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KOMMUNALDIRKETØRENS HJØRNE

Kurs og retning
for 2008
God service til vores borgere og
attraktive arbejdspladser for os
medarbejdere – det er nogle af
overskrifterne for 2008. Derfor har
vi igen i år valgt at sætte fokus på
aftalestyring og KVIK, som giver
den enkelte arbejdsplads større
frihed og hjælper os med at skabe
kvalitet og styring i vores arbejde.
Frihed til at vælge

Jeg har allerede set et par fortrinlige eksempler på, at vi kan få
noget godt ud af den frihed.

lederes og medarbejderes arbejde
med at prioritere fokusområderne.
Langt størstedelen af målene
vidner om et højt ambitionsniveau, en god portion kreativitet og
et knivskarpt fokus på at styrke
borgerservicen og trivslen på alle
arbejdspladser i kommunen.
Vi kan ikke score uden at have
et mål…

Med aftalestyring har vi fået klare
mål for vores arbejde. Nogle af
målene handler om den kvalitet,
som brugerne oplever. Sammen med målene om den faglige
kvalitet sætter det fokus på vores
service til borgerne.

F.eks. har en institution sparet op
til at omdanne et tidligere rygerum
til et wellnesrum. I dag kan alle
medarbejderne tage en stund i
massagestolen med noget læsestof, få lys fra en særlig lampe her
i den mørke tid ledsaget af afslappende musik eller tage en tur på
løbebåndet efter arbejde.

Andre mål lægger sig op af trivsels/APV-undersøgelsen, og en del
af dem handler om at knække en
stigende sygefraværskurve. Det
sender et stærkt signal om, at alle
arbejdspladser har fokus på at
være attraktive - for alle medarbejdere hver dag.

En anden institution har anvendt
midler fra ledige stillinger til at
sende medarbejderne på kurser,
der ikke ellers ville være råd til.

Inde i bladet kan du læse mere om
de oplevelser, som ledere og medarbejdere har haft med det første
års arbejde med målene.

…men vi skal også ramme målet!

Vi arbejder hele tiden på at gøre
tingene endnu bedre - både når
det gælder vores indsats, og når
det gælder de resultater, som vi
skaber. Her er KVIK (KValitetsværktøj til Innovation og Kompetence) vores værktøj til at sikre, at
vi får frigjort forslag til fornyelse
på både indsats- og resultatsiden.
Jeg har selv netop været med til
at gennemføre min første KVIKselvevaluering i direktionen. Den
erfaring jeg har gjort mig er, at vi
fremover skal være endnu skarpere på, hvilke resultater vi gerne
vil nå – både i KVIK og aftalestyring – men frem for alt i vores
daglige arbejde og samarbejde
med kollegaer og borgere. Og det
er sikkert en erfaring mange af jer
har gjort før mig. Derfor skal vi
alle sammen løbende følge op på,
om vi når det, som vi gerne vil!
God arbejdslyst i 2008!

Lad os se flere af den slags eksempler på, hvordan ledere og
medarbejdere sammen arbejder
på at få en bedre hverdag. I kan
bruge aftalestyring til at prioritere
og vælge i hverdagen ud fra de
behov, som I har på netop jeres
arbejdsplads.
Derfor var det også en stor begivenhed, da ca. 60 arbejdspladser
lige inden jul kom med i aftalestyringen. Det betyder, at alle kommunens arbejdspladser nu arbejder ud fra aftalestyring og dermed
arbejder målrettet på at sikre den
bedste kvalitet for borgerne på
den mest effektive måde.
I direktionen har vi henover
efteråret med stor interesse fulgt

Hugo Pedersen
kommunaldirektør

Blitz
Pris til vandværk. Høje-Taastrup Kommunes
nye vandværk på Agrovej modtog i december
Realkredit Danmarks lokale Kloge m2-pris.
Prisen er på 15.000 kr. Kloge m2-prisen går
til virksomheder, der har etableret eller renoveret deres fysiske rammer, så man bliver
inspireret til at tænke klogt og utraditionelt.
Vandværket modtog prisen for at have bygget
fremvisningsvenligt – f.eks. har vandbehandlingsfiltrene glasoverdækning, så skoleklasser
og foreninger kan se, hvad der kræves for at
få leveret rent drikkevand. På billedet viser
vandchef Kim René Hansen fra Driftsbyen
tegningerne af vandværket frem.
Foto: Kenn Thomsen.
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Din mening
om personalebladet
Informationsafdelingen
inviterer til læsermøder
om personalebladet.
Lige nu har du personalebladet i
hånden. Hvad synes du om det?
Hvad læser du i personalebladet?
Er der noget stof, du gerne vil
have mere af – eller mindre af? Er
der noget stof, du savner? Hvor
gør vi det godt, og hvor kan vi
gøre det endnu bedre?
Vi gør os umage hver gang, vi
laver bladet. Men én ting er vores
bestræbelser – noget andet er
læsernes oplevelse. Vi får løbende
tilbagemeldinger fra jer, men nu vil
vi gerne et spadestik dybere.
Derfor inviterer vi til et par læsermøder her i foråret, hvor vi over
en kop kaffe kan få en snak med
jer og blive klogere på, hvad I synes om bladet, og hvilke forventninger og ønsker I har til det.
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s. 20
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HøjTryK. Sådan lød vinderforslaget i konkurrencen om at finde
det nye navn til personalebladet.

I januar strømmede det ind med forslag til, hvad personalebladet
skulle hedde. Vi modtog i alt 36 kreative, opfindsomme og finurlige
forslag, så der blev diskuteret godt og grundigt i dommerkomitéen,
da navnet skulle findes.
Forslagene er blevet vurderet ud fra flere kriterier: Det skulle være et
navn, der giver mening, og som kun består af ét ord - i modsat fald
vil bladet aldrig komme til at blive omtalt som andet end ”personalebladet”, og så ville vi være lige vidt. Navnet skulle være let at sige og
let at huske, og det skulle samtidig signalere, at det er Høje-Taastrup
Kommunes personaleblad. Og så skulle det jo også være fængende.
Derfor blev det HøjTryK

Når valget faldt på HøjTryK, er det fordi, det signalerer, at der er tale
om en tryksag fra Høje-Taastrup Kommune. HøjTryK signalerer drive,
fremdrift og energi - her er en kommune, hvor tingene sker. HøjTryK
er også det gode vejr, solskinnet og den blå himmel. Sidst - men ikke
mindst - rummer HøjTryK jo også bogstaverne HTK.
Vindere af konkurrencen

Der var stillet to biografbilletter på højkant, og vinderen blev webkonsulent Brian Andersen.
Blandt de øvrige forslag har vi trukket lod om to æsker chokolade.
Vinderne blev Torben Elvig Jakobsen fra Hjemmeplejens Rengøringskorps og Britt Runge Vestergaard fra Driftsbyen.
Der skal lyde et tillykke til alle tre vindere, som vi kontakter direkte.

Vi vil gerne mødes med læsere fra
så mange forskellige arbejdsområder som muligt, fra forskellige
funktioner og også gerne både
ledere og medarbejdere. Vi regner
med at afholde 2-3 møder i løbet
af foråret med ca. fem læsere
pr. gang. Møderne vil vare 1½-2
timer.
Hvis du gerne vil deltage i et
læsermøde og give din mening
tilkende om personalebladet,
kan du skrive en mail til
Informationsafd@htk.dk eller ringe
til Birgitte Städe på tlf. 4359 1849.

4

Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Gode kommentarer

Flere har benyttet konkurrencen til også at komme med uddybende
kommentarer om personalebladet. En melding er f.eks., at mange stadig foretrækker et ikke-elektronisk massemedie, som man kan holde
i hånden. Det skal være et blad fyldt med aktuelle emner og tilbud og
være en positiv inspiration for den enkelte medarbejder. Og så skal
det være et blad, hvor der bliver berettet om nyheder og information
fra alle steder i kommunen.
Vi er glade for meldingerne. Vi tager dem til os, og vi vil fortsat gøre
os umage med at leve op til forventningerne.
Der skal lyde en stor tak til alle deltagerne i konkurrencen. Nu har
barnet fået et navn – tag godt imod det!
Venlig hilsen
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

350-året for
Høje Taastrupfreden markeres
I 1658 drog den svenske konge Karl X Gustaf med sin hær
hærgende gennem Danmark fra Jyllandssiden – hjulpet af
isvinteren, som gjorde det muligt for hæren at krydse først
Lillebælt og senere Storebælt via Langeland og Lolland.

Som bekendt endte den affære
med, at den danske kong Frederik
III blev tvunget til at afstå Skåne,
Halland og Blekinge i Sverige foruden Bohus og Trondhjem i Norge
samt Bornholm til den svenske
konge.

350-året for begivenhederne
markeres flere steder – blandt
andet ved et stort arrangement
i Roskilde Domkirke den 26.
februar. Men her i Høje-Taastrup
Kommune tager vi naturligvis fat
nogle dage før.

Forræderisk greve

Udstillinger

Forhandlingerne, der førte til
afgivelsen af de hidtidige danske besiddelser, fandt sted i Høje
Taastrup Præstegård. Blandt
hovedpersonerne her var greven
Corfitz Ulfeldt, som på forræderisk
vis hjalp svenskekongen til at opnå
indrømmelserne fra den danske
konge.

Fra den 6.-29. februar viser Byhistorisk Samling & Arkiv/Kroppedal
udstillingen ”Fredsforhandlerne i
Høje Taastrup” på både Rådhusbiblioteket og Taastrup Bibliotek.
Her fortælles om forhistorien bag
krigen med Sverige, forhandlingerne i Høje-Taastrup, fredstraktaten,
kården i kirken og ikke mindst:
Hvorfor fejrer vi nederlag?

Forhandlingerne i Høje Taastrup
Præstegård fandt sted i dagene
den 16.-18. februar 1658. Den
26. februar samme år blev aftalen
endeligt underskrevet ved en stor
begivenhed i Roskilde Domkirke –
hvorfor fredsaftalen siden hen er
kaldt Roskilde-freden.

