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Forældre
arrangerer
sundhedsdag
Sidste år vandt den integrerede dag
institution Flinteby en sundhedsdag, og
fremover vil Flinteby afholde en årlig
sundhedsdag.
I 2007 vandt vi sundhedsdag. Vi evaluerede
dagen på et bestyrelsesmøde, og vi syntes,
det havde været en god, men meget travl
dag.
En forældre sagde, at hun gerne ville være
med til at lave en sundhedsdag i 2008 og
være tovholder – og der var jo sikkert flere
forældre, der ville være med og bruge en
fridag, når vi var i så god tid. Datoen blev
den 2. april, og så var der en far, der meldte
sig til at læse eventyr – det var jo H.C.
Andersens fødselsdag.
Der blev valgt en personalerepræsentant,
6-8 forældre meldte sig, og alt blev planlagt.
På sundhedsdagen blev vi inddelt i grupper,
børn og voksne, og så gik vi fra aktivitet
til aktivitet: Opvarmning på legepladsen,
smagssansen på en stue, sjove lege på fodboldbanen, udskæring af frugt og grønt og
en frugtspyd-bar. Vi spiste frokost undervejs, og under eftermiddagens frugtspisning
blev der læst Kejserens nye klæder.
En rigtig god dag, som vi har besluttet at
holde hvert år den første onsdag i april.
Ingrid Juliussen
leder, Flinteby

I Flinteby tog
forældrene initiativet
til at arrangere en
sundhedsdag.
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KommunaldirketørENS hjørne

Forside:
I forbindelse med konflikten blandt sosu’er
og pædagogmedhjælpere blev rådhuset
den 23. maj omringet af omkring 500
demonstrerende FOA-medlemmer. Bagefter
samledes FOA-medlemmerne på pladsen
foran rådhuset.
Foto: Kenn Thomsen.
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Vær stolt
af dit fag
Én af de ting, jeg har tænkt over
det sidste stykke tid, er faglighed.
For når vi går på arbejde, har vi
vores fag med i bagagen. Og jeg
tror, det er svært at finde nogle
arbejdspladser, hvor der er samlet
så mange mennesker med så forskellige fag som i en kommune.
Alle de fag, vi hver især kan, gør
en forskel for borgerne. Det gør
en forskel, at gartneren sørger
for flotte træer og blomster i
parkerne. At social- og sundhedshjælperen tager sig omsorgsfuldt
af de ældre. At læreren giver
viden og indsigt til sine elever. At
rengøringsassistenten sørger for,
at der er rent og rart at være.
Vores fag gør en forskel
Vi skal udvikle os fagligt. Sådan
er det hele tiden, og sådan lyder
det også i den Kvalitetsreform,
der er på vej.
Og hvordan lægger Kvalitetsreformen så op til, at vi skal
udvikle vores faglighed? Det skal
vi gennem øget dokumentation,
målinger og evalueringer. Og lad
det være sagt med det samme:
Vi skal evaluere vores indsats og
måle på, hvordan det går.
Alligevel tror jeg ikke, at det er
dokumentation og målinger, som
for alvor giver god kvalitet. Det
er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Det, der giver god kvalitet
og gør en forskel – det er at føle
sig fagligt klædt på til at løse sine
opgaver.
Derfor handler kvalitetsudvikling
for mig i høj grad om, at vi kan
udvikle os inden for vores fag.
Og ledelsen rundt omkring har
en særlig opgave i at være med
til at skabe rammerne for den
udvikling.

Udvikling sammen med
dine kolleger
Det er ikke noget, vi skal gøre
alene hver især – vi skal gøre det
sammen med vores kolleger.
I direktionen gennemfører vi i
øjeblikket et lederudviklingsprogram. Her er jeg blevet vurderet
af de andre direktører, og jeg kan
bruge deres input til at udvikle
mig som leder. På den måde udvikler jeg min faglighed, og jeg
gør det sammen med andre.
Udvikling i hverdagen
Efter flere år med vækst i den
danske økonomi, går vi nu ind i
en periode, hvor vi skal køre i et
lavere gear. Vi kender de økonomiske rammer for Høje-Taastrup
Kommune, og budgetterne er
stramme.
Det ændrer ikke ved, at vi har
vores faglighed, og at den gør en
forskel. Men det betyder, at vi

skal udvikle os fagligt på hverdagens betingelser. Det skal vi hjælpe hinanden med det, for ingen af
os er en øde ø – vi er afhængige
af hinanden og påvirker hinanden
i vores daglige arbejde.
Hver af os skal sige: Jeg er her,
fordi jeg skal servicere borgerne.
Og jeg er valgt, fordi jeg kan mit
fag.
Og hver af os skal spørge: Hvad
kan jeg gøre i dag for at udvikle
mig fagligt? Og hvordan kan jeg
hjælpe en kollega med det?
Det blev et par ord om faglighed
her op til sommerferien. Ferien
står for døren, og det er ved at
være tid til at finde solcremen og
badebolden frem. Rigtig god sommerferie til jer og jeres familier!
Hugo Pedersen
kommunaldirektør

Blitz
Vandfast ladywalk. Den 26. maj var det
Ladywalk-dag. Var det mon derfor, det blev
heldagsregn, efter solen havde skinnet flot
og uforstyrret i flere uger? Resultatet var i
hvert fald, at ud af 88 tilmeldte trodsede kun
ca. 30 friske piger den silende regn. Det var
de vandfaste, der mødte op, og humøret var
der absolut ikke noget i vejen med. Christine
Antorini gav deltagerne et par ord med på
vejen, og de tre største hold fik en præmie. Derefter gik turen i godt humør ud af
Fælledparkens pløre og ælte, og efter ca. 20
minutter holdt regnen op, og det blev en fin
tur rundt om søerne og de omkringliggende gader. 7.142 ladies
fra Københavns-området var ude at vandre, og overskuddet går
i år til Hjerteforeningen og forskning i kvinders hjertekar-sygdomme. Dagen efter skinnede solen atter fra en skyfri himmel.
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I køkkenet med
lyd og billeder
Voksne, som lider af autisme, kan nu få en lettere hverdag.
Bofællesskabet Stationsvej har udviklet et IT-redskab, som
hjælper beboerne med at lave mad på egen hånd.
Bofællesskabet Stationsvej er et
botilbud til fem voksne personer, der er psykisk udviklings
hæmmede eller har en gennem
gribende udviklingsforstyrrelse,
bl.a. autisme.
Bofællesskabet har igennem de
sidste år arbejdet på at udvikle et
hjælpemiddel fortrinsvis for mennesker med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). Det er med
til at gøre hverdagens mange
gøremål betydeligt nemmere og
mere overskuelige.
Visuel støtte
Mennesker med ASF har problemer med kommunikation, social
forståelse og med forestillingsevnen. De har ofte svært ved at
overskue rækkefølger og arbejds
gange i forbindelse med helt
dagligdags opgaver såsom at lave
mad, gøre rent, pakke tasker etc.
Mennesker med ASF har derfor
brug for en klar og synlig støtte

De enkle illustrationer på fladskærm
guider beboerne gennem madlavningen.
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til at klare disse og mange andre
opgaver i det daglige. Inden for
dette specialområde arbejdes der
meget med billeder, fotos og piktogrammer som formidling. Det
har vi også gjort i bofællesskabet
i mange år, og det er en fast del
af det pædagogiske arbejde at
tænke visuelt i alle processer.
Slut med saks og papir
Det møjsommelige arbejde med
at lave piktogrammer, printe,
klippe og laminere er nu ved at
være fortid! Nu foregår det hele
på computer – vi har nemlig
udviklet et redskab, der trin for
trin hjælper beboerne igennem
madlavningsprocessen.
En fladskærm er hængt op i
køkkenet. Opskrifterne pindes
ud i små overskuelige arbejdsgange og illustreres ved hjælp af
billeder, tekst og lyd, således at
beboerne i huset nu kan lave mad
på egen hånd.

