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Forside:
Drømmen om at kombinere byliv og natur
kan blive til virkelighed. I løbet af de kommende år vil en helt ny bydel skyde op
sydøst for Hedehusene Station. Den bliver
udviklet efter bæredygtige principper og
skal fungere som prototype for fremtidens
bæredygtige og CO2-neutrale by.
Foto: Kenn Thomsen.
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KommunaldirketørENS hjørne

HTK er på forkant

Så er vi allerede i gang med andet
kvartal af 2008 – og en hverdag
fyldt med opgaver i forhold til at
yde borgerne i Høje-Taastrup en
god service.
I begyndelsen af april mødtes
Byrådet til et strategiseminar, hvor
politikerne drøftede de udfordringer, som kommunen står overfor
på de store velfærdsområder.
Høje-Taastrup står i lighed med
den øvrige offentlige sektor over
for store udfordringer i de kommende år: Mangel på arbejdskraft,
stigende forventninger til den offentlige velfærdsservice og en stigning i antallet af ældre borgere.
Strategibrev og Kvalitetsreform

I personalebladet i december udsendte direktionen sit Strategibrev
for 2008. Flere af de indsatsområder, som vi peger på, er i tråd
med regeringens Kvalitetsreform.
Reformen skal tage hånd om de
store opgaver, vi står overfor,
når det gælder om at sikre bedre
kvalitet i den offentlige service og
større arbejdsglæde for de offentligt ansatte.
Strategibrevet sætter fokus på
attraktive arbejdspladser, god service til borgerne og styr på styringen. I kan finde det på intranettet
under ’Ledelse og direktion’.
Hvordan gør I hos jer?

Vi håber, at I har taget bolden op
og drøftet, hvordan I vil arbejde
med strategibrevets indsatsområder.
Hvordan arbejder I f.eks. med god
service hos jer? Hvordan sikrer I,
at borgeren oplever at blive lyttet
til, imødekommet, inddraget og
informeret? Det er oplagt at tage

udgangspunkt i det, som I allerede
arbejder med i jeres aftalestyring
og KVIK-selvevaluering.
Vigtigt at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere

I HTK har vi længe haft fokus på
at skabe attraktive arbejdspladser,
og det er helt på linje med ét af
Kvalitetsreformens omdrejningspunkter. Det er afgørende, at vi
bevarer og udvikler attraktive
arbejdspladser, så vi både kan
fastholde vores gode medarbejdere og rekruttere nye.
Store årgange forlader kommunen,
og små årgange kommer til. Det
er en dommedagsprofeti, vi længe
har hørt, men nu kan det for alvor
mærkes. Byrådet har peget på, at
vi skal skærpe vores ”branding”
af Høje-Taastrup Kommune, så vi
kan tiltrække de dygtige medarbejdere. Derfor gør det en forskel,
når vi hver især husker at fortælle
de gode historier om HTK.
Skabe rammer for god ledelse

God ledelse betaler sig. Og jeg
mener, at både ledere og medarbejdere har et ansvar for at skabe
rammerne for god ledelse. Vi har
bl.a. sat gang i arbejdet med en
værdibaseret personalepolitik, vi
har startet et udviklingsforløb for
ledere, og vi har løbende skabt
debat i kommunens Lederforum.
Med Kvalitetsreformen er der
øremærket midler til ledelse – bl.a.
til lederuddannelse og ledervurdering. Det vil forhåbentlig kunne
understøtte nogle af de tiltag, vi er
i gang med i HTK.

løbende evaluere, om vi når målene. Jeg tror, at vi med Kvalitetsreformen vil se en række centrale
styringsredskaber, og jeg er glad
for, at vi i Høje-Taastrup allerede
er godt på vej.
I løbet af foråret vil vi måske se
nogle konkrete bud på udmøntningen af Kvalitetsreformen. Flere
siger dog, at vi kun har taget de
første skridt på vejen til en langsigtet omstilling af den offentlige
sektor. Samlet set er der afsat 10
mia. kr. til regeringens Kvalitetsreform.
Vi skal lære af hinanden

Her i kommunen løser medarbejdere og arbejdspladser mange
forskellige opgaver på mange
forskellige måder, og jeg ved, at vi
kan inspirere hinanden.
Samtidig skal vi hente inspiration udefra. Vi deltager sammen
med 93 andre kommuner og KL i
flere projekter om kvalitet inden
for f.eks ledelse, kerneydelser til
borgerne og styring og dokumentation. Metoderne og resultaterne
skal løbende spredes som inspiration til alle 98 kommuner. Jeg tror,
at vi kan lære noget. Og vi skal
fortælle om de mange gode ting,
vi gør hos os.
Jeg vil ønske jer alle et godt forår!
Hugo Pedersen
kommunaldirektør

I front med kvalitetsudvikling

Med aftalestyring og KVIK-selvevaluering er vi nået langt med at
dokumentere, formulere mål og
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Helhedstænkning til gavn
for handicappede
Helhed er en af kommunens
værdier. Evnen til at tænke i
helheder er nemlig en af forudsætningerne for at få et godt
resultat. Og helhedstænkning er i
allerhøjeste grad til stede i kommunens arbejde med at revidere
sin handicappolitik. Faktisk er der
tale om et rigtigt skoleeksempel
på konkretisering af en af kommunens værdier.

Det er ambitionen, at handicappolitikken på sigt skal gøre det
nemmere for mennesker i alle
aldre med længerevarende funktionsnedsættelser at deltage i alle
aspekter af samfundslivet ligesom
andre borgere. Derfor skal der
tænkes i helheder, og det kræver
engagement fra ansatte fra vidt
forskellige fagområder.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der på opfordring fra blandt
andet Handicaprådet har besluttet
at revidere den nuværende politik,
som blev vedtaget politisk i 2003.
Behovet for en revision skyldes
blandt andet vedtagelsen af FNs
Handicapkonvention, kommunalreformen i 2007, og at Høje-Taastrup Kommune siden 2003 har
formuleret et nyt værdigrundlag.

Alle relevante parter inddrages

Ansatte fra en række forskellige
fagområder er sammen med HøjeTaastrup Kommunes Handicapråd
involveret i at revidere handicappolitikken. Gruppen af involverede
rådgiver Social- og Handicapcentret i udarbejdelsen af et udkast
til en bredt forankret revideret
politik.

I løbet af foråret og forsommeren
vil der blive holdt en række arrangementer for ansatte, borgere,
pårørende og interesseorganisationer, så den nye handicappolitik
bliver så tidssvarende og relevant
som muligt. Helhedstænkningen
bredes altså ud til alle relevante
parter.

Der er tale om en bredt sammensat gruppe af ansatte fra
Jobcentret, Børne- og Ungerådgivningscentret, Driftsbyen,
Sundhedscentret, Pensions- og
Omsorgscentret, Ejendomscentret,
Udviklingsafdelingen, Taxhuset og
Økonomi- og Analysecentret.

Byrådet har sat retningen

Det indholdsmæssige udgangspunkt for arrangementerne er
blandt andet to tværpolitiske
workshops, som har været afholdt
med repræsentanter for de politiske partier i byrådet for at sætte
retning for politikken.

Hvis du har idéer til politikken
eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til konsulent Tina
Levysohn, tinale@htk.dk, eller
centerchef for Social- og
Handicapcentret Anni Roikjær,
anniro@htk.dk.
Tina Levysohn
konsulent
Økonomi- og Analysecentret og
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret

Blitz
Medarbejdere fra Gadeplan og
SSP var torsdag den 27. marts
inviteret på besøg på borgmester
Michael Zieglers kontor. Medarbejderne var inviteret for at modtage
anerkendelse for deres forebyggende arbejde over for utilpassede unge. Gadeplan og SSP i
Høje-Taastrup Kommune har fået
meget ros for deres forebyggende
indsats, mens ildspåsættelser og
uroligheder plagede store dele af
den københavnske vestegn.
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Fra venstre ses: Michael Bukhave
Andersen, Henrik Soltau og Karen
Krogsgaard Christensen fra Gadeplan, borgmester Michael Ziegler,
Brian Hjermind og Jean-Jaques
Royal fra SSP.

Inspirationsdag i Østerby
Daginstitutionen Østerby har afholdt sin egen inspirationsdag –
inspireret af den store Inspirationsdag i efteråret. Her fortæller
lederen Annette Pedersen, hvordan de greb det an.
Fra stilhed til livlig snak

Inden vi gik i gang, samledes vi i personalestuen,
hvor vi fortalte, at aftenens dagsorden var suspenderet, og at vi havde en ny. Programmet var en
blanding af gruppearbejde, nogle af elementerne fra
Inspirationsdagen, forskellige lege osv.
Vi oplevede en stor åbenhed og nysgerrighed. Der var
en dyb koncentration, og medarbejderne var forbavsende stille. Senere i grupperne var der en rigtig
munter stemning, og snakken gik livligt.
Logbog om trivsel

Ordet var frit, da medarbejderne i
Østerby satte fokus på trivsel med
deres egen inspirationsdag.

