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KommunaldirketørENS hjørne

Strategibrevet
sætter kursen
I dette nummer af personalebladet finder I direktionens strategibrev 2009. Hvor den politiske
aftale om budgettet udstikker de
politiske prioriteringen for 2009,
sætter strategibrevet kursen for
organisationens opgaveløsning og
medarbejdernes vilkår og forudsætninger.
Med et fokus på kommunens
borgere og medarbejdere og vores
fælles organisation indeholder
strategibrevet tre overordnede
temaer, som danner en fælles
ramme om måden vi arbejder på:
•	Kvalitet i kerneydelserne – borgerne i centrum
•	Trivsel og nærvær – attraktive
arbejdspladser
•	Styr på styringen – økonomisk
bevidsthed
For en måneds tid siden sendte
jeg en længere udgave af strategibrevet til kommunens ledere. De
er ansvarlige for at igangsætte en
drøftelse lokalt af strategibrevets
indsatsområder, og hvordan fokuspunkterne bedst spiller sammen
med de øvrige indsatsområder på
jeres arbejdsplads. Jeg ønsker, at
I løbende tager fat i strategibrevet
og bruger det som ”kompas” i en
kompakt og kompleks hverdag. Så
tag det ud, gem det og brug det!
Vores faglighed er
fundamentet
Ét indsatsområde som jeg vil
fremhæve her er det indsatsområde, som handler om fagligheden
som fundament. Vi skal løbende
udvikle os fagligt - både som kommune/serviceområde og personligt. At lære af vores erfaringer,
gennem målinger og evalueringer, er én måde at gøre det på.
Disse elementer i et udviklings- og
læringsforløb er redskaber, som
vi allerede bruger i Høje-Taastrup

Kommune. Men god kvalitet og
det at gøre en forskel kræver, at vi
hver især føler os fagligt klædt på
til at løse vores opgaver. Kvalitetsudvikling handler også om, at vi
udvikler os indenfor vores fag.
Fagligheden kan styrkes og ikke
mindst udfordres ved, at vi kolleger imellem stiller spørgsmålstegn
ved måden, vi gør tingende på.
Det, oplever jeg selv, kan være
med til at rykke på min måde
at håndtere en opgave eller en
situation.
Generationsskifte forude –
og nogle steder i fuld gang
I disse år er vi udfordret af et
generationsskifte, hvor vigtig viden
forsvinder ud af organisationen
med erfarne medarbejdere. Vi
skal være opmærksomme på at få
denne viden fastholdt på arbejdspladsen, bl.a. gennem sidemandsoplæring og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så medarbejderne
løbende kan afløse hinanden.
Uddannelse af (nye) medarbejdere
skal fungere og prioriteres.

Husk at markere de
gode resultater
Vi er lige nu i en stram økonomisk
situation, hvor vi skal blive bedre
til at levere ydelser til borgerne af
høj kvalitet inden for de politisk
udmeldte rammer. Sådan er det
for alle, bekræfter mine kolleger i
de øvrige 97 kommuner. Samtidig
er der krav om øget dokumentation og effektivisering fra regeringens side. Så vi løber hurtigt! For
at bevare energien og arbejdsglæden kan det være nødvendigt, at
vi – medarbejdere og ledere – i
fællesskab (om-)prioriterer opgaverne.
Jeg har en gul lap på mit skrivebord med en medarbejders citat,
som jeg i den forbindelse prøver
at efterleve: Vi skal hele tiden
sætte nye mål, men også huske
at anerkende og glæde os over de
mål vi når.
Jeg glæder mig til et godt år sammen med jer. Glædelig jul!
Hugo Pedersen

Blitz

Nyt plejecenter i Høje Taastrup by: Kommunens nye plejecenter skal opføres på Engelholm Allé i Høje Taastrup by - som nabo til områdets nye bypark
og tæt på Høje Taastrup Station og City 2, dvs. en attraktiv beliggenhed for
både beboere og medarbejdere. De nye
plejeboliger skal holde samme høje standard som de øvrige eksisterende og moderniserede plejecentre, nemlig to-rums
boliger med eget bad og tekøkken. I en
skitse er foreslået et L-formet byggeri,
der kan rumme ca. 60-70 boliger fordelt
på fire etager, og med fælles funktioner
som træning/terapi/aktivitet samt kiosk
og café i stueplan. Boligerne foreslås
fordelt i enheder med 5-6 boliger i hver
af hensyn til medarbejdernes arbejds3
gange. Byggeriet ventes igang i 2009 og
ønskes så vidt muligt afsluttet i 2010.

Projekt Fokusskifte har haft
en positiv effekt. Ud over et
forbedret funktionsniveau hos
flere af projektets deltagere,
er der blandt andet oprettet
flere gymnastikhold på plejecentrene.

Projekt Fokusskifte:
Fysisk aktivitet hjælper
Hjælp til selvhjælp. Øget fysisk aktivitet i hverdagen. Det
er essensen i Projekt Fokusskifte, som skal minimere ældre borgeres behov for hjælp
blandt andet gennem almindelige dagligdags aktiviteter.
Projektet har nu kørt i godt et

Projekt Fokusskifte blev sat i værk
for at styrke indsatsen på pleje- og
træningsområdet for de ældre.
Udgangspunktet er, at de ældre
skal motiveres til i højere grad at
deltage i træning og så vidt muligt
i udførelsen af personlig pleje og
praktiske gøremål.

Øget bevidsthed om
fysisk aktivitet
Som en del af projektet fik 90 borgere testet deres funktionsniveau
ved projektets start. Efterfølgende
er de blevet testet ved tre og seks
måneders opfølgningsbesøg. De
foreløbige opgørelser af testresultaterne viser, at flere borgere har
opnået et bedre funktionsniveau
gennem den øgede aktivitet i
hverdagen.

Projektet er blevet taget godt
imod. Plejecentre, de udekørende

Ud over et forbedret funktionsniveau hos flere af projektets

år, og indtil videre er erfaringerne positive
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hjemmeplejegrupper, rengøringskorpset og visitationen deltager
alle, og der er stor velvilje blandt
borgere og personale. Det skaber
grobund for udvikling af kompetencer og ressourcer og mere
fokus på fysisk aktivitet i dagligdagen. Og det er nu blevet tid til at
gøre status efter det første års tid
med Fokusskifte.

deltagere, er der også andre
gode effekter. Der er blandt andet
oprettet flere gymnastikhold på
plejecentrene og skabt en øget bevidsthed om vigtigheden af fysisk
aktivitet i hverdagen såvel blandt
ældreplejens personale som blandt
borgerne.
Som noget helt særligt er der
startet et pilotprojekt op i den
udekørende plejegruppe Boulevarden. Borgerne kan låne en
såkaldt fodcykel, som hjemmeplejen instruerer dem i at bruge.
På baggrund af disse cykler har
hjemmeplejen kunnet motivere
flere til en højere grad af aktivitet
i hverdagen. Personalet fortæller,
at det virker, som om borgerne
er glade for fodcyklerne, og at de
cykler lystigt af sted.

Resultater fra Projekt Fokusskifte
De foreløbige resultater af testen af de ældres formåen kan ses på
Espens Vænges hjemmeside: http://www.espensvaenge.htk.dk/
Projekt%20Fokusskift.aspx.
Det er ikke alle testdata, der er bearbejdet endnu, men testresultaterne vil blive opdateret løbende.

Projektet forlænges
Projektet er blevet forlænget frem
til ultimo juni 2009, og projektets anden del starter op med en
opfølgning og videreudvikling af
første fase. Der vil bl.a. være fokus på at øge den fysiske aktivitet
på plejecentrene yderligere samt
give inspiration til udvikling af et
sæt fysiske funktionstest til brug i
visitationsprocessen.

En projektrapport samler alle erfaringerne fra Projekt Fokusskifte og
forventes færdig i slutningen af december. Den vil være tilgængelig
på Espens Vænges hjemmeside medio januar.

Derudover skal hjemmeplejens
personale have støtte til fortsat at
identificere borgernes ressourcer. I

samarbejde med den enkelte borger skal disse ressourcer bruges
i de daglige aktiviteter, ligesom
der skal sættes mål for funktionsniveauet. Også anden fase af
projektet vil munde ud i en skriftlig
rapport med en opgørelse over
effekten.

Sideløbende vil der foregå yderligere kompetenceudvikling af
personalet i den udekørende hjemmepleje gennem projekt ”Vellykket
Aldring” samt et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på
plejecentrene, hvor der i samarbejde med Dansk Arbejder Idræt

sættes fokus på det fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. Endvidere
er et OL for ældre på kommunens
plejecentre også på tegnebrættet.
Aktivitetscentret Espens Vænge
Konny Riising,
områdeleder

Første kommune med
gratis, trådløst net
Høje-Taastrup Kommunes
borgere har fået nye digitale
muligheder i det offentlige
rum – på gader og stræder,
indkøbscentre og cafeer.
Høje-Taastrup Kommune er
den første kommune, der er
til stede på Gratis Danmarknetværket med information og
tilbud til borgerne.
Gratis Danmark-netværket er
åbnet i Høje-Taastrup Kommune,
og kommunen har valgt at bruge
denne nye, spændende kanal til
at markedsføre sine tilbud overfor
borgere og på længere sigt også
turister. Borgerne er derfor de første i landet, der kan finde informationer og tilbud fra kommunen via
netværket. Åbningen blev markeret ved et pressemøde på Cafe
Mango på Taastrup Hovedgade.

Danmark-netværket er en af
måderne at nå borgerne på og
styrke kontakten med dem.
Workshop for medarbejdere
Hvilken type information, der
skal ud til borgerne på det
gratis, trådløse internet blev
tilrettelagt på en workshop med
virksomheden Gratis Danmark og
medarbejdere fra Høje-Taastrup
Kommune. Derefter har flere
medarbejdere arbejdet med at
levere informationerne.
Seks hotzoner
Premieren i Høje-Taastrup Kommune er det første skridt for Gratis Danmark, som i løbet af kort

tid forventer at være til stede i det
offentlige rum overalt i landet.
I Høje-Taastrup Kommune vil der
blive etableret hotzoner, hvor man
kan koble sig på i seks udvalgte
områder. I første omgang gælder
det Taastrup Hovedgade, men
også Høje Taastrup Torv, Hovedgaden i Hedehusene, Kæret og Smedeløkken i Sengeløse, Tingstedvej i
Reerslev og området omkring City
2 skal være hotzoner.
Områderne er valgt ud fra målinger af, hvor der færdes flest. Det
er tanken, at der med tiden skal
etableres hotzoner spredt over
hele kommunen.

