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Krisen kradser i HTK
Lærerne i Høje-Taastrup tager strukturreformen pænt
Socialpsykiatrien går fra vision til virkelighed

Til samtlige medarbejdere
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Forsidebilledet:
Krisen kradser på grund af finanskrise,
svigtende eksport, faldende forbrug og
stigende ledighed … også i HTK. Som det
ser ud nu, får kommunen et underskud på
57,6 mio. kr. i 2011, og det beløb forventes at vokse i de kommende år. HøjTryK
har talt med direktør Ole Kristensen – læs
interviewet side 4-5.
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KommunaldirektørENS hjørne

Har du talt med din leder i
dag?
I Høje-Taastrup Kommune
lægger vi vægt på at have
høj trivsel, godt arbejdsmiljø
og i det hele taget attraktive
arbejdspladser, hvor vi alle
har lyst til at være, og hvor
nye medarbejdere har lyst til
at søge hen.
Som et led i dette var ledere og
tillidsrepræsentanter sidste år
på kursus i vores værdibaserede
personalepolitik og herunder at
arbejde ud fra en anerkendende
tilgang i den daglige dialog og
samarbejde.
Fra i år tilbyder vi vores ledere en
lederuddannelse på diplomniveau.
Den hedder den offentlige lederuddannelse, og vi har i samarbejde
med Brøndby, Hvidovre og Glostrup Kommuner designet vores
egen udgave. Det har vi valgt for
på den måde at sikre, at uddannelsen giver bedst mulig mening i
hverdagen. Vi har derfor lagt stor
vægt på at både form, indhold
og undervisere har fokus på, at
det skal være praksisorienteret

og have den relevans, som vores
ledere har brug for.
Derudover tilbydes vores ledere
også et grundkursus i ”God ledelse
i Høje-Taastrup Kommune”, som
sikrer, at alle ledere har et godt
indblik i de krav og forventninger, der er til dem. Både i forhold
til styring, men også i forhold til
personaleledelse. Det er et kursus,
som alle nye ledere fremover bliver
tilbudt indenfor de første seks måneder, de er ansat.
Men høj trivsel, godt arbejdsmiljø
og attraktive arbejdspladser er ikke
kun noget, lederen står for. Det er
noget, vi skaber sammen hver dag
gennem måden, vi taler sammen
på, koordinerer opgaver på og
hjælper hinanden på. Ledelse sker i
en samskabelse mellem medarbejdere og ledere. APV’en er et godt
eksempel. Lederen har ansvar for
at skabe rammerne for at arbejde
med den, og alle medarbejdere har
et medansvar for at løse indsatsområder og arbejde forebyggende
på at skabe det gode arbejdsmiljø.

med at skabe gode, attraktive
arbejdspladser gennem bl.a. god
ledelse. Derfor er det så vigtigt at
holde fast i, at vi er fælles om at
drive kommunen, at det sker gennem dialogen, og at det kommer
borgerne til gode, når vi fungerer
godt sammen.
Derfor er jeg selv hver dag opmærksom på, om jeg har husket at
tale med min leder, borgmesteren,
om det, der er vigtigt. Og at vi har
skabt en god og anerkendende
dialog med hinanden. Det er den
måde, jeg tror på, at vi sammen
kan løfte opgaven overfor os selv,
hinanden og borgerne i vores kommune – den gensidigt gode dialog.
Godt forår!
Hugo Pedersen

Vi har alle en gensidig forpligtelse
for at kunne fortsætte arbejdet

Blitz
Michael Ziegler fortsætter som formand for
KL’s Løn- og Personaleudvalg
KL’s nye bestyrelse konstituerede sig fredag den 19.
marts 2010. Jan Trøjborg (A) bliver KL’s formand,
mens Erik Fabrin (V) fortsætter som næstformand.

Borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler, er genvalgt som formand for Løn- og Personaleudvalget.
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Krisen kradser i HTK
Der er røde tal på velfærdsstatens bundlinje. Det kan også mærkes i Høje-Taastrup Kommune,
der - som det ser ud nu – skal spare 57 mio. kr. i 2011. Medarbejderne bliver inddraget i jagten
på pengene.
Daglige avisoverskrifter om nye
sparekrav til kommuner, og kommuner der må genåbne budgetterne for at finde nye besparelser,
har så småt fået krisebevidstheden
til at indfinde sig i befolkningen.
Kombinationen af finanskrise, svigtende eksport, faldende forbrug og
højere arbejdsløshed giver røde tal
på velfærdsstatens bundlinje.
Krisen kradser også i Høje-Taastrup Kommune, der, som det
ser ud nu, får et underskud på
57,6 mio. kr. i 2011, og det beløb
ventes at vokse i de følgende år.
Uforudsete udgifter, lavere skatteindtægter og regeringens krav
om besparelser risikerer imidlertid
at undergrave økonomien endnu
mere. Derfor har Højtryks udsendte vovet sig ind hos kommunens
økonomidirektør, Ole Kristensen,
for at føle sparekniven på æggen.
På papiret burde der faktisk være
sparemuligheder. Høje-Taastrup
Kommune har nemlig generelt et
højt service– og omkostningsniveau sammenlignet med andre
kommuner. Vi har fx længere
åbningstider i vores daginstitutioner, vi opkræver på flere områder
lavere i takster, end vi har lov
til, og vi bruger mange penge på
vores folkeskole. Faktisk ligger vi
helt i top, når vi ser på det, der
kaldes skat-service niveauet – dvs.
hvor meget service borgerne får, i
forhold til den skat de betaler. Det
kan kun lade sig gøre, fordi vi via
udligningsordningen får penge fra
andre kommuner, og fordi vi har
haft store indtægter fra selskabsskatter fra de mange store virksomheder i kommunen.
Røde tal på velfærdsstatens bundlinje betyder, at kommunernes
økonomi fremover vil blive holdt i
kort snor. Regeringen kræver nulvækst i det offentlige, et krav, som
Høje-Taastrup – lige som flertallet
af landets kommuner – er tvunget
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Høje-Taastrup Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, i forhold til hvor
mange skattekroner borgerne har indbetalt. Udligningsordningen og selskabsskatterne har holdt hånden under vores økonomi, forklarer Ole Kristensen

til at opfylde, om ikke andet fordi
der i forvejen er lavvande i kassen.
Stort underskud
Allerede inden regeringens krav
om nulvækst regnes med, har
Høje-Taastrup udsigt til et hul i
2011-budgettet på 57,6 mio. kr.
Med samlede udgifter på lidt over
3 mia. kr., betyder det, at der skal
findes besparelser på lidt under
2 pct. Og det røde tal risikerer
endda at vokse. Kommunens
selskabsskatter, som vi ellers har
nydt godt af fra egnens mange

store arbejdspladser, er på kraftig
retur. Skatterne bliver overført
til kommunekassen med tre års
forsinkelse, og derfor begynder de
magre finanskriseår først for alvor
at bide nu.
Hertil kommer et overraskende
stort merforbrug i 2009 på rundt
regnet 60 mio. kr. på det såkaldt
specialiserede område, der omfatter særlig service til borgere med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