En stor bedrift for en gruppe
mennesker, der tidligere har
været afhængige af massiv hjælp
og støtte fra personalet for at
kunne deltage i madlavningen.
Selvstændighed og selvværd
Det nye hjælpemiddel har i den
grad øget beboernes selvstændighed i forbindelse med madlavningen. Det er med til at øge den
enkeltes følelse af selvværd og
giver beboerne mod på at kaste
sig ud i nye udfordringer.
Opskrifterne i papir havde den
ulempe, at beboerne kunne
komme til at springe billeder over.
Det er ikke så heldigt i forbindelse med madlavning. De fejl
opstår ikke længere. Nu er det
et tryk på musen, der får billedet
til at skifte. Billederne er store
og overskuelige, og processen er
enkel.
Indflydelse på eget liv
Tidligere havde hver af beboerne
kun en lille håndfuld opskrifter i
papirform. Personalet lavede tegninger, billedserier og opskriftsbøger, og det tog lang tid, så
personalet kunne slet ikke følge
med behovet for nye opskrifter. Med det nye IT-redskab er
arbejdsprocessen forkortet med
op til 75%, så nu kan personalet hurtigt følge med beboernes
ønske om fornyelse.

Bofællesskabet Stationsvej
demonstrerede det nye ITredskab på den årlige Autisme
konference. Fra venstre er det
Rikke Jessen, Gitte Palme og
Miriam Wåhlstrand.

sig i et køkken, kan have glæde af
denne støtte.

med sig rundt i huset og endda
udenfor på arbejdspladser m.m.

Ikke kun til madlavning
Ikke alene er redskabet anvendeligt indenfor madlavning, bagning,
borddækning og øvrige opgaver
i køkkenet. Det kan også være
en støtte til rengøring, personlig
hygiejne, fritidsaktiviteter mm.

Stor interesse på konference
Vi er meget stolte af vores
opfindelse og har netop vist
den frem på den årlige Autisme
konference. Her vakte redskabet
stor opmærksomhed, og omkring
1100 kursister måtte runde vores
stand, inden konferencen sluttede.

at arbejde på. Interesserede kan
henvende sig til Gitte Palme,
Bofællesskabet Stationsvej.
Skriv en mail til BirgittePa@htk.
dk eller ring på tlf. 4335 2666 og
spørg efter Gitte Palme, Miriam
Wåhlstrand eller Rikke Jessen.

En del af personalegruppen vil
fremover tilbyde kurser, så andre
kan få glæde af denne nye måde

Gitte Palme, Miriam Wåhlstrand
og Rikke Jessen,
Bofællesskabet Stationsvej

Vi arbejder i øjeblikket på at
fremtrylle midler, så vi kan
anskaffe bærbare computere til
alle beboere. På den måde vil
beboerne kunne tage deres støtte

Fra byrådssalen

Dermed har hver beboer fået
langt større indflydelse på sit eget
liv. Det er en central del af de
fleste menneskers livsglæde at
tilberede og nyde den mad, man
selv kan lide. Det er nu muligt
for beboerne i Bofællesskabet
Stationsvej.

Kom trådløst og gratis på nettet

Til gavn for mange
Ikke kun mennesker med Autisme
Spektrum Forstyrrelse vil have
gavn af dette hjælpemiddel. Alle,
der har problemer med at læse
almindelige opskrifter, overskue
arbejdsprocesser samt organisere

Gå gratis på nettet, når du går på
hovedgaden, køber ind i centret
eller holder en lille pause på en
bænk på torvet. Sådan lyder et
nyt tilbud fra Høje-Taastrup Kom-

Nyt initiativ skal få flere til
at benytte de digitale service
tilbud.

mune til borgere, ansatte, virksomheder og andre, som færdes
i kommunen, som byrådet netop
har besluttet at iværksætte. Den
trådløse adgang til internettet
bliver en realitet fra efteråret.
Områderne med adgang til nettet
er valgt ud fra målinger af, hvor
der færdes flest. Det er tanken,

at der med tiden skal etableres
såkaldte ’hotzoner’ spredt over
hele kommunen.
Kommunen betaler for opsætning af det trådløse udstyr, mens
driften vil blive finansieret med
indtægter fra annoncører.
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Tema: Strejkeramt kommune

Tema: Strejkeramt kommune

Høje-Taastrup var blandt de strejkeramte kommuner,
da strejkevarslerne fra Dansk Sygeplejeråd og FOA efter
forgæves forhandlinger i Forligsinstitutionen trådte i
kraft onsdag den 16. april i år.
De ramte borgere er naturligvis
dybt berørt af strejkerne. Det
gælder de ældre og andre med
plejebehov, der har måttet klare
sig med mindre hjælp end normalt. Det gælder de borgere, der
ikke har kunnet blive visiteret til
genoptræning efter fx operationer. Og det gælder børnefamilierne, der har måttet undvære den
normale pasning af deres små og
større børn og sundhedsplejerskernes normale besøgsrække
hos de nyfødte, skolesundhedsplejerskerne m.m.
Kommunens ledere og medarbejdere har sammen med tillidsrepræsentanterne lagt store kræfter i at forberede sig på og løse
opgaverne under strejkerne.
Nødberedskab
Inden konflikten trådte i kraft,
forberedte man håndteringen
af hjemmepleje-, sygepleje- og
visitationsopgaverne under en
strejke. Under strejken har der
således været tilrettelagt et nødberedskab, som sikrede modtagerne af hjemmepleje og sygepleje medicin, mad og drikke og
et minimum af personlig pleje, og
at borgere, der blev udskrevet fra

hospital, kunne modtages efter
samme kriterier.
Forskudte strejker
På børneområdet havde man forventet, at en strejke ville omfatte
både pædagogmedhjælperne
og pædagogerne og dermed
lukke institutioner og SFO’er. Men
sådan gik det som bekendt ikke:
BUPL indgik et forlig med KL, som
medlemmerne imidlertid stemte
ned. Derfor gik pædagogerne
først i strejke, da pædagogmedhjælperne var gået i arbejde igen.
De to forskudte strejker betød
begrænset pasningstilbud på de
enkelte institutioner, afhængigt
af personaleressourcerne, og det
har givet kommunens Institutions- og Skolecenter en kompliceret opgave med at fordele pasningstilbuddet mellem børnene
– dvs. lave lister over pasningen
af 5.200 børn, idet dette arbejde
under en konflikt ikke må udføres
af lederen.
I skrivende stund den 30. maj er
sygeplejerskerne fortsat i strejke,
og det samme er pædagogerne,
som gik i strejke mandag den
19. maj.
Tema:
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationschef, og
Christian Egesholm,
kommunikationskonsulent,
Byrådscentret

Strejkeforløbet
FOA’s strejke fra 16. april omfattede blandt andet
sosu-assistenter og sosu-hjælpere i hjemmeplejen og pædagogmedhjælperne på daginstitutioner, SFO’er og klubområdet.
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Samme dag trådte Dansk Sygeplejeråds strejke i
kraft. Den omfatter sygeplejerskerne i hjemmeplejen, visitationen og sundhedsplejen.

FOA og KL indgik forlig, og pædagogmedjælpere,
sosu-assistenter og sosu-hjælpere genoptog
arbejdet den 9. maj.
Den 19. maj gik BUPL’s medlemmer så i strejke,
og pædagogerne og sygeplejerskerne er fortsat i
strejke ved redaktionens slutning 30. maj.

Forældre under mærkbart pres
Først én strejke, og så én til – børn og forældre i
Høje-Taastrup Kommune har været under mærkbart
pres siden 16. april. Forældrenes bekymringer og irritation har været følelig i Institutions- og Skolecentret, der har lagt pasningsplaner for 5.200 børn.
Hvordan har I oplevet konflikten?
”Vi har oplevet konflikten som en meget travl arbejdsperiode, hvor det har været svært at planlægge sine arbejdsopgaver og tider, fordi der hele tiden
har været nye spørgsmål/opgaver at forholde sig til.
Og opgaver der bare skulle være færdige inden for
en meget kort tidsfrist”, fortæller Kirsten Christensen, der er pædagogisk-administrativ konsulent i
Institutions- og Skolecentret.
Hvad har I haft mest travlt med?
”Vi har nok haft mest travlt med forældrehenvendelser pr. telefon/mail og personligt fremmøde samt
at lave aktuelle lister over, hvilke børn der kunne
passes i den næste uge, og fastlægge åbningstider
for alle daginstitutioner og SFO’er. For at gøre det,
har vi indhentet data om personalets vagtplaner og
indskrevne børn fra hver institution. Og når vi har
fastlagt det begrænsede pasningstilbud og meldt
det ud til forældrene, har vi så igen haft en række
henvendelser”.