Foruden almindelig informationssøgning på internettet, skal
netværket give adgang til selvbetjeningsportalen på kommunens
hjemmeside, til oplysninger om
kulturtibud, sundhedstilbud og
meget andet. Systemet kan også
benyttes via mobiltelefon.
Via Gratis Danmark-portalen får
borgerne desuden adgang til
information om f.eks. lokal trafik,
vejret og tilbud fra det lokale
erhvervsliv.
Styrket kontakt med borgerne
Høje-Taastrup Kommune arbejder
hele tiden på at gøre det lettere
for borgerne at få fat i informationer fra kommunen og på at få
flere til at bruge f.eks. de digitale
selvbetjeningsløsninger. Gratis

Høje-Taastrup Kommunes borgere er de første i landet, der kan finde informationer
og tilbud fra kommunen via Gratis Danmark netværket. Det blev markeret ved en
et pressemøde på Cafe Mango på Taastrup Hovedgade. Direktør for Gratis Dan5
mark Camilla Banja og borgmester Michael Ziegler præsenterede projektet.

Gulvvask kræver
gulvøvelser
Rengøringspersonale er udsat, når det gælder arbejdsskader og
nedslidning. Høje-Taastrup Kommune har fået 565.000 kr. fra
Forebyggelsesfonden til Projekt Rent og Sundt uden Ondt – og i
første omgang kan rengøringspersonalet i distrikt Parkskolen se
frem til både ergonomi og styrketræning
Ondt i ryg og håndled, smerter i
muskler og led. Det er, hvad en del
rengøringspersonale døjer med.
Utallige vrid af karkluden, tunge
spande og ensformige bevægelser
slider på kroppen.
En halv million til et
sundere arbejde
Det vil Høje-Taastrup Kommune
nu gøre noget ved. Kommunen
har i samarbejde med Glostrup
Kommune og BasicConsult fra
BST udarbejdet en ansøgning til
Forebyggelsesfonden, og kommunerne får hver omkring 565.000
kr. til projekt Rent og Sundt uden
Ondt. Her i kommunen betyder

det, at 20 ansatte i distrikt Parkskolen skal undervises i, hvordan
de undgår skader og forebygger
almindeligt slid.
I første omgang er de ansatte
i løbet af efteråret og frem til
slutningen af november blevet interviewet af to ergoterapeuter fra
BST. Her har de blandt andet haft
mulighed for at fortælle, om de
har ondt i det daglige, og hvad der
er særligt belastende ved arbejdet.
Samtidig skal lederne fra de to
kommuner udveksle erfaringer og
dele viden om, hvordan de bedst
muligt undgår fysisk nedslidning
hos deres medarbejdere.

Ergonomi og styrketræning
En række kurser i ergonomi skal
lære både medarbejdere og ledere
at indrette arbejdsplads, redskaber og udstyr, så det er tilpasset
medarbejderen – og ikke omvendt.
Styrketræning skal hjælpe medarbejderne til at styrke kroppen, så
de bliver bedre til at modstå det til
tider fysisk krævende arbejde.
Projektet løber til starten af 2010,
hvor medarbejderne igen interviewes. Det skal give både medarbejdere og ledere en ide om, hvordan
de forskellige initiativer har virket.
Målet er på sigt at øge medarbejdernes trivsel, nedbringe sygefraværet og udbrede erfaringerne fra
projektet til resten af kommunen.

Byrådscentret
Birgitte Dalsgaard Andreasen,
kommunikationskonsulent

Fokus på arbejdsglæde
betaler sig
I foråret 2008 afholdte Rengøringsafsnittet temadage med fokus på øget
arbejdsglæde, bedre trivsel og mindre sygefravær. Nu har man med
glæde konstateret, at sygefraværet er faldet.
Som opfølgning på temadagene blev der i november afholdt et seminar
for Rengøringsafsnittets ledere. Seminaret omhandlede situationsbestemt ledelse og anerkendende tilgang. Der blev blandt andet sat fokus
på ledelsesstile. Lederne fik flere gode værktøjer, som de kan bruge
i hverdagen til yderligere at fremme arbejdsglæden, bedre trivsel på
arbejdspladsen og fastholde det nedsatte sygefravær.
Rengøringsafsnittet har endvidere lavet en aftale med Sprogskolen om
undervisning af fremmedsprogede medarbejdere. Formålet med undervisningen er at fremme forståelsen af kulturelt samvær og styrkelse af
arbejdsrelateret dansk. Det er planen at starte undervisningen i begyndelsen af 2009.
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Rengøringsafsnittet
Inger Frydendal/
Hanne Hove Kirkelund

Rengøringsafsnittet har blandt
andet arbejdet med trivselsbarometer og ”smileys”.

At bade barnet i ord
Høje-Taastrup Kommunes børnebibliotekarer begiver sig snart ud i boligområdet Charlotteager
med bogpakker til familier med småbørn. Bogpakkerne skal inspirere dem til at udvikle gode
fælles oplevelser med bøger. Samtidig skal forældrene styrkes i at støtte deres børns sproglige
udvikling.

Kommunens biblioteker skal deltage i Kulturministeriets firårige
projekt Bogstart. Målet er at give
børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur og medvirke til, at børn er inde i en god
sproglig udvikling ved skolestart.
Denne artikels overskrift var ord,
der faldt den 4. november i byrådssalen, hvor en række børnebibliotekarer fra hele landet var
samlet til et kursus, der skulle forberede dem til Bogstart-projektet.
Børnebogsforfatteren Lotte Salling
brugte vendingen i sit oplæg, der
levende demonstrerede, hvordan
billedbøger, oplæsning, rim og
remser kan bruges til at udvikle de
små børns sprog.
På besøg i Charlotteager
Fra den 1. marts 2009 skal
børnebibliotekarerne ud i dele af
Charlotteager, hvor alle børn fra
seks måneder til tre år i løbet af
en treårig periode skal have besøg
af en bibliotekar og inviteres på
besøg på biblioteket. Familierne
skal modtage fire bogpakker i alt.
Bogpakkerne skal inspirere dem
til at udvikle gode fælles oplevelser med bøger. Samtidig er det
hensigten at styrke forældrene
i at støtte deres børns sproglige
udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier
med små børn til at benytte sig af
bibliotekets tilbud.
To tredjedele af børnene i Bogstart
har en anden etnisk baggrund end
dansk. Derfor får Bogstart også et
integrerende mål, både i forhold til
at stimulere tilegnelsen af det danske sprog og i forhold til at invitere

børnene ind i en dannelseskultur,
hvor bøger spiller en vigtig rolle.
Kræver situationsfornemmelse
At komme ind i folks private hjem
kræver bl.a. takt og situationsfornemmelse. Derfor er det vigtigt,
at biblioteket får etableret et godt
samarbejde med de øvrige kommunale instanser, der har deres
virke i området og et godt kendskab til familierne. Det arbejde
er allerede godt i gang, ligesom
hele det logistiske arbejde med
at få kortlagt, hvilke børn ordningen drejer sig om, hvor de bor og
hvilke daginstitutioner, de bliver
passet i.
Bogstart, har et samlet budget
fra 2008–2012 på i alt 16 mio. kr.
Midlerne anvendes primært på indkøb af bøger og andre materialer
til bogpakkerne, tilskud til bibliotekarernes besøg i hjemmet og til
uddannelse af personale.
Mulighed for samarbejde
på tværs
Der er ikke tvivl om, at dette projekt vil kræve en del arbejdstimer,
selvom biblioteket får finansieret
alle materialer fra en statslig pulje.
Men samtidig får biblioteket også
en enestående mulighed for at
komme ud til familier, som måske
ikke har kendskab til bibliotekets
tilbud. Og det netværk, der dannes ved at samarbejde på tværs
af sektorerne kan vise sig at være
værdifuldt i etableringen af fremtidige projekter.

Bogstarts-logoet (af illustratorerne Rasmus
Bregnhøi og Helle Vibeke Jensen samt grafiker
Maria Hagerup).

En af bøgerne i bogstart-pakkerne er Kaj
Læser bog af Mats Letén (Gyldendal).

Taastrup Bibliotek
Jens Vincents,
afdelingsleder
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Styr på styringen
Hvilke udfordringer står kommunen som helhed overfor
efter første år med aftalestyring og helt nye økonomiog lønsystemer?
I direktionens strategibrev for
2009 er der fortsat fokus på
temaet ”styr på styringen”. Med
årshjulet har vi nu fået et godt
omdrejningspunkt til at forstå de
forskellige styringsværktøjer og de
indbyrdes sammenhænge i årets
løb.
Strategibrevet taler også om det
vigtige i at videreføre kursen i den
økonomiske styring i 2009. Vi skal
bl.a. have de nødvendige redskaber, og vi skal sikre, at kompetencerne er til stede, så vi kan
anvende redskaberne.
Men hvad betyder dette mere konkret? Hvilke udfordringer står vi
som ledere og medarbejdere overfor i vores økonomiske styring? Og
hvilke nødvendige initiativer skal vi
tage for at kvalitetssikre økonomistyringen ind i 2009?
Et tilbageblik
Med byrådets beslutning om indførelse af aftalestyring i 2006 er
samtlige institutioner nu underlagt
lønsumsstyring. Herunder de gældende regler om overførsel mellem
årene og overførsel mellem løn
og drift (kronestyring). Kronestyringen er dermed blevet et af de
væsentligste fundamenter i vores
økonomiske styring. Over 1,5 mia.
kroner er omfattet – eller mere
end 70 pct. af kommunens budget.
I kølvandet på beslutningen om
aftalestyring gik kommunen sidste
år i udbud med det samlede økonomi- og lønsystem. Formålet var
bl.a. at få et system, der kunne
sikre en fornuftig integration imellem systemerne. Ønsket gik også
på at få bedre rapportmuligheder
– og i det hele taget et system,
hvis brugergrænseflade var mere
intuitiv og let forståelig.
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Valget faldt på Fujitsu’s Prisme
som økonomisystem og Silkeborg
Data (SD) til løn. Selve overgan-

gen forløb upåklageligt og systemerne har nu været i drift siden
primo 2008.
Evaluering af systemerne
Men indførelsen af to nye systemer har naturligvis været en stor
mundfuld for organisationen og
ikke mindst lederne. Det er i den
forbindelse vigtigt at erkende, at
det er en proces, hvor vi gradvist
skal blive fortrolige med funktionaliteter og muligheder. Man kan
sammenligne det med, at vi netop
har taget et kørekort og godt nok
færdes i trafikken, men at vi er
langt fra er elitebilister – endnu.
Frem til slutningen af november har vi derfor gennemført en
evaluering og kvalitetssikring af
løn- og økonomisystemet, bl.a.
via en spørgeskemaundersøgelse.
Formålet er at få et overblik over
institutionernes erfaringer og
spørgsmål pt.
Vi kan bl.a. konstatere, at vi stadig
har noget til gode mht. at udnytte
rapportmuligheder og integrationen mellem løn og økonomi. De
gældende økonomistyringsprincipper under selve aftalestyringen
skal imidlertid også tydeliggøres.
Råderummet er generelt øget og
overførselsreglerne forenklet.