”Vi skal simpelthen have styr på
udgifterne på det specialiserede
område, ellers kan vi lægge 50
mio. kr. oven i underskuddet til
næste år,” erkender økonomidirektør Ole Kristensen, mens han
bladrer i et stort ringbind og fortsætter: ”Derfor er alle kræfter sat
ind på at få styr på området.”
Kurverne i ringbindet viser, at Høje-Taastrup ligger i top på service
og omkostninger, men lavt på indtægter fra personskatter, der kan
finansiere ydelserne. Andre kommuner overfører derfor hvert år
ca. 800 mio. kr. til Høje-Taastrup
via den kommunale udligningsordning og som bloktilskud fra staten.
Overførslerne har gjort det muligt
at levere mere velfærd, end skattegrundlaget egentlig kan bære.
”Kun i få andre kommuner er der
så højt et udgifts- og serviceniveau
i forhold til, hvor mange skattekroner borgerne har indbetalt.
Udligningsordningen og selskabsskatterne har holdt hånden under
vores økonomi,” forklarer Ole
Kristensen.
Kommunerne får regningen
Fra næste år kræver regeringen
imidlertid nulvækst i de offentlige udgifter. Men da regeringen
samtidig har valgt at friholde
hospitalerne - og dermed regionernes budget – fra sparekravet,
har en række eksperter vurderet,
at finansministeren ikke har andre
steder at sende sin milliard-regning hen end til kommunerne.
I Høje-Taastrup tør økonomidirektøren ikke gætte på, hvor stor
denne regning kan blive, men
arbejdet er i fuld gang for at sikre
soliditeten i ”forretningen HTK”,
så den kan modstå krydspresset fra vigende selskabsskatter,
merforbruget på det specialiserede
område og de skrappe sparekrav
fra regeringen. Byrådet er også
trukket i arbejdstøjet.
”Der er aftalt en budgetproces,
hvor vi fra administrationens
side udarbejder et katalog med
spareforslag – et såkaldt prioriteringskatalog – med forslag til
besparelser på i alt 100 mio. kr.,

så Byrådet har noget at vælge
imellem, når der skal udarbejdes
budget for 2011,” fortæller Ole
Kristensen, der pointerer, at det
altså ikke betyder, at der skal spares 100 mio. kr. ”Men for at finde
de mange penge, må vi kigge på
hele budgettet, og MED-strukturen
bliver også inddraget i processen
hen over foråret.”
Den nye budgetproces indebærer også, at der arbejdes med
forskellige modeller for at inddrage
fagudvalgene tættere i budgetprocessen. Bl.a. skal fagudvalgene
finde besparelser inden for eget
område, hvis de kommer med nye
udgiftskrævende initiativer.
HU og sektorcenterudvalg bliver
allerede på et tidligt tidspunkt inddraget i arbejdsgrupper sammen
med centercheferne for at finde
besparelser inden for alle kommunens fem strategiske indsatsområder (se boks). Til støtte for
processen kan arbejdsgrupperne
hive budgetanalyser fra sidste år
frem fra skuffen og samtidig kigge
i et inspirationskatalog med bidrag
fra de benchmark-kommuner, som
Høje-Taastrup normalt sammenligner sig med.
Ole Kristensen fremhæver, at
det er vigtigt at skabe balance i
økonomien, så kommunen ikke
pludselig står i en situation, hvor
kassebeholdningen er så lav, at Indenrigsministeriet er tvunget til at
gribe ind og sætte Høje-Taastrup
under administration.
Hvad betyder det her for
medarbejderne?
Med udsigten til et sparekatalog på

100 mio. kr. kan det godt være, at
nogle medarbejdere begynder at
frygte for deres job. HøjTryKs udsendte spørger derfor Ole Kristensen, om han kan garantere, at det
her ikke rammer medarbejderne?
”Det er svært at effektivisere
for mange mio. kr. ved at rende
stærkere. Vi skal naturligvis alle se
på, om der er måder, hvor vi kan
arbejde smartere – det er det, vi
i direktionen kalder ”Work smarter – not harder”. Og der kan vi
komme langt. Men når lønnen udgør 70 pct. eller ca. 1,5 mia. kr. af
kommunens serviceramme, er det
svært at finde besparelser, som
ikke på den ene eller anden måde
rammer personalet,” siger han.
For tre år siden blev antallet af
administrative medarbejdere
tilpasset ved naturlig afgang, men
Ole Kristensen kan ikke udstede
en garanti imod, at Byrådet denne
gang ender med at måtte træffe
beslutninger, der medfører afskedigelser. ”Vi drøfter derfor også
denne situation med HU,” forklarer
Ole Kristensen.
Hvad så med vores sundhedsordning? Her melder Ole Kristensen
klokkeklart ud. ”Netop i situationer
som denne finder jeg det ekstra
vigtigt, at der er fortsat fokus på
at udvikle trivsel og samarbejde
og få nedbragt sygefraværet. Der
er sundhedsordningen et vigtigt
element – det tror jeg også, der er
politisk forståelse for.”
Byrådscentret
Filip Ulrichsen
kommunikationskonsulent

Fakta:
Kommunens fem strategiske indsatsområder
I januar 2010 udpegede direktionen fem strategiske indsatsområder.
1.	Kommuneaftalen – generel effektivisering og omstilling
2.	Administrationen, herunder administration på serviceområderne
3. Det specialiserede område
4. Budgetmodeller
5. Skoleområdet
Der nedsættes fem tilhørende projektorganisationer, som skal finde mulige
besparelser og bidrage til et prioriteringskatalog, som Byrådet kan prioritere
ud fra, hvis budgettet kommer under pres i de kommende år.
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Lærernes formand: Ok, hvis
pengene går til undervisning
Lærerne i Høje-Taastrup tager strukturreformen
pænt, hvis de bliver inddraget i processen og
får vished for, at kommunen ikke er ude i en
spareøvelse.
Kommunens skolestrukturudvalg lægger op til at lukke
en eller flere skoler i kommunen. Hvis Byrådet følger
anbefalingen, får lærerne færre, men større skoler at
undervise på fra skoleåret 2011/12.
Til forskel fra mange vagtsomme borgere, der skriver
bunkevis af kritiske høringssvar og læserbreve, forholder lærerne sig forholdsvis roligt og forventningsfuldt
til forandringerne i horisonten.
Ifølge Lærerforeningens lokale formand Vibeke Lynge
kan lærerne godt acceptere, hvis kommunen vælger
at spare nogle kvadratmeter hist og her for at overføre
ressourcerne til bedre undervisning.
”Men vi vil holde byråd og kommune op på løftet om,
at dette her ikke er noget spareprojekt,” betoner hun.
Kommunens Børne- og Kulturdirektør Karsten Holst
kommer hende i møde:
”Det er vigtigt at holde sig for øje, at målet ikke er at
fyre folk, men at udnytte de ressourcer, vi har, bedre.”
Enighed om målet
Når det er sagt, udtrykker han alligevel et håb om, at
strukturændringer på skoleområdet kan være med til
at stoppe hullet i kommunekassen.
”Det vil være rart, hvis vi kan udnytte ressourcerne
bedre, så vi både får bedre økonomi og bedre undervisning,” tilføjer han.
Foreløbig holder Vibeke Lynge fast i forventningen om,
at sparede gangarealer bliver konverteret lige over til
flere og mere fleksible lærertimer.
”Hvis det bliver muligt for lærerne at undervise i mindre enheder, så kommer det til at gavne stærke som
svage elever samtidig med, at det vil løfte lærernes
arbejdsmiljø,” mener hun.
Det glæder Karsten Holst, at Lærerforeningen ser muligheder frem for begrænsninger:
”Målet er netop at frigøre midler fra bygninger til bedre
undervisning og mere kompetenceudvikling til lærerne.
Alt i alt bør det gøre lærerjobbet her i kommunen mere
attraktivt i fremtiden.”
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Også Karsten Holst lægger stor vægt på at styrke fagligheden på lærerværelserne.
”Det giver et mere frugtbart kollegialt samarbejde, når
mere end én lærer underviser i det samme fag,” mener
han.
Nomade-lærere?
Nogle borgere har i høringssvar og debatindlæg foreslået en alternativ måde at opnå målet om større og
bedre faglige enheder. Lad lærerne sidde på et centralt
lærerværelse og rejse efter børnene i stedet for det
omvendte, siger de.
Karsten Holst kan ikke udelukke, at en light-udgave af
den model kan blive nødvendig, men i så fald bliver det
kun midlertidigt.
”Vi har ikke forhandlet om muligheden for at undervise på flere skoler på samme tid. Men jeg kan ikke
udelukke, at det kan blive nødvendigt i en overgangsperiode. Vi vil drøfte med lærerne, hvordan vi evt. kan
håndtere en sådan situation.”
Vibeke Lynge er på forhånd skeptisk.
”Vi er ikke undervisningsmaskiner, der trives med at
cykle rundt mellem skolerne uden at opnå et særlig
tæt forhold til kollegerne, forældrene og de børn, som
man forventer, at vi skal gøre til ’hele mennesker’,”
påpeger hun.
Den vurdering er Karsten Holst temmelig enig i:
”Arbejdsformen er nok ikke særlig gavnlig for rekrutteringen. Derfor skal det være så kort tid som muligt –
højst et skoleår og helst endnu mindre. Men vi kender
endnu ikke Byrådets endelige beslutning og dermed
den periode, som omstilling og evt. ombygning kommer til at vare.”
Lærerne vil høres
Hvis Byrådet beslutter sig for at lukke skoler, er det
vigtigt for lærerne at blive inddraget i forandringsprocessen så tidligt som muligt.
”Der er personlige følelser i det, fordi den enkelte lærer
identificerer sig med sin skole,” forklarer Vibeke Lynge.
Hun foreslår, at kommunen vælger at håndtere eventuelle lukninger som fusioner, så alle ansatte får indflydelse på, hvilken kultur og struktur de kommer til at
arbejde under på den nye fusionsskole.