Foredrag og musical-scener

Torsdag den 14. februar er der
arrangement i Høje Taastrup Kirke
kl. 19. Her vil museumsinspektør
Steffen Heiberg holde foredrag om
begivenhederne i 1658, og nogle
scener fra musicalen ”Kården i

Corﬁtz Ulfeldt Lauget

Den såkaldte Roskilde-fred blev aftalt i Høje Taastrup
Præstegård. På den baggrund stiftede en række brave
mænd og kvinder i 1991 Corfitz Ulfeldt Lauget – et
gemytligt laug, der vil beklage Corfitz Ulfeldts deltagelse
i fredsforhandlingerne (lauget har således en skamstøtte!) og i øvrigt holde humøret oppe ved ”at bidrage til et
stærkt – og ikke mindst festligt - erhvervs- og kulturliv i
Høje-Taastrup Kommune”, som der står i laugets formål.
Den opgave har lauget så taget på sig lige siden ved
løbende at optage nye ”grander”, som medlemmerne
kaldes, og holde masser af selskabelige og kulturelle
arrangementer – blandt andet når lokale virksomheder
har besøg f.eks. fra udlandet, hvor man gerne vil give
gæsterne en helt særlig oplevelse.
Corfitz Ulfeldt Lauget er naturlig aktør, når 350-året for
Høje Taastrup Freden markeres i denne måned.

kirken” vil blive opført. ”Kården i
kirken” er skrevet og komponeret
af lokale kræfter og handler netop
om svenskekrigene – med inspiration fra den kårde fra krigen, der
hænger i kirken.
Søndag den 17. februar er der
højmesse i kirken med markering
af 350-året.
Rigsrådsgilde og midnatsgudstjeneste

Mandag den 18. februar markeres forhandlingernes afslutning
med Høje Taastrup-freden ved, at
Corfitz Ulfeldt Lauget (der er stiftet
til beklagelse af hans handlinger)
starter med at mødes kl. 17 i Høje
Taastrup Præstegård. Kl. 17.30 er
der samlet procession med Corfitz
Ulfeldt til hest i spidsen og med
orkester til Torstårnet og videre
til Quality Hotel, hvor lauget har
sit ”Kabinet”. Her holdes såkaldt
Rigsrådsgilde med optagelse af
nye Grander – altså nye medlemmer af lauget – med efterfølgende
middag.
Kl. 22.30 er der fakkeloptog tilbage til Høje Taastrup Kirke, hvor
der kl. 23 er midnatsgudstjeneste
med musik fra 1600-tallet – blandt
andet af Buxtehude. Også ved
denne lejlighed opføres scener fra
musicalen ”Kården i kirken”.
Arrangementer og udstillinger er
åbne for alle – dog kræves forhåndstilmelding til laugets middag
på Quality Hotel.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Byrådscentret/
Informationsafdelingen
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Nyt udbud af kopi- og printermaskiner
Vi forbereder os på et nyt indkøb
af kopi- og printmaskiner – også
kaldet multifunktionsmaskiner.
Vores nuværende serviceaftale udløber nemlig den 1. oktober 2008.
Samtidigt er mange maskiner
ved at være op til otte år gamle.
Derfor udbyder kommunens ITafdeling snart alle vores multifunktionsmaskiner og serviceaftalen på
disse maskiner.
I den forbindelse har IT-afdelingen
v/Arne M. Sørensen indgået en
aftale med et konsulentfirma, IKR.
Tidligere hed IRK Indkøbsringen.

IKR vil besøge repræsentative
institutioner. Formålet med besøgene er at undersøge, hvad kommunens behov er, så disse data
kan indgå i udbuddet.
Måske har I allerede haft besøg
af konsulentfirmaet. Hvis ikke, vil
nogen af jer få en henvendelse fra
IKR, enten via mail eller telefonisk,
for at aftale en dato, hvor de kan
komme og besøge jer.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og
Analysecentret
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Moderniseringen
af plejecentrene
slut
Der er nu sat punktum for det store
moderniseringsprojekt af plejecentrene
Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo.
Baldersbo Plejecenter, der blev indviet
i december, var det sidste i rækken.
Byggeprojektet har varet i næsten fire
år og har betydet genhusning af beboere og ﬂytning af personale. Et stort
”puslespil”, men resultatet er her nu;
moderne boliger - og ﬂere af dem.

Viste du, at….

• kommunen har ca. 260 multifunktionsmaskiner fra Ikon
• vores aftale med Ikon er baseret
på 9 mio. klik pr. år
• vi hvert år bruger ca. 11 mio.
stykker papir
Så bare en lille forbedring i totaløkonomien bredt set kan give
mange muligheder. Også selv om
det er små bække mange steder.

Moderniseringen af de tre plejecentre har stået på
siden 2004 og har både betydet renoveringer af
eksisterende bygninger og nybygninger. Resultatet er,
at der nu er i alt 170 moderne boliger til rådighed –
heraf 83 helt nye.
Boligerne er på ca. 65 m2 med køkken og bad, og fra
mange af lejlighederne er der adgang til en lille terrasse. På alle tre centre er der indrettet hyggelige og
funktionelle fællesarealer med tilhørende køkkener.
Der har været to formål med moderniseringen. Dels
skal borgerne kunne tilbydes mere tidssvarende og
moderne boliger, og dels skal de mange nye boliger
imødegå behovene hos et stigende antal ældre medborgere.
Moderne demensenhed

Som en del af hele projektet er Fløng Hjemmets
beboere blevet overflyttet til Baldersbo, der nu har en
stor enhed for i alt 27 demente borgere. Samtidig er
der oprettet flere boliger i demensenheden, så kommunen er rustet til fremtiden.
Et stort ”puslespil”

Det har været et meget stort ”puslespil” at gennemføre moderniseringerne, da det har betydet genhusning af beboere og flytning af personale på alle tre
centre. I forbindelse med flytningen har kommunen
gjort sig mange bestræbelser på at afklare den enkeltes ønsker og behov gennem samtaler med beboere,
pårørende og personale.
I det hele taget har der igennem hele projektet været
lagt meget vægt på information og kommunikation
med alle involverede parter. Det er sket for at skabe
så stor tryghed som muligt. Ud over de personlige
samtaler og brugerrådsmøder er der løbende sendt
nyhedsbreve ud til beboere, pårørende og personale.
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Centerchef Karen Kofoed holder
tale ved indvielsen af Baldersbo
Plejecenter, mens centerleder
Jette Elleby lytter.

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Minigiros hjemmeside fik prisen som
bedste daginstitutions-hjemmeside i
Høje-Taastrup Kommune.

Vinderne af Bedst på Nettet 2008. Fra venstre
Brigitte Bienert - Rævegraven, Jacob Gall - MiniGiro, borgmester Michael Ziegler, Carsten Berg MiniGiro og Pernille Neergard - Blåkilde Vuggestue.

Minigiro:

Bedste daginstitution
på nettet
IT-styrelsens landsdækkende kåring af offentlige hjemmesider i konkurrencen
”Bedst på nettet” har fået en pendant her i kommunen, hvor daginstitutionernes
hjemmesider er blevet vurderet på deres indhold og brugervenlighed.

Den integrerede institution Minigiro i Høje Taastrup
scorede førstepladsen med 74 point ud af 100 mulige,
den integrerede daginstitution Rævegraven i Hedehusene tog andenpladsen med 55 point, og Blåkilde
Vuggestue snuppede tredjepladsen med 54 point. De
tre institutioner fik diplomer overrakt af borgmester
Michael Ziegler ved et arrangement i Minigiro torsdag
den 31. januar.
Spækket med information og billeder

Om Minigiros hjemmeside lyder begrundelsen for
tildeling af førstepladsen blandt andet:
”… der er et stort overskud på siden, spækket med information og billeder fra hverdagen. Oven på dette er
der også et stort link-arkiv, som forældrene kan bruge
til at finde relevant information. Stort set alle relevante indholdsområder er med på hjemmesiden og i
meget udførlig form. Informationen på hjemmesiden
har en høj nytteværdi. Hvad enten man er forældre
eller personale, så kan man på hjemmesiden finde
information om institutionens arbejde, indslag fra
udviklingsarbejdet og billedserier fra institutionens liv.”
Aktuel og fyldestgørende aktivitetsplan

Rævegravens hjemmeside får følgende rosende bemærkninger:
”…specielt er det værd at fremhæve en aktuel og
fyldestgørende aktivitetsplan, en spændende præsentation af de pædagogiske læreplaner samt evaluering,
præsentation af bestyrelsen og referater fra de seneste møder og generalforsamlinger. Datakvaliteten er

helt i top, dokumenterne er aktuelle, og man kan som
bruger se, hvornår et dokument er publiceret eller
opdateret”.
Læsevenligt sprog

Om Blåkilde Vuggestues hjemmeside lyder vurderingen blandt andet:
”Her er en kort og god beskrivelse af børnegrupperne,
der er beskrivelse af bestyrelsesarbejdet og personale
og det hele er formidlet i et læsevenligt sprog, der
kommunikerer direkte til brugeren af siden. Til inspiration bringer institutionen også opskrifter på den
mad, der serveres i institutionen”.
Internt og eksternt bedømt

Alle kommunens daginstitutioner har flere gange i
2007 fået deres hjemmesider internt bedømt ud fra,
om de levede op til kommunens retningslinier for
struktur og indhold. Ved årets udgang opfyldte otte
hjemmesider kravene 100 procent.
Til kåring af den bedste daginstitutions-hjemmeside
udarbejdede kommunikationsbureauet Karin Sloth
Kommunikation aps et detaljeret bedømmelsesskema
med hovedområderne: relevans, nytteværdi, inddragelse, datakvalitet og formidling. Rapporten konkluderer, at der generelt er megen inspiration at hente på
de otte nominerede institutioners hjemmesider.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Byrådscentret/Informationsafdelingen
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Der er mange måder
at bruge sin ferie på
Høje-Taastrup Kommunes feriekoloni på Skansen ved
Rørvig er en oplevelse både for børn og voksne.