Vi bliver gradvist mere
fortrolige med de nye
økonomisystemer, mener økonomidirektør Ole
Kristensen.

Kronestyring betyder
ikke frit slag
Men hvor langt rækker kompetencen og decentraliseringen, og hvilke
muligheder er der? Kronestyringen
betyder jo ikke, at der nu er frit
slag mht. at anvende en institutions
midler. Organisationen er som hidtil
bundet op på gældende politikker,
lovgivning og byrådets servicemål
i øvrigt. Decentraliseringen skal
udøves i denne respekt. Og på
udvalgte områder styres fortsat
med udgangspunkt i tværgående
bevillinger af hensyn til kommunens
samlede økonomi, bygningsmassen
eller ressource-optimering iøvrigt.
Der er derfor behov for at tydeliggøre præmisserne for vores styring,
råderum og muligheder – generelt
og på institutionsniveau.
Økonomi- og Analysecentret og
HR-Centret er i gang med at kvalitetssikre ”systemet” med mange
forskellige tiltag. Som eksempler
skal her nævnes:
•	Kontoplangennemgang på udvalgte områder
•	Bedre kobling mellem kontoplan i
Prisme og SD
•	Tydeliggøre statistikmuligheder/
udtræk i SD vedr. personale og
stillingskategorier
•	Et nyt budgetopfølgningskoncept
med udvikling af en standard
månedsrapport tilrettelagt i samarbejde de respektive områder/
institutionsledere.
•	Etablering af grunduddannelse

(styringsprincipper mm.)
•	Lettere adgang til information
om gældende økonomistyringsprincipper (som del af kommende leder-cockpit)
Tæt dialog med brugerne
Disse tiltag er nu sat i gang, og
den præcise og målrettede indsats

vil ligeledes tage afsæt i den gennemførte evaluering. Udviklingen
af vores styring og budgetopfølgning skal i det hele taget ske i en
tæt dialog med institutioner og
brugere.

af de nye økonomisystemer og
redskaber med en forbedret styring
i 2009.

Ole Kristensen,
Økonomidirektør

Det er vores forventning, at vi
med disse tiltag for alvor får gavn

Fokus på reduktion
af sygefraværet
Falck Healthcare har gennemført
en analyse af sygefraværet i HøjeTaastrup Kommune, og hvordan vi
i praksis håndterer dette. Hovedudvalget har i slutningen af oktober fået forelagt resultatet af Falck
Healthcares analyse.
Analysens hovedkonklusioner er
bl.a., at sygefraværets omfang
(6,6%) svarer til, at der gennemsnitligt hver dag er 265 medarbejdere, der er fraværende pga.
sygdom. Desuden viser analysen,
at det gennemsnitlige sygefravær
er på 24 kalenderdage pr. årsværk. Ca. 55% af de sygemeldte
er syge i over 21 dage, og hver
medarbejder har i gennemsnit 3,6
sygemeldinger pr. år.
I forhold til håndteringen af sygefraværet, er én af Falck Healthcares konklusioner, at der er en

sammenhæng mellem måden,
man sygemelder sig på, og sygefraværets størrelse. Hvis dette
udsagn viser sig at være rigtigt,
kan vi selv hurtigt gøre noget for
at reducere sygefraværet.
HR-Centret har derfor i november
gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere
i kommunen for at afdække, om
der er denne sammenhæng.
I skrivende stund har vi ikke
resultatet af undersøgelsen, men
det vil indgå i det fremadrettede
arbejde med håndtering af sygefraværet i kommunen.
Sygefraværsstatistik forelægges MED-udvalg
Sygefraværsstatistikkerne er et
andet vigtigt element i håndteringen af sygefraværet. I forbindelse
med overenskomstfornyelserne er

der bl.a. indgået en rammeaftale
som betyder, at lederne på institutionsniveau årligt skal fremlægge
en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg.
HR-Centret lægger hver måned
sygefraværsstatistikker ud på
intranettet til brug for de enkelte
arbejdspladser. Her er der mulighed for at se udviklingen hen over
året samt at sammenligne sig med
andre tilsvarende arbejdspladser.
Næste skridt i indsatsen for at
reducere sygefraværet er, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvad
der videre skal ske.
HR-Centret
Hanne Borchersen,
centerchef

Blitz
Træer skaber trivsel: Derfor har byrådet
vedtaget en træ-strategi, som skal styrke en
langsigtet grøn planlægning i kommunen. Vi
skal bevare de mange værdifulde træplantninger og sikre en bred variation i træernes
arter, alder og vækstformer. Vejstrækninger
og områder skal have deres eget særpræg
og karakter Stor variation i træarterne
forebygger også plantesygdomme – som fx
epidemier som elmesygen. Alléen af egetræer på Grønhøjgårdsvej er et eksempel på,
hvordan træer kan sætte deres præg på et
område og give det sin egen karakter (Foto:
Annemette Ravn Poulsen).
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Kulturjagt – skoleelevernes
bud på lokalhistorien
Skoleelever i Høje-Taastrup
Kommune er i fuld gang med
at tage livtag med lokalhistorien. Siden sommerferien har
de jagtet historien på gader
og stræder. De tager fotos,
skriver historier – og lægger
det hele ind på den nye portal
www.kulturjagt.htk.dk.
Kulturjagt er et brugerdrevent
projekt, skabt af elever for andre
elever. I deres jagt på lokalhistorien besøger de lokale museer
og arkiver. De finder historier og
gamle optegnelser, folketællinger
og ældre fotografier. Foreløbig har
en 6. klasse fra Selsmoseskolen,
en 7. klasse fra Grønhøjskolen og
en 8. og 9. klasse fra Hedehusene
Skole kastet sig ud i Kulturjagten –
og de er begejstrede.
Museumsinspektører
giver sparring
Museumsinspektører og arkivarer
optræder som sparringspartnere
for eleverne, der vinkler historierne og formulerer disse i deres
eget sprog.
Eleverne bruger skriveteknikker
fra danskundervisningen, når de
arbejder med det historiske materiale, og dermed bliver Kulturjagt
koblet til både dansk- og historieundervisningen.
Eleverne skriver og laver hjemmesiden for deres klassekammerater – med lærerne som rådgivere.
Hjemmesiden er tænkt som et
undervisningsmiddel, der også
efter lanceringen til marts næste
år bliver arbejdet videre med af
nye klasser, som kan udbygge med
nye historier.
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Interviews på plejehjemmet
Klasserne arbejder blandt andet
med Taastrup-Valby landsby sat
overfor nye boligområder som Taastrupgård. De har fundet frem til
oldermandens funktion og sat den
sammen med borgmesterens rolle
i dag. De har også været ude at se
de gamle huse i landsbyen.
Hedehusene bliver undersøgt på
kryds og tværs fra første bomhus
bygges på den flade Hedeboegn
til det bliver en stationsby med
industri og ny kirke bygget af sten
fra Hakkemose Teglværk. Eleverne
tager bl.a. på plejehjemmet og
interviewer beboerne om deres liv,
og de kommer i lokalhistorisk arkiv
på Skolevej i Taastrup for at finde
optegnelser.

De finder også historien i gadebilledet, når de passerer en kebabkoisk eller et pizza take away.
Der er historier om den svenske
indvandring for godt 100 år siden.
Eleverne får en idé om, hvorfor
mennesker flytter, og de kan
arbejde med, hvad vi som borgere
finder væsentligt i vores hverdag, og hvordan vi skaber os en
identitet.
Med udgangspunkt i nutiden
Alle klasserne arbejder ud fra en
vinkel, hvor de tager udgangspunkt i nutiden. Hvordan ser der
ud i kommunen i dag, hvad kan vi
få at vide om fortiden, og hvordan kan vi gøre brug af den viden
fremover?

Man må sige, at eleverne er
opfindsomme. Det gælder ikke
mindst, når de kommunikerer med
os inspektører. Vi mailer hyppigt
sammen, og jeg fik for nylig en
mail fra en elev med følgende
ordlyd: ”Du som er så gammel, du
må kunne fortælle mig noget om
sporten i Hedehusene.” Det kunne
jeg nu ikke, men det kunne Rob
fra lokalhistorisk arkiv.
Indvandring – en del
af historien
Eleverne får en fornemmelse af, at
mandsmindevinklen også er historie. Det er væsentligt at få skrevet
om indvandringen til Høje-Taastrup
Kommune. I Taastrupgård bor over
50 forskellige nationaliteter. Der er
mange, som har boet i Kommunen
i to eller tre generationer. Deres
særlige historie er også lokalhistorie. Den undersøger elever fra
Selsmoseskolen.

Jannick Reffstrup, elev på Billedskolen,
vandt konkurrencen om personillustrationer til www.kulturjagt.htk.dk.
Personen skal optræde som ledefigur
på hjemmesiden.

En vigtig del af Kulturjagt er elevernes
besøg på lokale museer og arkiver. Her
besøger Borgerskolens elever Blaakildegaard.

Når Grønhøjskolens elever går en
rundtur i området, hvor den gamle
Taastrup-Valby landsby ligger, så
er de med til at fortælle om huse
og miljøer, som kan være vigtige
at bevare. De formidler historierne, så alle elever og vi andre
kan forstå landsbyens betydning i
historien og for os i dag.
Kulturjagt på tværs af årgange
Borgerskolen arbejder med perioden 1930 til 1950 ud fra temaerne
et mini-Taastrup, familien, skolen
og produktion. De valgte at lave
en temauge i slutningen af november, hvor hele skolen på tværs af
årgange lavede Kulturjagt. Det er

ambitionen, at elevernes produkter
f.eks. et lerkrus inspireret af den
lokale lervareproduktion kan fotograferes og beskrives og derved
blive til historier på hjemmesiden
senere.
Seminar om nye projekter
Ved Kulturjagtprojektets historiefestival i november blev der stillet
skarpt på eleverne selv. I en jagt
på deres identitet skulle de som
borgere i Høje-Taastrup Kommune
beskrive, hvem de er. Billedskolen
og Musikskolen lavede værksteder,
der var et skriveværksted, et animationsværksted, et It-værksted
og et madværksted.