Vibeke Lynge repræsenterer ca. 600 aktive lærere som formand for Kreds 16 i Danmarks Lærerforening.

”Med en følelse af fællesskab, så tror jeg på, at lærerne vil engagere sig positivt i arbejdet med at etablere
nogle nye, større skoler,” fortæller hun.
Fint med debat
Kommunens lange aftræk på skolereformen, som skyldes den åbne og formelle, politiske proces med lovkrav
om høring, har medført en lang og usikker periode for
lærere på de lukningstruede skoler.
Men Vibeke Lynge kan oplyse, at rygterne i forvejen
løb stærkt om Parkskolen og Hedehusene Skole, og at
det derfor nærmest føltes som en befrielse, da politikerne endelig begyndte at sætte navne på.
”Men det kan ikke udelukkes, at usikkerheden har
været hård, og at nogle er begyndt at søge væk,” siger
hun.

”Det skaber naturligvis usikkerhed, når indhold og
faciliteter er til debat. Men forhåbentlig skaber vi også
forståelse for målet, som jo er at skabe bedre forhold
og nye, spændende muligheder på lidt længere sigt.”
Den griber Vibeke Lynge.
”Jeg vil gerne have, at kommunen snart tager kontakt
til os, så vi kan tilrettelægge en ordentlig proces, hvor
lærere og ledere kan udvikle en ny struktur og kultur
baseret på fusioner snarere end lukninger, så vi føler,
at vi bliver taget alvorligt; så vi kan mærke, at lærernes mening virkelig betyder noget,” slutter hun.

Byrådscentret
Filip Ulrichsen
kommunikationskonsulent

Børne- og Kulturdirektøren er også klar over udfordringen:
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Samarbejdet skal styrkes
på biblioteket
Når det nye Taastrup Bibliotek åbner, skal medarbejderne ikke kun vænne sig til nye lokaler på
Taastrup Hovedgade 86. De skal sidde på et stort fælleskontor, arbejde på tværs af faggrænser
og styrke samarbejdet om fælles opgaver og intern kommunikation.
Den 18. maj er en særlig dag for
bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune. Den dag åbner Taastrup
Bibliotek, som er en sammenlægning af bibliotekerne i Stationscentret, Rønnevang og Blåkilde.
Flytningen skaber nye rammer og
muligheder for at udvikle servicen
til brugerne, men den betyder
også, at medarbejderne i højere
grad skal arbejde på tværs af faggrænser for at løse opgaverne.
”Der bliver tale om en ny organisatorisk arbejdsform, hvor forskellige medarbejdergrupper kommer

til at sidde i et stort fælleskontor
med 16 arbejdsborde til de i alt 27
medarbejdere. Det betyder bl.a.,
at man skal lære at tage hensyn til
hinanden, acceptere, at pladsen er
begrænset, og at der skal arbejdes på nye måder. Ingen får faste
pladser, og det skal de nok lige
vænne sig til”, siger Jens Vincents,
leder af det nye Taastrup Bibliotek.
Medarbejderne bliver ikke kastet
ud på dybt vand uden redningskrans. Inden de rykker sammen på
Taastrup Hovedgade i maj, holdes
der nemlig temadage og udvekslingsmøder.

Her kommer der en udstillingsvæg, når byggeriet er helt færdigt

Her lærer de eksempelvis, hvordan
de skal tackle forandringer, hvordan de skal formulere fælles mål
og leveregler, ligesom de kommer
til at høre om kommunikation og
konflikthåndtering i forbindelse
med nye arbejdsformer.
”Samarbejdsprojektet skal gerne
føre til, at medarbejderne kommer
tættere på hinanden og får udviklet deres kompetencer. Ikke kun
af hensyn til dem selv, men også
af hensyn til brugerne, for det er
dem, vi sætter i centrum,” siger
Jens Vincents.
”Fremover vil vi i endnu højere
grad end tidligere satse på, at
formidling af materialer og indhold
skal være i fokus frem for de
administrative processer, som brugerne selv kan klare. Det betyder
fx, at vi satser på, at 90 procent
af udlånene foretages via selvbetjening. I dag ligger tallet på 70
procent, men i og med vi får flere
lånere, bliver det nødvendigt”,
slutter Jens Vincents.
Den 14. april holdes den første
temadag, som følges op de næste
par måneder. I midten af september holdes et evalueringsmøde,
hvor der laves status over, hvordan det er gået efter flytningen.
Biblioteksadministrationen
Annette Forsberg de los Reyes
journalist
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Lynhurtig bruger-respons
God borgerservice er fortsat i fokus i strategibrev 2010, og med et nyt værktøj kan man nemt
lave mindre målinger med lynhurtigt svar fra brugerne. Borgerservice er gået i gang – andre kan
også prøve.
Er servicen i vores afdeling OK?
Er forældrene tilfredse med vores
institution?
Er borgerne tilfredse med maden i
plejecentrets café?
Høje-Taastrup Kommune har i
2010 fortsat fokus på den gode
borgerservice, og et nyt lille værktøj kan gøre det meget nemmere
at lave en hurtig måling af, om vi
lever op til de mål, der er for vores
service. Det nye værktøj er en
PDA, som er en lille håndholdt pc.
PDA’en benyttes ved at trykke direkte på skærmbilledet, og derfor
er den nem at bruge – også for
folk som er uvante med pc’ere. På
den lille skærm vises ét spørgsmål
ad gangen – først når borgeren
har trykket sit svar, kommer det
næste spørgsmål frem. Og holder
man sig til et begrænset antal
spørgsmål, fx 10-12 stykker, så
kan besvarelsen ske på mindre
end et par minutter.

nemt. Svarene – der naturligvis er
anonyme – kommer også Borgerservice til gode næsten med det
samme:
Daglig rapport
”Via en trådløs forbindelse går
borgerens svar direkte til en server, hvorfra vi hver dag kan hente
vores statistik – så vi kan løbende
følge tilfredsheden med vores
service. Vi får et hurtigt og præcist
billede af, hvordan borgerne oplever fx åbningstiderne, betjeningen, evt. ventetid osv.”, fortæller
udviklingskonsulent Lars Rygaard
fra Borgerservice.
Borgerservice har indgået aftale
med et firma, der har udviklet
konceptet med PDA’en og den
trådløse dataoverførsel. Firmaet
har også sørget for en nem ska-

belon til at sætte spørgeskemaer
op og for, at man bagefter via
internettet kan hente besvarelserne som færdige rapporter - eller
overføre dem til regneark for at
bearbejde data yderligere.
Kan anvendes mange steder i
kommunen
”Vi har anskaffet tre PDA’er, og de
kan i princippet anvendes overalt
i kommunen. Det er jo en nem
måde at evaluere tilfredsheden
blandt forældrene i en daginstitution, blandt brugerne i et kulturcenter eller blandt gæsterne i en
kantine”, foreslår Peer Anker og
Lars, der kan kontaktes for yderligere oplysninger.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen
kommunikationskonsulent

Flere borgere siger ja til at deltage i tilfredshedsmålingen, når de kan få den lille PDA i hånden
og hurtigt besvare 10-12 spørgsmål, fortæller centerchef i Borgerservice Peer Anker Hansen.