I Østerby har vi siden vores personaledag i september 2007 arbejdet med trivsel. Det gør vi ud fra vores
APV og efter at have været på kurset ”Fra fravær til
nærvær” om sygefravær. Trivsel er et fokuspunkt på
vores personalemøder.
Vores sikkerhedsrepræsentant og jeg deltog i kommunens Inspirationsdag den 28. november sidste
år. Vi blev enormt inspireret af de mange stande og
plancher, og vi fik nogle gode snakke undervejs.
Det var ikke muligt for hele personalegruppen at
deltage. Vi syntes dog ikke, at de skulle gå slip af den
gode oplevelse, så vi besluttede os for at kuppe dem
på vores kommende personalemøde og afholde vores
egen inspirationsdag.
Opskrift på et kup

Vi sikrede os noget af det materiale der var tilgængeligt på dagen. Vi talte også med HR-teamet om, hvorvidt det var muligt at låne diverse materiale, hvilket
vi fik ja til. Noget af materialet var det ikke muligt at
låne, så vi måtte tænke kreativt og lave noget tilsvarende selv. Til det fik vi stor hjælp fra børnene, der
bl.a. valgte farver til vores plancher.
På selve dagen havde vi hængt det materiale op, der
var muligt uden at vække opsigt (vi ville jo kuppe!).
Resten blev hængt op, mens vi skiftedes til at lege
en kommunikations-leg med personalet i den anden
ende af huset. Legen handlede bl.a. om, hvor meget
vores kropssprog betyder.

Vi sluttede af med at begynde på en logbog, hvor
vi fremover vil beskrive vores arbejde med trivsel.
Logbogen ligger på personalestuen, og personalet har
mulighed for at kommentere, stille forslag og ellers
skrive hvad de har lyst til i forhold til arbejdet med
trivsel. Vi synes også, at det er en god idé at holde
personalemøder på andre måder, så det ikke er det
samme hver gang.
En af tilbagemeldingerne på aftenen lød således:
”Åbner nye døre, som man har lyst at gå ind af. Jeg
trækker mine sure ribs tilbage mht. kurser og møder
om fravær, kanon når det bliver videregivet således.”
Hvis andre skulle have fået lyst til at afholde en
lignende aften, står vi gerne til disposition med vores
erfaringer og gode ideer.
Annette Pedersen
Leder, Østerby

Inspirationsdagen

Man kan låne en række ting fra den store Inspirationsdag i november sidste år, f.eks. trivselstræet, dartskiven og rekvisitter fra kommunikationskarussellen. Man kan også rekvirere alle de
farverige kort med 27 forskellige gode råd om
trivsel på arbejdspladsen så længe lager haves.
Kontakt HR-teamet. Derudover kan man låne
SAMSPILLET hos Preben Bech i Institutions- og
Skolecentret.
Hvis man gerne vil have inspiration til at arbejde
med trivsel og et bedre arbejdsmiljø generelt,
kan man også kontakte HR-teamet.
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Visioner om en ny by og dens
mennesker
Omkring 100 borgere
mødte op for at give deres
besyv med til visionerne
om den ny bydel i Gam
melsøområdet.

Nye institutioner m.m.

Der var usædvanligt fuldt hus, da
byrådet mandag den 7. april holdt
borgermøde om Vision Gammelsø - den kommende nye bydel
i Hedehusene Sydøst. Der måtte
hentes ekstra stole frem og brygges mere kaffe, da omkring 100
borgere mødte frem i Fritidscentret
Hedehuset.
Den nye bydel skal udvikles i det
gamle erhvervsområde syd for
Hedehusene Station – bl.a. Spæncoms areal, idet Spæncom er ved
at flytte til en ny fabrik ved Korsør
- og på markerne ned mod Sejlsø.
I alt et areal på 600.000 kvm
med plads til ca. 2.500 boliger og
7.-8.000 nye borgere.
Byrådet har sammen med rådgivere gennemført en visionsproces,
og borgermødet skulle bidrage til,
at borgernes synspunkter også
kommer ind i visions-processen.

Viceborgmester Tina Jensen fortalte, at byrådet ligeledes lægger
vægt på, at Gammelsø-området
skal være en bæredygtig by –
både socialt og energimæssigt.
Kommunen har fået støtte til et
projekt om en CO2-neutral bydel
og indsendt ansøgning til Socialministeriet om støtte til at danne et
udviklingsselskab med de private
grundejere.
Tina Jensen fortalte også, at der til
sommer gennemføres en byplankonkurrence, der skal resultere i
en helhedsplan for byudviklingen i
Gammelsø-området. Dernæst følger plan for infrastrukturen og en
rammelokalplan for det samlede
område, hvorefter der sammen
med investorer kan udarbejdes
projektforslag for konkrete byggerier - første spadestik kan formentlig ske i slutningen af 2010.
Borgernes tanker

”Jernbanen og industriområdet
har i årevis afskåret adgangen til
det attraktive naturområde syd for
Hedehusene. Med udviklingen af
det nye byområde får vi en enestående mulighed for at styrke den
fysiske sammenhæng, funktionaliteten og oplevelsesrigdommen i
Hedehusene”, sagde borgmester
Michael Ziegler i sin indledning.
Shopping og kulturliv
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Han fortalte, at byrådet lægger
vægt på, at Vision Gammelsø skal
bygge videre på Hedehusenes kvaliteter som stationsby og naturområdet Hedeland, men også tilføre
området nye kvaliteter og skabe
en moderne by med mulighed for
shopping og mere kulturliv.

Steffen Gullmann fra 11CityDesign
præsenterede byrådets visionsoplæg for de fremmødte borgere og
delte dem i arbejdsgrupper, der
hver fik et tema at drøfte: Den
nye stationsby, Det arkitektoniske
udtryk, De tætte fællesskaber,
Bæredygtighed og Sundhed.
Borgernes tanker faldt i høj grad
i tråd med byrådets visioner:
Ønsker om en ny trafikal struktur
og et ”løft” af hele Hedehusene,
forslag om idræts- og kulturfaciliteter som samlingspunkt for den
nye og gamle bydel, ønsker om en
varieret arkitektur, vægt på natur
og miljø m.v.

Borgernes input vil nu indgå i
den videre proces, og borgerne
blev opfordret til at følge med på
www.htk.dk/gammelsoe. Det kan
du også gøre: Vision Gammelsø
bliver også et spændende projekt
for kommunens medarbejdere,
idet der forventes bygget bl.a.
plejecenter, skole og en række
daginstitutioner.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Blitz
To digitale dage i begyndelsen af
marts skulle sætte fokus på nettets
mange muligheder for service og selvbetjening. Det skete blandt andet ved
at tilbyde en række korte foredrag i
byrådssalen. De handlede om skat på
nettet, sundhed på nettet og meget
mere – ved du fx, at du kan følge dit
medicinforbrug på www.sundhed.dk?
Nogle foredrag handlede om, hvordan
kommunen bruger det digitale værktøj som fx digitale kort til registrering
og planlægning – og at mange af
kortene også ligger på hjemmesiden www.htk.dk. I Borgerservice var
skattefolk og ”gør det selv”-guider
til rådighed for borgerne de to dage,
ligesom der var tilmelding til digital
signatur. Deltagerne gav udtryk for
stor
interesse,
men
da der
kun deltog
Foto:
DHL 2006
+ DHL
2007
omkring 60 til foredrag m.m., må vi
konkludere, at tidspunktet og formen
nok ikke er den rette.
(Foto: Christian Egesholm).

DHL 2008:

Årets event
I år inviteres alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune til at deltage i
DHL-Stafetten. Vi sætter rekord hvert år: 16 hold i 2006, 25 hold i
2007 og vi har forhånds-tilmeldt 40 hold i år.

Direktionen har besluttet at gøre DHL-Stafetten til
årets kommunale event som en del af kommunens
sundhedsordning. Derfor er samtlige medarbejdere
inviteret til at deltage. I år løber vi DHL 5x5 km stafet
i Fælledparken mandag den 1. september kl. 18.
Uden mad og drikke …

Vi har reserveret et stort telt, der kan rumme de
mange løbere, og vi skal selvfølgelig have noget godt
at spise og drikke ovenpå anstrengelserne. Der er
lagt op til hyggelig fællesspisning med fakler, højt
humør og masser af gode løbe-historier.

Tilmelding

Tilmeld jer allerede nu og senest fredag den 15.
august på DHL@htk.dk. I kan vælge selv at sammensætte et hold, udpege en holdkaptajn og tilmelde jer
som et navngivent hold. I kan også tilmelde jer individuelt, så finder planlægningsgruppen et hold til jer.
Kom og vær med til at gøre DHL 2008 til årets event
og vær med til at sætte ny deltager-rekord igen i år.
Vi har også brug for heppere og hjælpere til praktiske
gøremål, så skriv til DHL@htk.dk.
Christian Egesholm
DHL-planlægningsgruppen

Blitz
Syv ud af otte stemte til folketingsvalget. Det
var én af de ting, som beboerne i Hus 1 på Botilbudet
Frøgård Allé fik ud af at takke ja til et kursusforløb i
demokrati og medindflydelse. Frøgård Allé er et botilbud for udviklingshæmmede voksne. Kurset handlede
om alle aspekter af samfundets struktur - lige fra
demokratiet i Danmark til demokratiet i borgernes
eget hjem. Det har givet beboerne en stor bevidsthed
om, hvad der sker i samfundet og om egen medbestemmelse: Hvor går man hen, når man vil ’råbe op’
og ikke mindst, hvordan man skaber en god kultur,
når man bor otte vidt forskellige mennesker under
samme tag.
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Ældre giver den gas med
En af målsætningerne i kommunens ældrepolitik er at minimere
ældre borgeres behov for hjælp og at vedligeholde og udvikle
deres funktionsniveau. Det danner rammen for Projekt Fokus
skifte, som er i gang på to plejecentre.