Michael!” Råbet flænger luften
tværs hen over sportspladsen. Jeg
er til håndboldstævne med mine
tre femteklasser, men der er overraskelse og gensyn i råbet. Øjeblikket efter springer den ellers så
hårde 11-årige pige mig om halsen
og krammer mig inderligt.

for en uges ferie hjemmefra, slet
ikke kunne rummes i det tilbud,
kommunen havde til dem. Jeg
overtalte en række kolleger, som
jeg vidste var villige til at gøre en
ekstra indsats, og året efter fik vi
lov til at afvikle en af kommunens
tre feriekolonier.

nogle har problemer i skolen pga.
lærings- eller adfærdsproblemer,
nogle er kulturelt fattige og måske
aldrig har været uden for kommunegrænsen før, og nogle er helt
almindelige børn uden specifikke
vanskeligheder, der bare skal have
en ferie uden deres forældre.

Jeg kan ikke længere huske hendes navn, men jeg kan tydeligt
huske hende. Vi var vistnok flere i
gruppen, der fik en klump i halsen
og en tåre i øjenkrogen over at
skulle sige farvel til hende ved
bussen med vores viden om det
liv, hun vendte tilbage til efter en
uges ferie.

Omsorg i faste rammer

Alle nyder de godt af vores struktur, vores anerkendende tilgang
til mennesker, vores omsorg og
vores mange tilbud af spændende
aktiviteter.

For børnene var det en øjeblikkelig
succes! Det lyder, som om det er
for godt til at være sandt, men
inden for de rammer, vi skaber,
slapper børnene af.
Og det er uanset, at nogle kommer fra dysfunktionelle hjem,

Vores pædagogiske principper og
mål har lige fra starten været:

En anden gang ser jeg i City2
12-årige Hassan fra Selsmoseskolen. Ham kan jeg tydeligt huske.
Jeg tror, at han og hans kammerat
Ali gjorde et lige så uudsletteligt
indtryk på os, som vi gjorde på
dem i de syv dage sidste sommer.
Han står sammen med en flok, der
er lige så seje som han selv.
Jeg bliver lidt usikker på, hvor
sejt det er at genkende mig, så
jeg afventer lidt, at han får øje på
mig, så han selv kan bestemme,
om han vil kendes ved mig eller ej.
Men jeg har ikke nogen grund til
bekymring, for da han får øje på
mig, forsvinder City2 og den tid,
der er gået. Han lyser op i et smil
og giver mig en genert omfavnelse
ligesom sidste dag på kolonien.
(Navnene er opdigtede for at beskytte børnenes identitet.)
Kolonibanden

Fælles for de to børn er, at de har
tilbragt en uge af deres sommerferie på kolonien Skansen ved Rørvig
sammen med mig og den øvrige
”Kolonibande”.
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Jeg dannede Kolonibanden for fem
år siden, fordi jeg oplevede, at de
børn, der havde det største behov

Kolonien Skansen ligger på Skansehage
2-3 km nordøst for Rørvig.

Med på Skansen?
I 2008 står Kolonibanden for to kolonier, som ligger i uge 28 og uge 30. Hvis man
har fået blod på tanden og gerne vil deltage som leder, kan man kontakte Michael
Blem Clausen på tlf. 4084 1329, e-mail: micclausen@gmail.com.
Alle skolebørn får tilbud om at deltage i kolonien gennem deres skole. Hvis man har
kontakt til børn, som vil sætte pris på en uges ferie på Skansen, kan man kontakte
Songül Özkan i Børne- og Ungerådgivningscentret på tlf. 4359 1645.

• Vi er der for børnene – børnene
holder ferie, de voksne er på
arbejde.
• Alle børn er velkomne og man
kan ikke blive sendt hjem.
• Nul sukker, slik, sodavand og
kager mv.
• Vi er omsorgsfulde og anerkendende og opstiller tydelige
regler for samværet.
• Vi laver og serverer sund,
varieret og helst økologisk mad.
• Vi udfører selv alle praktiske
opgaver – madlavning, rengøring, oprydning og indkøb mv.
– sammen med børnene.
Idealisme uden at blive slidt ned

Hvor det var en øjeblikkelig succes
for børnene, tog det et par år, før
vi fik lært, hvordan vi kunne leve
op til vores idealer uden at slide
os selv helt ned. Lidt efter lidt har
vi fundet frem til nogle rutiner
og måder at organisere ugen og
arbejdsopgaverne på, så vi lever
op til vores pædagogiske principper og mål, uden at vi alle lægger
os syge, når ugen er ovre.
Vi gør en forskel for børnene

Men hvorfor vælger en gruppe
mennesker at arbejde så hårdt i
en uge af deres sommerferie, når
lønnen i bedste fald kan kaldes
symbolsk?
Det er der to grunde til. Den første
illustreres meget godt af de to
små historier, som indleder denne
artikel. Vi gør en tydelig og umiddelbar positiv forskel i børns liv. Vi
kan selvfølgelig ikke ændre deres
livsvilkår, men vi kan give dem en
positiv oplevelse af ikke blot at
blive rummet, men af at blive set
og anerkendt for hvem de er.
Vi oplever, at nogle af de børn,
som har været med hos os flere
år, kan bruge denne ene uge om
året til at holde hovedet oven

vande i en kaotisk hverdag. Som
et lyspunkt de kan mindes og se
frem til.

På Skansen bliver omsorg og
anerkendelse kombineret med
struktur og klare regler, og
det giver trygge rammer for
børnene.

Den anden grund hænger nøje
sammen med den første. Vi får
en mulighed for at udleve vores
pædagogiske idealer sammen med
ligesindede ildsjæle. Den personlige udvikling og faglige sparring,
der foregår, når ti pædagogiske
professionelle planlægger, udfører og evaluerer et så intenst og
ambitiøst samvær, har ingen af os
oplevet magen til i vores hverdag.
Michael Blem Clausen
lærer
Charlotteskolen
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Et godt liv
med psykisk
sygdom
Onsdag d. 27. februar 2008 kl. 9-18 er
Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune værter ved en stor messe. Det foregår
i TIK Hallerne i Taastrup, og som gæst kan
du møde spændende indlæg, underholdning og omkring 50 stande.

Der er et stort behov for større viden om det at
leve med psykisk sygdom tæt inde på livet. Derfor inviterer Socialpsykiatrien til messe onsdag den
27. februar 2008. Formålet er først og fremmest at
udbrede kendskabet til psykiatrien og skabe åbenhed
og dialog om psykiske sygdomme, behandling og
rehabilitering.
Messen er for alle

Alle er velkomne – både sindslidende, pårørende,
professionelle foreninger og organisationer samt alle
andre i lokalområdet og Hovedstadsregionen med
interesse for psykiske lidelser og de problemstillinger,
der følger med.
Messen skal være med til at nedbryde fordomme og
give et mere nuanceret billede af psykiske sygdomme, end det vi ellers møder i pressen. Samtidig
vil socialpsykiatrien gerne inspirere de besøgende
til at søge endnu mere viden til forståelse af sindets
mangfoldige vinkler.
Med messen som opstart vil Socialpsykiatrien åbne
mulighed for at etablere en permanent afdeling af
informationscentret i Høje-Taastrup Kommune efter
samme model som andre steder i landet. Informationscentret er et tilbud, hvor mennesker med interesse og behov for større viden om psykiatri og sindslidelse kan få information, støtte og inspiration.
Du kan være med til at gøre en forskel ved selv at
møde op på messen eller invitere din nabo, din kollega, dine venner og dine nærmeste til en inspirerende dag.

Dagen igennem vil der være foredrag, aktiviteter,
musik og anden underholdning på hallens store scene
eller i caféen. Det foreløbige program ser ud som
følger:
09.00:
09.15:
09.30:
10.00:
13.00:
14.00:
16.30:

Dørene åbnes
Velkomst ved arrangørgruppen
Messen åbnes af borgmester Michael Ziegler
Rapperen Per Vers og Ole Omkvæd
Café-workshop v/Lise Juul. Landsforen. for
Psykiatribrugere
Rockværkstedet spiller
Café-workshop v/Landsforeningen Bedre
Psykiatri
Messen afsluttes

Det kan du opleve

18.00:

Socialpsykiatrien har inviteret en lang række kompetente og spændende aktører med kendskab og
berøring til psykiatrien. De er alle parat til at dele ud
af deres viden og være med til at give dig en anderledes og vedkommende oplevelse.

På messens café kan gæsterne foruden kaffe og kage
få mulighed for at udveksle erfaringer, viden eller
måske udvide eget netværk.

På messen vil der være omkring 50 stande med
repræsentanter fra blandt andet landsforeninger,
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patientforeninger, pårørendeforeninger, videncentre
og arbejdspladser for mennesker i skåne- og fleksjob.
Den brede opbakning skal gøre viden og information
let tilgængelig og stimulere til dannelse af private og
faglige netværk.

Christian Egesholm
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret

Sunde tiltag på
kommunens skoler
Vandkølere og lokale politikker for mad og måltider skal være med
til skabe gode rammer for sundheden på kommunens skoler.