Der er i disse år megen opmærksomhed omkring samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer.
Kulturjagtprojektet har givet os
god mulighed for et konkret projekt med involvering af biblioteker
og skoler. Og sådanne projekter,
der har udgangspunkt i det brede
samarbejde, vil vi forhåbentlig
se flere af fremover. Et seminar
for de lokale museer og arkiver,
bibliotekerne og skolevæsenet i
januar skal skabe grobund for nye
fællesprojekter i kommunen.
Kroppedal
Lene Skodborg,
Museumsinspektør og projektleder

Om www.kulturjagt.htk.dk
Det er et eksternt firma, der står for produktionen af den digitale portal. Bibliotekernes webmaster lærer elever og lærere
at lægge materiale ind på hjemmesiden.
Materialet redigeres, så der ikke står forkerte oplysninger, men det er eleverne, der
bestemmer formen på den digitale portal.

Om Kulturjagt
Kulturjagt er et projekt, som Børnekulturens
Netværk under Kulturministeriet gennemfører over en toårig periode fra 2007 til 2009.
Høje-Taastrup Kommune er en af de udvalgte
14 modelkommuner indenfor ”Børnekultur i
kommunen – nye veje og metoder i arbejdet
med børn, kultur og fritid”.

Kulturminister Carina Christensen er inviteret til at åbne den digitale portal den 24.
marts 2009.

Hvis du vil vide mere om Kulturjagt i HøjeTaastrup Kommune er du velkommen til at
kontakte Lene Skodborg, museumsinspektør
på Kroppedal og projektleder på Kulturjagt i
Høje-Taastrup: tlf. 43 30 30 16, e-mail: lene.
skodborg@kroppedal.dk

11

Ændringer i gruppelivsordning
Hvis du er omfattet af en gruppelivsordning eller -aftale
skal du være opmærksom på, at der er sket ændringer pr.
1. oktober 2008.
De nye regler gælder både nuværende medarbejdere og pensionerede tjenestemænd og handler
om, hvem af dine nærmeste
pårørende, som skal have udbetalt
forsikringssummen ved dødsfald.
Hvis du er gift, betyder de nye
regler ikke nogen ændring.
Samlever sidestilles med ægtefælle
Ændringen består i, at samlevere nu er omfattet af begrebet
”nærmeste pårørende” og bliver
sidestillet med en ægtefælle. Samleveren går derfor forud for børn
og andre arvinger ved dødsfald,
hvor forsikringssummen er til
udbetaling.
De nye begunstigelsesregler betyder, at rækkefølgen for, hvem der
begunstiges, er følgende:
1. Ægtefælle/Samlever

2. Livsarvinger
3.	Arvinger iht. til testamente
4.	Øvrige arvinger (forældrelinien
eller bedsteforældrelinien)
Andre kan begunstiges
Hvis du har en samlever, kan du
selv bestemme, om din samlever
skal betragtes som nærmeste
pårørende. Hvis du ikke ønsker, at
din samlever skal have udbetalt
forsikringssummen men i stedet
dine børn eller andre arvinger,
skal du kontakte Forenede Gruppeliv eller dit pensionsselskab
med henblik på at indsende en
såkaldt begunstigelseserklæring.
Her tilkendegiver du, hvem du
ønsker, der skal have udbetalt
forsikringssummen i tilfælde af
dødsfald. Men erklæringen skal
kun indsendes, hvis du ønsker en
anden rækkefølge end den, der
fremgår ovenfor.

Hvis det af din lønseddel fremgår,
at du betaler til gruppeliv (typisk
er det tjenestemænd, reglementsansatte, lærere og ungdomsskoleleder), skal du kontakte
Forenede Gruppeliv på tlf. 39 16
78 00 eller via www.fg.dk. Hvis
gruppeliv derimod ikke fremgår af
din lønseddel, (typisk for overenskomstansatte), skal du kontakte
dit pensionsselskab for at få gennemført ændringen.
Du kan altid ændre en begunstigelseserklæring ved at kontakte
Forenede Gruppeliv eller dit pensionsselskab.

HR-Centret
Anne-Grethe Juhl,
personalefuldmægtig

Nyt om indkøb
Ny leverandør af lyskilder
Kommunen skifter leverandør
af lyskilder den 1. januar
2009. Den nye leverandør
hedder Højager Belysning
A/S. Leverandøren er fundet
efter et EU-udbud sammen
med Ishøj og Brøndby
kommuner. Vores
nuværende leverandør Dansk Belysnings
Service A/S bød også,
men deres priser - for
samme kvalitet og service – var dyrere.
Når den nye kontrakt træder i
kraft pr. 1. januar 2009, må I kun
handle hos Højager Belysning
A/S. I løbet af december måned
vil I modtage et brev sammen
med et katalog fra Højager
Belysning A/S. Et elektronisk
katalog vil fra det nye år være
tilgængeligt i Prisme Indkøb.
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Frem til 31. december 2008 skal
I bestille hos Dansk Belysnings
Service A/S, som I plejer.
Udbudsreglerne –
skærpede krav
Ved udgangen af 2009 skal EU’s
såkaldte kontroldirektiv være
indført i Danmark. Herefter vil
både kunder og leverandører, der
køber udenom udbudsreglerne
løbe en langt større risiko. Ulovlige kontrakter risikerer at blive
dømt ugyldige. Udbudsreglerne
er allerede nu strafsanktioneret i
Danmark - fx hvis kontrakten er
underskrevet uden en forudgående konkurrence. Det nye kontroldirektiv understreger anvendelse
af bøde som sanktionsmulighed
ved overtrædelser.
Hver gang en ansat i kommunen
indgår aftaler uden at overholde
udbudsreglerne, er der risiko for,

at kommunen både skal betale
bøde og erstatning.
Udbudsreglerne foreskriver, at
der skal udbydes ved køb over
500.000 kr. i en kontraktperiode,
som et annonceringsbud eller som
et EU udbud, hvis købet er over
1.535.844 kr. Som enhed har du
måske kun et køb på 50.000 kr.,
men hvis andre enheder i kommunen har indkøb af samme vare
eller tjenesteydelse, så skal vi
udbyde. Kontakt os gerne, hvis du
har spørgsmål.

Økonomi- og Analysecentret
Indkøbsfunktionen

Vi måler på vores service
Borgerservice kommer til udtryk i ethvert møde, vi som medarbejdere har med borgerne
– på rådhuset, på en skole, på et plejecenter. Borgerne bedømmer os hver gang, ikke kun
på det faglige, men også på vores evne til at være venlige, imødekommende og serviceorienterede.
I kommuner er begrebet borgerservice ofte hæftet op på afdelinger af samme navn, dvs. de
traditionelle borgerservicebutikker.
Men borgerservice kommer til
udtryk overalt i kommunen, hver
eneste dag, i ethvert møde vi som
medarbejdere har med borgerne.
Skoler, daginstitutioner, biblioteker
mv. danner alle rammen om dette
møde.
Med udgangspunkt i ”Servicemål
for Borgerkontakt” og i direktionens strategibrev arbejder Borgerservicecenteret med servicemål og
serviceorientering.
Omdømme og fordomme
Vi kender det alle: Når vi har kontakt med vores forsikringsselskab,
er i et supermarked eller går på
restaurant - ja, så vil vi have god
service, og vi ved præcis, hvornår
vi får det og - ikke mindst - når vi
ikke får det. Vi kan dømme en hel
virksomhed ud fra en enkelt medarbejders håndtering af service og
underholder gerne vores omgivelser med vores positive eller
negative oplevelser. Sådan skabes
en virksomheds omdømme, og
der kan opstå fordomme, som er
svære at få ryddet af vejen.
Danske kommuner har igennem
historien fået et ry for at være
langsomme og bureaukratiske -

Pjecen ”Servicemål
for Borgerkontakt”

sammenfattet i begrebet skrankepaver. Virkeligheden er i dag
en helt anden, og vi kan sagtens
måle os med mange private
virksomheder i forhold til serviceorientering. Men vi kan gøre
det endnu bedre, og for mange
borgere er forholdet til kommunen
stadig præget af fordomme.
Fokus på serviceorientering
I Borgerservicecentret har vi sat
fokus på vores serviceorientering
på flere fronter, og vi arbejder
derfor med servicemål i flere sammenhænge. Servicemål er vigtige,
fordi borgerne skal vide, hvad de
kan forvente, når de kontakter os.
Og de skal også vide, om vi lever
op til det. I forhold til os selv er
det lige så vigtigt, at vi kan se,
hvornår vi gør det godt, og hvornår der er noget vi skal forbedre.
Gør vi det, vi skal?
Vores første øvelse er at sikre, at
vi lever op til målene i ”Servicemål
for Borgerkontakt”. Overholder vi
svartiderne, får vi taget telefonen
hver gang, og huskede vi lige
det med helhedsorienteringen?
Ledelse og medarbejdere skal
i fællesskab holde hinanden til
ilden, så vi hele tiden er opmærksomme.
I forlængelse af ”Servicemål for
Borgerkontakt” vil vi definere en
række servicemål, og vi starter
med tre helt konkrete mål:
1)	Responstid i omstillingen, hvor
vi sætter mål for hvor mange
procent af opkaldene, der skal
besvares inden for et vist antal
sekunder
2)	En tilsvarende responstid for
Borgerservicecenterets callcenter
3)	Ventetid i servicebutikken, hvor
der er mål for, hvor mange procent af de personlige henvendelser, der skal være påbegyndt
inden for et vist antal minutter
Målene og målopfyldelsen vil blive
publiceret på hjemmesiden og i
annoncer, så alle kan følge med

Jeg vil opfordre alle institutioner til at
sætte fokus på god borgerservice, siger
centerchef for Borgerservice Peer Anker
Hansen.

i udviklingen. Vi vil også fortsat
publicere, hvornår vi har spidsbelastninger i servicebutikken ved
hjalp af vores ventetidsur illustreret med grønne, gule og røde tider.

Servicemål for
Omstillingen:

Mindst 85%

Mindst 95%

Besvaret før

Besvaret før

60 sek. i %

120 sek. i %

August

85

96

September

88

94

Måneder:

Eksemplet her er fra omstillingen, hvor målet
fx kunne se sådan ud og med brug af grønne
og røde farver for at vise om målet er opfyldt.