Hvad spørger borgerne om?
”Borgerne spørger oftest om, hvorfor deres barn
ikke får tilbud om pasning i denne periode, hvorfor
de ikke kan få lov at bytte indbyrdes, og hvorfor
tilbuddene meldes så sent ud og kun for en uge ad
gangen. Desuden påpeger de, at ugerne er forskellige (flere helligdage giver færre dage med tilbud
om pasning), og de spørger, hvem der betaler tabt
arbejdsfortjeneste, eller hvad de skal gøre, hvis de
fyres, og hvornår konflikten ophører”.
”Det meste er helt forståelige henvendelser fra forældre, som er under pres, når de ikke kan få passet
deres børn. Presset var størst i den første strejkeperiode. I den anden periode har der været knapt så
mange forældrehenvendelser, og arbejdspresset er
mindre, fordi der er lavet planer for en seks ugersperiode”, siger Kirsten Christensen.
Spørgsmål-svar på nettet
Institutions- og Skolecentret har under konflikten
bl.a. lagt en ”spørgsmål-svar”-liste på kommunens
hjemmeside, og hjemmesiden har haft en betydelig
stigning i antal brugere under konflikten.

Nødberedskabet har fungeret
Nødberedskabet i hjemmeplejen og visitationen vurderes at
have fungeret tilfredsstillende.
I orkanens øje sidder Visitationen, som selv er strejkeramt, og
som visiterer til hjemmepleje og
træning efter nødberedskabets
retningslinier:
”I Visitationen har vi vurderet fra
sag til sag sammen med tillidsrepræsentanten, og vi mener,
at alle borgere har fået det, de
skulle i henhold til nødberedskabet. Inden for sygeplejen er det
for eksempel pleje af såkaldt terminale borgere, altså borgere ved
deres livsafslutning, som ønsker
at være hjemme, samt smertebehandling og diabetes-injektioner.
Vi har også visiteret til mad- og
indkøbsordning, og nødkaldene
er besvaret”, fortæller Annette
Petersen, leder af Visitationen i
Pensions- og Omsorgscentret.
Tre borgere har ikke kunnet
modtages efter endt hospitals
behandling:

”Det skyldes, at deres situation er
så kompleks, at vi ikke kan tage
dem hjem uden en nøjere vurdering af deres behov i samarbejde
mellem den koordinerende sygeplejerske og hospitalet. Alle andre
udskrevne borgere er kommet
hjem og har så modtaget hjælp
efter nødberedskabets retningslinier”, forklarer Annette Petersen.
Opbakning til medarbejderne
Hun er positivt overrasket over,
hvor forstående borgerne har
været, og imponeret over medarbejderne:
”Vi har haft en masse telefoniske henvendelser, men ikke en
masse vrede borgere, og det har
jo været rart for de to visitatorer,
der har udført nødberedskabet!
Man fornemmer den opbakning til
medarbejderne, der er i befolkningen. Og de medarbejdere, der
har bemandet nødberedskabet,
har gjort en kæmpe indsats og
holdt humøret højt”, siger Annette Petersen.

Strejke-følger i lang tid
Pleje- og genoptræningsområdet
vil mærke følgerne af strejkerne
lang tid fremover: Der er ophobet
behov hos modtagerne af pleje
og rengøring, på genoptræningsområdet venter borgerne på at
blive visiteret til træningen, når
sygeplejerskernes strejke er slut,
og borgere, der ønsker ændringer i hjælpen, venter også på
visitation.

Fotos: Kenn Thomsen.

Kæmpe opgave at
tilrettelægge ydelserne
under konflikt
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Udviklingshæmmede laver handicappolitik
Medarbejderne på botilbuddet Frøgaard Allé forberedte
beboerne så godt på at komme med indspark til kommunens
kommende handicappolitik, at oplevelsen blev meget positiv.
Så positiv, at de ansatte nu vil bruge samme metode til at
fokusere endnu mere på at inddrage beboerne, så deres ønsker
opfanges.

Det skulle jo gerne udmønte sig
i gode liv for mennesker med
handicap. Sådan tænkte pædagogerne og lederne i botilbuddet
Frøgaard Allé, da de overvejede,
hvordan det kunne give mening
for beboerne at diskutere HøjeTaastrup Kommunes kommende
handicappolitik.
Grete Ringgaard, som er leder af
Frøgaard Allé, blev i marts måned
i år opfordret til at holde et arrangement for beboere, medarbejdere og pårørende for at formulere
nogle indspark til handicappolitikken. Det blev til en rigtig god proces, som både mundede ud i gode
oplæg til politikken og i inspiration til det fortsatte samarbejde
med beboerne.
Det abstrakte skulle
ned på jorden
Frøgaard Allé er et botilbud for
voksne med udviklingshæmning.
På botilbuddet bor der 24 voksne
beboere i alderen 30-61 år. Mange af beboerne har svært ved at
udtrykke sig verbalt. Derfor skal

der tænkes anderledes, når der
skal afholdes et arrangement om
noget så abstrakt som en politik.
Derfor brugte pædagogerne også
lang tid på at forberede beboerne
på et temaarrangement, som de
valgte at kalde ”Det gode liv”.
Her skulle beboerne ved hjælp
af billeder fremlægge deres syn
på, hvad der skal til, for at deres
tilværelse er så god som muligt.
”Jeg tog fat i de pædagoger, der
var på arbejde på temadagen, og
så satte vi os ned og diskuterede,
hvordan vi skulle få beboerne på
banen. Vi kan ikke bare sætte
os ned og sige ”handicappolitik”
eller ”et godt liv”, som hvis det
var os selv, der skulle diskutere
det. Derefter udvalgte vi nogle
beboere, som pædagogerne herefter har vist billeder og har talt
med om, hvad der skal til for at
have et godt liv”, forklarer Grete
Ringgaard.

Billeder blev
omdrejningspunktet
Temaarrangementet blev holdt
den 13. maj. ”Da jeg kom om
morgenen, var hele vores bagvæg fyldt med billeder, som
beboerne havde valgt ud. Til
eftermiddagsarrangementet fortalte beboerne så med hjælp fra
pædagogerne, hvorfor de havde
valgt lige netop de billeder, og jeg
samlede op. Beboerne nikkede så
til, at jeg havde formuleret deres
opfattelser rigtigt”, fortæller
Grete Ringgaard.
Forberedelse er alfa og omega
Grete Ringgaard fortæller, at
pædagogernes forberedelse af
beboerne var alfa og omega for,
at processen var så positiv. Og de
har allerede besluttet at arbejde
videre på samme måde. ”Vi havde
ikke prøvet denne her metode,
hvor vi forbereder os og fremlægger for hinanden før. Et af husene
vil arbejde videre med temaet det
gode liv. De synes det kunne være
sjovt at gøre det for hele huset, så
man får mulighed for at udtale sig.

Selvbestemmelse og
medbestemmelse
”Vi vil selv bestemme over vores liv, og vi vil have hjælpere, der
forstår at støtte os på den rigtige måde. Vi vil bestemme over
vores lejlighed, over maden, over udflugter, over ferier, over fritidstilbud, over vores tøj og vi vil gerne inddrages i ansættelsen
af personalet.”
Uddrag af beboernes indspark til
handicappolitikken, maj 2008.
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Centerchef for Social- og Handicapcentret Anni Roikjær har opfordret dag- og
døgntilbud på social- og handicapområdet til at sætte gang i nogle drøftelser
om, hvad der skal stå i den nye handicappolitik. Her ses hun blandt beboere og
personale på botilbuddet Frøgaard Allé.

Fritiden
”Det er godt med aktivitetstilbud både i botilbudet og
på aftenskoler/sportsklubber/klubber. Det er godt,
at komme ud at få mange
oplevelser med både kultur
og natur. Det er vigtigt at
komme på ferier. Det er
vigtigt, at man også kan
få gode oplevelser, selvom
man sidder i kørestol.”
Uddrag af beboernes
indspark til handicap
politikken, maj 2008.

Med serviceloven har vi jo fået en
større forpligtelse til at inddrage
borgerne i dagligdagen, og jo
mere vi gør det, jo større sandsynlighed er der for, at vi fanger
deres ønsker for deres eget liv.”

Anni Roikjær. Det har ført til, at
der i nu holdes arrangementer i
blandt andet aktivitets- og botilbud som Taxhuset, Støttecentret
Sønderby Torv, på Vestervænget
og i Højgården.