Nu bliver det nemt for eleverne på
Høje-Taastrup Kommunes skoler at
få et glas koldt vand, når tørsten
melder sig. Kommunen har nemlig
bevilget midler til vandkølere på
skolerne, hvis de ønsker at etablere dem. Vandkølerne skal være
med til at fremme sunde levevaner
hos eleverne.
For mange fedt- og sukkerholdige drikke

Overvægt blandt børn og unge er
et stort sundhedsproblem – også
i Høje-Taastrup Kommune. Børns
indtagelse af fedt- og sukkerholdige drikke som sodavand, juice
og kakaomælk bidrager væsentligt
hertil. Etableringen af vandkølere
skal sikre et let alternativ til de
sukkerholdige drikke.
Vandkølerne – som er gennemstrømskølere, der nedkøler postevand – skal etableres centrale
steder på skolerne. Borgerskolen
har allerede selv installeret vandkølere, som benyttes flittigt af
elever og lærere.
Lokale politikker for mad

Kommunen har også vedtaget en

mad- og måltidspolitik for folkeskolerne. Politikken er en fælles ramme for skolerne, og der
lægges op til, at den enkelte skole
formulerer sin egen udgave, der
beskriver, hvordan man vil sikre
gode rammer for børnenes madog måltidsvaner.
Den lokale politik berører bl.a.
disse emner:
• hvordan den fysiske indretning
understøtter politikken
• hvordan der arbejdes pædagogisk med mad og måltider
• hvad der sælges og serveres på
skolen – skal der være forskel på
hverdag og fest
• hvad det anbefales, at der deles
ud på personlige mærkedage
• hvordan man opfatter det at
være rollemodel for børnene.
Vigtigt at sætte ind hvor børn og
unge er

Skolerne er rammen om en stor
del af børnenes dagligdag, fra de
er 6 til 16 år, og spiller derfor en
central rolle i forhold til børnenes
vaner, når det gælder mad og
måltider. Det handler både om de
rammer for mad og måltider, der

er til rådighed på skolen og om,
hvordan skolens personale - i samarbejde med forældrene - præger
børnene.
En arbejdsgruppe med skoleledere, lærere, kantineassistenter,
sundhedsplejersker og administrationen har inden byrådets vedtagelse formuleret et forslag til madog måltidspolitikken. Forslaget har
også været til høring i skolernes
MED-udvalg og bestyrelser.
På baggrund af sundhedspolitikken

De to nyeste tiltag, der skal fremme sundheden på skolerne, skal
ses på baggrund af Høje-Taastrup
Kommunes Sundhedspolitik 2006,
hvor der står, at kommunen ønsker at fremme sunde levevaner
blandt børn og unge bl.a. ved at
”fjerne sodavand, slik og lignende
usunde fødevarer fra skoler, institutioner og dagpleje”.
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Vandkølere og lokale politikker for mad
og måltider skal være med til skabe
gode rammer for sundheden på kommunens skoler. På billedet er der gang
i Gadehaveskolens udleveringskøkken
ved frokosttid.

11

Konkrete erfaringer med aftalestyring
1. januar 2008 trådte aftaler i kraft for de enheder og institutioner, der ikke var med
i aftalestyringens første runde. Dermed er det fælles dialog- og styringsværktøj
implementeret i hele kommunen. I det følgende beskrives nogle af de erfaringer, der
allerede er gjort med brugen af aftalestyringen.

Maria Kontatou Olsson, administrativ medarbejder, Pædagogisk
Udviklingscenter:

Jeg oplever, at målene i aftalestyring hjælper os til at opnå nogle
bedre resultater, fordi vi løbende
følger op og hele tiden forsøger at
gøre det bedre og bedre. På den
måde er aftalestyring et relevant
og vigtigt redskab til at sikre den
løbende interne organisationsudvikling.
Næste gang vi skal lave vores
aftale, vil det være vigtigt for mig,
at jeg i lige så høj grad kan se
mig selv i målene fra politikere og
direktør, som jeg kan i vores egne
mål. Hvis man ikke kan se sig selv
i målene i sin hverdag, kan man
godt gå og glemme dem lidt. Det
er vi altså lykkes rigtigt godt, med
vores egne mål. – Fordi de er tilpasset min arbejdsplads, og derfor
er det naturligt for mig at følge op
på dem i min hverdag.
Ole Kristensen, økonomidirektør:

Som leder i Høje-Taastrup Kommune har jeg med aftalestyring
fået et fast og entydigt omdrejningspunkt for dialog, planlægning
og opfølgning med mine chefer.
Jeg vil fremadrettet have dialog
om aftalen tre gange om året. De
første dialoger har været rigtig
gode, fordi vi har fået fulgt op på
igangværende udfordringer og
succeser.
I kraft af min rolle som formand
for styregruppen ser jeg det
som min primære rolle at sikre
ejerskabet til aftalestyring i hele
kommunen og løbende understøtte de lokale processer med
at få tankegangen ind på rygraden. Derfor vil vi i styregruppen
også følge erfaringerne tæt, så vi
løbende kan udvikle aftalestyring
som redskab.
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Selvom aftalestyring nu er i drift,
vil der fortsat være behov for at
have fokus på resultatstyringen.
Det gælder blandet andet i arbejdet med budgettet, hvor vi skal
arbejde hen imod en endnu tæt-

tere kobling mellem økonomien og
resultat- og effektmålene. Men det
gælder også i forhold til at sikre
rammerne for, at aftalestyring
skaber synergi med vores øvrige
kvalitets- og styringsredskaber i
kommunen, som fx KVIK.
Tove Amsinck, dagplejeleder,
Institutions og Skolecenter:

Som leder betyder aftalestyring,
at jeg har fokus på vores mål og
deres opfyldelse i de forskellige
processer, der er i udviklingen af
organisationen. Der er lavet diverse handleplaner, som inddrager
alle medarbejdere, da udviklingsarbejdet starter hos den enkelte.
Og det er et fast punkt på Medudvalgsmøder.

Maria Kontatou Olsson

Aftalestyring har givet nogle
spændende samarbejdsrelationer
på tværs i organisationen. Det har
også været nødvendigt at ændre
på de forventninger, der var sat
i forhold til tidsperspektiv på enkelte områder. Det er en opgave,
hvor jeg som leder føler et stort
ansvar for at leve op til aftalen.
Lisbeth Skov, områdeleder,
Institutions- og Skolecenter:

Jeg tænker løbende aftalestyring
i mine arbejdsopgaver, men jeg
oplever ikke som sådan, at aftalestyring påvirker min hverdag.

Ole Kristensen

De aftaler, der er indgået i det område, jeg er leder for, er indgået i
det forpligtende pædagogiske netværk. Aftalen gik på områder, der
var vigtige for os at arbejde med,
aftale eller ej. Vi har målbevidst
arbejdet i en bestemt retning, og
det har så fulgt aftalestyringen.
Det har ikke været sådan, at vi
arbejder i en bestemt retning eller
sætter en bestemt proces i gang,
bare fordi vi har aftalestyring.
Fordelen er, at dialogen bliver en
løbende proces, som vi er mere
bevidste om, end hvis vi blot
havde arbejdet uden aftalestyring.
Vi har løbende dialogen på vores
netværksmøder ca. hver 14. dag.
Der er blevet sat fokus på et

Tove Amsinck

Vind en flot frugtkurv?

For at fejre at hele Høje-Taastrup Kommune kører aftalestyring fra 1. januar 2008
sætter ØAC en flot frugtkurv på højkant.
Du har mulighed for at vinde frugtkurven,
hvis du er i stand til at finde ud af, hvor
mange aftalestyrings-logoer (som de ser
ud i artiklen), der gemmer sig rundt omkring i dette nummer af HøjTryK.
ØAC trækker lod blandt de rigtige svar,
som skal skrives på kuponen. Kuponerne
skal afleveres til Stine West Dyhr i ØAC,
eller du kan maile dit svar til aftalestyring@htk.dk senest den fredag
den 22. februar 2008.

bestemt emne i alle institutioner.
Vi havde emnet oppe på et fælles
personalemøde, hvor nogle af
medarbejdergrupperne fremlagde
deres måde at arbejde med emnet
på for resten af medarbejderne.
Det havde vi ikke fået gjort, hvis vi
ikke havde haft aftalestyring.
Det gør det lettere at holde fokus
på et bestemt område i en længere periode og blive ved at vende
tilbage for at se på hvor langt vi er,
hvordan det udvikler sig, og om vi
er der, hvor vi gerne vil være.
Henrik Duus Rosengreen, områdeleder Taastrupgaard:

Det er ikke blevet lettere at være
leder, fordi aftalestyring er blevet

Konkurrencekupon
Der er

aftalestyringslogoer i HøjTryK

Navn:
Arbejdssted:
Hjemmeadresse:
Postnr:

By:

Telefonr. (om dagen):

indført. Ledelse handler jo også
om mange andre ting end aftalestyring, men med klart definerede
mål er det lettere at styre og have
retning på.
Aftalestyring er en del af den
pædagogiske hverdag i vores
institutioner. Derfor taler vi selvfølgelig om aftalestyring på vores
ledernetværksmøder. Jeg har for
nylig planlagt og arrangeret, at
en pædagogisk leder og jeg skal
deltage på et opfølgende møde i
alle mine daginstitutioner, hvor vi
skal tale aftalestyring. Her skal vi
følge op på de møder, vi afholdt i
alle institutionerne for cirka et år
siden.

Aftalestyring bliver brugt forskelligt i mine institutioner - nogle har
brugt det materiale jeg introducerede for dem sidste år, andre føler
sig mere hjemme i eget materiale. Men det er min oplevelse,
at aftalestyring er en integreret
del af den pædagogiske hverdag i
institutionerne.
Det er rent faktisk muligt at styre
efter og dokumentere de indsatser
og handlinger, der sættes i værk
i institutionerne. Aftalestyring
sætter målene på dagsordenen og
bevidstgør os i forhold til processer
og resultater.

Digitale dage - for både borgere
og medarbejdere
Ved du, at du på kommunens hjemmeside www.htk.
dk kan finde vej til digital selvbetjening inden for en
række af kommunens ydelser? Ved du også, at du
kan studere detaljerede kort og luftfotografier over
din og naboens ejendom – ja såmænd over hele
Høje-Taastrup Kommune? Og ved du hvordan digitale
kort holder styr på ledninger, rør, veje, stier og bygninger m.m. både under og over jorden?
Har du prøvet at finde inspiration til en tur i det
grønne ved at kigge i ”Grønt atlas for Høje-Taastrup
Kommune” på hjemmesiden? Har du hørt om, hvordan forældre, lærere og elever nu om dage kan kommunikere om klassens liv og aktiviteter på nettet via
elev-, lærer- og forældreintranet? Kunne du tænke
dig at se den igangværende og kommende byudvikling i kommunen markeret på de digitale kort?
Prøv selv!