Lokale servicemål
I de enkelte teams i centeret
arbejdes der også med lokale
servicemål. Vi vil bl.a. se på vores
breve til borgerne, og hvordan
de kan gøres endnu bedre både
i sprog og opsætning. Desuden
vil hvert team se på, hvordan de
inden for netop deres område kan
udvikle servicen.
Sund fornuft
Nogle gange handler det om at
bruge sin sunde fornuft. Når vores
servicebutik åbner om morgenen,
står der altid borgere og venter på
at få klaret deres ærinde. Vi har
scoret nogle nemme points ved
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altid at åbne et par minutter før
den officielle åbningstid, for det er
tydeligt at se, at borgernes tålmodighed er opbrugt, hvis der skulle
gå bare 20 sekunder over tiden.
Sammenlignet med detailhandlen er det måske ikke imponerende, men mange borgere er
faktisk glade for, at vi har åbent
to gange om ugen til kl. 18, og
vores callcenter, der er baseret på
et tast-selv system, understøtter

den øgede tilgængelighed i et godt
samarbejde med bibliotekerne.
Jeg vil opfordre alle institutioner
til at sætte fokus på god borgerservice. Prøv at træde et skridt
til siden og se på jer selv udefra.
Hvordan tror I, jeres borgere
opfatter jer? Er der noget, I kan
gøre bedre? Lav evt. en brugerundersøgelse eller en fokusgruppe og
bliv klogere på jer selv, og hvordan
I opfattes af omgivelserne. Se

også på om I på jeres område kan
opstille konkrete, målbare servicemål.
Det handler om at få skabt en god
cirkel, for god service giver glade
borgere og for os, der arbejder for
borgerne, giver det øget arbejdsglæde.
Borgerservice
Peer Anker Hansen,
centerchef

International anerkendelse for
arbejdet med KVIK
Som den eneste kommune i Danmark bruger Høje-Taastrup
Kommune KVIK-modellen i hele organisationen. Kommunen
blev derfor udvalgt som oplægsholder på den europæiske kvalitetskonference for den offentlige sektor i Paris – og har høstet
stor anerkendelse for KVIK-arbejdet
Høje-Taastrup Kommune har i fire
år arbejdet med KVIK-modellen
som ramme for at udvikle kvaliteten af den service, vi leverer til
borgerne. Ingen andre kommuner
i Danmark arbejder så systematisk
med KVIK-modellen, som vi gør i
Høje-Taastrup. Derfor er kommunen også ret unik i Danmark, når
det drejer sig om at fastholde et
helhedsorienteret fokus på kvalitetsudvikling.
Udvalgt som eksempel på
bedste praksis
I det daglige arbejde bliver vi
selvfølgelig inspireret af, hvordan
tingene gøres i andre danske kommuner. Men internationalt er vi
med til at udvikle nye metoder til
at fastholde fokus på kvalitetsudvikling i det offentlige.
I oktober måned blev den femte
europæiske kvalitetskonference
for den offentlige sektor afholdt
i Paris. Blandt de 1250 deltagere
var tre repræsentanter fra HøjeTaastrup Kommune, som holdt et
oplæg om arbejdet med KVIKmodellen. Sammen med to andre
danske organisationer var kommunen udvalgt som et eksempel
på bedste praksis i forhold til at
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arbejde systematisk med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.
International anerkendelse
for KVIK-arbejdet
Høje-Taastrups måde at arbejde
med KVIK-modellen er altså ret
unik blandt kommuner, og i 2007
blev kommunen udpeget som
pilotorganisation i udviklingen af
en ny international standard for
anerkendelse af kvalitetsudviklingsarbejdet. Det indebar, at et
hold eksperter besøgte kommunen
og interviewede forskellige medarbejdere og ledere fra både centre
og institutioner.

Høje-Taastrup Kommune blev inviteret til
at holde oplæg på den
europæiske kvalitetskonference for den
offentlige sektor. Bagerst ses Sonja Krüger
Walter, der netop har
holdt oplæg og forrest
børne- og kulturdirektør
Karsten Holst.

Eksperterne konkluderede, at vi på
alle niveauer er gode til at arbejde
med KVIK som proces. De fik også
det indtryk, at medarbejdere og
ledere generelt er glade for især
dialogen, som KVIK-arbejdet er
med til at skabe på de forskellige
arbejdspladser. Til gengæld kan
vi godt blive bedre til at arbejde
mere systematisk med resultater
og til at kunne dokumentere, hvad
det er vi rent faktisk er gode til og
hvorfor. Det vil vi derfor forsøge at
gøre noget ved i de kommende år.
Kommunens arbejde med KVIK
bliver hædret med en international
pris, som uddeles til næste sommer.

Økonomi- og Analysecentret
Sonja Krüger Walter,
kvalitetskonsulent

KVIK-stafet:

KVIK har bidraget til bedre
trivsel i Driftsbyen
KVIK-modellen er et vigtigt redskab i kvalitetsudviklingen, som anvendes af alle enheder i kommunen, men hvordan virker den i
praksis? I KVIK-stafetten får ledere og medarbejdere lejlighed til at fortælle om, hvad de
har fået ud af at arbejde med KVIK.

Tom Søderhamn, der er centerchef
i Driftsbyen, fortæller om Driftsbyens erfaringer med KVIK.

Hvilken
enhed er du ansat i?
Driftsbyen
Hvornår har I gennemført en
KVIK-proces?
Vi har været med fra begyndelsen.
I 2005 gennemførtes KVIK første
gang med gennemgang af alle
punkter. I 2006 havde vi minikvik, hvor punkterne 3 og 7 blev
gennemgået. I 2007 havde vi igen
KVIK med gennemgang af alle
punkter.
Nævn tre forbedringsområder,
som I har fokus på som følge af
KVIK
Driftsbyen har en prioriteringsliste
med forbedringspunkter, som er
startet op ved første KVIK i 2005.
Den bliver løbende udbygget og
gennemgået. Følgende tre emner
kan fremhæves:
1. B
 edre information og kommunikation mellem alle i
Driftsbyen, både op og ned i
systemet. Vi har blandt andet
indført et nyhedsbrev fra
driftschefen samt installeret
pc-adgang til alle ansatte, da
ikke alle før har haft mulighed for at se intranettet.
2. L
 ederprofil og medarbejderprofil. Disse profiler er
blevet til i forbindelse med
teambuilding. De er en vigtig
del af vores dialog, når vi
taler trivsel, samarbejde og
kommunikation. Der arbejdes

løbende med profilerne, så de
ikke bare er et stykke papir.
3. B
 ygninger og maskinpark.
Der er ved at blive udarbejdet langtidsplaner for så
vidt angår vedligeholdelse,
udskiftning og økonomi.
Driftsbyens bygninger og
maskiner er efterhånden
utidssvarende og nedslidte.
Det er et vigtigt emne, da det
også har indflydelse på vores
priser og konkurrenceevne.
Hvordan har I arbejdet med forbedringsområderne?
Der er blevet nedsat arbejdsgrupper til de enkelte forbedringsområder. Disse grupper har lavet
oplæg, som er blevet behandlet af
henholdsvis MED-, Sikkerhed- og
ledergruppen. Derudover bliver
prioriteringslisten gennemgået
mindst en gang om året af KVIKgruppen og MED-Udvalget, da vi
løbende arbejder med de forskellige punkter i større eller mindre
grad.
Hvilke resultater har KVIK-arbejdet skabt for din enhed/institution?
Med adgang til pc har medarbejderne i marken fået større mulighed for at følge med i, hvad der
rør sig overordnet i kommunen.
En sidegevinst er, at vi har fået et
elektronisk system til indberetning
af dagssedler kaldet KLIK. Inden
da foregik dette manuelt.
Arbejdet med leder- og medarbejderprofil har bidraget til en bedre
trivsel, dialog og forståelse for
vores forskelligheder samt gjort
vores arbejdsplads mere attraktiv.

Medarbejderne føler et stort ejerskab til deres arbejdsplads.
Med hensyn til arbejdet med bygninger og maskinpark forventer
vi, at vi kan skabe grundlag for en
dialog om modernisering af specielt de nedslidte bygninger. Dette
skal blandt andet resultere i, at
vi fortsat bliver betragtet, som en
moderne og attraktiv arbejdsplads.
Hvilke resultater har KVIK-arbejdet skabt for jeres brugere?
Forhåbentlig oplever vores brugere, at kommunikationen og
dialogen med Driftsbyen er blevet
bedre. For Driftsbyen selv har det
betydet, at vi er blevet bedre til
at fokusere på vores svagheder i
det daglige arbejde og derved fået
mulighed for at forbedre vores
arbejde med brugere, borgere og
os selv indbyrdes.
Hvordan vil I fortsat holde fokus
på forbedringsarbejdet?
Blandt andet ved at holde minikvik og den løbende gennemgang
af vores prioriteringsliste, hvor
nogle af punkterne indgår i vores
aftalestyring. Derudover er der
vores løbende arbejde med lederog medarbejderprofilen.
Hvem sender du stafetten videre
til? Hvorfor?
Fritid- og Kulturcentret, da de
ligesom Driftsbyen har en tæt kontakt til borgere, brugere og andre
samarbejdspartnere.