En meningsfuld politik
Det er centerchef for Social- og
Handicapcentret Anni Roikjær,
som har opfordret dag- og døgntilbud på blandt andet social- og
handicapområdet til at sætte
gang i nogle drøftelser om, hvad
der skal stå i den nye handicappolitik. ”Hvis det ikke bare skal
være en rådhuspolitik, er vi nødt
til at spørge nogle af dem, der bliver berørt af politikken”, udtaler

Tina Levysohn, konsulent,
Økonomi- og Analysecentret og
Birgitte Thorsen,
kommunikationskonsulent,
Byrådscentret
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Sygefravær
analyseres
Direktionen har besluttet at lade Falck Healthcare
gennemføre en for-analyse af sygefraværet i kommunen. Formålet hermed er at skabe et grundlag
for at kunne vurdere, hvad der er behov for at sætte
ind overfor, for at reducere det samlede sygefravær.
For-analysen har to delelementer:
• En talmæssig analyse af sygefraværets omfang og
økonomi.
• En kvalitativ undersøgelse af, hvordan sygefravær
håndteres i praksis.
Den første del af analysen bliver en talmæssig analyse af sygefraværet med særlig vægt på langvarigt
sygefravær og hyppige fraværsperioder. Denne del
af analysen gennemføres primært i juni/juli.
Interviews
Den anden tager afsæt i gennemførelsen af en
række interview med ledere og medarbejdere i
kommunen. Interviewene vil finde sted den 13., 14.,
15., 18. og 19. august og vil primært være gruppe
interview.
HR-Centret vil i løbet af juni finde frem til de personer, der skal deltage i interviewene. Falck Health

care har bedt om, at det primært er på de store
sektorområder, at der skal findes interviewpersoner.
Følgende personer/grupper vil blive involveret:
• Direktionen
• Centerchefer
• 12 ledere inden for områderne Børn og Kultur,
Teknik, miljø og bolig, Voksne og ældre
• 12 medarbejdere inden for samme områder
• 5 tillidsrepræsentanter.
Hvert gruppeinterview vil få en varighed af ca. 2
timer og har til formål at tegne et billede af, hvad
der i dag gøres for at reducere sygefraværet og få
langtidssygemeldte tilbage i job.
Inden interviewene vil HR-Centret sørge for, at Falck
Healthcare får oplysninger om generelle tiltag i
kommunen.
Efter interviewene udarbejder Falck Healthcare en
rapport, som forventes forelagt for direktionen,
Hovedudvalget og Økonomiudvalget i perioden
medio september til medio oktober 2008.
Hanne Borchersen
Centerchef, HR-Centret

Blitz
Borgerrundtur. Vidste du,
at der har ligget et teglværk
i Hakkemosen, og at Morten Korch var direktør her
1909-12? Det og meget mere
fik deltagerne på årets borgerrundtur at vide. Den løb af
stabelen i maj, og 750 borgere
benyttede sig af tilbudet om at
komme på sight-seeing i kommunen. 15 busser var i brug,
og 21 medarbejdere fungerede
som guider undervejs.
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Oversigt over interne kurser i efteråret 2008

Tema

Kursusnavn

Nye medarbejdere

Velkomstmøder for nyansatte

Kursuskatalog efterår 2008

Antal
kurser
2

Datoer

Tidspunkt

Varighed/
timer

9.9. og 11.12.

8.30 - 12.30

4
37

Samarbejde og sikkerhed

Arbejdsmiljøuddannelsen

2

udm. senere

8.15 - 15.30
8.30 - 11.30

Samarbejde og sikkerhed

Elementær brandbekæmpelse

2

1. og 2.9., og 3. og 4.9.

8.30 - 11.30

6

Samarbejde og sikkerhed

Førstehjælp

1

6., 7. og 8. oktober

8.00 - 12.00

12

Kursussted

Arrangør

Kontaktperson

Kantine, byrådssal

HR-Center

Anette Zacho

Hedehuset

HR-Center

Helle Planck Larsen

Driftsbyen, Lervangen

Teknik og Miljø

John Rasmussen

Hedehusene skole

HR-Center

Anette Zacho

Deltager
antal

Tilmeldingsfrist

100

8 dage før

20

3 uger før

15

14 dage før

14 dage før

Samarbejde og sikkerhed

Førstehjælp, repetition

1

29.9.

8.30 - 11.00

2½

Hedehusene skole

HR-Center

Anette Zacho

15

14 dage før

Samarbejde og sikkerhed

MED-uddannelsen (grundmodul)

3

9., 10. og 11.9.

8.30 - 15.30

7

Hedehuset

HR-Center

Maibritt Jarl

22

3 uger før

Samarbejde og sikkerhed

MED-uddannelsen (samarbejdsmodulet)

2

7.-8.10. og 30., - 31.10

8.30 - 15.30

14

Hedehuset

HR-Center

Maibritt Jarl

22

3 uger før

Kvalitet og evaluering

Aftalestyring, introduktion og fokus på resultat og effektmål

2

25.8. og 26.8

9.00 - 12.00

3

B205

ØAC

Yingmei Chi

35

20. august

Kvalitet og evaluering

Aftalestyring, opfølgning på mål

1

16.9.

8.30 - 12.00

3½

B205

ØAC

Yingmei Chi

35

5. september

Kvalitet og evaluering

Aftalestyring, workshop om implementering af mål

1

19.11. eller 21.11.

8.30 - 12.00

3½

B205

ØAC

Yingmei Chi

35

31. oktober

Kvalitet og evaluering

Brugerundersøgelser i Enalyzer

1

25.9.

8.30 - 12.30

4

D201

ØAC

Yingmei Chi

35

1. september

Kvalitet og evaluering

Effektiv præsentationsteknik

1

25.9.

8.30 - 16.30

8

B205

ØAC

Maria G. Jensen

Kvalitet og evaluering

Skriv bedre borgerbreve og mødesager

1

28.10

8.00 - 15.00

7

B205

Byrådscenter

Birgitte Thorsen

25

15. september

Den attraktive arbejdsplads

Ergonomi

8

3.9., 10.9., 18.9., 2.10.,
29., 5.11., 19.11., 26.11.

8.30 - 16.00

7½

Forskellige lokationer

HR-Center

Anette Zacho

6 - 25

Den attraktive arbejdsplads

Fysioterapi og kiropraktik

alle hverdage

½

Sundhedsklinikkerne

HR-Center

Anette Zacho

1

Den attraktive arbejdsplads

Influenzavaccinationer

uge 43 og 44

10 min.

Skoler og rådhuse

HR-Center

Anette Zacho

Den attraktive arbejdsplads

Motion og socialt samvær

Erik Husfeldts Vej 2

HR-Center

Anette Zacho

Den attraktive arbejdsplads

Motionscenter

Erik Husfeldts Vej 2

HR-Center

Anette Zacho

Den attraktive arbejdsplads

Pausegymnastik

10 min.

Rådhus og Jobcenter

HR-Center

Anette Zacho

mange

Den attraktive arbejdsplads

Personlig kostvejledning

½

Sundhedsklinikkerne

HR-Center

Anette Zacho

1

løbende

Den attraktive arbejdsplads

Personlig programlægning

½

Erik Husfeldts Vej 2

HR-Center

Anette Zacho

1

løbende

Den attraktive arbejdsplads

Rygestop

Flere steder

Sundhedscenter

Den attraktive arbejdsplads

Vandgymnastik

Fløng og Taastrup svømmehal

HR-Center

Anette Zacho

Pædagogisk arbejde

Kommunikation og teamsamarbejde

aftales

Pædagogisk arbejde

Lær om naturen i sommer og efterår

Pædagogisk arbejde

eftermiddag
hver uge

alle hverdage

Jul-18

tirsdage

10.00 - 13.00

1

se lokalavisen

forskellige

mandage/onsdage

ml. 14 og 19

1

1

28. og 29.8.

9.00 - 15.00

12

Narrativer til implementering af inkluderende pædagogik

1

22.10.

18.00 - 21.00

Pædagogisk arbejde

Praktikstedsbeskrivelser og uddannelsesplaner

1

26., 27.8., 25.9.

9.00 - 15.00

Pædagogisk arbejde

Pædagogisk coaching

Pædagogisk arbejde

Pædagogiske læreplaner, dialoghjulet og børnehavebørn

1

22. - 25.9.