Alt dette er der lejlighed til at høre om, når kommunen holder digitale dage tirsdag den 4. og torsdag
den 6. marts 2008 på rådhuset. Over de to dage
har Borgerservice, Bibliotekerne og Byrådscentret/
Informationsafdelingen sammensat et program, der

blandt andet byder på små foredrag i byrådssalen om
emnerne ovenfor.
Desuden vil personlige netguider i Borgerservice og
Rådhusbiblioteket hjælpe dig med at prøve selvbetjeningsløsninger på nettet (fx www.skat.dk, pensionsberegning på nettet og mange andre ting).
Og så er der en rask lille konkurrence med små præmier hver formiddag og eftermiddag, og alle kuponer
herfra fortsætter over i den afsluttende konkurrence
om en bærbar pc.
Vi tror, at både medarbejdere og borgere vil kunne
finde interessante emner i løbet af de to dage, og I
skal være hjerteligt velkomne! I skrivende stund er
programmets detaljer ikke på plads, men se det på
www.htk.dk eller i lokalavisen i ugerne op til arrangementet.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Byrådscentret/Informationsafdelingen
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Ud over hækken
Begejstring og entusiasme – men også usikkerhed over
for en arbejdspladskultur i total forandring – præger miljøet på Vestervænget, hvor kommunen har 80 ansatte

Af journalist Lars Ungermann
Ænderne skræpper lystigt i en lille,
solbeskinnet sø i haven. Æbletræer
omkranser søen, og i dem fornøjer
fuglene sig med efterårets sidste
frugter. En kvinde og to mænd
spadserer hver for sig rundt i den
velplejede have. Den ene tavs, de
to andre snakkende. Med sig selv.
De kigger ikke ud over hækken i
haven, men havde de gjort det,
ville de se et roligt villakvarter –
kun få minutters gang fra Taastrup
Hovedgade.
Idyllen i haven brydes af et stort
opslået telt, hvorfra der lyder
tunge bump. Støjen stammer fra
omkring et halvt hundrede mennesker, som hopper op og ned, mens
de svinger med arme og ben. Det
er medarbejderne på Vestervænget, der varmer op. Social- og
sundhedsassistenter, terapeuter,
sygeplejersker, socialpædagoger
og nogle enkelte beboere varmer
op til en debat om den konstante
udvikling og forandring, som for
tiden præger deres arbejdsplads.

Symbolsk forpustelse
Med sved på panden og en anelse
stakåndet byder Vestervængets
forstander siden januar 2006, Mogens Seider, velkommen. Han ved
det endnu ikke, men netop forpustelse vil blive et af de ord, han
skal høre mange gange på dette
møde. Den dynamiske forstander
har nemlig søsat så mange nye
initiativer og projekter på Vestervænget, at mange af medarbejderne føler sig mentalt forpustede.
Som en af de ansatte siger det:
”Alt, simpelt hen alt, er i spil. Der
sættes spørgsmålstegn ved alle
vores indøvede rutiner og vaner i arbejdet. Vi skal efter- og
videreuddanne os, arbejde mere
sammen på tværs af faggrænser,
og ikke mindst skal vi ændre hele
vores opfattelse af formålet med
vores arbejde. Det kan altså godt
gøre os forpustede og skabe usikkerhed”.
Men skønt forpustede er med-

arbejderne alligevel begejstrede
for de mange forandringer. For
nu gøres der op med vanetænkning og faggrænser. Målet er, at
Vestervængets 80 medarbejdere
fremover skal bevæge sig fra en
pasningskultur til en udviklingskultur. Og midlet er en massiv
satsning på efter- og videreuddannelse af personalet.
Over hækken
”Den omstilling, vi er i gang med,
betyder, at hvor vi førhen i arbejdet med de sindslidende ”nøjedes” med blot at sørge for, at de
fik deres daglige og mest basale
fornødenheder, skal vi nu arbejde
hen imod at udvikle beboerne til
at kunne føle sig som og være en
del af det omgivende samfund.
De skal populært sagt komme ’ud
over hækken’”, forklarer Vestervængets forstander Mogens
Seider.
Vestervænget er et af HøjeTaastrups Kommunes botilbud – et
hjem for 41 psykisk syge beboere.
Beboerne har i det meste af deres
ungdoms- og voksenliv været
psykisk syge. De har typisk været
indlagt mange år på psykiatrisk
hospital og er invaliderede i en sådan grad, at de har særlige behov
for behandling og personalestøtte
hele døgnet.
Det er ikke kun på Vestervænget,
at der gøres op med den hidtidige

Beboernes ønsker til tilværelsen på Vestervænget bliver inddraget i personalets
uddannelse, så den bliver så målrettet som muligt. Foto: Kenn Thomsen.
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behandlingspraksis i socialpsykiatrien. Nye love sidestiller i dag
sindslidende med nøjagtigt samme
rettigheder som andre borgere i
samfundet, og der stilles nu krav
om, at brugerne af psykiatrien skal
inkluderes i det omgivende samfund. Målet er udvikling af sociale
kompetencer og medansvar for
eget liv, således at muligheden for
en dag at kunne klare sig udenfor
institutionen kan blive en realitet.
”Ingen har i dag lov til at være
helt i fred. Der stilles krav til os
alle – også vores beboere. Vi
kan altså ikke bare lade hækken
gro op og tro, at verden udenfor
ikke eksisterer”, forklarer Mogens
Seider.
Kompetenceløft

Forstanderen, der selv er uddannet socialpædagog, forstår godt,
at medarbejderne kan føle sig
usikre og forpustede over omstillingsprocessen.
”Men alle vores ansatte har et
meget stort omsorgs-gen. Det
menneskesyn, ændringen er
udtryk for, ligger på linie med det,
de selv står for. Derfor er det nu
vores væsentligste opgave her på
Vestervænget at give medarbejderne reel mulighed for at leve
op til de nye krav, og derfor har
alle fået tilbud om to moduler i
en pædægogisk diplomuddannelse eller udvidede kursusforløb i
socialpsykiatrisk relationsarbejde”,
fortæller han.
”Det er et kanon godt tilbud”,
mener Hanne Jørgensen, tillidsrepræsentant for Vestervængets
social- og sundhedsassistenter.
”Først og fremmest fordi ledelsen
anerkender, at det selvfølgelig
er nødvendigt at udvikle vores
kompetencer, når der stilles helt
nye krav til os. Men også fordi det
giver os et kompetenceløft, som
kan være med til at forhindre den
udbrændthed, som der landet over
tales så meget om navnlig for os
social- og sundhedsassistenter”.
Forbundet af Offentligt Ansatte,
FOA, har da også udtrykt stor
begejstring for tilbuddet om en
videreuddannelse til medarbejderne på Vestervænget. Ikke mindst
fordi ledelsen ikke kun ønsker
at højne medarbejdernes viden

som et kollektiv, men samtidig at
denne højnelse skal være kompetencegivende for den enkelte
medarbejder.
Starter i det små

Vestervængets ansatte startede
på uddannelsen i dette efterår, og
den afsluttes i 2009. Til den tid
skal medarbejderne så have fået
den nødvendige faglige viden, der
gør, at de kan leve op til kravet om
at behandle beboerne, så disse på
sigt kan indgå mere aktivt i det
omgivende samfund.
”Flere af medarbejderne har sagt,
at det mål er lidt diffust”, fortæller Nina Borum Nielsen, der er
sygeplejerske på Vestervænget
og projektansvarlig for videreuddannelsen. ”Men det er da også
meningen, at vi skal starte med
det helt praksisnære. Nu har alle
været igennem det første forløb af
uddannelsen, og herefter skal vi så
indsamle oplysninger fra beboerne,
så deres ønsker til tilværelsen på
Vestervænget også bliver inddraget. De ønsker bliver nok ikke så
langsigtede, men f.eks. spørgsmål
om hvad de skal spise, om de selv
skal lave maden, hvem de skal
sidde ved siden af ved måltiderne
og lignende”.
Nina Borum Nielsen er sikker på,
at hendes kolleger på Vestervænget vil synes endnu bedre om
uddannelsestilbuddet, når først beboernes ønsker er klart defineret,
og de bliver inddraget i videreuddannelsen.
”Så bliver det til konkrete mål for
os alle, og selv om vi skal starte i
det små med meget praksisnære
problemstillinger, så er det netop
den eneste vej for at nå den større
ambition om på langt sigt at gøre
beboerne parate til at kigge ud
over hækken og involvere sig i
samfundet udenfor”, siger hun.
Anerkendelse fra forskere

Tilbage i teltet, hvor de ansatte
debatterede forandringskulturen
på Vestervænget, var der meget
rosende ord til såvel selve projektet som til medarbejdernes
entusiasme fra to forskere, som
har fulgt udviklingen på det socialpsykiatriske hjem og som deltog
på mødet.

Nina Borum Nielsen
er sygeplejerske på
Vestervænget og
projektansvarlig for
videreuddannelsen.
Foto: Kenn Thomsen.