Får flere svar
Og netop fordi den er nem og
hurtig at bruge, er det lettere at
få borgerne til at deltage i brugerundersøgelser med PDA’en.
Det er i hvert fald erfaringen i
Borgerservice, som er begyndt at
bruge PDA’en til at måle borgernes
tilfredshed, når de har haft ærinde
i centret.
”Vi går ud med PDA’en og inviterer
borgerne til at svare på undersøgelsen, når de har afsluttet deres
ærinde. Og ingen har været bange
for at bruge den – de kender det
med at trykke på skærmen fra fx
apoteket og fra vores køsystem
i servicebutikken. Og vi får flere
svar på PDA’en, end når vi fx har
bedt folk om at svare på en af
pc’erne i Borgerservice – fordi det
er nemt og går hurtigt”, fortæller
centerchef for Borgerservice Peer
Anker Hansen.
Og ikke nok med, at borgerne
får afgivet deres svar hurtigt og
9

Socialpsykiatrien går fra
vision til virkelighed
I 2008 vedtog Byrådet en vision for fremtidens socialpsykiatri i Høje-Taastrup Kommune.
I HTK består socialpsykiatrien af
to områder: Det ene er Støtte- og
aktivitet, som er tilbud til borgere i
deres eget hjem og er ledet af Arki
Hansen. Det andet område er Bomiljøerne, som er ledet af Mette
Olsen. Den tidligere forstander
på Vestervænget Mogens Seider
er leder af hele socialpsykiatrien.
Socialpsykiatrien arbejder efter
samme mål, metoder, begreber og
vision.
På Vestervænget – et botilbud
i Taastrup for 41 psykisk syge
borgere - har ledere og medarbejdere gennem de senere år gjort op
med vanetænkning og faggrænser.
Efter amerikansk forbillede har
målet været, at botilbuddets 70
ansatte skulle bevæge sig fra en
pasningskultur til en udviklingskultur. Og første skridt var en massiv
satsning på efter- og videreuddannelse. Og udviklingen har givet
resultater.
Tanken bag bevægelsen fra pasningskultur til udviklingskultur er
at sætte borgerne (beboerne) i
stand til at tage del i samfundslivet. Inklusion hedder det med et
fint ord, og nye love giver beboerne samme rettigheder som andre
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borgere i samfundet. De skal have
udviklet deres sociale kompetencer. De skal have et meningsfyldt
liv; de skal have en bolig, der svarer til deres behov, de skal have
sociale relationer, og de skal have
et arbejde, der passer til deres
kompetencer.
”Udviklingsprojektet har gjort,
at borgere og medarbejdere er
begyndt at udvikle sig sammen.
Der hvor jeg arbejder, valgte vi, at
borgerne selv skulle udpege deres
kontaktperson. Det har betydet
en positiv udvikling i relationerne,
hvor borgerne oplever større anerkendelse og medbestemmelse.
Vi har løbende holdt temadage og
kurser – bl.a. et kommunikationskursus, hvor medarbejder og borger skiftedes til at være coach og
blive coachet. Vi er blevet bedre til
at kommunikere, og vi har erfaret,
at det at lære sammen betyder, at
vi har noget fælles at bygge videre
på,” siger Jannie Buch Larsen, der
er social- og sundhedsassistent og
ansat på Fløj B på Vestervænget.
”Det er et bærende princip i
vores arbejde og den kultur, der
er skabt, at når vi mødes med

borgeren, er vi om ikke lige - så
ligeværdige. Det enkelte menneske er unikt. Det handler om
at skabe dialog, om at finde ind
til den enkelte borgers ønsker til
et meningsfuldt liv - deres håb og
drømme. Personalets opgave er
at skabe muligheder og at finde individuelle løsninger for borgeren i
dennes daglige liv - i modsætning
til et regelstyret institutionsliv,”
fortæller Birgitte Mannov, der er
socialpædagog og ansat på Fløj A
på Vestervænget.
Nye boliger til borgere med
psykosociale handicap
Som led i udrulningen af visionen
bliver der i år bygget ti nye boliger
på Mølleholmen, som er indrettet til borgere med psykosociale
handicap. Ledere, medarbejdere
og borgere på Vestervænget har
været med i hele processen omkring de nye boliger.
På Vestervænget har beboer
Benedikte Larsen og ergoterapeut
Helle Andresen lavet en interviewundersøgelse, hvor de har spurgt
beboerne om deres ønsker og
behov til fremtidig bolig. 29 ud af
41 beboere har medvirket i undersøgelsen.

Der er stor forskel på beboernes
ønsker og behov i forbindelse med
bolig, ligesom der er stor forskel på
deres forudsætninger og evne til
at tage medansvar for eget liv. Det
er derfor langt fra alle, der ønsker
at flytte til en af de nye boliger på
Mølleholmen.
Denne vinter har boligerne på Mølleholmen været drøftet på møder
og temadag, og arbejdsgruppen
har fået gode input til, hvordan
boligerne på Mølleholmen kan
drives, hvilke faggrupper, der skal
være tilknyttet boligerne, hvilket
lovgrundlag boligerne skal drives
efter og meget mere.
Mening og selvværd
Som led i inklusionsprocessen har
Vestervænget ansat en jobmentor,
Lars Nørremark, der yder personlig
støtte og praktisk hjælp til beboerne i forbindelse med at finde et
passende arbejde. Da Lars startede
for halvandet år siden, havde otte
af beboerne arbejde internt i kommunens institutioner. Frem til i dag
har 24 været i intern beskæftigelse
varierende fra en time om dagen til
næsten fuldtid.
Det er endda lykkedes at få fire beboere i eksterne jobs. En arbejder
i en bank, en anden i en fritidsklub, en tredje i en kirke, og den
fjerde arbejder på en lakridsfabrik.
Sidstnævnte er en stor succes, og
lakridsfabri kken vil gerne fortsætte samarbejdet. Derfor tyder
meget på, at en femte aftale snart
falder på plads.

Lars Nørremark forklarer:
”Vi arbejder ud fra begrebet ’Supported employment’, som vil sige,
at vi tager en helhedsorienteret
tilgang til integration på arbejdsmarkedet. Den enkelte borger
vil kunne blive støttet helt fra at
komme op om morgenen, komme
ud af sin bolig, komme hen på
arbejdet og til at passe arbejdet.
Samtidig støttes virksomheden i
at have en borger med vanskelige
problemstillinger ansat i virksomheden.”

vil skifte efter borgernes behov.
Aktivitetstilbuddene er kreative,
sundhedsfremmende, sociale og
for nogle er der oprettet arbejdspladser med løntilskud.

Hjælp til at komme ud af isolationen
Støtte og aktivitetsområdet
tilbyder borgerne en kontaktperson, der giver støtte til at få et
mere meningsfyldt liv med sociale
fællesskaber, inklusion og tilbagevenden til samfundet (ofte efter
dyb isolation). Kontaktpersonen
hjælper med at afdække borgenes
behov og sætter en proces i gang,
der skal munde ud i en opfyldelse
af disse behov.

Temadag for hele socialpsykiatrien
Den 28. januar 2010 blev hele
socialpsykiatrien inviteret til en
temadrøftelse. Denne gang skulle
der arbejdes bredt med visionen.
Arrangementet trak fulde huse, og
ca. 80 borgere, ledere og medarbejdere mødte op.