Pædagogisk arbejde

Pædagogiske læreplaner, dialoghjulet og vuggestuebørn

1

To-sprogede børn og unge

Forældresamarbejde og pædagogisk arbejde, medhjælpere

To-sprogede børn og unge

Forældresamarbejde og pædagogisk arbejde, pædagoger

To-sprogede børn og unge

Styrkelse af arbejdet med tosprogede børn og familier

aftales

Familier og socialt arbejde

Docsopen opfølgning i BURC

aftales

udm. senere

Familier og socialt arbejde

Fagkonference på børne- og ungeområdet

aftales

løbende

Familier og socialt arbejde

IT overblik i BURC

aftales

udm. senere

Familier og socialt arbejde

IT-workshop i BURC

aftales

Familier og socialt arbejde

KMD Børn og Voksne – anvendelse af systemet

aftales

Familier og socialt arbejde

Kom godt i gang – introduktion på ældreområdet

Familier og socialt arbejde

Sagssupervision i tungere sociale sager

Familier og socialt arbejde

Studiekreds på BURC

Ledelse

Afskedigelsen og forløbet op til

Ledelse

Indberetning af ferie, fravær og løn – grundkursus

Ledelse

Indberetning af ferie, fravær og løn – brush up

Ledelse

Introduktion – nye ledere – oversigt over kurser

Ledelse

LederForum

2

2.9. og 19.11.

14.30 - 17.30

3

Ledelse

Ta’ fat om sygefraværet

2

udm. senere

8.30 - 15.30

7

4

2 pr. gang

18. august 2008

lukket
løbende
ingen

14

løbende
ingen
ingen

12

se lokalavisen

20

løbende

PUC

Birgitte Caspersen

Økobasen

PUC

Birgitte Caspersen

22

Kulturcentret

PUC

Birgitte Caspersen

70

1 måned før

18

Hedehuset

PUC

Birgitte Caspersen

25

1 måned før

PUC

Birgitte Caspersen

9.00 - 15.00

24

Hedehuset og Økobasen

PUC

Birgitte Caspersen

22

1 måned før

8. - 11.9.

9.00 - 15.00

24

Hedehuset og Økobasen

PUC

Birgitte Caspersen

22

1 måned før

1

3. - 7.11.

9.00 - 15.00

18

Kulturcentret

PUC

Birgitte Caspersen

22

1 måned før

1

7. - 9.10.

9.00 - 15.00

12

Kulturcentret

PUC

Birgitte Caspersen

20

1 måned før

PUC

Birgitte Caspersen

BURC

Inger Bengtsen

løbende

BURC

Jesper Neumann

løbende

6

BURC

Inger Bengtsen

løbende

udm. senere

6

BURC

Inger Bengtsen

løbende

udm. senere

6

BURC

Inger Bengtsen

løbende

Rådhuset og eksternt

Pensions- og Omsorgscentret

Hanne Johannesen

løbende

5x1

Rådhuset

BURC

Jepser Neumann

løbende

Rådhuset

3

aftales

flere

flere

6
Rådhuset

forskelligt

løbende
1 måned før

løbende

aftales

løbende

hver 14. dag

løbende

1½

BURC

Jesper Neumann

aftales

løbende

7-8

HR-Center

Jette Lange

15

løbende

udm. senere

2

HR-Center

Inge Møller

16 - 20

løbende

udm. senere

2

HR-Center

Inge Møller

16 -20

løbende

HR-Center

Søren Grenaae

varierer

HR-Center

Anette Zacho

varierer

HR-Center

Søren Grenaae

20

ingen
7 dage før

aftales
flere

løbende

150

accept af mail

Administration og fælles IT

Familie- og arveret

1

6.10. eller 1.12.

9.00 - 12.00

3

B205

Byrådscenter

Susanne Smith

20

Administration og fælles IT

Introduktion til e-learning

4

20.8., 18.9., 20.10., 19.11.

8.30 - 15.00

6

D201

IT Center

Lene Ransby

16

14 dage før

Administration og fælles IT

NetInfoSerien – NIS

2

23. 9.

9.00 og 12.30

3

D201

HR-Center

Anette Zacho

20

14 dage før

Administration og fælles IT

IT information for nyansatte

5

7.8., 11.9., 9.10.,
10.11., 11.12.

8.30 - 11.00

2½

D201

IT Center

Lene Ransby

16

7 dage før

Værktøjer til hjemmesider og selvbetjening

Adope Photoshop Elements

1

2.9.

9.00 - 12.00

3

D201

Byrådscenter

Birgit Secher

16

7 dage før

Værktøjer til hjemmesider og selvbetjening

Sitecore – billedserie

1

17.9.

9.00 - 11.00

2

D201

Byrådscenter

Birgit Secher

16

7 dage før

Værktøjer til hjemmesider og selvbetjening

Sitecore – kalender til institutionshjemmesider

2

22.9. og 4.10.

9-11 og 12-14

2

D201

Byrådscenter

Birgit Secher

16

7 dage før

Værktøjer til hjemmesider og selvbetjening

Sitecore – publicering for nye brugere - lokalredaktører

1

6.10.

8.30 - 14.30

6

D201

Byrådscenter

Birgit Secher

16

7 dage før

Værktøjer til hjemmesider og selvbetjening

Sitecore – publicering for nye brugere på institutioner

1

14.9.

8.30 - 14.30

6

D201

Byrådscenter

Birgit Secher

16

7 dage før

Fyraftensforedrag

StrongBody – StrongMind

2

16.12. og 22.1.09

15.15 og 18.15

2

Byrådssalen

HR-Center

Anette Zacho

150

14 dage før

Fyraftensforedrag

Pæne piger og dumme drenge

1

17.9.

17.30 - 20.00

2½

Byrådssalen

PUC

Birgitte Caspersen

150

1 måned før
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Åbningstiderne i motionscentret er
uændrede sommeren over, mens flere
andre tilbud kører på halv kraft.

Se hele kursuskataloget på
intranettet HTKalle

Sundhedsordning
i sommerferien

Til dig som ikke i det daglige har adgang
til en computer på arbejde

Sundhedsordningen holder sommerferie i otte uger fra 23. juni til
15. august. Den lukker ikke, men
drosler ned på 50%.

Sådan gør du:
1. Start internettet op på en computer.

Som ansat i Høje-Taastrup Kommune har du
adgang til intranettet:

2. Skriv hjemmesideadressen: http://sslvpn.htk.dk/
Sommerprogrammet ser herefter
således ud:

3. I vinduet ”Sikkerhedsadvarsel” trykkes på ”ja”.
1. Via din computer derhjemme
2. Via en computer på et af kommunes biblioteker
3. Eller bare en anden computer

4.	Indtast brugernavn således: Det første fornavn
fra din lønseddel, + de første 8 cifre i dit CPRnummer. Bemærk at det første bogstav skal
være med stort – resten med små bogstaver.

Fysioterapi og kostvejledning
Tidligere erfaringer viser, at
efterspørgslen på fysioterapi og
kostvejledning daler i sommer
perioden. Derfor er disse behandlinger reduceret til 50%.

5.	Indtast kodeord således: De sidste fire cifre i dit
CPR-nummer.

Holdtræning
• ”Styrk din ryg” fortsætter hele
sommerferien.
• Personlige programlægningstimer reduceres til én time om
ugen.
• Spinning reduceres til to timer
om onsdagen.
• Pilates fortsætter som hidtil,
men holder helt ferie i perioden 7.–25. juli.
• Pausegymnastikken fortsætter
uændret.
Motionscenter
Åbningstider er uændret
kl. 7–18 på hverdage.

6. Vælg ”HTK-intranet”.
7.	I menuen til venstre vælges ”Løn og personale/
Uddannelse”. Klik på linket til kursuskataloget.

Tips til trivsel på HTKalle
Generelle regler for
deltagelse i kurser
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Hvem kan tilmelde sig?
Som udgangspunkt kan alle
ansatte i Høje-Taastrup Kommune deltage i de annoncerede
kurser og aktiviteter. Hvis et
kursus – evt. en del af pladserne
– er målrettet en specifik medarbejdergruppe, vil det fremgå af
kursusbeskrivelsen.

modtager en indbydelse direkte
fra arrangøren. Det vil fremgå af
kursusbeskrivelsen.