”I har viljen og lysten til omstillingen og arbejder entusiastisk for
sagen. I ønsker at møde beboerne i respektfuld dialog. I møder
udviklingen med en eksperimenterende holdning, for intet er
på forhånd givet, alt kan gøres
anderledes”, sagde den ene af forskerne, Kate Groth, fra NVIE, der
er et nationalt videncenter dannet
i partnerskab mellem CVU Vest og
CVU Storkøbenhavn.
Hendes kollega Ida Kornerup
fulgte de rosende ord op: ”Projektet lægger op til, at I skal aflære
mange af de vaner og rutiner,
der ellers har styret dagliglivet på
Vestervænget og finde nye veje at
gå, vel vidende at I kan fejle. Den
kendte, trygge ramme med faste
regler og vaner er forsvundet, og
en verden af muligheder åbner sig
med al den tvivl og usikkerhed,
dette kan medføre. De udfordringer har I mødt med åbent sind,
og det er flot, selv om flere af jer
også giver udtryk for, at udviklingen kan gå for hurtigt”.
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HR-center i gang med at lægge kursen
Den 1. november så HR-centret dagens lys.
Her fortæller centerchef Hanne Borchersen
om det nye center.
Der har været travlt, lige siden Løn- og Personalecentret, HR-teamet og Arbejdsmiljø-teamet blev
lagt sammen i et HR-center. HR er en forkortelse af
Human Resources – menneskelige ressourcer - og
handler om at udvikle de menneskelige ressourcer
blandt kommunens medarbejdere.
Hvorfor har kommunen brug for et HR-center?
”Vi skal arbejde for at understøtte direktionens og
ledernes bestræbelser på at fastholde og udvikle
kommunen som en attraktiv arbejdsplads, hvor
medarbejderne trives og har et godt arbejdsmiljø.
Vejen dertil er god ledelse. Det er via god ledelse, at
vi får skabt gode arbejdspladser og gode rammer for
medarbejderne.
Derfor skal vi udvikle vores beredskab til lederne,
og det er lige fra hjælp i rekrutteringssituationen til
hjælp i de situationer, hvor vi må sige farvel til medarbejdere. Og så skal vi arbejde med alt det indimellem, nemlig trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen i det daglige”.
Opbygning af HR-centret

Hvad har I arbejdet med det første stykke tid?
”Der er store forventninger til os – f. eks. at vi kan
yde sparring og konsulentbistand til processer rundt
omkring på arbejdspladserne. Vi vil gerne kunne leve
op til de mange forventninger, men vi kan ikke trylle
fra dag 1. Lige nu er vi i fuld gang med alt det, der
knytter sig til en fusionsproces og at få klarlagt, hvad
vores strategi og kortsigtede indsats skal være. Herefter skal vi sikre, at medarbejderne har de fornødne
kompetencer til at løfte de opgaver, som vi skal løse.
2008 bliver et fusions- og opbygningsår for det nye
HR-center, så jeg håber meget, at vores samarbejdspartnere rundt omkring har lidt tålmodighed.
Vi har også en udfordring i og med, at HR-centrets
medarbejdere er placeret to forskellige steder på
rådhuset. Det betyder noget for vores interne fusionsproces, at vi endnu ikke er fysisk fusioneret, men
det er god vilje og lyst blandt medarbejderne til at
komme i gang”.

stå arbejdspladserne ved større organisationsændringer. Her kunne vi f.eks. hjælpe med at tilrettelægge
processen i forhold til tidsplan, lovgivning, aktiviteter,
hvem man skal inddrage og informere osv”.
Introduktion til nye ledere

Hvad har I fokus på i 2008?
”Ledelse og lederudvikling er vigtigt. Vi skal skabe
gode rammer for medarbejderne, og derfor skal vi
udvikle gode ledere. Jeg har talt med rigtig mange
ledere, som har peget på, at vi kan blive bedre til at
introducere nye ledere i jobbet. Én af mine kongstanker er, at vi skal have et systematisk introduktionsprogram med mentorordninger og introduktionskurser for nye ledere.
Så skal vi også se på sygefraværet, og hvordan vi
skaber trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne – det kan f.eks. være ved at få statistikker og
oversigter, der kan understøtte ledernes mulighed for
at arbejde med sygefravær.
Vi skal også se på værktøjer til ansættelse og rekruttering. Seniorordninger for at fastholde medarbejdere
er også vigtige. Og så skal vi have anerkendelsen
endnu mere ind i hverdagen – vi skal se på det, der
virker og fremhæve de gode historier. Endelig skal vi
internt i centret gøre os klart, hvad vores kernekompetencer skal være på HR-området, så arbejdspladserne ved, hvad de kan hente af bistand hos os”.
Hanne Borchersen er kommet til Høje-Taastrup Kommune efter flere år i KL. Hun kan godt mærke, at
tempoet er højere nu end dengang for 16 år siden, da
hun forlod Lyngby-Taarbæk Kommune.
”Det er blevet mere synligt, at vi alle sammen skal
løfte for at løse opgaverne. Jeg oplever, at medarbejderne her i kommunen er glade for deres arbejdsplads. Man interesserer sig for hinanden, og jeg har
kun mødt venlighed og hjælpsomhed”, slutter Hanne
Borchersen.
Birgitte Städe
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret

Hjælp og rådgivning
Hvad kan man få hjælp til i HR-centret?
”Vi skal fortsat sørge for, at medarbejderne får deres
løn til tiden. og at vi håndterer de tungere pesonalesager ordentligt. Vi skal også fortsat arbejde med at
udvikle arbejdsmiljøet. Og så skal vi udvikle HRområdet og tilpasse det ud fra behov og det muliges
kunst.
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Man kunne f.eks. forestille sig, at vi kan yde hjælp
til teambuilding eller hjælpe med at tilrettelægge
forandringsprojekter – det kan f. eks. være en ny
personalegruppe, der skal rystes sammen eller en
ledergruppe, som ønsker bistand til en proces om arbejdsfordeling og kompetencer. Vi skal også kunne bi-

- Der er nok at tage fat på
for det nye HR-center, fortæller Hanne Borchersen.

Susanne B., Elsebeth og Pernille fra Blåkilde Børnehave modtager
arbejdsmiljøprisen, som overrækkes af borgmester Michael Ziegler.

Arbejdsmiljøpris til
Blåkilde Børnehave
Blåkilde Børnehave var en af to arbejdspladser (Socialpsykia-

vores vision? I begyndelsen var
der mange forhindringer for at nå
vores vision, men med tiden er
flere og flere ting blevet mulige”,
fortæller pædagogisk leder Pernille
Neergaard.

trien var den anden), der fik overrakt arbejdsmiljøprisen på
inspirationsdagen for arbejdsglæde. Prisen gives til en arbejdsplads, der har gjort en ekstraordinær indsats for at skabe et
godt arbejdsmiljø.
I Blåkilde Børnehave har de fået
vendt en negativ spiral med dårlig
trivsel og stor personale-udskiftning, hvor de havde vanskeligt
ved at rekruttere både børn og
nye medarbejdere. I dag er hverdagen præget af, at både medarbejdere og børnene trives. Der
er endda venteliste til at starte i
børnehaven.
De fysiske rammer

Blåkilde Børnehave startede med
at vende udviklingen for halvandet år siden, og siden er det gået
stærkt. Første skridt var at gøre
noget ved de fysiske rammer.
Nogle af medarbejderne brugte
weekender og aftener på at male
lokalerne indvendigt, så det blev
et mere behageligt sted at være.
Siden har ledelsen i både børnehaven og vuggestue sat arbejdsglæde og trivsel på dagsordnen.
Bedre trivsel

”Tidligere var der meget muggen
i krogene, manglende samarbejde
mellem stuerne og fokus på det
negative i hverdagen. Jeg kan
huske min første arbejdsdag, hvor
jeg fik en ordentlig skideballe,
fordi jeg puttede te i tekanden,
som man åbenbart kun måtte bruges til kogt vand. Men det vidste

jeg jo ikke som ny medarbejder”,
siger Tanja Tang Koch.
I dag kan medarbejderne grine,
når de ser tilbage på de dårlige
resultater institutionen fik i APV/
trivselsundersøgelsen. ”Vi grinte,
da vi så resultatet igen, fordi vi
slet ikke kunne genkende det
længere. Men det var en reminder
om, hvordan vi havde haft det før”,
siger Tanja.
Anerkendelse virker

Blåkilde har brugt Appreciative
Inquiry (AI) som metode til at
vende udviklingen. Metoden tager
afsæt i, at udvikling skabes ved
at fokusere på succeser og på
anerkendelse. Ved at bruge den
anerkendende tilgang satte børnehaven fokus på nøgleord som
at lytte, anerkendelse, åbenhed,
nysgerrighed, succes m.m.
”Det startede med, at vi satte de
positive historier på dagsordnen
på personalemøderne og fjernede
nogle af de praktiske punkter, fordi
al tiden på personalemøderne
tidligere gik med praktiske ting.
Derefter har vi holdt en temadag,
hvor vi snakkede om drømmen for
Blåkilde Børnehave – hvor vil vi
gerne hen, og hvordan når vi så

Vilje og fleksibilitet

”Det har ikke været let at vende
udviklingen – det har kostet tårer”,
siger Tanja. ”Personalet har haft
en utrolig vilje til at ville vende
udviklingen - ellers havde det ikke
været muligt. De har også haft en
fleksibilitet, når det har været nødvendigt at gøre en ekstra indsats. I
dag er der ingen, der går, hvis det
hele sejler. En anden årsag er, at vi
har lavet et fælles ledelsesteam for
både vuggestuen og børnehaven.
Dette har betydet, at vi som ledere
har haft gode muligheder for at
bruge hinanden” siger Pernille.
Vi er stolte af prisen

Det er ledelsesteamet, der har indstillet børnehaven til arbejdsmiljøprisen. I Blåkilde er man glad for
at blive anerkendt for det arbejde,
der er blevet gjort og det giver
mod på fortsætte den positive udvikling. ”Det har været et kick, og
vi er stolte over at have modtage
arbejdsmiljøprisen. Det er dejligt
at blive anerkendt og belønnet
for det arbejde, vi har gjort” siger
Tanja.
Jonas Balslev Andersen
HR-konsulent, HR-centret
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/
Byrådscentret
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Værn om hinanden og værn
om arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøchef Tove Kryger har i forlængelse af en syge
periode med stress valgt at gå på pension i år. På falderebet
deler hun ud af egne erfaringer og opfordrer til større fokus
på omsorg ved sygdom og på forebyggelse af stress.