Økonomi- og Analysecentret
Sonja Krüger Walter,
kvalitetskonsulent
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Isabella og

misbrugerne
Hun har indsigt i misbrugsproblemer blandt kommunens borgere, tæt kontakt til de mange behandlingstilbud og samarbejder
med misbrugere, sagsbehandlere, politikere og mange andre.
Isabella Andersen er kommunens misbrugskonsulent.
En sagsbehandler fra Jobcentret
ringer, fordi hun er i tvivl om,
hvordan hun tackler en misbruger, der ikke vil i behandling. En
anden sagsbehandler sender en
mail, fordi hun har mistanke om
et stigende hashmisbrug hos en
ung mor. En borger har erkendt sit
alkoholproblem og henvender sig
med et akut behov for behandling.
Flere telefonopringninger. Afsted til
statusmøde på et behandlingssted.
En fyldt indbakke.
Selvom Isabella Andersen på en
typisk arbejdsdag har rigeligt at
se til som misbrugskonsulent, er
det hendes klare mål at så mange
som muligt kender til hende – og
bruger hende. Hun ser gerne, at
flere kolleger ringer til hende, at
flere bliver opmærksomme på
eventuelle misbrugsproblemer hos
borgerne.
Rådgiver i svære sager
Isabella Andersen har et bredt
kendskab til misbrug blandt
kommunens borgere, og det gør
hende i stand til at rådgive, når
en kollega støder på en vanskelig
misbrugsrelateret sag – f.eks. når
der er børn involveret, eller hvor
borgeren er afvisende overfor
behandling.
”Samarbejdet med kollegerne
er en vigtig del af mit arbejde”,
fortæller Isabella Andersen, der er
uddannet socialrådgiver.
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med henblik på, at vi sammen
finder en strategi, et passende
behandlingstilbud osv.”.
Bindeled mellem kommune og
behandlingssted
Der er mange forskellige behandlingstyper – fra ambulant
behandling og tilknytning til et
værested til et egentligt ophold på
et behandlingssted. Kommunen
køber hovedparten af alkoholbehandling hos Blå Kors og Lænken,
og stofmisbrugere bliver som regel
henvist til KABS (hører under
Glostrup Kommune), der har en
række behandlingstilbud.
Isabella Andersen har et indgående kendskab til de forskellige
tilbud og står for visitationen af
borgerne. Hun følger op på behandlingen i form af møder med
borgeren og behandlingsstedet, og
det enkelte behandlingssted udarbejder løbende en skriftlig status.
”Det er mit job at være bindeled
mellem kommunen og behandlingsstederne”, siger hun.
Hvis en borger henvender sig
direkte til et behandlingssted,
modtager hun en indstilling, som
hun sædvanligvis godkender:

Hun er ofte i dialog med eksempelvis sagsbehandlere fra
Jobcentret, der jævnligt støder på
misbrugere:

”Det må ikke være for besværligt
at komme i behandling. Vi har den
målsætning, at borgeren skal være
i behandling så hurtigt som muligt
og ifølge behandlingsgarantien
indenfor 14 dage. Men jeg følger
op på alle behandlinger og holder
løbende øje med, hvad vi får for
pengene”.

”Et hashmisbrug kan stå i vejen
for at få et arbejde, og i de tilfælde
sparrer jeg med sagsbehandleren

Kortlægning af misbrug
Isabella Andersen er i øjeblikket
ved at kortlægge misbruget i kom-

Som misbrugskonsulent har
Isabella Andersen et bredt
kendskab til misbrug blandt
kommunens borgere, og
hun rådgiver blandt andet
kolleger, der sidder med de
vanskelige misbrugsrelaterede sager.

munen. Hvor mange misbrugere
er der? Hvor gamle er de? Hvori
består deres misbrug? Denne
kortlægning har indtil videre vist,
at der er meget få under 25 år i
behandling – og det hænger ikke
sammen med det billede kommunens udgående medarbejdere
har af behandlingsbehovet hos de
unge.
”Det viser jo behovet for at skærpe
opmærksomheden i forhold til
misbrug, kendskabet til behandling
osv.”, siger Isabella Andersen og
påpeger, at sager med unge misbrugere ofte er vanskelige:
”De fleste unge vil ikke erkende, at
de har et misbrugsproblem. Men
det hjælper ind imellem at presse
dem lidt for eksempel i forhold
til kontanthjælpen. I de fleste
tilfælde får de langsomt øjnene op

for, at der er nogen voksne, som
vil hjælpe. Og et massivt misbrug
er ingen hindring for en succeshistorie i sidste ende”.
Afmystificerer behandlingen
Isabella Andersen rådgiver ikke
kun medarbejderne. Hun bliver
også kontaktet direkte af borgere,
der har et ønske om at komme i
behandling, ønsker at skifte behandlingssted eller noget helt tredje. Nogle gange handler det om at
få afmystificeret behandlingen:
”Mange forestiller sig de værste ting, frygter at skulle sidde i
rundkreds og udlevere sig selv, er
ikke klar over, at behandlingen er
frivillig, individuel og tilrettelægges
efter borgerens behov og ønsker.
Så tager vi ud og besøger behandlingsstedet, og de finder ud af, at
det måske ikke er så slemt”.
Mange af de borgere, som Isabella
Andersen er i kontakt med er
svage borgere. Borgere der ofte
er vokset op i hjem med omsorgssvigt, eksempelvis hvor den ene
eller begge forældre har været

misbrugere. Men hun møder også
direktøren, der drikker for meget,
den selvstændige, der med en
kæmpe gæld ikke kan overskue
fremtiden og drukner den alkohol.
Helt almindelige mennesker, der
pludselig er havnet i et misbrug,
som de ikke selv kan komme ud
af igen.
Jeg gør en forskel
Det sker også, at virksomheder
kontakter hende, fordi de har
opdaget et misbrugsproblem hos
en ansat. Og skoler henvender sig,
hvis de har mistanke om misbrug
hos en eller flere elever og måske
oplever problemer i form af hærværk, vold eller lignende.
”Jeg beskæftiger mig egentlig kun
med borgere over 18 år, men alle
får et svar, hvis de spørger mig til
råds”, konstaterer Isabella Andersen med et smil.

”Jeg elsker udfordringerne – og
jeg kan se, at jeg gør en forskel”,
konstaterer hun.
Byrådscentret
Birgitte Dalsgaard Andreasen,
kommunikationskonsulent

Kontakt misbrugskonsulent
Isabella Andersen
Kommunens misbrugskonsulent
Isabella Andersen sidder i Socialog Handicapcentret på rådhuset.
Hvis du har spørgsmål om behandlingstilbud til misbrugere over 18
år eller mangler sparring i en konkret sag, kan du kontakte hende
på tlf.: 43 59 13 44, mobil: 23 25
93 12 eller e-mail: isabellaan@
htk.dk

Således rådgiver hun, hvor hun
kan – til gavn for de borgere det
handler om og kommunen som
helhed.

Facility Management:
Ejendomme og intern service
Som omtalt i sidste nummer af HøjTryK skulle direktionen i oktober tage stilling til det videre arbejde
med at etablere en såkaldt Facility Managementenhed i Høje-Taastrup Kommune. Enheden skal samle
interne service- og driftsopgaver, som i dag ligger
spredt i forskellige enheder af kommunen.
Direktionen besluttede, at den nye enhed skal hedde
”Center for ejendomme og intern service”. Den besluttede også, at følgende medarbejdere skal indgå i
centret:
-	Trykkeriet (to årsværk) - i dag varetaget af Byrådscentret
-	Teknisk-service medarbejdere på bibliotekerne (to
årsværk) - i dag varetaget af Kultur- og Fritidscentret
-	Teknisk-service medarbejdere på EUC (to årsværk)
- i dag varetaget af Jobcentret
-	Teknisk-service medarbejdere på Rådhuset (i alt
fem årsværk) - i øjeblikket varetaget af Borgerservicecentret
-	Teknisk-service medarbejdere på Pædagogisk Bog
central (et årsværk) - i dag varetaget af Pædagogisk Udviklingscenter

Overflytning pr. 1. marts
Medarbejderne blev orienteret af deres ledere om
beslutningen, som betyder, at de overflyttes til det
nye center pr. 1. marts 2009.
Flere lokale MED-udvalg havde indsendt høringssvar, og direktionen har kvitteret for de konstruktive
bemærkninger og konkrete forslag til den forestående
proces.
På nuværende tidspunkt arbejdes der på at ansætte
en leder af intern service-enheden. Næste skridt
bliver et udviklingsforløb, hvor berørte medarbejdere
og repræsentanter for de fremtidige ”kunder” deltager i arbejdsgrupper med det formål at udarbejde
en nøjere beskrivelse af opgaver, ansvarsområde og
kvalitetsniveau mv. i den nye intern service-enhed.
Direktionen har desuden besluttet, at der skal arbejdes hen imod, at teknisk service-personale i alle
øvrige institutioner kan overgå til den nye enhed
omkring årsskiftet 2009/10. Også disse medarbejdere
vil blive inddraget i processen i løbet af foråret.
Jørgen Lerhard
Teknisk Direktør
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Trepartsforhandlingerne 2008

Trepartsforhandlinger

Ved trepartsforhandlingerne i foråret 2008 blev parterne enige om at sætte ekstra fokus på bl.a.
kompetetenceudvikling, seniorordninger, tillidsrepræsentanters vilkår og trivsel og sundhed.

Kompetenceudvikling
Aftalen om kompetenceudvikling
har været gældende siden 1.
april 2008, og formålet med den
er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget
kompetenceudvikling. Kommunens
arbejdspladser skal foretage en
strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling af alle
medarbejdere. Det betyder, at der
skal opstilles udviklingsmål for
den enkelte eller for grupper af
medarbejdere.

Der skal foretages særlig opfølgning for medarbejdere, som har
været fraværende fra arbejdspladsen i en periode (f.eks. pga. barsel
eller længerevarende sygdom).

Der er til Høje-Taastrup Kommune
afsat 3.607.000 kr. til kompetenceudvikling. Individuelle udviklingsplaner er en forudsætning for
ansøgning om denne pulje.

Alle har krav på individuel
udviklingsplan
Alle medarbejdere har krav på,
at der udarbejdes en individuel,
skriftlig udviklingsplan. Der skal
følges op på udviklingsplanen
årligt, hvilket logisk vil være i forbindelse med en årlig MUS/GRUS.

De afsatte midler er et supplement
til den kompetenceudvikling, der
allerede finder sted i kommunen
og skal fortrinsvis anvendes til
kompetencegivende kurser/efterog videreuddannelse.

Seniorordninger
Kommunerne står generelt over
rekrutteringsvanskeligheder på
forskellige driftsområder. Den nye
rammeaftale om seniorpolitik,
som dels er en videreførelse af
eksisterende ordninger og dels
rummer en række nye muligheder
for seniorer, har til formål at fastholde de ældre medarbejdere på
kommunens arbejdspladser. Også
denne aftale har været gældende
siden 1. april 2008.
Der er i Høje-Taastrup Kommune
afsat kr. 2.386.806 til seniorinitiativer.
HU skal drøfte, hvilke seniorpolitiske initiativer kommunen ønsker
fremadrettet.

Der er både i Aftale om
kompetenceudvikling
Der skal opstilles
og Rammeaftale om
udviklingsmål
for den enkelte
Seniorpolitik krav om,
at der for hvert hoved- medarbejder eller
for grupper af
organisationsområde
medarbejdere.
etableres et beslutningsforum uden for
samarbejdsstrukturen.
Dette forum skal beslutte, hvilke kompetencegivende initiativer
og hvilke seniorpolitiske initiativer, der kan
dækkes af de to puljer.
Desuden skal der nedsættes et
forum, som skal varetage de mere
HU drøfter pt., hvordan disse fora
koordinerende og overordnede
skal sammensættes og hvilke opopgaver i forhold til udmøntningen
gaver, der skal ligge i hvilke fora.
af midlerne.