Som hidtil forudsætter deltagelse accept fra din arbejdsplads,
typisk din nærmeste leder, med
udgangspunkt i de retningslinjer
mv., som lokalt er gældende.

Afbud til kurser
Bliver man forhindret i at deltage,
melder man afbud, så andre på
en evt. venteliste har mulighed
for at deltage.

Tilmelding og optagelse
Ansøgninger optages efter ”først
til mølle”-princippet, når kriterierne i øvrigt er opfyldt. Tilmeldingen skal så vidt muligt foretages
via e-mail til den relevante person
ifølge kursusbeskrivelsen.

Forplejning
Halvdagskurser:
isvand og frugt

Enkelte kurser eller aktiviteter
har obligatorisk karakter – der
er derfor ikke tilmelding og man

Betaling
Med mindre andet er angivet, er
alle kurser og aktiviteter gratis
– for dig og for din arbejdsplads –
ved tilmelding.

Heldagskurser:
isvand, frugt og frokost
Kaffe og te kan hentes uden for
mødelokalerne – eller nærmeste
køkken.

Spørgsmål el. kommentarer?
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du rette henvendelse
til arrangørerne bag de enkelte
kurser eller aktiviteter. Generelle spørgsmål kan rettes til
anetteza@htk.dk.

Efter sommerferien vil intranettet
byde på inspiration om trivsel og
arbejdsglæde.
Som mange af jer husker,
prydede et stort trivselstræ
indgangsområdet til vores
store inspirationsdag om fælles
arbejdsglæde den 28. november i
TIK-hallerne.

Månedens trivselsblad
Da det er et stort ønske fra mange
om at dele de positive budskaber,
indfører vi nu ”Månedens trivselsblad” på intranettet. Det vil blive
udformet sådan, at I kan printe
det ud og hænge det op, så også
medarbejdere, der ikke jævnligt
besøger HTKalle, kan blive præsenteret for bladet/budskabet.

Det første blad springer ud efter
sommerferien – nyd inspirationen
og brug den som det giver bedst
mening hos jer.
Søren Grenaae
HR-konsulent, HR-Centret

Fra kollega til kollega
Træet fungerede ved, at deltagerne udfyldte et trivselsblad
med et positivt udsagn om trivsel
og arbejdsglæde, hvorefter de
hængte bladet på træet. Resultatet var, at som dagen skred
frem, sprang flere og flere blade
ud med masser af inspiration fra
kollega til kollega.
Der var flere hundrede blade og
samtidig med, at mangfoldig
heden var stor, var der også stor
enighed om mange af budskaberne.

På efterårets inspirationsdag var
der stillet et ’trivselstræ’ op med
medarbejdernes bud på, hvad der
giver trivsel og arbejdsglæde.
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Udviklingsplaner – et værktøj til fælles undren
HøjTryK har sat centerchef Ane Stallknecht og Torben Thejl,
leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) stævne for

Kendskab

at høre om status på arbejdet med de udviklingsplaner, som
skoler og daginstitutioner skal anvende overfor børn, der har
brug for støtte.

Anledningen er den netop afsluttede evaluering af kendskabet
til udviklingsplaner blandt ledere
og medarbejdere i kommunens
skoler, daginstitutioner, SFO’er og
klubber.
- Allerførst Ane og Torben, hvad
er en udviklingsplan?
Torben: – Udviklingsplaner er et
helt konkret værktøj, der skal
hjælpe pædagogerne og lærerne,
når de undrer sig over et barns
adfærd. Udviklingsplanen strukturer lærerens eller pædagogens
iagttagelser om barnet og ud fra
disse opstilles mål for barnets
udvikling.
Ane: – På sin vis er der intet nyt
i udviklingsplaner. Det har været

italesat i flere år. Det nye er mere
systematikken og dokumentationen af de faglige observationer og
indsatser. Fordelen er, at udviklingsplanen både synliggør den
faglige indsats og skaber et fælles
rum for refleksion i lærer- eller
pædagogteamet. Man kan sige,
at udviklingsplaner får lærernes
og pædagogernes egen faglighed
i spil.
- Bruges udviklingsplaner så også
systematisk rundt om i kommu
nens skoler og daginstitutioner?
Torben: – Både og. Vi oplever, at
nogle skoler understøtter og bruger udviklingsplaner, mens andre
er mere afventende. Det samme
på daginstitutionsområdet. Her
oplever vi stor nysgerrighed.

Mange spørger os om brugen af
den, og om de selv må gå i gang.
Til det svarer vi altid: Det er bare
om at gå i gang.
Ane: – På den led er en udviklingsplan også en proces, som
kan foretages af den enkelte,
men som vi helst ser sker i fællesskab. For på den måde afdækker vi bedre barnets styrker og
svagheder og undgår vores egne
blinde pletter eller forudindtagede
holdninger. Så målene i udviklingsplanen er et resultat af en
sådan fælles proces, hvor også
forældrene deltager.
- Hvordan sker det så i praksis?
Torben: – Vi har udarbejdet et
skema til brug for arbejdet med

udviklingsplaner. Feltet ’Fokus
område’ afspejler det, vi har snakket om. Det felt er resultatet af
den fælles refleksionsproces, hvor
vi iagttager og skriver ned, hvad
vi ser, og hvad vi er enige om er
særligt vigtigt at arbejde med nu.
Målene kan både være faglige og
sociale. Det kan fx være at optimere ”Peters” faglige udbytte af
undervisningen som det kan være
at øge hans fornemmelse for de
andres elevers grænser.
De næste felter er udtryk for, at
barnet hele tiden udvikler sig,
og derfor afspejler de felter et
dynamisk forhold. For at indsatsen skal blive effektiv, må den
løbende evalueres og revideres,
så indsatsen hele tiden passer til
barnets udvikling. Lad mig give et
eksempel:
Når vi har iagttaget, at ”Peter”
til tider bruger et meget kønsfikseret sprog, så er det ikke nok
at sige, at det skal stoppe, når
han er i klasseværelset. For hvad
er det, der skal stoppe? Her må
lærerne været helt konkrete:
Hvilke ord er uacceptable, og
hvordan skal der reageres, når de
slipper ud af munden på Peter?
Så målene skal være helt nede på
dagligdagsplanet, og der må ikke
gå for lang tid før de evalueres og
måske revideres.
Ane: – Det er også årsagen til
den forskel vi ser rundt omkring i
kommunen. De skoler og daginstitutioner, der bruger udviklingsplaner, er dem, som går meget
konkret til værks og hele tiden
reviderer den. Det er, når udviklingsplanen er ekstrem konkret,
at det rykker.

16

En udviklingsplan skal opstille
helt konkrete og jordnære mål
for børn, som har brug for støtte.

Ud af 153 ledere og medarbejdere svarede 119,
at de kender til udviklingsplaner. Det svarer til
78% og er dermed ganske tæt på målet i aftalestyringen om et kendskab på 80%. Af de 119
svarede 55, at de i meget høj grad eller i høj
grad oplever, at udviklingsplaner styrker deres
arbejde med børn og unge. Undersøgelsen
viser, at de medarbejdergrupper, som hyppigst
anvender udviklingsplaner også er dem, som er
mest positive overfor dem.

Det er også stor forskel på
udviklingsplaner og de lovbestemte elevplaner. Elevplaner er
for alle elever og handler om den

Ane Stallknecht, chef for Børne- og Ungerådgivningscentret og Torben
Thejl, leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

enkeltes læring over en længere
periode. Udviklingsplaner er helt
konkrete og målrettet de børn og
elever, der har brug for støtte.

og fortæller om det på skolerne
og daginstitutionerne”.

- Er det noget lærerne og pæda
gogerne bare kan?

Torben: – Der vil helt bestemt
være en stigning i brugen af udviklingsplaner.

Ane: – Nej. På specialområdet er
det vores arbejdsmodel, men på
almenområdet er det et redskab
ved siden af arbejdet med elevplaner. Så det skal selvfølgelig
understøttes, og det gør vi på
forskellige måder. Vi har forskellige redskaber til at observere
og afdække barnets styrker og
svagheder, og vi tager gerne ud

- Så hvad tror I er status om to år?