28 år nåede Tove Kryger at arbejde i Høje-Taastrup Kommune.
”28 år, der har været med opture
og nedture – helt som livet i al almindelighed udvikler sig. Heldigvis
har jeg haft flere glæder end sorger i min ansættelses-periode. Jeg
har altid haft job, hvor jeg havde
engagementet med, til glæde for
nogen og til irritation for andre.
Jeg har mødt mange, mange rare
kolleger og samarbejdspartnere,
som har givet mig en masse. Også
noget som jeg kan bruge i mit nye
liv som pensionist”, fortæller Tove.
Opbakning og omsorg

”Alt i alt syntes jeg, at HøjeTaastrup Kommune har været en
rigtig god arbejdsplads. Men én
ting ærgrer jeg mig over, at jeg
ikke har råbt ud til hele organisationen i min tid som arbejdsmiljøchef og sikkerhedsleder: ’Glem
ikke jeres syge kolleger’. Jeg har jo
hørt det før – og nu også selv oplevet – at mange kolleger er usikre
på kontakten til den syge kollega.
Men den kontakt er vigtig for den
sygemeldte og kan medvirke til,
at den syge hurtigere kommer på
job igen”.
”Jeg vil opfordre alle arbejdspladserne til at tale om, hvordan I kontakter syge og langtidssyge kolleger. Det handler ikke om kontrol
af den syge, men om opbakning
og omsorg. Fx at sende personalebladet med en kærlig hilsen, at
ringe og ønske god weekend osv.
Tag snakken i tide – før nogen
bliver syge i længere tid – fx på et
personalemøde. Og lav aftaler om,
hvem der holder kontakten, så den
ene ikke tror, at det har en anden
kollega styr på.”, foreslår Tove.
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tror jeg heller ikke, mine kolleger
og samarbejdspartere troede. Men
ingen er fredet, og det er en meget vanskelig periode at komme i”.
”Stress kommer af mange påvirkninger – det er klart. Men det er
vigtigt, at chefer, ledere og tillidsog sikkerhedsrepræsentanter er
opmærksomme på, at arbejdsmiljøet spiller en stor rolle for den
enkelte”.
”I kommunerne har der i de
seneste år været stor fokus på at
effektivisere, modernisere osv. Det
er selvfølgeligt helt i orden, men
ændringer skal have en mening –
en mening, som alle kan se, ikke
mindst dem, der skal udføre dem,
og det har vi ikke været gode nok
til i Høje-Taastrup Kommune. Alt
for ofte synes medarbejdere, at
forandring iværksættes, uden at
nogen har spurgt dem, og alt for
ofte synes medarbejdere, at de
dårligt når at tage nye ting i brug,
før noget nyt sættes i værk”.

Arbejdsmiljøchef Tove Kryger
– farvel efter 28 år i kommunen.

når man i forvejen løber stærkt for
at nå den primære opgave, man
er ansat og uddannet til,” advarer
Tove.
Arbejdsmiljøet skal være i orden

”Arbejdsmiljøet skal være i orden,
og det er det kun, hvis den enkelte
kan følge med og har indflydelse
på eget arbejde. Det hjælper altså
heller ikke at lave alverdens lederudvikling, hvis lederne ikke har tid
eller får hjælp til at udvikle deres
medarbejdere. Og se så at komme
i gang med at afskaffe arbejdsopgaver, der ikke er livsnødvendige –
de findes, det ved jeg”, siger Tove.

Respekt for indsats

”Medarbejderne er ikke modstandere af forandringer og forbedringer. De ved godt, at tingene skal
ændres en gang i mellem, så den
offentlige arbejdsplads kan yde
den bedste borgerservice, og så
de i deres virke er lige så effektive
og moderne som private arbejdspladser”.

Folkesygdommen stress

”Men ændringerne må ske i respekt for, at den enkelte i forvejen yder en meget stor indsats,
og med blik for, at presset fra
brugerne i hverdagen ikke bliver
mindre. Tværtimod forventer
brugerne mere og bedre service
og trivsel for deres børn, ældre på
plejehjem m.v.”

”Vi tror jo, at sygdom og stress
kun rammer andre. Men stress er
blevet en form for folkesygdom,
som jeg det sidste halve år har
prøvet på egen krop. Jeg troede
ikke, det kunne ske for mig, og det

”Og opgaver skal ikke uddelegeres, fordi der fx mangler personale
på rådhuset til at løse dem – det
virker håbløst og destruktivt at få
andres opgaver ’smidt i hovedet’,

”De offentlige arbejdspladser bliver
presset af manglende personaleresurser de kommende år. Det er
derfor ekstra vigtigt at passe på
de medarbejdere, der allerede er
der. Glæden ved at gå på arbejde
drejer sig langt fra alene om aflønning, den drejer i høj grad også
om et godt arbejdsmiljø, medindflydelse og trivsel - det viser de
fleste undersøgelser”.
”Jeg ved, at man ønsker høj trivsel
i Høje-Taastrup Kommune, men
sygefraværet siger desværre noget
om, at ikke alle trives lige godt.
Gør noget ved det!” siger Tove,
som slutter med en kærlig hilsen
til alle:
”Jeg vil gerne takke alle kolleger
og samarbejdspartnere for et rigtigt godt samarbejde. Jeg ønsker
alle i Høje-Taastrup Kommune en
lykkelig fremtid”.

Hold nytårsforsættet
– få hjælp til rygestop
Der er godt nyt til de medarbejdere, som ryger men har bestemt sig for, at NU skal det være slut.
I 2007 blev der udbudt to rygestopkurser hos Wellatwork, så der
kunne gå lang tid fra, at du havde
besluttet dig for rygestoppet, til
du kunne komme på kursus. Derfor har HR-teamet lavet en aftale
med kommunens Sundhedscenter
om, at medarbejderne kan deltage
i de gratis rygestopkurser, som tilbydes alle borgere i Høje-Taastrup
Kommune.
Det betyder, at der er mange flere
kurser at vælge imellem. Du kan
altid se listen over planlagte kurser
på www.htk.dk/sundhed, hvor der
er et link til rygestopkurserne.
Om kurserne

Kurserne foregår over fem mødegange fordelt på seks uger, da

der er to uger mellem 4. og 5.
mødegang. Det forventes, at du
deltager hver gang.
I løbet af de fem mødegange til
du få information om nikotinafhængighed, helbredsfordele ved
rygestop, hvordan vægtproblemer
klares og ikke mindst, hvordan du
holder ud at holde op.

stopdato, som kommer til at ligge
mellem 2. og 3. mødegang.
Ønsker du rådgivning inden
kursusstart, er du velkommen til
at henvende dig på STOP-Liniens
telefonrådgivning på tlf. 80 31 31
31. Du kan også få gode tips om
rygestop på www.cancer.dk/tobak.
Tilmelding

Du kan tilmelde dig
rygestopkursus pr. e-mail
på rygestop@htk.dk
eller tlf. 43 59 16 16.
Inger Marie Steenbjerg
administrativ medarbejder
Sundhedscentret

Brug af nikotinprodukter bliver
gennemgået, og det er kursusdeltagernes opgave at støtte hinanden og dele hinandens erfaringer
undervejs – det giver det bedste
grundlag for at holde et rygestop.
Du skal ikke være holdt op med at
ryge, når kurset starter. På kurset
planlægger I sammen en ryge-

Sundhedsklinik på plads
Den midlertidige sundhedsklinik på
Torstorp Skole er nu ﬂyttet permanent
til Erik Husfeldts Vej.

Nu er det ganske vist – efter 21 måneder er den
midlertidige sundhedsklinik på Torstorp Skole flyttet
ind på Erik Husfeldts Vej 2, indgang G – rundt om
hjørnet, ind i gården og lige til venstre.
Klinikken ligger i forbindelse med motionscenter og
gymnastiksal, og både Wellatwork og Høje-Taastrup
Kommune er godt tilfredse med den nye placering.
Klinikken blev taget i brug den 8. januar 2008.
Og hvad får vi så ud af det?

Jo, faktisk 1½ timer om ugen. Det har kostet transporttid, at fysioterapeuterne skulle flytte sig fra
Torstorp Skole til motionscentret i ugens løb. Nu kan
timerne bruges til fysioterapi, som der er meget stor
efterspørgsel efter i januar og februar måned.
Akuttider i fysioterapien

Mange medarbejdere har gennem længere tid efterspurgt akuttider i fysioterapien. Derfor er der etableret tre akuttider om ugen. De kan kun bookes ved at
ringe til Callcentret på tlf. 60 29 95 59 i åbningstiden
kl. 11-15.

Et kig ind i sundhedsklinikken på Erik
Husfeldts Vej, som lægger hus til både
fysioterapi, kiropraktik og personlig kostvejledning.

I samme ombæring undersøges det, om Callcentrets
åbningstid kan ændres, så det har åbent fra kl. 8
om morgenen. Eventuelle ændringer vil blive meldt
ud via intranettet og Wellatworks hjemmeside,
www.wellatwork.dk.
Anette Zacho
konsulent
HR-teamet/HR-centret
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Michael Ziegler fylder 40 år. Der er reception på
dagen den 27. februar. Foto: Aasmul.