Tillidsrepræsentanters vilkår
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Aftalen om tillidsrepræsentanters
vilkår indebærer:
•	forbedrede opsigelsesvarsler for
tillidsrepræsentanter
•	regulering og forhøjelse af Akutbidraget
•	forsøgsordning vedrørende afsættelse af Akut-midler til lokale
formål
•	ændringer omkring retten til at
vælge fællestillidsrepræsentanter
•	ret til valgforbund

•	krav om ydelse af funktionsløn
til tillidsrepræsentanter, som
varetager funktioner og opgaver
i det lokale MED-bestemmelsessystem
Med virkning fra 1. april 2008
skal der indgås aftale om ydelse
af funktionsløn til tillidsrepræsentanter. Honoreringens størrelse fastsættes ud fra en konkret
vurdering af opgavevaretagelsen,
og Direktionen arbejder pt. på at

skabe en ramme for indgåelse af
disse aftaler.
Med virkning fra 1. april 2008 forøges Akut-bidraget med 1 øre pr.
ATP-pligtig time til lokale formål.
Der er tale om en forsøgsordning,
hvor anvendelsen af den lokale
pulje sker efter aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne i
HU. Der vil snarest ske en drøftelse af dette i HU. Forsøgsordningen
løber i 2008, 2009 og 2010.

Trepartsforhandlingerne 2008

Trivsel og sundhed
Der er indgået aftale om trivsel og
sundhed på arbejdspladsen.
Formålet med aftalen er:
•	at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes
trivsel og sundhed på arbejdspladsen
•	at styrke grundlaget for kommunens forebyggelses- og
fastholdelsesindsats
•	at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet
I aftalen fokuseres på jævnlige
trivselsmålinger, initiativer til
sundhedsfremme, sammenhæng
mellem ressourcer og arbejdsmængde, sygefraværsstatistik på
institutionsniveau, stress samt
indsats mod vold, mobning og
chikane.
Jævnlige trivselsmålinger
Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til, mindst hvert 3. år at foretage målinger af medarbejdernes
tilfredshed og trivsel – herunder
det psykiske arbejdsmiljø. I denne
tilfredshedsmåling er der også en
lederevaluering.
Kommunen foretager allerede
tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med APV og opfylder således
aftalens krav på dette område.
I forhold til den nuværende måde
at gennemføre trivselsmålinger er
kommunens system dog hverken
tidssvarende eller fleksibelt nok til
at i mødekomme krav og behov.
Der arbejdes derfor på at anskaffe
et system, der gør det muligt for
de lokale arbejdspladser, selv at
gennemføre nye trivselsmålinger
efter behov. Systemet skal desuden gøre det mere enkelt at følge
op på.

Initiativer til
sundhedsfremme
Høje-Taastrup Kommune har allerede initiativer til sundhedsfremme
i form af vores sundhedsordning.
Desuden bliver et fraværsprojekt
med Falck Healthcare skudt i gang
i 2009.
Sammenhæng mellem
ressourcer og arbejdsmængde
I henhold til MED-aftalens § 8, stk.
3 skal der i HU aftales retningslinier for proceduren for drøftelse
af budgettets konsekvenser for
arbejds- og personaleforhold.
Aftalen om trivsel og sundhed
udvider med krav om, at ledelsen i
HU redegør for eventuelle konsekvenser specifikt i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og
arbejdsmængde.
Sygefraværsstatistikker på
institutionsniveau
Institutionslederen skal
årligt fremlægge en institutionsbaseret statistik for
sygefravær i det lokale MED
og sikkerhedsgruppen.
I Høje-Taastrup Kommune
sker dette allerede, og vi
opfylder således aftalens
krav på dette område.

Stress
Der skal i HU aftales retningslinier
for kommunens samlede indsats
for at identificere, forebygge og
håndtere problemer i tilknytning til
arbejdsbetinget stress.
I efteråret 2008 har HR-Centret
- som noget nyt – udbudt kurser
i stresshåndtering for medarbejdere.
Endvidere vil sikkerhedsgrupperne,
også som noget nyt, blive tilbudt
en efteruddannelsesdag på deres
arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og
herunder stress vil have en større
plads på denne uddannelsesdag
med henblik på, at de lokale sik-

Sundhedsordningen er et vigtigt
sundhedsfremmende initiativ i
kommunen. De
muntre mennesker er fanget
på sundhedsdagen for de fire
stabscentre.

Det lokale MED, inklusive
den lokale sikkerhedsgruppe, skal aftale retningslinier for fremlæggelsen
samt opfølgning på sygefravær på
institutionen.

Her i kommunen er der aftalt
retningslinier for afholdelse af
omsorgssamtaler. Men som noget
nyt udvider Aftalen om trivsel og
sundhed med krav om, at såfremt tilbagevenden til arbejde på
normale vilkår er forhindret varigt
eller i en længerevarende
periode, så skal der udarKommunen er
bejdes handleplan for det
forpligtet til,
fremadrettet forløb.
mindst hvert
3. år at foretage målinger af
medarbejdernes
tilfredshed og
trivsel – herunder det psykiske
arbejdsmiljø.

sion om, at arbejdspladsen grundet driftsmæssige årsager er nødt
til at afskedige medarbejderen.

Indholdet af denne handleplan kan bl.a. være om
mulighederne for tilpasning af den sygemeldtes
jobfunktioner eller for
omplacering. Det kan dog
også indeholde en konklu-

kerhedsgrupper får mulighed for
efterfølgende at adressere og
arbejde med denne vigtige opgave
på den lokale arbejdsplads.
HR-Centret vil på baggrund af
efterårets aktiviteter og erfaringer
på ovennævnte områder arbejde
videre med at programsætte næste led i indsatsen mod arbejdsbetinget stress i begyndelsen af
2009, herunder analyse af det
faktiske behov.
Indsats mod vold, mobning og
chikane
Dette punkt er implementering af
EU-aftalen om vold og chikane.
Der skal i HU aftales retningslinier
for kommunens samlede indsats
for at identificere, forebygge
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og håndtere vold, mobning og
chikane, der finder sted i tilknytning til arbejdet. Her tænkes også
på vold, mobning og chikane fra
en tredje person (klient, borger,
bruger). Dette skal ske inden 1.
april 2010.
Allerede i begyndelsen af 2009 vil
HR-Centret som noget nyt udbyde
en række kurser om forebyggelse

og håndtering af vold. Kurserne vil
blive tilbudt medarbejdere og ledere på tværs i kommunen. Formålet
med kurserne er at mindske risiko
for sygefravær og dårlig trivsel
som konsekvens af at være sat i
utrygge situationer. Erfaringerne
fra disse kurser vil blive brugt i
det fortsatte arbejde med vold,
chikane og trusler i 2010.

Som det fremgår af ovennævnte
foregår der allerede drøftelser i HU
om håndteringen af ovennævnte
trepartsaftaler, og resultatet af
drøftelserne vil løbende blive kommunikeret ud – både i HøjTryK og
på HTKalle.
HR-Centret
Majbritt Fenger,
personalekonsulent

Kursuskatalog 2009
udkommer i december
Det kunne ligne det samme katalog fra sidste år, men når du læser
i det, vil du først og fremmest
opdage, at tilbudene i kursuskataloget i endnu højere grad end
tidligere afspejler sammenhæng i
forhold til kommunens værdier, direktionens strategibrev og de øvrige indsatsområder. Dernæst har vi også
fået en ny og længe ventet
tilmeldingsprocedure.

Samtidig er der som noget nyt
oprettet en hjemmeside kun til
kurser i Høje-Taastrup Kommune:
www.htkurser.dk. Her kan du
fremover finde alle udbudte kurser
og læse om dem, ligesom du skal

Tilmelding
Der har i flere år været ønske om
en lettere tilmeldingsprocedure, og
den kan vi endelig præsentere nu.
Alle tilmeldinger foregår via hjemmesiden www.htkurser.dk.

Indhold
Årets kurser har direkte udgangspunkt i direktionens og
centerchefernes forventninger
til områder fra bl.a. strategibrevet, som skal styrkes. Der
tilbydes således kurser, som
på forskellig vis udvikler og
styrker de tre temaer fra strategibrevet: attraktive arbejdspladser, god borgerservice og
styr på styringen.
Ved siden af disse nye kurser,
tilbyder vi igen i år en bred
vifte af generelle kurser lige fra
Docsopen til mødesagsbehandling og førstehjælp.
Ny hjemmeside
Kursuskataloget trykkes og
deles ud til alle medarbejdere i
begyndelsen af december 2008.
Har du ikke modtaget dit kursuskatalog inden jul, skal du kontakte
din leder.
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Under beskrivelsen af
det enkelte kursus er der
en tilmeldingsknap. Hvis
du ikke selv har adgang
til en pc eller ikke kan
bruge en pc, kan du få en
kollega til at hjælpe dig,
din nærmeste leder eller
den kursusansvarlige/arrangøren, som fremgår af
kursusbeskrivelsen. Ved
tilmeldingen får du straks
besked, om der er plads
på kurset, eller om du
er sat på venteliste. En
bekræftelse fra den kursusansvarlige vil være
den endelige godkendelse af deltagelse på
kurset. Som tidligere år
forudsætter deltagelse i
kurser naturligvis godkendelse fra nærmeste
leder.
HR-Centret
Anette Zacho,
HR-konsulent

tilmelde dig kurserne via hjemmesiden. Hjemmesiden er åben
for alle.

Sundhedsdage

Massage og
kondibane
i Flinteby
I slutningen af oktober lød startskuddet for den sundhedsdag,
som vi i Børnehuset Flinteby var
så heldige at vinde. Både børn og
voksne startede dagen med opvarmning på legepladsen. Opdelt
i grupper kunne børnene derefter
kaste sig over forskellige aktiviteter:
• Kondibane på legepladsen
• Fodbad/fodmassage
• Kropsmassage
•	Smage på og lugte til forskellige
madvarer
•	Lave dej samt bage boller til
eftermiddagsmaden
•	Lave spyd med blandet frugt til
eftermiddagsmaden
•	Ordne grøntsager til vores fælles frokost.

Børnene i Flinteby
er i fuld gang med
at skære grøntsager
til frokosten.

To massører skiftede til at deltage
i børneaktiviteterne og give de
voksne massage.
Efter en god og oplevelsesrig
formiddag, hvor alle børnene var
i fuldt sving, samledes vi til frokosten: pitabrød med kødfyld og
masser af grøntsager.

– både af gode oplevelser og sund
mad. Der er nok blevet fortalt en
del om dagens oplevelser ved de
forskellige middagsborde.