Det er Pensions- og Omsorgscentret, der har taget initiativ til
Projekt Fokusskifte. Projektet er i
gang på Sengeløse og Henriksdal
Plejecentre og bliver spredt ud til
de tre øvrige plejecentre og hjemmeplejen i løbet af foråret.

Terapeuterne giver også personalet gode idéer til, hvordan de
kan dyrke motion med borgerne,
og hvordan de kan tilrettelægge
deres arbejde, så borgerne bliver
så selvhjulpne som muligt i deres
daglige gøremål.

Der er ansat to fysioterapeuter og
en ergoterapeut på fuld tid til at
føre projektet igennem.
Projektet varer til udgangen af
2008. I løbet af projektperioden
tager de tre terapeuter ud på
plejecentrene og i hjemmeplejen,
hvor de motiverer og understøtter
borgerne i at sætte mål for deres
fysiske formåen og i at forfølge
målene i samarbejde med det
personale, der har den daglige
kontakt med borgeren.

Indtil videre har der været rigtig
god respons på projektet, og der
er sat både individuelle og fælles
aktiviteter i gang for borgerne på
Sengeløse og Henriksdal Pleje
centre.
Aktive borgere

Aktiviteterne spænder vidt, da de
tager udgangspunkt i borgernes
ressourcer og ønsker. Nogle går
ture, andre cykler, og flere bliver
motiveret til selv at udføre dagligdags ting som personlig pleje og
påklædning.
Bent på 79 år var gået lidt i stå
efter hustruens død. Styrken i benene var blevet dårligere, og han
har haft brug for et lille skub til at
komme i gang med nogle aktiviteter. Bent fortæller:
”Efter projektet er jeg begyndt at
øve mig på at rejse mig op og ned
flere gange om dagen. Man bliver
opmuntret af at være en del af
projektet”.
Bent deltager også på motionsholdet på hans afdeling, som er startet for nyligt. Det giver ham glæde
at være sammen med andre om at
lave fysisk aktivitet.
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Herman på 87 år vil gerne gå
tur udenfor, men må vente
til vejret bliver bedre, da han
ikke går så godt. I venteti
den går Herman en omvej
hver gang han skal til og fra
det fælles spiserum, og så
deltager han i gymnastikken
to gange om ugen.

Allerede nu kan personalet
fornemme en lille forskel hos borgerne: Flere har fået mere gnist
i øjnene og mere energi. Der er
også kommet gang i plejecentrets
kondicykler igen, faktisk er der efter projektets start så stor rift om
cyklerne på Sengeløse Plejecenter,
at der til tider er kø! Derfor har
plejecentret nu anskaffet to cykler
mere.

Større arbejdsglæde

Det er ikke kun borgerne, som er
glade for projektet og motionen.
Flere medarbejdere giver udtryk
for, at det er rart at arbejde i en
kommune, hvor der sættes et
projekt som dette i gang. Malene,
der er ansat i plejen på Henriksdal
Plejecenter, fortæller:
”Nogle af borgerne bliver mere
aktiveret igen. Vi har fået nogle
redskaber at arbejde videre med,
f.eks i forbindelse med påklædning. Hvor vi førhen gjorde alt for
dem, er vi begyndt at finde nogle
måder at inddrage dem på i dagligdagen, og det er rigtig godt”.
Flere medarbejdere synes, at det
er spændende med motionsholdene og mener, at lysten til at
deltage spreder sig blandt beboerne. De oplever også, at de bliver
aflastet lidt af holdaktiviteterne, og
de tager godt imod oprettelsen af
flere motionshold.
Til tider kan plejepersonalet have
svært ved at afse tid til at lade
borgerne klare de daglige aktiviteter selv. Hvis projektet skal
lykkes og gøre en forskel, er det
afgørende, at plejepersonalet støtter op om projektet og de tiltag,
der er sat i gang, så de kan holde
borgerne til ilden og minde dem
om, hvilke aftaler der er lavet om
motion og fysisk aktivitet.
Det er også vigtigt, at initiativerne
bliver sat i gang i et tempo, der
passer både borgere og personale.
Derfor arbejder de tre projektterapeuter på at få tiltagene ind i hverdagen og det daglige arbejde.
Engageret personale

Martin, som er aktivitetsmedarbejder på Sengeløse Plejecenter, er
meget engageret i projektet. Han
har startet fælles motionshold for
borgerne to gange om ugen med
stadigt flere deltagere.

d Projekt Fokusskifte

”Der er flere, som er blevet interesseret i gymnastikken. De snakker mere med hinanden om, at
der har været gymnastik, nogle af
dem er ligefrem begyndt at glæde
sig til gymnastikken. Og samtidig
er der kommet flere mænd med”,
fortæller Martin.
Sammen med de andre aktivitetsmedarbejdere på Sengeløse
Plejecenter har Martin planer om
at få sat gang i flere initiativer. På
tegnebrættet har de blandt andet
en billard- og dartklub for mændene, udendørs gå-hold og rejsesætte-sig-hold.
På Henriksdal Plejecenter er der
startet motionshold ude på de
enkelte afdelinger. Her er der plads
til alle uanset fysisk formåen.
Jeanette, der er medarbejder i
aktiviteten siger:
”Det er rigtig positivt med sådan
et projekt. Det danner fællesskab
mellem beboere og personale,
mens man laver gymnastik”.
Det er noget helt nyt, at aktivitets
personalet tager ud på afdelingerne og gør gymnastik med
borgerne, der hvor de er, men alle
hilser det velkommen.

De tre terapeuter i Projekt Fokusskifte. Fra venstre: Dorte Holm
Larsen, Iben Holm Fogstrup og Lise Overgaard Jensen.

Viljen er der

Indtil videre har projektet haft en
god effekt og har sat aktiviteter,
tanker og lyst til motion i gang hos
både borgere, plejepersonale og
aktivitetsmedarbejdere. Vi afventer de første resultater af projektet for at kunne se, om det også
har en målelig fysisk og psykisk
effekt. De første resultater får vi
om nogle måneder, hvor de første
deltagere skal testes igen.
Der er stor vilje til at ændre fokus
og bruge de ressourcer, hver
enkelt borger har og kan bidrage
med i dagligdagen. Og det lader
til, at projektet kan gøre hverdagen lidt sjovere og mere aktiv for
både borgere og medarbejdere.

Formål med Projekt Fokusskifte:

•a
 t øge og stabilisere det fysiske
funktionsniveau hos ældre
borgere i Høje-Taastrup Kommune,
• at skærpe fokus mod, i stadig
stigende grad, at yde hjælp til
selvhjælp hos de ældre borgere
i kommunen,
• at klæde plejepersonale i
hjemmeplejen på til at identificere
borgernes ressourcer og understøtte borgerne i at bruge disse
ressourcer i de daglige aktiviteter.

Så vi glæder os til at arbejde
videre med Projekt Fokusskifte og
håber, at projektet bliver modtaget
lige så godt fremover, som det er
blevet på Sengeløse Plejecenter og
på Henriksdal Plejecenter.
Lise Overgaard Jensen,
fysioterapeut
Dorte Holm Larsen, ergoterapeut
Iben Holm Fogstrup, fysioterapeut
Maria Grønbek Jensen, projektle
der, Økonomi- og Analysecentret

Vitta på 88 år og Martin tager sig en
cykeltur. Vitta er også begyndt at
strikke tøj til de for tidligt fødte på
Glostrup Sygehus. Det er til gavn og
glæde for andre, og samtidig vedlige
holder Vitta styrke og bevægelighed i
sine gigtplagede fingre.
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To af deltagerne på kurset
”Tag fat om sygefraværet” har
kastet sig over første fase af
en udviklingsplan. Fra venstre
er det pædagogmedhjælper
og sikkerhedsrepræsentant
Bette Stubb Aastradsen og le
der Sisse Mørkeberg – begge
fra daginstitutionen Tumlebo.