Sammen med ”Værestedet”s tilbud
om socialt samvær henvender
støtte-kontaktpersonsordningen
sig til de borgere i kommunen,
der har de allerstørste psykiske
udfordringer. Det kan være en
lang proces for disse borgere at
få brudt med isolationen, da de
kan være vanskelige at komme i
kontakt med.

På hele området for støtte og
aktivitet arbejdes der med inddragelse af borgerne. Gasværket
har flere brugere ansat, og det
er en del af visionen, at der skal
udvikles mange flere jobs – ikke
kun indenfor Gasværket men også
ude i byen.

Den endelige plan for udrulningen af visionen bliver fremlagt for
Byrådet i maj 2010.
Byrådscentret
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent

Gasværket er et aktivitetshus,
hvor der er lagt vægt på deltagelse i en bred vifte af tilbud, der
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SundSkoleNettet måler børnenes kondition – her er 4.b på
Rønnevangsskolen i gang med løbetesten.

Sundhed på skoleskemaet
Skolerne i Høje-Taastrup Kommune er med i Rockwoolfondens landsdækkende sundhedsnetværk,
SundSkoleNettet. Her sætter skoler i hele landet fokus på elevernes sundhed.
Der bliver hoppet, målt og vejet
på skolerne i HTK: Alle skoler har
nemlig modtaget en kuffert med
måleudstyr fra SundSkoleNet. Ved
at måle elevernes kondition, BMI,
livvidde og hoppehøjde får man
et deltaljeret billede af, hvordan
sundheden er blandt eleverne i
kommunen.

Målingerne af elevernes sundhedstilstand er en vigtig del af
SundSkoleNettet. Alle data bliver
registreret på SundSkoleNettes
hjemmeside, så forældre, skole og
politikere kan få et billede af, hvor
der er behov for ekstra sundhedsfremmende arbejde.

sig at være. Mange af dem har
løbet markant længere, end jeg
havde regnet med,” siger idrætslærer Esben Hegnet, som er sundhedsansvarlig lærer på Parkskolen.
Esben skal stå for at koordinere
sundhedsmålingerne og sammen
med ledelsen lave en sundhedshandleplan for skolen.
”SundSkoleNettet er et rigtig godt
projekt, da det er med til at sætte
mere fokus på idræt rundt omkring
på skolerne. Eleverne kan desuden
få et ejerskab til projektet, idet de
får deres egen personlige side med
resultater. Her kan eleverne følge
med i deres egen udvikling fra år
til år,” siger idrætslærer på Rønnevangskolen Tina Kærgård Jensen,
der i skrivende stund har travlt
med at koordinere testningen, som
skal være registreret på SundSkoleNettes hjemmeside inden sommerferien, og hun fortsætter:

Eleverne går op i konditallet
På Parkskolen og Rønnevangsskolen er man også gået i gang
med at måle elevernes sundhedstilstand, og det er både sjovt og
interessant.
”Jeg må sige, at eleverne går til
den. Jeg havde ikke regnet med,
at de var så interesserede i at
teste deres kondition, som de viste

”Det er en rigtig god løbetest, der
er valgt fra SundSkoleNettets side.
Den er lavet, så eleverne ikke
konkurrerer mod hinanden. De
kan ikke se, hvor langt de andre
løber, så de kun skal koncentrere
sig om deres eget. Derved bliver
det en konkurrence mod en selv i
stedet for mod de andre, der løber
samtidig”.

Udover den obligatoriske måling er
der også en frivillig, supplerende
måling fra 7. klassetrin, hvor man
måler peakflow (åndedræts-kapacitet), hvilepuls og blodtryk.
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Målet er det lange, sunde liv
Udover målingerne skal skolerne
også lave en sundhedsrapport,
som skal beskrive status og komme med bud på, hvordan der målrettet kan arbejdes med sundhed
på skolen. Hver skole skal også
nedsætte et lokalt sundhedsudvalg
med lærere, der underviser i fag
som biologi, idræt, hjemkundskab
og natur/teknik. Sidst - men ikke
mindst - skal hver skoles sundhedsansvarlige lærer deltage i et
kommunalt netværk sammen med
kommunens idræts- og bevægelseskonsulent.
SundSkoleNettet har ikke en
målsætning om, at alle skal blive
slankere. Ønsket er, at så mange
elever som muligt får en god kondition, der kan sikre dem et langt
liv med færrest mulige sygdomme.
Det er også vigtigt, at eleverne
ikke får vrangforestillinger om, at
deres vægt er for høj, hvis den
ikke er det, og at de får et naturligt og afslappet forhold til mad.
Læs mere om det landsdækkende
sundhedsnetværk på www.sundskolenettet.dk
Pædagogisk Udviklingscenter
Emil Andreas Krapper
idræts- og bevægelseskonsulent

Grønt flag til Selsmoseskolen
– hvad kan vi lære?
For tredje år i træk har Selsmoseskolen fået Friluftsrådets grønne flag – denne gang bliver skolen
belønnet for at have arbejdet med energi.
Friluftsrådet uddeler det grønne
flag til skoler, som har gennemført
et miljøundervisnings-projekt for
hele skolen af høj kvalitet. De sidste to år har Selsmoseskolen fået
det grønne flag for at arbejde med
emnerne vand og affald, og i år
var turen så kommet til energi. For
hvor kommer energien egentlig
fra? Hvordan bruger vi den? Og
hvordan kan vi spare på den?
”Vi vil gerne give både elever og
ansatte en forståelse for, hvor vigtigt det er at spare på energien”,
siger Frank Nielsen, som til daglig
underviser i matematik og natur/
teknik og sammen med Adnan
Axazan har været ankermand på
energi-projektet.
På jagt efter strømslugerne
El-forbruget er et oplagt sted at
tage fat, og derfor har skolen
måned for måned registreret sit
el-forbrug. Alle kan følge med, for
forbruget er blevet skrevet ind i
diagrammer, som er hængt op i

elevrådets skab i hovedbygningen
lige uden for skolens kontor.
”Vi er blevet mere opmærksomme
på helt almindelige ting som at
slukke lyset og pc’en, når man
forlader kontoret eller klasseværelset. Hvis alle gjorde det, ville
vi kunne se det på el-regningen”,
siger Frank Nielsen.
Én ting er el-forbruget på skolen
– hvordan står det til derhjemme?
Eleverne målte energiforbruget
hjemme hos dem selv, og nogle
klasser lånte såkaldte energi-sparometre med hjem, så de kunne
måle energiforbruget på bestemte
apparater.

Samarbejde med
beboerforening
Selsmoseskolen samarbejder
løbende med Tåstrupgårds Beboerforening, så grunden var lagt til
i fællesskab at udgive en energiavis. Den er omdelt til alle boliger
i Tåstrupgård og er på den måde
med til at profilere skolens arbejde
med energi samtidig med, at den
bidrager til forståelsen for, at det
er vigtigt - og kan betale sig - at
spare på energien.
Byrådscentret
Birgitte Städe
kommunikationskonsulent

På den måde fandt eleverne frem
til én af de store strømslugere –
standby-forbruget. Især ældre
TV-apparater og computere bruger
relativ megen strøm, når de står
standby, så der er penge at spare
ved at slukke helt på kontakten.

Alle klasser besøgte i januar Vestforbrændingen i Glostrup. Her fik børnene
forklaret, hvordan man kan fremstille energi ved affaldsforbrænding.