Ane: – Det er jo også adgangskortet i kontakten til Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning, så alene
af den grund vil brugen af udviklingsplaner stige.
Jacob Magnussen,
udviklingskonsulent,
Økonomi- og Analysecentret
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Flere indvandrere i
kommunale job
En støt stigende andel af de kommunalt ansatte er
indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Det viser
en særkørsel, som Danmarks Statistik har lavet
for KL i august 2007. Der er målt på aldersgruppen
18-65 år.
På landsplan udgjorde indvandrere med ikke-vestlig
baggrund 4,2 % af de kommunalt ansatte, mens de
udgjorde 6,5 % af Danmarks befolkning.
I Høje-Taastrup Kommune var 9,4 % af kommunens
ansatte i 2007 ikke-vestlige indvandrere, mens indvandrere med ikke-vestlig baggrund udgjorde 16,3
% af kommunens befolkning. I region Hovedstaden
er tallene hhv. 7,7 % og 10,6 %.
KL-statistikken viser desuden, at efterkommere fra
de ikke-vestlige lande tilsyneladende er ved at bryde med indvandrergenerationens erhvervsmønster.

Mens 30 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere er
ansat i rengøringsjob og andre job uden særlige
kvalifikationer, så gælder det kun ca. 10 pct. af
efterkommerne. Efterkommerne finder andre typer
job. De har således overhalet forældregenerationen,
når det drejer sig om job som fx kontorarbejde og
skolelærere.
”Det er rigtig positivt at se, at vores borgere med
en anden etnisk baggrund i stigende grad indtager
deres naturlige plads på arbejdsmarkedet blandt andet ved at udgøre en stigende andel af kommunens
medarbejdere. Det viser, at integrationen lykkes, og
det kan bekræfte unge med anden etnisk baggrund
i, at de kan have positive forventninger til deres
uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder”, siger
borgmester Michael Ziegler.

Sund livsstil på hjul
En såkaldt KRAM-bus bemandet med medarbejdere, der er
kyndige på sundhedsområdet, skal fra september køre ud og
skabe opmærksomhed om kost, rygning, alkohol og motion ved
særlige arrangementer i kommunen.
Høje-Taastrup Kommune har
besluttet at anskaffe en informations- og kampagnebus, der skal
skabe øget opmærksomhed om
sund livsstil hos borgerne – en
såkaldt KRAM-bus. KRAM står for
kost, rygning, alkohol og motion.
Det vil være sygeplejersker,
sundhedsplejersker, fysio- og
ergoterapeuter fra Høje-Taastrup
Kommune, der bemander KRAMbussen.
I KRAM-bussen vil man kunne få
en snak med bussens personale
om sunde levevaner, få udleveret
informationsmateriale, se udstil18

linger, deltage i konkurrencer og
meget andet. Det vil desuden
være muligt at få målt blodtryk,
kondition, blodsukker, kolesterol,
højde, vægt og kulilte-niveauet i
lungerne.
Kører ud til forskellige
arrangementer
Det er planen, at KRAM-bussen
skal køre ud til torvedage, by
fester og lignende lokale mærkedage, hvor målgruppen er de, der
kigger forbi. Desuden skal den
bruges ved særlige arrangementer i boligområder, på skoler eller
i institutioner, hvor sundhed og
livsstil er sat på programmet.

Med en KRAM-bus vil Høje-Taas
trup Kommune forsøge at nå ud
til de grupper af borgere, der ikke
er omfattet af kommunens mange
andre forebyggelsesinitiativer på
skoler, institutioner osv.
KRAM-bussen, der er en konkret udmøntning af kommunens
sundhedspolitik, forventes klar til
at køre ud og slå et slag for sund
heden i september 2008.
Maria Habroe,
sundhedsfremmekonsulent,
Sundhedscentret og
Birgitte Thorsen,
kommunikationskonsulent,
Byrådscentret

Borgerrådgivningen
gør status
Borgerrådgivningen har modtaget
54 klager i første kvartal. Heraf
er det lykkes af forlige 12 klager,
og 16 klager mangler at blive
behandlet og afsluttet.
Direktionen har udpeget ”god
borgerservice – borgerne i
centrum i organisationen som
helhed” som fokusområde, og her
tegner der sig nogle udfordringer.
Borgerens forventninger
Borgeren forventer, at vi kvitterer for modtagne henvendelser,
følger op på sagsbehandlingen og
inddrager og orienterer borgeren,
hvis der sker ændringer i sagen.
Det er vigtigt, at borgeren hele
tiden føler sig opdateret i sin sag,
da forløbet kan have stor personlig betydning for den enkelte.
Når borgeren hele tiden holdes
opdateret om sagsforløbet, vil
afstanden mellem borgerens
forventninger, og hvad der praktisk kan lade sig gøre, mindskes
betydeligt.
Hvad drejer klagerne sig om?
Nogle klager har vi desværre ikke
kunnet tage stilling til på grund
af bevisets stilling. Det drejer
sig primært om klager over den
personlige betjening, hvor borger
og den involverede medarbejder fra administrationen er af
forskellig opfattelse af forløbet.
Sådanne tilfælde er af borgeren
blevet opfattet, som om vi ikke
tror på dem, men sådan forholder
det sig selvfølgelig ikke. Vi kan
kun tage stilling til en klage, når
der foreligger dokumentation for
påstanden.
Frister og formkrav
Vi har set eksempler på, at frister
og formkravene i aktindsigtssager ikke er opfyldt. Borgerne
har – efter en dialog med os –
ikke ønsket at klage over disse
forhold. Centrene er selvfølgelig
blevet gjort opmærksom på vores
iagttagelser hen ad vejen.

Lene Weltz
og Laila
Lund udgør
borger
rådgivingen
i HTK

Det borgerrådgiveren har kompetence til at se på i denne type af
sager er, om fristen for besvarelsen af begæringen af aktindsigt
og forvaltningslovens formkrav
er overholdt. Det er vigtigt med
denne information og vejledning
til borgerne, da det giver dem god
mulighed for at varetage egne
interesser og holde sig orienteret
om sagens indhold – herunder
status i sagen.

De fire værdier
Det er helt centralt i vores arbejde, at vi har HTKs fire grundlæggende værdier i fokus: menneskelighed og et positivt livssyn,
engagement, professionalisme og
helhed.
Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde i opgaveløsningen.
Lene Weltz & Laila Lund
Borgerrådgivningen

Blitz
HTK i 2007. Årsberetning
2007 udkom den 27. maj.
Her kan man læse om, hvad
der er sket i i kommunen i
det forgangne år. Beretningen blev husstandsomdelt
som et indstik i Lokalavisen.
Hvis man skal bruge eksemplarer af Årsberetning 2007,
kan man kontakte Kommu
nikationsafdelingen på tlf.
4359 1844 eller mail:
kommunikation@htk.dk.
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Uge 39

Her finder du de fire feriehuse

Hus 1 (6 sovepladser)
Irisvej 20, 4873 Væggerløse
(Marielyst Strand)

Hus 3 (7 sovepladser)
Rådyrvej 33, 4550 Asnæs
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Uge 41
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Uge 42
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Eksempler på priser
udenfor højsæsonen

Pr. døgn
kr. 225,00
			
Sådan gør du
Ønsker du at leje et af husene,
kan du kontakte Helle Mølleskov
via mail hellemoe@htk.dk eller
på tlf. 4359 1864. Du skal oplyse
navn, cpr-nummer, ansættelsessted, lejeperiode og hvilket hus
du ønsker at leje.

Eksempel
på udlejnings
oversigt
= højsæson
½ = skiftedag
x = udlejet

10

Hel uge
Fra fredag kl. 14.00
til fredag kl. 12.00
kr. 1.450,00

Hus 6 (4 sovepladser)
Pajesøvej 19, 4500 Nykøbing Sj.

torsdag

dag

fredag

Weekend
Fra fredag kl. 14.00
til mandag kl. 10.00
kr. 500,00 		

Hus 5 (8 sovepladser)
Møståen 1B, 4500 Nykøbing Sj.

Uge 40
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HUS

Uge 43

Der er stadig store muligheder for at leje et hus i
perioden efterår og vinter.

Ugedag

Oktober 2008

Uge 44

Husk, at udenfor højsæsonen er det stadig ”først til
mølle” princippet. Oversigten ajourføres hver gang,
der sker en ny udlejning. Husk, at du også kan få
adgang til HTKalle fra din private PC, hvis du har
internetadgang.