Kursus sætter fokus på
arbejdsglæde og sygefravær
HR-centret har siden oktober 2007 holdt to kurser, hvor deltagerne fokuserer på at øge trivslen og
arbejdsglæden på deres egen arbejdsplads. Kurserne
er et led i direktionens strategi for udvikling af den
attraktive arbejdsplads, hvor man gennem fokus på
trivsel samtidig nedsætter sygefraværet.
Deltagerne er en blandet skare fra forskellige dele af
kommunen, og det er meget forskelligt, hvordan de
ligger i sygefraværsstatistikken. Nogle er opfordret til
at deltage, og andre har selv bedt om at komme på
holdene. Fælles for dem er, at de har fokus på trivsel
og arbejdsglæde, og at det er deres centerchef, der
koordinerer tilmeldingerne.
Positive tilbagemeldinger og flere hold

Vi har haft meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne på de første to hold, og det er planen at gennemføre forløbet med ti hold, hvorved mere end 100
arbejdspladser vil få mulighed for at deltage. Hold 3
og 4 er netop sat i gang, og vi planlægger at starte
hold 5 og 6 til september.
Kurserne adskiller sig fra tidligere kurser på tre områder:
• Det er ledere og sikkerhedsrepræsentanter fra den
lokale arbejdsplads, som sammen deltager i kurset.
De får forskellige værktøjer og metoder til at afklare
deres samspil og til at få sat trivsel og sygefravær
på dagsordenen på deres egen arbejdsplads.
• Fundamentet i kurset er en anerkendende tilgang,
og deltagerne får viden, metoder og værktøjer, der
støtter dem i at udvikle en attraktiv arbejdsplads.
• Der tages udgangspunkt i de bedste erfaringer fra
deltagernes arbejdspladser, og ved at gå på opdagelse i dem, sættes der fokus på det, der virker
allerbedst.
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Vi bruger bl.a. metoden AI (Appreciative Inquiry),
som giver os mulighed for at arbejde med:
• Det, vi er gode til, og som vi skal holde fast i at
gøre mere af.
• Det vi skal udvikle, og som vi kan blive bedre til.
• Det vi skal afvikle og helt holde op med at gøre.

Seks dage fordelt over seks måneder

Kurset består af seks hele dage, som er fordelt over
ca. seks måneder. Leder og sikkerhedsrepræsentant
deltager som par fra samme arbejdsplads, og formen
giver deltagerne og deres arbejdspladser mulighed for
at arbejde med tingene mellem kursusdagene, herunder en udviklingsplan for den enkelte arbejdsplads.
Holdene er så vidt muligt sammensat på tværs af
kommunen, for at der er så bred erfaringsudveksling
som muligt.
Åbenhed, ansvar og handling giver gode resultater

Nogle af de gode erfaringer, der ser ud til at have haft
størst betydning i arbejdet med at øge trivslen og
mindske sygefravær er:
• Synlig ledelse - der handles på fraværet.
• Åbenhed - der tales åbent om trivsel og fraværet på
arbejdspladsen.
• Omsorgssamtalerne afholdes – og med fokus på
omsorg.
• Både leder og sikkerhedsrepræsentant tager ansvar
for, at der arbejdes med at udvikle attraktive arbejdspladser.
• Klare forventninger til alle ansatte, f.eks. udtrykt i
personalehåndbog eller lokal sygepolitik.
Formålet med at skabe øget trivsel og arbejdsglæde
er bl.a. at fastholde nuværende medarbejdere og
kunne rekruttere nye medarbejdere. Derudover kan
det give øget tilfredsstillelse og mening i jobbet, at
der kommer fornyet opbakning og fokus på kerneydelsen, som er kvaliteten i opgaveløsningen – det
daglige arbejde for og med borgerne.
Læs om kurset i kursuskataloget

Du kan læse mere om kurset i kursuskataloget under
titlen ”Tag fat om sygefraværet” eller kontakte HRteamet. Tilmelding foregår gennem centercheferne,
som får et antal pladser pr hold. Fordeling af pladserne foregår internt i de respektive centre.
Søren Grenaae, HR-konsulent
og
Eva Rehling, teamchef HR-Centret

Mere service for
de samme penge
Der stilles stadig større krav til den offentlige service, men de økonomiske rammer er uændrede.
Hvordan imødekommer vi de voksende krav inden for den eksisterende økonomi?

Når kommunerne vil tilbyde mere
service til borgerne, må det i de
fleste tilfælde ske inden for den
eksisterende økonomiske ramme.
I forbindelse med indførelse af
lønsum i 2007 fik vi i Borgerservicecenteret (BSC) udstukket en
lønsum, der var mindre end den
aktuelle lønudgift. Det var ikke det
bedste udgangspunkt, men ikke
desto mindre den virkelighed, vi
måtte forholde os til.
Samtidig ville vi gerne levere mere
service til borgerne for at indfri politikernes og borgernes forventninger om øget tilgængelighed. Når
man samtidig kan iagttage, hvordan den private sektor løbende
har udbygget og stadig udbygger
deres tilgængelighed, øger det
også presset på BSC.
Cocktail med tre ingredienser

Kan det lade sig gøre at opfylde så
modsat rettede krav? Ja, når man
blander en cocktail af kreativitet,
samarbejde på tværs af centre og
fleksibilitet hos ledelse og medarbejdere.
Uvidede åbningstider

Sidste år fik vi i BSC gennemført en mindre udvidelse af vores
åbningstid, samtidig med at vi
introducerede en ekstra dag med
åbent til kl. 18 - udover den traditionsbundne lange torsdag.
Det vakte ikke umiddelbar jubel
blandt medarbejderne, men
drevet af en proces med medarbejderinvolvering fik vi landet en
arbejdstidsaftale, der bestod i, at
medarbejderne fortsat kun skulle
have én lang dag, og at både
ledelse og medarbejdere skulle
være fleksible i forhold til at få
bemandings-puslespillet til at gå
op. Det lykkedes - uden at det
kostede en krone ekstra.
Borgerservice på to biblioteker

BSC og to biblioteker arbejder desuden sammen, således at borgerne kan få løst dele af de services
BSC tilbyder på bibliotekerne i

hele deres åbningstid - også om
lørdagen. Her imødekommer vi
borgernes behov, idet vi får større
geografisk spredning samtidig
med, at bibliotekerne er bekvemme lokaliteter for borgerne, som
kommer der alligevel. Også det
er lykkes inden for den samme
økonomi.
Samarbejde om call-center

Sidste skud på stammen er et callcenter, hvor BSC og bibliotekerne
i fællesskab står bag en markant
udvidelse af telefon-åbningstiden,
hvor borgerne nu kan trykke sig
frem til den rette medarbejder via
et tast-selv system. En mindre
etableringsudgift har banet vej for
løsningen, men ellers drives callcenteret også inden for de midler,
vi nu engang har.
Samarbejdet med bibliotekerne
ligger lige til højrebenet: de er
centralt placerede, de har attraktive åbningstider, og medarbejderne
er vant til at levere service, er
IT-kyndige og gode til informationssøgning.

skabe flere af denne type løsninger. Og hvis vi følger opskriften på
den nævnte cocktail, kan det også
lykkes. Men igen - det kræver, at
alle tre ingredienser er til stede.
Peer Anker Hansen
centerchef, Borgerservice
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Intet tyder på, at kommunerne får
lov at boltre sig med høje vækstprocenter, og intet tyder på, at
presset på øget offentlig service vil
aftage. Derfor tror jeg, at vi skal

Blitz
Et godt liv med psykisk sygdom. Den 27.
februar dannede TIK-hallerne ramme om
et utraditionelt arrangement: en socialpsykiatrimesse. Formålet var at imødekomme
et stærkt behov for større viden om det at
leve med psykisk sygdom inde på livet. I
de sociale institutioner arbejder man på at
klæde beboerne på til at møde det omgivende samfund. Messen skulle medvirke til at
klæde os ude i samfundet på til at møde de
sindslidende. Med over 30 stande og 400-500
besøgende var messen en succes.

11

Udlev din PASSION

I år kan KUL’TOUR fejre 10 års jubilæum. Det har været 10 ÅRS PASSION
FOR KULTUR. Og netop PASSION er temaet for programmet, som i uge 24
skal fornøje kommunens borgere. Arrangementerne spænder lige fra det
finkulturelle til den populære folkelige kultur, og der er noget for alle alders
klasser. Du vil givet finde noget, som matcher din PASSION. Glæd dig!

KUL’TOUR 2008 åbner med et brag af en musicalkoncert

Sebastian, Stig Rossen, Louise Fribo og Hans Otto
Bisgaard på samme scene på det smukke Amfiteater
i Hedeland d. 7. juni, kl. 16. Det må give storm på
billetlugerne. Priserne er 280 kr. for voksne og 150 kr.
for børn. Skynd dig at klikke ind på www.billetnet.dk
eller ring 70 15 65 65.
Sebastian har til denne enestående koncert lavet en
ganske speciel sammensætning af highlights fra hans
allerbedste og mest kendte musicals, og Hans Otto
Bisgaard er konferencier. Der er dømt skovtur for
hele familien Man kan købe mad og drikke på stedet,
men er også velkommen til at medbringe sin egen
madkurv.
Den Kongelige Opera på Taastrup Teater

Endnu engang inviterer KUL’TOUR solister fra den
kongelige opera til en helt speciel forestilling på
Taastrup Teater. Denne gang spilles Verdis VIOLETTA
- også kendt som La Traviata. Netop VIOLETTA som handler om glødende kærlighed - må med sin
udødelige musik siges at passe godt til årets tema
PASSION.
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Gå ikke glip af endnu en stor operaoplevelse i Taastrup, når Niels Jørgen Riis, Anne Margrethe Dahl,
Guido Paëvatalu og Andrea Pellegrini indtager scenen.
Billetterne til sidste års forestilling Carmen blev
lynhurtigt revet væk. Derfor bliver der i år to forestillinger, nemlig d. 8. juni og d. 11. juni. Begge dage
kl. 20. Der bliver givet rift om billetterne til 380 kr.
Billetnet og Taastrup Teater (tlf. 43 35 27 71).