Hvad kommer vi i skraldespanden, og hvor kommer skraldet hen? 0. klasse
forbereder sig til at besøge Vestforbrændingen.
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Madglæde for enden af
Regnbuen
Børnene har spist med stor appetit af den mad, som daginstitutionen Regnbuen har lavet gennem
tre måneder. Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges, hvis kommunens institutioner bliver pålagt
at tilbyde frokost fra 1. januar 2011.
I daginstitutionen Regnbuen har børnene i godt tre
måneder nydt de kommunale ”madpakker”, som den
nyansatte køkkenmedarbejder har tryllet frem hver
dag.
Egentlig kan maden slet ikke sammenlignes med de
fleste forældres smurte madpakker, fortæller pædagogisk leder Lone Nielsen:
”Det har været frisklavet, sund og nærende kost fra
hele madpyramiden, og det har været en fornøjelse,
hver gang duften af mad har bredt sig i lokalerne op til
spisetid,” fortæller hun.
Godt og billigt
Selv om måltiderne har været gedigne med smørrebrød eller kødsovs, er det nogle gange lykkedes
Regnbuens køkkenassistent at tilberede måltiderne til
en pris helt ned til 9 kr. pr. couvert.
Formålet med projektet var at øve Regnbuens evne til
at bespise institutionens 70 børn i alderen 0-6 år. Hele
processen med at planlægge, indkøbe og tilberede
måltiderne kræver meget af personalet.
”I begyndelsen herskede en del kaos. Når pædagogerne var optaget af opvask, gik der f.eks. tid fra
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kontakten med børnene. Men det er med tiden blevet
nemmere at koordinere sig ud af problemerne, og der
er også pædagogiske fordele ved projektet,” påpeger
Lone Nielsen, ”Børnene bliver nemlig mindre kræsne
af den varierede kost, især når de ser andre børn spise
noget af det, de måske selv er lidt skeptiske overfor.”
Mad igen pr. 1. januar
Regnbuens medarbejdere har konstateret, at appetitten hos mange af børnene er vokset, i takt med at
kosten er blevet friskere og mere velsmagende.
”Når vi spørger børnene, er der dog delte meninger
om, hvorvidt mors og fars mad alligevel er den bedste,
men vi har aldrig hørt dem brokke sig,” tilføjer hun.
Pilotprojektet har kørt fra 1. september 2009 og året
ud. Nu har børnene fået forældrenes madpakker tilbage, indtil de aktuelle ændringer til loven om frokost
i daginstitutionerne bliver endeligt vedtaget af Folketinget og evt. implementeret i kommunerne. Høje-Taastrup forventer, at madordningen kan træde i kraft pr.
1. januar 2011 i de børneinstitutioner, hvor den måtte
blive indført.
Byrådscentret
Filip Ulrichsen
kommunikationskonsulent

X-Factor Jesper
i Taastrup Teater
Mandag den 22. marts havde DR i samarbejde med Taastrup Teater og Høje-Taastrup
Kommune arrangeret en fest for X-Factor-finalist Jesper Boesgaard, der bor i Taastrup.
Den røde løber var rulllet ud, og borgmester Michael Ziegler modtog den 15-årige sanger.
Invitationen var sendt ud til alle medarbejdere på kommunens mailsystemet, og Jesper
havde inviteret sine fans via Facebook. Kommunens medarbejdere var mødt talstærkt op
og havde deres begejstrede døtre og sønner med. 700 børn, unge og forældre var mødt
op for at hylde den talentfulde X-Factor-finalist og høre ham synge Beatles’ ”Blackbird”,
Gasolins ”Kvinde min” og Coldplays ”Speed of sound”. Jesper havde sin musiklærer med
til at akkompagnere sig på guitar. (Tekst og foto: CEG)

C mangler tekst
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Borgerens problem er udgangspunkt for vores organisering
Jobcentrets medarbejdere har rykket rundt for at skabe nye enheder, der i endnu højere grad
matcher den enkelte borgers problem. Den nye organisering af arbejdet skal afspejle fokusområderne i Beskæftigelsesplanen, fortæller Jobcentrets chef, Dorthe Nielsen.
Jobcentrets medarbejdere er i
denne tid ved at komme på plads
i en ny organisering af centret.
Organiseringen har betydet store
skift for mange medarbejdere,
fordi medarbejdere med forskellig
faglig baggrund er sat sammen i
nye enheder.
For borgerne skal den nye organisering føre til endnu bedre hjælp
til den enkelte. ”Opskriften” herpå
er en organisering, der afspejler
borgernes problemer, forklarer
centerchef i Jobcentret, Dorthe
Nielsen:
Tværfaglige ambitioner
”Ved sammenlægningen af den
kommunale arbejdsmarkedsindsats og Arbejdsformidlingen
blev Jobcentret organiseret efter
forsørgelsesydelse – kontanthjælp,
arbejdsløshedsdagpenge eller
sygedagpenge samt enheder for
virksomhedsplacering og integrationskonsulenter, fordi lovgivningen
er så forskellig på disse områder”.
”Men vi har hele tiden haft en
ambition om en mere tværfaglig
organisering. I den nye organisa-

tion har vi derfor tre enheder, som
tager udgangspunkt i borgerens
situation:
- ’Job og Unge’, som tager sig af
unge op til 30 år,
- ’Job og Kompetencer’, som tager
sig af borgerne over 30 år, og
-’Job og Helbred’, som tager sig
af borgere på sygedagpenge
samt fleksjob og fastholdelse på
arbejdsmarkedet.
Desuden har vi en tværgående
enhed kaldet ’Job og Integration’,
som samler vores virksomhedskonsulenter, der finder praktik og
job m.m. i virksomhederne, og
vores andre specialer”, forklarer
Dorthe Nielsen.
Fokus på de unge
”Den nye organisering har fokus
på borgerens problem og på
Beskæftigelsesplanens principper
om tidlig, aktiv og fleksibel indsats
– uafhængigt af, hvilken forsørgelses-ydelse borgeren modtager.
Desuden afspejler den nye organisering Beskæftigelsesplanens to
fokusområder, nemlig de unge og
en øget indsats for virksomheds-

placering gennem og job”, forklarer Dorthe Nielsen videre.
”Borgerne skulle gerne opleve, at
vi bliver bedre til at fokusere på
deres behov. Fx har unge under 30
år flere fælles udfordringer i kraft
af deres alder og situation. Der er
også særlige regler om aktivering
m.v. for unge under 30 år. Det kan
vi fokusere på i den nye organisering i stedet for at dele dem ind
efter forsørgelsesgrundlag”.
Videndeling og gensidig læring
”For medarbejderne bliver det en
udfordring at arbejde sammen på
tværs af deres faglighed i de nye
enheder – det er meget forskellige lovgrundlag, der gælder for fx
kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Det skal
vi håndtere gennem øget videndeling og gensidig læring”.
”Vi har allerede en god tradition
for at samle medarbejdere fra
forskellige områder om fælles
problematikker, og ved et stort
uddannelsesforløb for alle medarbejdere for et par år siden, lærte
vi hinandens opgaver og udfordringer at kende”, fortæller Dorthe
Nielsen.
”Vi skal også blive bedre til at
overlevere ’sager’ og til at sparre
med hinanden. 9.000 borgere er
hvert år i kontakt med Jobcentret,
og mange af dem skifter mellem
de forskellige typer forsørgelsesgrundlag. Fx kommer 30 %
af sygedagpengemodtagerne fra
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Dorthe Nielsen, centerchef i Jobcentret: ”Den nye organisering har
fokus på borgerens problem og på
Beskæftigelsesplanens principper
om tidlig, aktiv og fleksibel indsats –
uafhængigt af, hvilken forsørgelsesydelse borgeren modtager”. (Foto:
Kenn Thomsen)

arbejdsløshedsdagpenge, eller
borgerne overgår til arbejdsløshedsdagpenge, når de er raskmeldte. I den nye organisering vil
vi minimere risikoen for, at borgeren ’bliver en ny sag’, blot fordi
han eller hun modtager en anden
forsørgelses-ydelse”, forklarer
Dorthe Nielsen.
Intern mobilitet
Den ny organisering blev til efter
en indledende proces i ledergruppen og en inddragelses- og
høringsfase blandt medarbejderne.
De fleste medarbejdere er ”flyttet
med deres opgaver”, og hvor der
fagligt var flere muligheder, har

ledelsen truffet beslutning om
medarbejderens nye placering.
”Og så er vi åbne for, at man søger
vakante stillinger i en anden enhed, hvis man ikke synes, man er
havnet helt rigtigt. Vi har en stor
intern mobilitet i Jobcentret, for vi
vil hellere give folk nye udfordringer her end at miste gode medarbejdere”, siger Dorthe Nielsen.

Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen
Kommunikationskonsulent

17

Nye lederuddannelser i
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup har valgt at udvikle sin egen,

og Hvidovre kommuner.

På den måde kan lederuddannelse være med til at
udvikle det daglige samarbejde - i sidste ende til gavn
for borgerne. God ledelse er et væsentligt bidrag til
god trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Og erfaringerne viser, at hvis medarbejderne
oplever, at de trives på deres arbejdsplads, så får
det en afsmittende effekt på borgerbetjeningen. God
ledelse fører til mere tilfredse borgere.

Derudover har direktionen valgt at tilbyde alle ledere
et lokalt grundkursus om ”God ledelse i Høje-Taastrup
Kommune”, som vil blive tilbudt alle nye ledere inden
for de første seks måneder af deres ansættelse.

Derfor har direktionen valgt, at det skal være en
forudsætning for at kunne begynde på Den Offentlige
Lederuddannelse, at lederen forinden har gennemført
grundkurset ”God ledelse i Høje-Taastrup Kommune”.

På grundkurset får lederne viden om de generelle
forventninger og krav, som Høje-Taastrup Kommune
stiller til alle ledere på tværs af sektorer. Den viden
danner også baggrund for, at de ledere, som deltager
i Høje-Taastrup Kommunes udgave af Den offentlige
Lederuddannelse, kan relatere stoffet til den daglige
praksis på arbejdspladsen.

De første ledere begynder på ”God ledelse i HøjeTaastrup Kommune” i maj 2010.

lokalt tilpassede udgave af Den Offentlige
Lederuddannelse (DOL). Det er en uddannelse
på diplomniveau, som tilbydes alle kommunens
ledere i et samarbejde med Brøndby, Glostrup

Blitz

HR-Centret
Eva Rehling
Teamchef HR og Arbejdsmiljø

Oplev
Høje-Taastrup
- en inspir
ati
onsmappe

Oplev Høje-Taastrup!
Således lyder titlen og dermed opfordringen på en
ny inspirationsmappe, som kommunen har udgivet
i samarbejde med Høje-Taastrup Turistforening og
Erhvervsrådet.
- Tag vandreskoene eller løbeskoene på, hop på
cyklen eller kør din egen rundtur ad guidet rute for at
lære hele kommunen at kende, foreslår brochuren.
”Oplev Høje-Taastrup” præsenterer oplevelser i HøjeTaastrup Kommune under temaer som natur, idræt,
kultur, historie, events m.v.
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Målgruppen er dig og din familie, venner og kolleger
– og selvfølgelig også tilflyttere og andre nysgerrige

1

borgere samt medarbejdere på virksomheder i kommunen. ”Oplev Høje-Taastrup” præsenteres bl.a. på
”Oplev Danmark”-dagen lørdag den 29. maj. Se mere
på www.htk.dk (BSA)

Kender du en af byens
bedste ledere?
Synes du, at din leder gør det godt? Hvis ja,
kan du være med til at sætte din arbejdsplads
på landkortet. Det gør du ved - via mail eller
sms - at indstille din leder til Den Kommunale
Lederpris.
En lang række fagforbund vil sammen med Kommunaldirektørforeningen og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) finde ”byens bedste leder” og
samtidig skabe synlighed om god ledelse i kommunerne. Derfor søger de rollemodeller, hvis ledelse
virkelig gør en forskel og kan være inspirerende for
andre at høre om.
Der søges kandidater inden for tre kategorier:
•	Kommunale topledere
•	Kommunale ledere af en faglig afdeling eller sektion i en forvaltning eller institution
•	Ledere af kommunale institutioner
Der er følgende pejlemærker i vurderingen af kandidaterne:

• En særlig forandringsorienteret indsats
•	Resultater gennem faglig fornyelse og fagligt forankret ledelse
• Fokus på borgernes ønsker og synspunkter
• Det personlige lederskab
Du kan være med til at tippe din leder som kandidat,
hvis du synes, hun eller han er egnet. Du skal blot
sende en sms til 61 20 94 62 eller en mail til leder@
cok.dk med din leders navn, arbejdsplads og kommune samt en kortfattet begrundelse.
Alle forslag skal være fremme senest den 23. april
2010. Forslagene behandles fortroligt. Et bredt
udpeget dommerpanel nominerer fem ledere i hver
kategori. Prisen uddeles til vinderne i oktober 2010
samtidig med, at historierne om de gode ledere offentliggøres.
Hvis du har lyst, kan du læse mere på www.cok.dk/
lederprisen
Eva Rehling
Teamchef HR og Arbejdsmiljø
HR-Centret

Blitz
Madordning på pause
Byrådet har valgt at udsætte den frokostordning for
børnehavebørn, som skulle være trådt i kraft til maj.
Kommunens institutioner var ellers godt forberedt
med nye køkkener, veluddannet personale, ny madog måltidspolitik m.v. Men partierne bag Folketingets
lov om frokost i daginstitutionerne aftalte i januar at
ændre loven for at øge forældrebestyrelsernes valgfrihed om ordningen.

Kommunen har brug for at kende den nye lov, der
forventes i maj/juni, før Byrådet kan træffe beslutning om en ny madordning. Den kan derfor først få
virkning fra den 1. januar 2011. Indtil da fortsætter
kommunens nuværende madordning, hvor vuggestuebørn får fuld forplejning, mens børnehavebørn
selv medbringer frokosten. (BSA)
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100 pladser tilbage i Projekt
Aktiv Arbejdsmedicin
Siden 1. maj 2009 har Projekt Aktiv Arbejdsmedicin hjulpet mange af vores kolleger tilbage
til deres arbejde med fornyet energi og mindre
sygefravær.
For nogle har en ændring af arbejdsopgaverne vist
vejen tilbage, mens det for andre har været nødvendigt med en videre udredning og eventuelt behandling. Alle beslutninger er og vil fortsat blive taget
i fællesskab mellem medarbejder, leder og Falck
Healthcare.

orientere dem om tilbuddet. Men vi kan alle medvirke
til at hjælpe os selv og vores kolleger, hvis arbejdsevnen pludselig får et dyk. Gode kolleger kan i det
daglige være med til at minde hinanden og lederen
om, at Projekt Aktiv Arbejdsmedicin findes.
Hvis du har spørgsmål til projektet eller har spørgsmål til, hvem der kan have gavn af at deltage i projektet, kan du henvende dig til HR Centret.
HR Centret
Viktor Harder
projektleder

Den nærmeste leder er ansvarlig for at kontakte de
medarbejdere, der er i målgruppen for projektet, og

Blitz
Trivselspris 2010
Årets Trivselspris er denne gang gået til Rengøringsafsnittet, hvor ledere og medarbejdere sammen har
formået at skabe ekstraordinære resultater. Den
øgede trivsel og arbejdsglæde har ført til et markant
lavere sygefravær.
Overrækkelsen skete i forbindelse med ”Sund Dag”arrangementer den 8. og 15. marts, hvor borgmester
Michael Ziegler forestod ceremonien. I sin tale understregede borgmesteren, at det resultat, som Rengøringsafsnittet har opnået, er enestående:
”Hvis man vil række ud efter stjernerne, skal man se,
hvad Rengøringsafsnittet har gjort. Det har været en
kombination af gode ledelsesbeslutninger og opbakning fra medarbejderne,” sagde en glad Michael
Ziegler.
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Der lyder også stor ros til de øvrige ansøgere, som
alle har ydet en stor indsats i arbejdet for trivslen og
det gode arbejdsmiljø (CEG).

