.dk er en vigtig kanal i kommunikationen med alle Frederiksberg Kommunes 

målgrupper, borgere, samarbejdspartnere og andre. Frederiksberg.dk er indgangen til digitale 

selvbetjeningsløsninger og aktuel information om Frederiksberg Kommunes arbejde. Vi prioriterer 

udvikling og drift af hjemmesiden højt overalt i organisationen, så den til enhver tid imødekommer 

brugernes behov.  

 

FKintra 

Frederiksberg Kommunes intranet, FKintra, er en hovedkanal i den interne kommunikation og 

videndeling på tværs af områderne. Information via FKintra kan suppleres med digitale 

nyhedsbreve og mails, der i overskrifter linker til indhold og artikler på FKintra.  

FKintra er med til at skabe dialog mellem ledelse og medarbejdere og på tværs af organisationen. 

På FKintra deler vi information om, hvad der foregår i Frederiksberg Kommune. Indholdet 

understøtter de dagsordener, som Kommunalbestyrelsen og forvaltningens ledelse sætter, og 

bidrager til drift og udvikling af kerneopgaverne i Frederiksberg Kommune.  



Sociale medier 

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet og strategisk med sociale medier. Vi er ikke frontløbere 

på de nyeste platforme, men tager del i større fællesskaber som f.eks. Facebook og LinkedIn, hvor 

vi kan kommunikere med store målgrupper, og hvor effekten er størst. Som udgangspunkt har 

Frederiksberg Kommune én fælles profil på Facebook og LinkedIn.  

Vi deler og deltager i samtaler med faktuelle oplysninger, som respekterer borgernes privatliv.  

Frederiksberg Kommune deltager som udgangspunkt på sociale medier ved brug af officielle 

Frederiksberg profiler.  

 

Kampagner  

Frederiksberg Kommune medvirker i nationale og lokale kampagner. Kampagner skal forelægges 

det relevante udvalg.  

 

”Mit Frederiksberg”  

Som udgangspunkt har Frederiksberg Kommune en fælles applikation, ”Mit Frederiksberg”, som 

integrerer alle Frederiksberg Kommunes app-aktiviteter i én samlet løsning. Frederiksberg 

Kommune bidrager gerne til app-løsninger, der udgives i samarbejde med andre offentlige 

myndigheder eller lignende.  

 

Mere information  
Frederiksberg Kommunes kommunikationspolitik vil efter behov blive understøttet af 

forretningsgangsbeskrivelser på FKintra. 
 