Mere musik og sang i KUL’TOUR

2008 er udråbt som Sangens År i Danmark. Så syng
da Danmark – en opfordring og udfordring til det
store musikliv om at sprede sangglæde. KUL’TOUR
tager selvfølgelig handsken op. Taastrup Teater lægger scene til, når DRs Pigekor synger for til fællessang. Billetterne koster 50 kr.
I Fritidscentret Hedehuset er der godt halvvejs inde
i uge 24 Guitar Blues med Blue Junction og Blue
Note Grinders. Lørdag aften d. 14. juni samme sted
fyrer Fede Finn og Funny Boyz den af til et gratis
udendørsarrangement, hvor der kan købes mad og
drikkevarer.
Mad og drikkevarer kan der også købes i Taastrup
Kulturcenter, som starter en Søndagsmatiné kl. 12
med Grill Party (madbilletter á 150 kr. kan bestilles
forud). Ellers er der gratis adgang til dette udendørsarrangement, hvor der er supersangere og svingende rock fra kl. 13.30. Tre tenorer synger alt fra
Puccini til gamle Four Jacks numre, mens The Worthy
Beats sørger for 50’er og 60’er musik d. 8. juni.
Taastrup Kulturcenter byder endvidere på ”PASSION
for klaveret” dagen efter kl. 19. Svetoslav Korolev
– måske verdensstjerne in spe – giver prøver på sit
store talent. Billetter á 50 kr. (børn 25 kr.) i Kulturcentret fra 14. april. Det er også i Kulturcentret, man
kan købe billetter (begrænset antal) á 100 kr. til en
koncert med Motownsoul i Rønnevang Kirke den 9.
juni. Sangeren er selveste James Sampson.

N i KUL’TOUR 2008

Kunst og kreativitet

Mange har udfoldet deres kreativitet og talent i Borgernes Maleri- og Fotokonkurrence. Du kan også være
med. Frem med staffeliet eller kameraet - måske bliver du en af de tre vindere inden for maleri eller foto,
som får overrakt præmier ved ferniseringen i Galleri
TIH d. 8. juni? Læs reglerne på www.kultour.nu.
Selv om du måske har læst Marc Chagalls ”Mit Liv
og Min Kunst”, er det alligevel værd at kigge inden
for i Hedehuset d. 10. juni. Her vil lektor i billedkunst
Asger Thomsen nemlig holde et lysbilledforedrag om
malerens liv og virke. Det kendte ensemble Mazel,
hvorom dagbladet Information skrev ”Mazel rykker tæppet væk under dansende fødder”, vil med
deres særlige energi og vitalitet give smagsprøver på
klezmermusikken. Undervejs er der mulighed for små
smagsoplevelser fra det jødiske køkken, og drikkevarer kan købes på stedet. Billetter til 100 kr. fås gennem Hedehuset og Taastrup Kulturcenter.

16 med forskellige former for underholdning, og har
du passion for shopping, ja så er butikkerne åbne
lige til kl. 22. Det hele slutter med et koncertbrag
på Dompladsen. På scenen står Rocazino – et af
80’ernes allerstørste danske bands. Kom og hør eller genhør Ulla Cold synge Ridder Lykke, Elsk mig i
nat og All My Love.
Det vil føre for vidt at nævne samtlige indslag i det
store og rigt varierede program, hvor langt de fleste
arrangementer er ganske gratis. Folderen med programmet kommer på gaden ultimo maj, og du kan
også se programmet i LokalAVISEN-TAASTRUP den
3. juni. Indtil da kan du følge med på www.kultour.
nu, som løbende vil blive opdateret med hensyn til
arrangementer, tidspunkter og billetsalg.
Ivan Sørensen, Kul’Tour 2008

Børnenes KUL’TOUR

KUL’TOUR lægger vægt på arrangementer, der tilgodeser alle aldersklasser – ikke mindst børnene. I år
er der som sædvanlig forestilling på Taastrup Amatørscene. Datoen er 14. juni. Gratis billetter (begrænset
antal) kan hentes i Taastrup Kulturcenter fra 14. april.
Der er mere lørdagskræs allerede d. 7. juni. Det er
Medborgerhuset i Taastrup, der afholder et Melodi
Grand Prix for børn, hvortil der er gratis adgang.
Djanzz – kendt fra TV og CD udgivelser - spiller musik
for børn i alle aldre. Gruppen kan opleves i Torstorp
og Hedehuset samt ved Vandtårnet i Taastrup midt
i KUL’TOUR-ugen. Børnene vil sikkert også få pulsen i vejret, når City 2 lægger asfalt til et racerløb
med store fjernstyrede biler. Her er vi sikre på, at de
voksne – navnlig af hankøn – hellere end gerne tager
børnene ved hånden d. 14. juni.
Gang i Taastrup Bymidte

Fredag d. 13. juni bør hele den smukke Taastrup
Hovedgade og tilstødende arealer være et bølgende
menneskehav. Her vil der være gang i den lige fra kl.

FAKTABOKS

Foreningen KUL’TOUR er et privat
initiativ fra en række idealistiske
personer, som i 1998 fik ideen til
i uge 24 hvert år at sætte HøjeTaastrup Kommune på landkortet
ved at arrangere en kulturfestival.
Starten gik i 1999, og kulturfestivalen i 2008 bliver således den 10.
i rækken. Årets tema er PASSION.
KUL’TOURs arrangementer bliver til
i et samarbejde mellem det lokale
erhvervsliv, Høje-Taastrup Kommune
samt kommunens kulturelle institutioner og foreninger.
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Gode erfaringer med
KVIK på Espens Vænge
På Træningscenter
Espens Vænge nedsatte
man en KVIK-arbejds
gruppe, som bestod af
fem terapeuter og en
leder.

Medarbejderne på Træningscentret Espens Vænge har haft en
god KVIK-proces. De oplever, at KVIK har hjulpet dem med at få
handling bag de mange idéer, de får i hverdagen. Her beskriver
de, hvordan deres KVIK-arbejde er forløbet, og hvad de har fået
ud af det.
Vi gik i gang med KVIK-processen
i december 2007. Det var første
gang, vi skulle KVIKKE, så det var
meget nyt for os alle sammen.
Vi fik nedsat en arbejdsgruppe
bestående af fem terapeuter og en
leder. En af terapeuterne var tovholder for processen og har ikke
selv deltaget i selvevalueringen.
Det har fungeret rigtig godt, da
hun har haft meget andet at se til
med sine opgaver som tovholder.
God hjælp til KVIK-arbejdet

Vi fik hjælp fra Økonomi- og Analysecentret til, hvordan processen
skulle forløbe, og hvordan vi kunne
bruge vores KVIK-materiale. Vi
afholdt vores konsensusseminar over to halve dage, og det
fungerede rigtig godt for os. Vi
var super effektive begge dage og
kørte ikke træt i det – det havde vi
måske gjort, hvis vi havde afholdt
hele seminaret på én dag.
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Vi valgte at skrive uddybende
beskrivelser af de prioriterede
indsatser. Det var hårdt, men vi
havde ikke noget problem med at
holde gejsten, da hele arbejdsgruppen syntes, det var godt at
få sat ord og struktur på vores
indsatsområder. Under hele processen har vi fået rigtig god hjælp
fra Maria Grønbek, der var vores
kontaktperson i Økonomi- og Analysecentret.

Vigtigt at inddrage alle medarbejdere

På et personalemøde fortalte vi
resten af medarbejdergruppen om
KVIK, og vi præsenterede de prioriterede indsatsområder. Her var
alle med til at udvælge de områder, som vi vil arbejde med nu. Allerede nu har vi fået styr på nogle
ting, som længe bare har ligget og
ventet på at blive gjort.
Til at holde fokus på de mere
omfattende indsatser har vi nedsat
arbejdsgrupper, som har ansvaret
for de valgte emner.
Under hele processen har det været vigtigt for KVIK-gruppen at varetage hele medarbejdergruppens
interesser og ud fra den positive
feedback vi har fået, mener vi, at
det er lykkedes.
I gang med indsatsområderne

Vi har flere indsatsområder, som
vi skal i gang med, men vi har
prioriteret at starte få op ad gangen, så det kan passe ind i vores
dagligdag. Arbejdsgrupperne vil
på vores personalemøder holde
os orienteret om deres arbejde,
og tovholderen vil præsentere nye
emner i løbet af foråret 2008.
En god proces

Generelt synes vi, det har været
en god proces. Alle, der har del-

taget, har været begejstrede for
at være med og har udvist stort
engagement. Det skyldes nok, at
vi i hverdagen har mange gode
idéer til, hvad vi kan gøre bedre
eller anderledes. Ofte bliver det
bare ved snakken, men KVIKprocessen giver os tid til at stoppe
op og tænke over, hvad vi går og
laver i hverdagen, og hvordan vi
kan gøre det bedre for os selv og
for borgerne - og også holde fast
i det.
Vi synes også, at KVIK-processen
har gjort det mere synligt for os,
at der er mange ting, vi allerede
gør rigtig godt. Det betyder også
noget, at de kommer frem i lyset,
og at vi bliver bevidste om dem.
Sammenhæng med aftalestyring

Arbejdet med KVIK har også givet
god mening i forhold til at formulere mål for vores aftalestyring. Vi
har valgt at formulere nogle af de
indsatsområder, vi har identificeret
i forbindelse med KVIK- processen, som mål i vores aftale for
2008-2009.
Så det giver rigtig god mening for
os at arbejde med de to redskaber
- både for at få identificeret styrker og forbedringspunkter og for
at holde fokus på nogle udvalgte
indsatser. Vi ser frem til at følge
op på KVIK og aftalestyring og se
vores resultater.
Janni Brødsgaard
tovholder for KVIK på Træningsog rehabiliteringsområdet
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Kroppen i skolen
Slås-kultur og idrætsliv har svære kår i folkeskolen. Her fortæller en pædagog og en
lærer om deres erfaringer med at inddrage kroppen mere i fritid og undervisning.