Uge 37

Se ledige huse på HTKalle
Udlejningen vil stadig foregå efter samme regler
som hidtil. Dog er der sket en lille ændring, hvilket
betyder, at man fremover på kommunens intranet HTKalle kan se, hvilke huse, som er ledige og
hvornår.

Klik på Løn og personale > Feriefonden >
Udlejningsoversigt. Her er det så muligt at printe
oversigten ud, tage den med hjem og sammen med
familien finde det rigtige hus og tidspunkt.

Uge 38

Fra april måned er opgaven omkring feriefonden
overgået til HR-Centret. Det har tidligere været
Svend Mathiasen, som gennem mange år har taget
sig af opgaven. Svend går på pension, og der skal
lyde en stor tak for indsatsen omkring feriefonden.

HUS

Uge 36

Feriehusudlejning
er overgået til
HR-Centret

September 2008
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29

torsdag

30

fredag

31

½

Højsæson 2009
Der vil igen til december ske
udmelding her i HøjTryK om leje
i højsæsonen – det vil sige uge
24 – 37 i 2009. Udlejning af høj
sæsonen sker ved lodtrækning.
Læs mere på HTKalle
Du kan læse mere om reglerne
for sommerhusudlejningen på
HTKalle > Løn og Personale >
Feriefonden. Du kan læse om:
• Udlejningoversigt
• Udlejningspriser
• Beskrivelse og billeder af
husene
• Generelle lejevilkår
• Højsæson
• Uden for højsæson
• Betalingsvilkår

Feriefondens bestyrelse:
Flemming Ø. Larsen,
formand – Driftsbyen
Rita Møller,
næstformand – Aktivitetscentret
Espens Vænge
Orla Riis, kasserer,
Teknik- og Miljøcentret
Børge Bjerre, Byrådscentret
Karen Aslaug Jensen, Klub Inn
Feriefondens administration:
Helle Mølleskov: Tlf. 4359 1864.
Anette Zacho: Tlf. 4359 1174.
Helle Mølleskov
HR-Konsulent, HR-Centret
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Fødselsdage og jubilæer

Med den nye SKI-aftale bliver det 10-12% billigere at
købe materialer til hobby og formning hos AV Form.

Spar penge på hobbyog formningsartikler
Der er penge at spare ved at købe ind hos SKI’s
leverandør af hobby/formningsartikler – AV Form.

offentlige institutioner, herunder vores kommune,
som er medlem af SKI.

Mange kender AV Form, som kommunen selv har
haft en aftale med. Nu har SKI (Statens- og Kommunernes Indkøbsservice) indgået en aftale med AV
Form.

Derfor kan vi igen få aftale på dette område, inkl.
e-kataloger. I kan stadig handle, hvor I vil – jævnfør
Indkøbspolitikken. Dette er blot et ekstra tilbud fra
AV-Form eller Corporate Express.

Det betyder, at vi kan købe de samme varer til en
billigere pris. Vi har spurgt AV Form, hvad vores
køb for 2007 ville have givet af besparelser, hvis vi
havde købt ind på den nye SKI-aftale. Det har vist
sig, at vi ville have sparet ikke mindre end 10-12 %.
Lige ned i budget-foret til brug for andre ting.

Spar penge med reklamer
Somme tider kan offentlige institutioner få varer
billigere, hvis leverandøren kan reklamere på varen.
Hvis varen er gratis, er der tale om et sponsorat.

Vi er samtidig i gang med at prøve en af de andre
SKI-leverandører på hobby/formningsartikler, nemlig Corporate Express. Også her skulle der være en
besparelse i forhold til det, vi har købt i 2007.
Vi kan få elektroniske kataloger fra SKI, så vi kan
bestille varerne fra AV Form og Corporate Express
på vores nye e-handelssystem. Vi satser på at det
er oppe at køre den 1. august og vil tilbyde undervisning i systemet – sandsynligvis i juni. I vil høre
nærmere.
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Ved at benytte SKI’s leverandøraftaler på hobby/
formningsartikler har kommunen opfyldt sin forpligtelse til selv at gå i EU-udbud – det gør SKI for de

Byrådet har vedtaget et administrationsgrundlag,
som udstikker retningslinjerne for, hvordan der kan
arbejdes med reklamefinanciering. I skrivende stund
er administrationsgrundlaget ved at blive revideret
og bliver behandlet af Byrådet i juni. Det vil være
tilgængeligt på intranettet, når det er behandlet.
Alle centerchefer er underlagt et fælles budgetkrav,
som betyder, at der i år og de næste par år skal
skaffes indtægter via reklamefinansiering. Derfor
opfordres alle til at skaffe penge via reklamer eller
sponsorater, meget gerne på noget som der budgetmæssigt allerede er afsat midler til. Kontakt Indkøbsafdelingen, hvis du har input eller spørgsmål til dette.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret
indkoebsafdelingen@htk.dk

21. juni 2008
Socialrådgiver
Inge Sewerin
Børne- og Ungerådgivningscentret
50 års fødselsdag

26. juli 2008
Lærer
Kirsten Rønning Nielsen
Sprogcentret
50 års fødselsdag

2. august 2008
Social- og sundhedsassistent
Lene Darell
Vestervænget
50 års fødselsdag

25. juni 2008
Teknisk serviceleder
Henrik Bavngaard Nielsen
Borgerskolen
50 års fødselsdag

28. juli 2008
Omsorgs- og pædagogmedhjælper
Inge Dyrving
Frøgård Allé Hus 2
50 års fødselsdag

3. august 2008
Lærer
Günes Tamac
Grønhøjskolen
50 års fødselsdag

26. juni 2008
Ernæringsassistent
Bente Carlsen
Torstorp Plejecenter
50 års fødselsdag

29. juli 2008
Assistent
Hjørdis Lykke Jensen
Daginstitutionen Taastrupvang
50 års fødselsdag

23. august 2008
Faglig konsulent
Lis-Birgit Nielsen
Jobcentret/Afklaringsservice
50 års fødselsdag

10. juli 2008
Social- og sundhedsassistent
Ingelise Verdrup Torgius Olsen
Kollektiv Oasen
50 års fødselsdag

1. august 2008
Pæd. udviklingsleder/
skolekonsulent
Arne Fjellerad
Pædagogisk Udviklingscenter
25 års jubilæum

25. august 2008
Økonom
Lars Christoff Andersen
Økonomi- og Analysecentret
50 års fødselsdag

19. juli 2008
Assistent
Ann Hausig
SFO Torstorp Skole
50 års fødselsdag
23. juli 2008
Maj-Britt Stuhr Hatholt
Plejefamilie
50 års fødselsdag
24. juli 2008
Pædagogmedhjælper
Karin Klausen Jørgensen
Vuggestuen Refsmosegård
50 års fødselsdag
25. juli 2008
Teknisk servicemedarbejder
Leif Sigfred Larsen
Taastrup Ungdomsskole
50 års fødselsdag

1. august 2008
Overlærer
Peter Friis Nielsen
Gadehaveskolen
25 års jubilæum
1. august 2008
Overlærer
Anne-Mette Jensen
Charlotteskolen
25 års jubilæum
1. august 2008
Dagplejer
Pia Bolvig Sørensen
Dagplejen
25 års jubilæum
1. august 2008
Overlærer
Ilse Jette Hansen
Parkskolen
25 års jubilæum

29. august 2008
Hjemmevejleder
Lone Clément Rasmussen
Værestedet
50 års fødselsdag
30. august 2008
Lærer
Ingrid Annemarie S. Mehlsen
Grønhøjskolen
50 års fødselsdag
1. september 2008
Sygehjælper
Lillian Wulf
Distrikt Taastrup Øst
25 års jubilæum
1. september 2008
Pædagogmedhjælper
Susanne Bech Sabinsky
Daginstitutionen Mariehønen
25 års jubilæum

Velkommen til nye socialog sundhedshjælperelever
I maj begyndte et nyt hold social- og sundhedshjælperelever.
Bagerst fra venstre: Signe Anthonisen, Jeanette Seifer Hansen,
Carina J ensen, Jytte Hansen, Tine Christensen, Josephine Bjerre og Anni Nielsen.
Forrest fra venstre: Robert Jensen, Iben Eggertsen, Louise Iven Hansen,
Shagufta Malika Hussein, Grete Pedersen og Kerime Ceylan.
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