Børnehuset Flinteby
Lone Plougfelt,
souschef

Resten af dagen summede børnene stille rundt, glade og mætte

Sundhedsdag med trivselstræ
Rengøringskorpsets medarbejdere har en lang arbejdsdag med fysisk hårdt arbejde. Flere medarbejdere har problemer med nakke, skuldre mv.
Når man gør rent hele dagen, føler man, at man har
rørt sig nok, og derfor bruger man ikke kommunens
tilbud om træning. Og det er de færreste, der kører
rundt med en madpakke hele dagen, så løsningen er
ofte fastfood.
Vi kunne derfor godt tænke os en sundhedsdag,
der kunne hjælpe med at give nye vaner og på sigt
være med til at undgå langttidssygdom. Og vi vandt
heldigvis!
Et trivselstræ voksede frem
Da dagen endelig kom, sygemeldte vores underviser
sig imidlertid, og gode råd var dyre. Vi kunne ikke
aflyse dagen. Borgerne havde fået gjort rent i dagene
før, og flere medarbejdere var kommet ind på en
fridag. Og vi havde købt ind til sund morgenmad.
Vi besluttede derfor at gennemføre dagen som en
trivselsdag med vores eget trivselstræ. Vores servicemænd skaffede et ”træ”. Hver medarbejder fik to
papirblade: ét til at skrive dét, som fungerer godt på
arbejdspladsen, og ét til ønsket om fremtiden. Den
enkelte medarbejder fortalte så kollegaerne, hvad
de havde skrevet, inden bladene blev sat på træet.

Derefter var det tid til frokost i rådhusets kantine. Alt
i alt havde vi en rigtig god og positiv dag.
I slutningen af oktober fik hver medarbejder mulighed for at få lavet sit eget program i Wellat Work.
Og for at holde fokus på det sunde liv har vi meldt
os til et foredrag med Chris McDonald’s i midten af
december.
Rengøringskorpset
Kirsten Ellen Hansen,
daglig leder

Medarbejderne med trivselstræet. På bladene
skrev medarbejderne deres ønske for fremtidens
trivsel på arbejdspladsen.
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Lodtrækning om
sommerhuse

Hus 1: 6 soverpladser

Så er det igen tid til at tænke på sommerferie – og deltage i lodtrækningen om at
leje et af feriefondens sommerhuse i højsæsonen. Høje-Taastrup Kommunes feriefond
har fire huse. Der ligger tre i Odsherred og ét i Marielyst.
Hus
Hus
Hus
Hus

1
3
5
6

–
–
–
–

Irisvej – Marielyst – Væggerløse
Rådyrvej – Høve Strand – Asnæs
Møståen – Nyrup Strand – Nykøbing sjælland
Pajesøvej – Nyrup Strand - Nykøbing sjælland

Der er nærmere præsentation af husene på HTKalle (Løn og Personale > Medarbejdervilkår > Feriefonden). HUSK, at du kan få adgang til HTKalle fra din private pc,
hvis du har internetadgang.
Højsæsonen starter lørdag den 6. juni i uge 24 og slutter lørdag den 5. september i
uge 37.
Lejeperioden er fra lørdag kl. 14.00 til lørdag kl. 12.00

Hus 3: 7 soverpladser

Prisen for en uge i højsæsonen er kr. 1.900,-



Ansøgningsblanket
Ansøger
Cpr.nr.:
Navn:
Arbejdsted:
Privatadresse:
Postnr.:
By:
Telefon
Arbejde:

Privat:

Mobil:

Hus 5: 8 soverpladser

Jeg ønsker at leje følgende uge (der kan kun lejes én uge)
1. prioritet – Uge:

2. prioritet – uge:

3. prioritet – uge:

4. prioritet – uge:

Jeg ønsker at leje hus nr.
1. prioritet – Hus nr.:

2. prioritet – Hus nr.:

3. prioritet – Hus nr.:

Antal lejere

Antal voksne

Antal børn

Ansøgningen skal være HR-Centret i hænde senest den 6. februar 2009. Blanketten
kan også udfyldes via intranettet (Løn og Personale > Medarbejdervilkår > Feriefonden)
Besked om resultat af lodtrækningen sendes til ansøgerne i ugen efter.
Du kan altid se på HTKalle (Løn og Personale > Medarbejdevilkår > Feriefonden >
udlejningsoversigt), hvilke huse som er ledige og hvornår.
Udenfor højsæsonen er det stadig ”først til mølle” princippet.
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helle Mølleskov via mail
hellemoe@htk.dk eller tlf. 4359 1864.

Hus 5: 4 soverpladser

Fødselsdage og jubilæer
11. december 2008
Social- og sundhedshjælper
Lone Britt Svensson
Kørende aften/nat
50 års fødselsdag

15. januar 2009
Assistent
Liselotte Bech
SFO Fløng Skole
50 års fødselsdag

4. februar 2009
Hjemmevejleder
Preben Peter Christensen
Bofællesskabet Poppel Alle
50 års fødselsdag

12. december 2008
Social- og sundhedshjælper
Liselotte Sørensen
Plejecentret Henriksdal
50 års fødselsdag

16. januar 2009
Specialarbejder
Teddy Nielsen
Driftsbyen
25 års jubilæum

7. februar 2009
Assistent
Alice Fischer
Daginstitutionen Lindevang
50 års fødselsdag

15. december 2008
Leder
Hanne Christiansen
Daginstitutionen Lyngen
50 års fødselsdag

18. januar 2009
Lærer
Anne Birgitte Walentini
Charlotteskolen
50 års fødselsdag

7. februar 2009
Rengøringsassistent
Eva Grzegorczyk
Grønhøjskolen
50 års fødselsdag

29. december 2008
Assistent
Virginia Ballester Madsen
Daginstitutionen Ny Vesterby
50 års fødselsdag

19. januar 2009
Social- og sundhedshjælper
Annette Tina Lehnsbo
Torstorp Plejecenter
50 års fødselsdag

30. december 2008
Specialkonsulent
Bo Petersen
Fritid- og Kulturcentret
50 års fødselsdag

21. januar 2009
Fuldmægtig
Karin Henrijette Creutzberg
Børne- og Ungerådgivningscentret
50 års fødselsdag

13. februar 2009
Social- og sundhedshjælper
Dorthe Karin Krogh
Kristensen
Plejecentret Baldersbo
50 års fødselsdag

1. januar 2009
Overlærer
Marianne Vinding
Charlotteskolen
25 års jubilæum

29. januar 2009
Pædagogmedhjælper
Tai Durva Angel Berling
SFO Borgerskolen
50 års fødselsdag

1. januar 2009
Leder
Lillian Kesby Nielsen
Daginstitutionen Klokken
25 års jubilæum

1. februar 2009
Centerchef
Ane Mette Stallknecht
Børne- og Ungerådgivningscentret
25 års jubilæum

6. januar 2009
Assistent
Nanna Nikoline Danielsen
Vestervænget
50 års fødselsdag

1. februar 2009
Assistent
Dorte Kjærulff Nielsen
Daginstitutionen Tumlingen
25 års jubilæum

8. januar 2009
Rengøringsassistent
Marianne Møller Hansen
Sengeløse Skole
50 års fødselsdag

3. februar 2009
Pædagogmedhjælper
Birthe Helene Fruerlund
Daginstitutionen Stenmøllen
50 års fødselsdag

15. februar 2009
Afdelingschef
Ole Seidling
Borgerservice
50 års fødselsdag
25. februar 2009
Teknisk designer
Henrik Bille Larsen
Driftsbyen
50 års fødselsdag
26. februar 2009
Fuldmægtig
Birgitte Kirsten Caspersen
Pædagogisk Udviklingscenter
50 års fødselsdag

Blitz
Ny hjemmeside viser Vestegnen frem: Syv kilometer badestrande, et
veludviklet stisystem til cykel- og vandreture og udfordrende golfbaner:
Københavns Vestegn byder på alt fra kunst i international klasse og smuk
natur til en bred palet af sjove oplevelser for hele familien. Det hele ligger
kun 20 minutter i S-tog fra Rådhuspladsen, og Vestegnssamarbejdet har
samlet tilbuddene på en ny turisthjemmeside: www.visitvestegnen.dk.
”Hedeland med bl.a. friluftsoperaen og skibakken, museet på Kroppedal og
byerne med både moderne arkitektur og købstadskvaliteter som torvedagene i Taastrup Bymidte er nogle af de tilbud i Høje-Taastrup Kommune,
vi gerne vil fremhæve gennem hjemmesiden”, siger borgmester Michael
Ziegler. På billedet skibakken i Hedeland (Foto: Kenn Thomsen).
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Hvem vil vinde en
usund marcipangris?
I år har vi overvejet at droppe
marcipangrissebassekonkurrencen
til fordel for sundheden, som står
højt på dagsordenen både i kommunen og i samfundet generelt,
men ved nærmere eftertanke
turde vi ikke.

ter på højkant. Men kun hvis du er
i stand til at finde ud af, hvor mange nisser (som den på kuponen),
der gemmer sig i dette nummer af
personalebladet. BEMÆRK: Nissen
på kuponen er kun et eksempel og
skal ikke tælles med.

Vi turde ikke skuffe vores trofaste
læsere og konkurrence-deltagere
af frygt for et oprør. Faktisk turde
vi næsten ikke tænke tanken til
ende. Vi så billeder, vi ikke ville se
– af vrede folkemængder, der løb
os over ende. Af arrige læserbreve. Og af medarbejdere, der nægtede nogen sinde mere at levere
en artikel til personalebladet.

Kan du ikke det, er der nul chance
for at sætte tænderne i en lækker,
men usund marcipangris. Bare
ærgerligt.

MEN, når det er sagt, så tillader vi
os altså også at have den holdning, at når vi spiser salater året
rundt, så kan vi godt tillade os at
trække marcipangrisene af stalden, når det er jul. Derfor svigter
vi sundheden og samfundstendenserne og skyder den årlige marcipangrissebassekonkurrence i gang.
Du har mulighed for at vinde en af
de ti lækre marcipangrise, vi sæt-

Vi trækker lod blandt de rigtige
svar, som skal skrives på kuponen.
Kommunikationsafdelingen skal
have kuponerne senest onsdag
den 17. december kl. 12. De
heldige vindere hører fra os inden
jul 

Med julehilsen fra
Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen
PS. Der er vist noget med, at
mandler er sunde, og marcipan
er lavet af mandler, og grisene er
som bekendt lavet af marcipan –
så det går nok alt sammen.


Nissekupon
Der er

nisser i personalebladet

Navn
Arbejdssted
Telefonnummer på arbejde
E-mail adresse på arbejde
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