Gennem rollespil lærer barnet sin egen krop og
dens grænser at kende. Samtidig lærer det mod
standerens grænser at kende.

alligevel gerne fortsætte. Så legen gjorde indtryk og
satte sig spor hos børnene”.
Reaktioner fra kolleger

SFO’en, hvor Bendt arbejdede som støtte-pædagog,
arbejder stadig med slås-kultur og rollespil.

Bendt Kristiansen er pædagog på Borgerskolens SFO
og brænder for at arbejde med rollespil og slås-kultur.
Bendt har erfaret, at børnene bliver dybt fascinerede
af at lege med faste regler og en særlig kultur omkring en leg, og når legen tager udgangspunkt i børns
iboende lyst til at lære gennem fysisk aktivitet.
Pædagogikken bag

Bendts pædagogik bygger på en teori om, at kroppen
er centrum for barnets læring.
”I kamp-legene og rollespils-legene lærer barnet sin
egen krop og dens grænser at kende, og de lærer
modstanderens grænser at kende. Det er rigtig vigtigt
at kunne det, når man skal begå sig blandt andre
mennesker. Hvis man undertrykker sine følelser, risikerer man, at de bliver til aggression – og ideen er, at
man gennem de fysiske lege får lært at udtrykke sig
kropsligt og sprogligt om sine følelser”, siger Bendt.
”Mange børn er rigtig gode til at udtrykke, hvordan
de selv har det. Men de er ikke så gode til at aflæse
andre menneskers kropssprog, og tolke, hvordan de
andre har det. Det har de behov for at blive trænet i”,
mener Bendt.
Børnene lever sig ind i legen

I sin praktik fra seminariet var Bendt bl.a. i en daginstitution og havde et studiejob som støttepædagog,
der gav ham mulighed for at afprøve sine ideer og
teorier om slåskultur og rollespil.

”Kollegerne i SFO’en opdagede, at børnene udviklede
sig rigtig godt med de lege. For når man skal være
så fysisk tætte med hinanden, kræver det stor tillid
til, at medspillerne passer på én, og når et barn har
oplevet, at de andre børn har passet på én under
legen, knytter det tættere venskabelige bånd børnene
imellem”, fortæller Bendt.
Bendt har ellers mødt ret blandede holdninger til dét
at inddrage slåskampe i de pædagogiske aktiviteter.
Undertiden har Bendt mødt kolleger, der har været
store modstandere af, at pædagogerne skulle sætte
slåskampe på dagsordenen. De forbandt slåskampe
med vold, som de betragtede som noget destruktivt
– og hermed ikke noget, som kunne være med til at
udvikle børnene.
”Men efter nogle snakke og forklaringer, kunne kollegerne godt se, hvad der var den pædagogiske
pointe”, fortæller Bendt.
Set med en lærers øjne

Lars Søndergaard er skoleleder på 10. klassescentret i Høje-Taastrup Kommune og har tidligere været
både lærer og skoleleder på almindelige folkeskoler i
Roskilde og Høje-Taastrup. Lars har særlig interesse
for idræt og bevægelse og er selv aktiv idrætsudøver
og træner for børn.
Er det tilladt at slås i skolen?

Lars har deltaget i mange debatter om, hvorvidt
børnene må slås. Det bliver diskuteret: Hvad er

Det var meget strukturerede lege med ritualer og
regler. F.eks. startede alle lege med, at man ønskede
hinanden god kamp og sluttede med at sige tak for
kampen. Der var regler for, hvordan man sagde stop,
når det blev for meget, og en deltager ønskede at
trække sig ud eller få en pause.
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”Børnene kan godt lide regler, de blev dybt fascinerede af at lege de lege”, siger Bendt. Det viste sig
ved, at de levede sig intensivt ind i legen, og bagefter
– også flere dage efter – talte de om, hvad der var
sket under legen. Nogle gange blev det voldsomt og
der var nogle børn, der kom til at græde, men de ville

Når et barn oplever, at
de andre børn passer på
én under legen, knytter
det tættere bånd mellem
børnene.

Børn på et ”skråplan” på Økobasen i Hakkemo
sen. Økobasen er et aktivitets- og legeområde,
der bl.a. fungerer som udflugtsmål for kom
munens børneinstitutioner og skoler.

slåskamp udtryk for? Hvad får børnene ud af det? Hvordan forholder
lærere og pædagoger sig til børn,
der slås?
Lars bemærker, at den danske
idrætskultur ikke ligefrem er præget
af idrætsgrene med fysisk nærkontakt. I USA er der både brydning og
amerikansk foot-ball, og den japanske nationalsport sumo-brydning er
i høj grad fysisk tæt.
Lars tænker, at den danske ulyst
til sport med fysisk nærkontakt
kan hænge sammen med pædagogikken. ”Vi er blevet ”for kloge”,
man ”taler om tingene”, og det
med at afprøve hinandens styrke
gennem fysisk venskabelig dyst er
ikke vel anset”.
”Man kan se den manglende fysiske kultur blandt børnene på, at
NÅR de kommer op at slås, kender
de ingen regler og grænser. Det
med, at det er un-fair at rive og
bide og kradse, eller at tilskuerne
sparker til en, der ligger ned – det
er ikke en del af børns opdragelse
i dag, de mangler simpelthen de
elementære færdigheder i slåskamp”, siger Lars.
Kropslig intelligens har lav værdi

Han synes, det er lidt hyklerisk, at
det barn, der er rigtig god til fodbold, ikke får samme anerkendelse
som den, der er rigtig god til at
læse, når det nu er sådan, at både
lærere og pædagoger lægger så
stor vægt på ”de mange intelligenser”, hvor man værdisætter den
kinestetiske/kropslige intelligens
lige så højt som den matematiske
og boglige intelligens.
”Skolekulturen er blevet meget
mere ”røv-til-sæde”-agtig efter
der for 7-8 år siden kom fokus på
danske skolebørns (manglende)
boglige resultater”, synes Lars.

Børnene starter nu også indlæringen allerede i børnehaveklassen,
hvor der tidligere var mere leg end
indlæring. Lars har observeret,
at der nogle gange er børn helt
ned til 2. eller 3. klasse, der bliver
skoletrætte, og han tror, at det
har meget at gøre med, at høje
boglige krav får lærerne til bare at
gøre ”mere af det samme” af det,
børnene ikke kan endnu.
”Og det virker ikke for børnene,
det skal helst være sjovt for, at de
lærer noget, og det er svært at
gøre ”røv-til-sæde” undervisning
sjovt – i hvert fald hvis der er meget af det”, siger Lars.
Kroppen med i undervisningen

Hvis der skulle mere krop og
bevægelse ind i skolen, kunne et
middel være flere idrætstimer. Men
man skal helt op på fem timers
ugentlig fysisk aktivitet, før man
kan registrere en større fysisk
formåen hos børnene.
Det er ikke realistisk at få fem
ugentlige idrætstimer i skolen,
så det er nødvendigt at overveje,
hvordan man kan få mere idræt
og bevægelse ind i andre fag. ”Det
er jo ikke noget i vejen for at tage
idrætstøj med til matematiktimen”,
siger Lars.
Det kunne også være en tur i
Hakkemosen, der udover at være
en tur i det grønne, også kunne
rumme aktiviteter, som f.eks. styrker læsning, matematik, engelsk
og biologi.

serer dem. Slås-kultur og idrætsliv
har svære kår i folkeskolen. Derfor
er det en stor gevinst, når skoler
og SFO’er har en medarbejder,
der brænder for dette område”,
fortæller Lasse Russotti, tidligere
idræts- og bevægelseskonsulent i
Pædagogisk Udviklingscenter.
Pædagogisk Udviklingscenter har
gennem en længere periode arbejdet med området og sat initiativer
i gang, der kan inspirere lærere
og pædagoger til at inddrage leg,
idræt, slåskultur og kamplege i
den tid, der tilbringes sammen
med børnene.
”Legepatruljen, som Lars Søndergaard nævner, er et af initiativerne, som nu på andet år kører på
samtlige folkeskoler i kommunen
– og med stor succes. ”Ud med
skolen” er et andet eksempel, hvor
en klasse blev inviteret til Hedeland for at tilbringe tre dage med
at lege rollespil. Her indgik mange
lege og i særdeleshed kamplege,
der udfordrede eleverne, og samtidig var der meget opmærksomhed omkring klassens trivsel og
sociale relationer”, fortæller Lasse
Russotti.
Kurser og kompendie

I det fælles kursuskatalog bliver
der løbende tilbudt lege-kurser for
pædagogisk personale. Kurserne
er meget praktisk orienteret, men
har samtidig den læring, der ligger
i legen, som omdrejningspunkt.
I forbindelse med kurserne er der
udarbejdet et kompendium, som
kan rekvireres hos Pædagogisk
Udviklingscenter. Kompendiet beskriver en række lege og indeholder også refleksioner over leg og
læring.