Ny lovpligtig
sygefraværssamtale
Fra den 4. januar 2010 er der kommet en ny
lovpligtig sygefraværssamtale, som indebærer,
at din leder skal holde en samtale med sygemeldte medarbejdere, inden der er gået fire
uger efter første fraværsdag. Denne samtale
har derfor fået kaldenavnet ”4-ugers samtalen”.
Der er i dag mange hjælpemidler til - og muligheder
for - at fastholde sygemeldte medarbejdere. Og med
en tidlig inddragelse af bopælskommunen bliver det
lettere at få iværksat den hjælp, der kan fastholde
dig eller din kollega, forebygge yderligere sygefravær
eller sikre, at man kan vende delvist tilbage.

Høje-Taastrup Kommune hilser 4-ugers samtalen
velkommen. Den store fordel ved 4-ugers samtalen
er, at den er med til at sikre, at vores sygemeldte
medarbejdere ikke bliver overladt til sig selv, men at
der bliver taget fat der, hvor arbejdspladsen og bopælskommunen kan hjælpe og gøre en positiv forskel
for den sygemeldte.
Det er vigtigt at understrege, at 4-ugers samtalen
ikke erstatter den tidlige kontakt, som der er tradition for i Høje-Taastrup Kommune. Allerede inden for
det første døgn af en sygemelding vil der i langt de
fleste tilfælde være etableret kontakt mellem leder og
medarbejder - telefonisk eller personligt - og det skal
vi holde fast i.
HR-Centret
Eva Rehling
Teamchef HR og Arbejdsmiljø

Oplysninger videregives
På baggrund af 4-ugers samtalen skal din leder videregive tre oplysninger til din bopælskommune:
1) Dato for afholdelse af samtalen
2) Den sygemeldtes vurdering af, om sygdommen
varer mere eller mindre end otte uger
3) Om det er muligt for den sygemeldte at genoptage
arbejdet delvist på et tidspunkt i sygeforløbet.

Sundhedsordningen
skifter navn
Wellatwork bliver til PreviaSundhed. Vores gratis
sundhedsordning i kommunen har hidtil været varetaget af firmaet Wellatwork, men fra 1. marts er dette
firma opkøbt af PreviaSundhed. Sundhedsordningen
fortsætter uændret.

1. maj skifter Wellatworks hjemmeside også adresse
til www.previasundhed.dk.
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Deltagere søges til ”Stop
vægten”
Under overskriften ”Stop vægten” tilbyder
sundhedsordningen fremover et målrettet
træningsforløb for personer med et BMI (Body
Mass Index) over 30. Har du et BMI lidt under,
er du også velkommen.
BMI udregnes ud fra følgende formel:

Ønsker du at deltage eller at få uddybende information om tilbuddet, bedes du kontakte Anette Zacho på
telefon 43 59 11 74 eller mail AnetteZa@htk.dk.
Træningsforløbet går i gang, når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
Du kan se 12-ugers programmet på HTKalle under
medarbejder > Personalegoder > Sundhedsordning.

Vægt i kg
Højde i meter 2
Du kan også beregne din BMI på www.madlog.dk/bmi
Den vigtigste forudsætning for at være med er, at du
er motiveret og vil deltage i holdtræningen i de 12
uger, projektet varer.
Holdet træner tre gange om ugen á ca. en times
varighed, og der vil i dette tidsrum også være indlagt
sundhedstjek, kostvejledning og foredrag.
Træningen kommer til at foregår i tidsrummene:
Mandag 7.30-830 eller 14.30-16.30
Onsdag 7.30-8.30
Fredag 7.30-8.30 eller 13.30-15.30
Når der er deltagere nok, vil vi tilrettelægge programmet for de 12 uger inden for disse tidsrum.
Træningen foregår i sundhedsordningens lokaler og
træningscenter i Jobcentret, Erik Husfeldts Vej 2 A,
2630 Taastrup.
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Fakta om BMI
BMI-tallet fortæller dig normalt ikke noget, du ikke
ved i forvejen og skal altid tolkes med et vist forbehold. Hvis du er meget muskuløs eller fra naturens
side er bygget ligesom et egetræ, så kan det godt
lade sig gøre at have et BMI på 30 uden reelt at være
overvægtig.
Selv hvis du ikke er specielt muskuløs og ligger i
kategoren ”overvægtig”, så kan du sagtens have en
fuldt tilfredsstillende sundhedsprofil, hvis blot du motionerer meget. Faktisk er det farligere at have et BMI
på 23 og være i dårlig form, end det er at have et
BMI på 28 og være i god form. Ofte er det desværre
sådan, at dem der har høje BMI også er dem, der
motionerer mindst – og det er naturligvis en dårlig
kombination.
HR-Centret
Anette Zacho
specialkonsulent

Nyt om navne

Fyraftensforedrag:
Bitz din sundhed
Bitz din sundhed hedder det næste fyraftensforedrag i sundhedsordningen, som afholdes

samtidig understreger hans mission: at få sundhed til
at smage og føles fantastisk - helt uden hokuspokushelse, fanatiske fravalg og løftede pegefingre.

onsdag den 19. maj kl. 15.15 i byrådssalen.

Her har vi inviteret Christian Bitz, som er cand.scient
i human ernæring.
Han har netop udgivet bogen ”Bitz din sundhed”, der
er en moderne fortolkning af de otte kostråd og som

Tilmelding foretages online via HTKalle. Du finder
kursuskataloget ved på forsiden af intranettet at åbne
dropdown-listen under ”Genveje” og her vælge ”Kursuskataloget HTKurser”.
HR-Centret
Anette Zacho
specialkonsulent

Jubilæer
15. april 2010
Arkitekt Ulrich Krause Bolow
Plan – Byg
25 års jubilæum
1. maj 2010
Specialist Anne Vennestrøm Pedersen
Ydelsesservice, Jobcentret
40 års jubilæum

13. maj 2010
Rengøringsassistent Gitte Flodgaard Rasmussen
Rønnevangsskolen
25 års jubilæum

25
40
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Tilfredse nybagte mødre
”Er det rigtigt, det jeg gør? Det hele er så nyt? Kan jeg klare det
ansvar?” Sådan lyder typiske spørgsmål, som nybagte mødre
stiller sig selv og deres sundhedsplejerske. Og sundhedsplejerskerne kan både give præcise råd og samtidig støtte mødrenes
selvtillid i den nye rolle som mor. Det viser en evaluering af
sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune.
Evalueringen er gennemført som en række enkeltstående
interview og fokusgruppeinterview med mødre, der har børn i
alderen 0-8 måneder i Høje-Taastrup Kommune. Denne metode
er valgt, fordi man gerne ville have uddybende kommentarer til,
hvordan samarbejdet med sundhedsplejerskerne opleves.
Den overordnede tendens i interview-svarene er, at mødrene
oplever, at sundhedsplejerskerne har en høj faglig viden og
giver god vejledning. Dette skaber tryghed blandt mødrene.
Sundhedsplejerskerne får ros for, at de både kan give konkrete
anbefalinger og vejledning samtidig med, at de respekterer
mødrenes egne valg. Interview-personernes svar giver udtryk
for, at sundhedsplejerskerne viser både gennemslagskraft og
respekt for mødrene. Undersøgelsen er lavet som opfølgning på
Sundhedsplejens mål. (BSA)

Hjertestarter i brug
Hjertestarteren i Borgerservice på rådhuset har været i brug
flere gange i den seneste tid – dog heldigvis kun til øvelser.
Borgerservice har hver uge masser af mennesker i ”butikken”,
og det er derfor oplagt, at der er ophængt hjertestarter her.
”Hjertestarteren er rigtig nem at bruge, og det har vi vist medarbejderne i Borgerservice ved en række demonstrationer. Målet
er, at ingen holder sig tilbage fra at bruge hjertestarteren, hvis
det en dag bliver nødvendigt”, fortæller Lars Rygaard, der til
daglig er udviklingskonsulent i Borgerservice.
På billedet er det Lars, der demonstrerer hjertestarteren på en
dukke. Der er hjertestarter flere steder i kommunen, og hjertestarteren er udstyret med en stemme, der guider igennem
rigtig brug. (BSA) (Foto: Christian Egesholm).