Idrætskonsulentens kommentar

”Det er to meget spændende personer fra den pædagogiske verden
for børn i Høje-Taastrup Kommune, der er interviewet. Der findes
mange meget engagerede medarbejdere i kommunen, der virkelig
brænder for deres arbejde og specielt for det område, der interes-

Nina Andersen
pædagogisk konsulent for kost og
udvikling
Pædagogisk Udviklingscenter
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Vind en sundhedsdag
Vi gentager succesen fra sidste år. Deltag derfor i
konkurrencen om en sundhedsdag, hvor du kan få
sundhedsaktiviteter ud på din arbejdsplads. Det kan
f.eks. være inden for følgende emner:
Massage
Fysioterapi
Kost og ernæring
Ergonomi
Stress
Rygning og rygestop
Træning og fysisk aktivitet
Flere arbejdspladser kan vinde

Der udloddes et antal sundhedsdage, og én af disse
kan altså foregå på din arbejdsplads. Sundhedsdagene skal afholdes i tidsrummet maj til og med
november 2008.
Sådan deltager din arbejdsplads

Skriv til HR-teamet og beskriv den bedste ide til en
sundhedsdag, og hvorfor du mener, at din arbejdsplads skal have sådan en sundhedsdag. Beskrivelsen
skal så vidt muligt indeholde et (overordnet) program
for dagen.
Du skal sende din ide til Anette Zacho på mail anet
teza@htk.dk eller med posten til HR-Centret, Anette
Zacho, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Mærk mailen eller
kuverten med titlen ”Vind en sundhedsdag”.
Kun et enkelt krav

Eneste krav er, at sundhedsdagens aktiviteter skal
foregå på din arbejdsplads og skal kunne passe ind
med de daglige opgaver. I beslutter selv, hvordan I
sikrer, at arbejdspladsen fungerer på sundhedsdagen.
Økonomi

Sundhedsordningen dækker udgifter til ovenstående
emner. Eventuelt afledte udgifter afholdes af arbejdspladsen.
Sidste frist for deltagelse

Du skal sende dit bidrag til Anette Zacho senest den
5. maj 2008.
Sådan vurderes de indsendte forslag

De indsendte forslag vurderes bl.a. på, hvordan
sundhed tænkes ind i den daglige arbejdsdag. Der
ses også på kreativiteten, på muligheden for at
udbrede ideen til andre arbejdspladser, på muligheden for at favne mange forskellige medarbejdere
og/eller på muligheden for at yde støtte til særligt
udsatte grupper.
Direktionen vurderer de indsendte forslag og finder
vinderne.
Vinderne får direkte besked
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Vinderne kontaktes pr telefon og offentliggøres på
intranettet og i personalebladet, som udkommer den
16. juni 2008.

Sidste år var daginstitutionen Flinteby,
plejecentret Flønghjemmet, Støttecen
tret Cirklen og Teknik- og Miljøcentret de
heldige vindere af en sundhedsdag.

Vi cykler til arbejde
Hvorfor ikke kombinere sundhed, miljø og sammenhold på arbejdspladsen? Det kan lade sige gøre,
hvis afdelinger/grupper fra 4 til 16 personer på
HTKs arbejdspladser melder sig til årets ”Vi cykler til
Arbejde”-kampagne. Kampagnen løber i perioden den
5. til den 31. maj.
Det er 11. gang, der er kampagne for, at vi tager
cyklen til og fra arbejde, og de sidste fem år har

deltagelsen svinget mellem 90-110.000 deltagere. Ud
over god motion og god anledning til positivt drilleri
på arbejdspladsen, vil holdene også deltage i konkurrencen om flotte præmier. Hovedpræmien er en rejse
for hele holdet til Canada.
Det er Dansk Cyklistforbund, der danner sekretariat
for kampagnen, som man kan tilmelde sig via www.
vcta.dk inden den 21. april.

Høje-Taastrup Kommune
plejer at være godt repræ
senteret med hold til
”Vi cykler til Arbejde”kampagnen. Her holdet i
2007 fra Byrådscentret.

Nyhed
Kurser
i ergonomi
Som noget helt nyt kan man i 2008 tilmelde sig
kurser i ergonomi.
Indhold

Sådan forebygger du nedslidning.
Gode vaner og arbejdsteknikker.
Variation.
Indretning af arbejdspladsen.
Tilrettelæggelse af arbejdet.
Nemme øvelser for din nakke og ryg.
Kurserne varer en dag, og det første kursus
afholdes den 21. maj. Man kan allerede nu
tilmelde sig hos Anette Zacho, anetteza@htk.dk
eller tlf. 43 59 11 74. Tilmeldingsfristen er den
30. april. Læs mere om kurserne på intranettet
under ’Løn og personale/Uddannelse’.

Vidste du det om 
sundhedsordningen?
• Du kan melde afbud til en aftalt aktivitet om morgenen kl. 8–11 på tlf. 39 66 85 85, så en anden kan få
glæde af din tid.
• Der er indregnet akuttider i alle tre sundhedsklinikker. De kan ikke bookes via nettet – du skal ringe
til Callcentret på tlf. 60 29 95 59 i åbningstiden kl.
11–15 på hverdage.
•D
 er har været så stor efterspørgsel på fysioterapibehandlinger, at der er afsat ekstra tider i marts,
april og maj måned.
•S
 undhedsordningen er permanent, men den
nuværende aftale med Wellatwork udløber den
31. december 2008. Ifølge gældende regler skal
ordningen i offentligt udbud, så andre virksomheder får mulighed for at byde ind på at administrere
sundhedsordningen i Høje-Taastrup Kommune.
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Ta’ på sigthseeing
i Høje-Taastrup Kommune
Du synes måske, det lyder som en vittighed, men vi
mener det: Byrådet inviterer igen i år alle borgere og
alle ansatte på virksomheder i Høje-Taastrup Kommune på en kommune-rundvisning i bus. Det foregår
tirsdag den 6. maj 2008 med afgang kl. 18.30 fra en
række forskellige steder i kommunen – altså sikkert
også et sted, der er bekvemt for dig.
Du kan melde dig til senest den 28. april kl. 12 via
www.htk.dk/borgerrundtur eller ved at henvende dig
eller ringe til Borgerservice – du skal nemlig have billetten i hånden, hvis du vil være sikker på at komme
med.
Tag kollegerne eller familien med og få dig en overraskelse, når bussen triller gennem land og by i HøjeTaastrup Kommune: Kommunen er med sine knap
80 kvadratkilometer næsten lige så stor som Københavns Kommune og rummer ikke bare stationsbyerne
Taastrup, Høje-Taastrup og Hedehusene, men også
store landbrugsområder, fritidslandskaber og en lang
række små landsbyer. Nogle af dine kommunale kolleger er guider i busserne, så du får alle historierne
om det, I passerer.

Man kan stige på Borgerrundturens
busser flere steder – der er otte af
gangssteder fordelt i hele kommunen

Det er 37. gang, byrådet inviterer borgerne på
rundtur i deres egen kommune – en tradition der
opstod på grund af de mange byudviklingsprojekter i
Høje-Taastrup Kommune. Udviklingen er som bekendt
fortsat i gang, så derfor fortsætter borgerrundturen
også.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Informationsafdelingen/Byrådscentret

To daginstitutioner
skal genhuses
To af kommunens daginstitutioner – Solsikken og Taastrupdal i Taastrupgård bebyggelsen – står foran en renovering på grund af dårligt indeklima i de bygninger, der huser institutionerne. I bygningerne, der ejes af
boligselskabet AKB, er der på grund af klager foretaget flere indeklimaundersøgelser. Undersøgelserne viste behov for en endog gennemgribende renovering.
Renoveringen af hver institution vil tage ca. 6 måneder, og det bliver
nødvendigt at genhuse de to daginstitutioner på skift. Genhusningen vil
finde sted i nærområdet, og det vurderes, at denne sker bedst i pavilloner på idrætsområdet bag Selsmoseskolen.
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Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Sommeravis 2008
– ferieoplevelser for alle
Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og atter i år venter
der masser af spændende ferieoplevelser til dig, der gæster eller
bor på Vestegnen. Find idéer til solskinsdage, de lange regnvejrs
dage og de lange lyse aftner.

Glæd dig til dette års sommeravis,
der udkommer den 28. maj 2008
og samler de mange tilbud, som
du og din familie kan få glæde af
hele sommeren.
Gode idéer til sommeraktiviteter

Sommeravisen bringer de gode
historier fra egnen og kommer
med tips og idéer til at udforske de
mange tilbud.
Vestegnen har det hele, hvad
enten man er til en skovtur med
børnene, en hyggelig brunch på
en af havnene, en tur på museerne, oplevelser i cykelsadlen eller
et par kolde fadøl til en af sommerens store udendørs koncerter.
Vestegnen byder på dejlig natur,
spændende kultur og masser af
aktiviteter.
Indstik i regionalavisen
Vestegnen

Avisen udkommer som indstik til
regionalavisen Vestegnen og distribueres til alle husstande i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,
Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Sommeravisen uddeles også
på biblioteker, kommunekontorer,
turistattraktioner mv.
Regionalavisen Vestegnen producerer sommeravisen her ses det foreløbige bud på forsiden.

Ny bygning til Impulsen
Et enigt byråd vil bygge en helt ny bygning til fritidsog ungdoms-klubben Impulsen. Beslutningen bliver
truffet på byrådsmødet i april.
Impulsens bygninger er i dag i en sådan stand, at
der er behov for at kunne tilbyde klubben nye lokaler.
Impulsen består af to afdelinger, og begge afdelinger
skal flytte ind i den nye bygning, som kommer til at
ligge ved Borgerskolens idrætsplads/parkeringsplads.

Den nye bygning gør det muligt at foretage en rokade, hvor Gocartklubben flyttes fra Selsmoseskolen
til aktiveringsprojektet Fønix’ nuværende lokaler på
Øtoftegårdsvej og Fønix flyttes til Poppel Allé.
Daghøjskolen bliver i Vinkelbygningen på Borgerskolen, hvor Vinkelbygningens klimaskærm skal renoveres. Renoveringen omfatter tag, facade og vinduer
– bygningen renoveres ikke indvendigt.
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Nyt om navne

Velkommen til
nye ansatte

Velkommen til nye
social- ogsundheds
hjælperelever

Høje-Taastrup Kommune byder velkommen til ni nye
ansatte, som her i april er begyndt på uddannelsen
som social- og sundhedsassistenter.

Høje-Taastrup Kommune byder velkommen til socialog sundhedshjælpereleverne, der begyndte på deres
uddannelse i januar.

Fra venstre ses Lissi Sally Johansen, Dorthe Hansen,
Connie Bruun Møller, Tanja Saxe Jørgensen, Nina
Strandlod, Fatma Tükenmez, Gitte Buchardt Hansen,
Pia Rask Nielsen og Jeanette Kristensen.

Bagerst fra venstre: Abdallah Moutiq, Karina Herdal,
Lene Hjortboe, Birsen Yagci, Linda Mikkelsen, Heidi
Andersen og Camilla Pedersen. Forrest fra venstre:
Angkana Kristiansen, Gülzar Kadir, Carina Jensen,
Hanar Mahmod og Sahar Moradi.

Revy 2008
Kære alle
Så er Revygruppen atter på banen.
Det har vi egentlig været længe,
men nu kan vi fortælle, at datoerne for Revyen 2008 er fastlagt
til torsdag den 6. og fredag
den 7. november. Da teatret jo
lukker pga. ombygning, forlægger
vi denne gang festlighederne til
Kulturcentret.
Desuden er Personaleforeningen
på banen igen, og de har lovet at
sørge for, at I får noget at spise
(vigtig detalje). Vi har stort set en
aftale på plads med et band, som
vil spille op til dans fredag, når
revyen og maden er overstået.
Revygruppen ser indtil videre ud
som sidste år, men vi har indkaldt
et antal omhyggeligt udvalgte
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personer til frokost i håb om, at
måske en eller to vil være med.
Hvis ikke, så håber vi i det mindste
at komme under vejr med, hvad
der foregår rundt omkring i de
forskellige centre. Vi vil jo gerne
forny os lidt.
Vi vil løbende holde jer orienteret
via intranettet og HøjTryK, men I
kan jo starte med at sætte kryds
i kalenderen på en af datoerne i
november. Der bliver jo mulighed
for at få rørt både latter-, tyggeog benmuskler, så det bliver ren
motion.
Vi kan fortælle, at direktionen med
Hugo i spidsen har booket fredagen til formålet.

Festlige hilsner fra Revygruppen

Vinder af
frugtkurv
I forrige nummer af HøjTryK
fortalte vi, hvordan hele HøjeTaastrup Kommune nu arbejder
med aftalestyring. Det blev fejret med en konkurrence, hvor
vi satte en frugtkurv på højkant
til den, der kunne gætte, hvor
mange aftalestyringslogoer, der
var i bladet.
Der blev trukket lod blandt
de rigtige besvarelser, og
vinderen blev Tove Amsinck,
dagplejeleder i Institutions- og
Skolecentret. Der var 12 aftalestyringslogoer i bladet.
Stine West Dyhr
specialkonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Fødselsdage og jubilæer
30. april 2008
Assistent
Ulla Milling Hansen,
Daginstitutionen Minigiro,
50 års fødselsdag
1. maj 2008
Sygehjælper
Bente Karen Isen,
25 års jubilæum
7. maj 2008
Pædagogmedhjælper
Lena Birgit Taagaard,
SFO Fløng Skole,
50 års fødselsdag
12. maj 2008
Visitator Vibeke Benedicte
Baadsgaard-Jensen,
Pensions- og Omsorgscentret,
50 års fødselsdag
13. maj 2008
Specialarbejder
Per Helge Jensen,
I/S Hedeland,
50 års fødselsdag
17. maj 2008
Assistent
Susanne Lindblad Nielsen,
Daginstitutionen Regnbuen,
50 års fødselsdag

26. maj 2008
Social- og sundhedshjælper
Jeanette Hjelm Heise,
25 års jubilæum

10. juni 2008
Økonomidirektør
Ole Kristensen,
Byrådscentret, 50 års fødselsdag

28. maj 2008
Pædagogmedhjælper
Susanne Dalby,
Daginstitutionen Stenbuen,
50 års fødselsdag

11. juni 2008
Social- og sundhedsassistent
Britta Søncksen,
Vestervænget, 50 års fødselsdag

30. maj 2008
Sygehjælper Elspa Poulsen,
Distrikt Fløng/Sengeløse,
50 års fødselsdag
4. juni 2008
Assistent Pia Remby Hansen,
Vuggestuen Planten,
50 års fødselsdag
5. juni 2008
Assistent
Helle Klausager Jensen,
Vuggestuen Planten,
50 års fødselsdag
8. juni 2008
Børnehaveklasseleder
Kirsten Bergrud Hansen,
Gadehaveskolen,
50 års fødselsdag

12. juni 2008
Driftsleder Allan Hasselstrøm,
Driftsbyen, Parkvæsen 2,
50 års fødselsdag
13. juni 2008
Gartner Boye Green Jakobsen,
25 års jubilæum
13. juni 2008
Assistent Lene Søborg Nielsen,
SFO Rønnevangsskolen, 50 års
fødselsdag
17. juni 2008
Fuldmægtig
Dorthe Kjær Jespersen,
Vestervænget,
50 års fødselsdag
19. juni 2008
Fysioterapeut Rita Møller,
Træningscenter Espens Vænge,
50 års fødselsdag

Blitz
Borgmester Michael Zieglers
40 års dag blev fejret på behørig
vis med en reception på rådhuset
på selve dagen, den 27. februar.
En glad borgmester modtog de
flere hundrede gratulanter, der
mødte op, og de mange hilsner og gaver fra medarbejdere,
byrådsmedlemmer, partikolleger,
borgmesterkolleger og mange
flere – samt fra børn i nogle af
kommunens daginstitutioner og
klubber. På dagen blev kunstmaleren Artero Wistremundos portræt
af Michael Ziegler afsløret. Det
hænger nu i rådhusets dagligstue
sammen med portrætterne af
Michaels forgængere i embedet.
(Foto: Christian Egesholm).
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Har I en god historie,
der kan vises?
Har I en god historie på jeres arbejdsplads, som I kunne tænke jer
at fortælle til pressen og dermed
borgerne? Så kontakt Informationsafdelingen. Vi skal nemlig arrangere
den årlige presserundtur, som foregår
onsdag den 18. juni om formiddagen.
Presserundturen har deltagelse af
journalister (primært fra den lokale
presse) samt borgmester og direktion. Og meningen er at byde journalisterne indenfor i nogle af kommunens
mange aktiviteter og institutioner,
som pressen ikke ellers lige har adgang til, men hvor der godt kan ligge
en god historie gemt om, hvordan
vi arbejder til gavn for kommunens
borgere.
På tidligere presserundture har journalisterne således været på besøg i
en læseklasse og en klasse, der arbejdede med motorik og massage (og
gav journalisterne massage!), de har
besøgt bo-institutioner for forskellige
grupper af borgere, tekniske anlæg
og meget, meget mere.
Hvis I har en god historie, der kan ”vises” og fortælles om hos jer den 18.
juni, så kontakt os snarest på 43 59
18 44 eller informationsafd@htk.dk.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Informationsafdelingen/Byrådscentret
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Sidste års presserund
tur gik blandt andet til
Oasen på Baldersbo
Plejecenter. Byrådet
havde besluttet at
samle Oasen og Fløng
hjemmet for at samle
og yderligere forbedre
kommunens tilbud
til demente borgere.
(Foto: Informations
afdelingen).