Borgmesteren fylder 40
– og bliver portrætteret

Spanskfødt maler

Ved denne lejlighed afsløres også
det portræt af Michael Ziegler,
som skal op at hænge i rækken
af borgmesterportrætter i HøjeTaastrup Kommune. Portrættet males af den spanskfødte,
men mangeårige Greve-borger,
kunstmaler Wistremundo Artero,
der også i sin tid malede portrættet af daværende borgmester Per
Søndergaard.
”Jeg ville gerne have Wistremundo
til at male mit portræt, fordi jeg
kan lide stilen og farverne i hans
malerier, og så selvfølgelig fordi
han næsten er lokal”, siger Michael
Ziegler, der efter nogle indledende
samtaler har siddet model over
et par ugers tid – Wistremundo
og han var enige om at ønske sig
en koncentreret og intens proces
omkring portrætmalingen.
Selvom Michael Ziegler kun er
halvvejs gennem sin første periode
som borgmester, kan han godt
gøre status på nogle af de planer
og visioner, han meldte ud ved sin
tiltræden:
Mere samarbejdende og åbent
byråd

”Jeg havde som højt ønske og mål
at skabe et mere samarbejdende
og åbent byråd. Det synes jeg
allerede er lykkedes ganske godt:
Vores budgetforlig for 2008 med
et samlet byråd bag sig illustrerer,
at vi er blevet bedre til at nå sammen over midten. Vi har etableret
en ny model for fælles opfølgning
på budgettet resten af året, som
skal sikre, at vi også er sammen
om at nå i mål med det”, siger
Michael Ziegler.
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”Med hensyn til åbenheden har vi
også taget godt fat, synes jeg: Vi
fik hurtigt etableret åbne postlister
på kommunens hjemmeside. Vi

har også styrket pressearbejdet og
andre kommunikations-initiativer,
så kommunens borgere kan føle
sig velorienterede om kommunens
og byrådets aktiviteter. Blandt
resultaterne var kåringen af kommunens hjemmeside til Danmarks
bedste i 2006 – og vi er stadig i
top 10 blandt de 98 kommuner”.
’Vi skal have mere fokus på de
langsigtede perspektiver’, sagde
Michael Ziegler også ved sin
tiltræden – og det arbejde er også
i gang:
Udligningsreformens iskolde
vinde

”Vi fik jo en heftig start, da
udligningsreformens iskolde
vinde blæste henover os og andre
kommuner, der blev hårdt ramt
af ændrede kriterier og dermed
ændret fordeling af udligningen
mellem rige og fattige kommuner
som følge af opgave-reformen.
Udsigten til et tab på 55 mio. kr. i
budget 2007 tvang os til kraftige
reduktioner allerede midt i 2006”.
”Det indebar blandt andet lukning af to borgerservice-butikker
i Taastrup og Hedehusene, som vi
dog kompenserede efterfølgende
med borgerservice-timer på bibliotekerne. Der er jeg jo rigtig glad
for, at vi netop i februar i år har
udvidet, så der er borgerservice
i hele åbningstiden på Taastrup
og Hedehusene Bibliotek”, siger
Michael Ziegler.
I øvrigt er borgmesteren meget
tilfreds med forløbet i 2007, hvor
kommunen overtog både opgaver
og institutioner fra amtet og fra
staten:
Klare serviceforbedringer

”Der blev gjort et godt forarbejde
i 2006, og vi kan konstatere, at
det er gået ret smertefrit og også

meget hurtigt har ført til klare serviceforbedringer for borgerne her i
kommunen. Jeg kan for eksempel
nævne sundhedsområdet. Her er
vi i fuld gang med en mere aktiv
sundhedspolitik med kursustilbud
for borgerne, og vi har indviet
det nye træningscenter Espens
Vænge, hvor vi har et godt forløb
med at overtage patienter, der
udskrives fra sygehusene og skal i
gang med vigtig genoptræning”.
”Jeg kan også nævne psykiatriområdet, hvor vi er i fuld gang
med at skabe en helhedsplan, som
vil skabe bedre sammenhæng i
tilbuddene til vores sindslidende og
flere muligheder for den enkelte”,
føjer Michael Ziegler til.
Og endnu en ting, som Michael
Ziegler brænder vældigt for, er
byudviklingen – ikke mindst den
kommende nye bydel Gammelsø i
Hedehusene.
Muligheden for at tænke rigtigt

”Det er en utrolig spændende opgave, fordi vi her får muligheden
for at tænke rigtigt, inden vi bygger: Vi skal tænke miljø og klima
ind, godt leve- og bomiljø, nærhed
til natur og aktiviteter, og så skal
vi bruge anledningen til at tænke
en fornyelse af hele Hedehusene
by med. Det er naturligvis en
opgave, som optager det samlede byråd, og som vi skal have
borgerne godt inddraget i”, siger
Michael Ziegler.
Og når Michael Ziegler nævner de
mange spændende opgaver, som
er løst eller på vej til at blive det,
er han også opmærksom på de
mange kommunale medarbejdere,
som bidrager hver dag på deres
arbejdsplads:
Attraktiv arbejdsplads

”Der bliver arbejdet rigtig godt

KU’er siden teenageårene, byrådsmedlem siden han var 21 og godt to
år i borgmesterstolen – jo Michael Ziegler har mange års politisk erfaring,
selvom han den 27. februar ”kun” fylder 40 år. Den runde fødselsdag
skal naturligvis fejres – det sker ved en reception torsdag den 27. februar
kl. 14.30-16.30 i Kantinen på Rådhuset.

her i kommunen og leveret masser af god service og omsorg til
borgerne. Derfor er jeg også glad
for, at vi i disse år har videreudviklet vores sundhedsordning til alle
medarbejdere og er i gang med
en fornyelse af personalepolitikken. Det vigtigt, at Høje-Taastrup
Kommune fortsat er en attraktiv
arbejdsplads”.

Privatliv?

Og privat? Michael Ziegler måtte
hurtigt sande, at det ikke var
muligt at forene borgmesterposten
med en fortsat delvis tilknytning
til det gamle job som udviklingsingeniør i firmaet Thrane & Thrane.
Rækkehuset i Taastrup og kattene må jævnligt være alene, når
borgmesteren er til møder og til

arrangementer med borgere og
virksomheder. Spanskkurset og
salsaen ligger stille. Men der er
dog tid til privatliv og kæreste
også, forsikrer borgmesteren.
Birgitte Skou Andersen
informationschef
Informationsafdelingen/
Byrådscentret

Succes for Fritidspas
Siden sommerferien har børn og unge i alderen 10 til 18 år
gratis kunnet afprøve en fritidsaktivitet i op til tre måneder.

De unge i Høje-Taastrup Kommune skal være en aktiv
del af det organiserede fritidsliv. Derfor har kommunen siden sommerferien tilbudt børn og unge mellem
10-18 år et såkaldt ”Fritidspas”, hvor de kvit og frit
kan afprøve en fritidsaktivitet.

gerne vil starte til samme aktivitet. At have en at
følges med kan hjælpe på lysten til at starte på noget
nyt. Det er mit indtryk, at mange elever og forældre
er glade for tilbudet”.
Foreningerne er med

Målet har været, at 100 børn og unge ved udgangen af 2008 skulle have afprøvet en fritidsaktivitet
gennem et Fritidspas, og det mål er allerede så godt
som nået: I alt 69 børn og unge har prøvet kræfter
med en fritidsaktivitet, og 25 er på vej. Af de børn og
unge, der nu er kontakt til gennem Fritidspasset, har
73 pct. en anden etnisk oprindelse end dansk.
Kontaktlærere på skolerne

Syv skoledistrikter er tilknyttet projektet: Borger-,
Charlotte-, Gadehave-, Grønhøj-, Park-, Rønnevangog Selsmoseskolen, og hver skole har en kontaktlærer. Interesserede elever i andre skoledistrikter kan
kontakte fritidsvejleder Baris Atak.
”Efter seks måneder med Fritidspasset er jeg som
kontaktlærer af den opfattelse, at tilbudet er en stor
hjælp både til eleverne og deres forældre. Det kan
være svært at gennemskue hvilke tilbud, der findes,
hvor de er, og hvordan der tages kontakt. Tilbudet
gør hele opstartsfasen nemmere”, siger Karen Jensen,
der er kontaktlærer på Gadehaveskolen.
Karin Jensen fortsætter: ”Desuden har kontaktlæreren ofte mulighed for at finde et par stykker, der

Fritidspasset involverer et samarbejde med mange af
kommunens foreninger, som har taget godt imod de
nye medlemmer. Taastrup Taekwondo er én af dem.
”Vi er begejstrede for, at de unge kan prøve kræfter
med en idrætsgren uden egen betaling i de første tre
måneder. Vi har været glade for at kunne byde flere
medlemmer velkommen under ordningen. Vi håber,
at vi fremover vil få en tilgang af medlemmer, og
vi vil aktivt bidrage til processen med at få de unge
fastholdt i idrætslivet og dets mange positive sider”,
siger Benny Straby, formand for Taastrup Taekwondo.
Succesen har været så stor, at kommunen nu vil søge
Velfærdsministeriet om midler til at udvide projektet
til også at omfatte de seks- til ti-årige.
Baris Atak
fritidsvejleder, Fritid og Kultur
Birgitte Städe
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret
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Fødselsdage og jubilæer
27. februar 2008
Overlærer Adnan Axacen,
Selsmoseskolen,
50 års fødselsdag
1. marts 2008
Assistent Allis Freen Nugaard,
Daginstitutionen Stenbuen,
50 års fødselsdag
4. marts 2008
Leder Annette Gylendorf Kjær,
SFO Torstorp Skole,
50 års fødselsdag
6. marts 2008
Musikskolelærer Finn Kornbæk,
Musikskolen, 50 års fødselsdag
8. marts 2008
Assistent Jeanna Andersson,
Fritids- og Ungdomsklubben
Klub-Inn, 50 års fødselsdag
10. marts 2008
Lærer Rene Poulsen,
Grønhøjskolen,
50 års fødselsdag
15. marts 2008
Socialrådgiver
Joan Birgitte Kelly,
Jobexpres, 50 års fødselsdag
16. marts 2008
Assistent
Trine Conni Willum Olsen,
Daginstitutionen Mariehønen,
50 års fødselsdag

18. marts 2008
Overlærer Dorte Tofte Jensen,
Fløng Skole, 50 års fødselsdag
24. marts 2008
Konsulent Arne Fjellerad,
Pædagogisk Udviklingscenter,
50 års fødselsdag
31. marts 2008
Sygehjælper Lisbeth Fosdal
Pedersen, Baldersbo Plejecenter,
50 års fødselsdag
2. april 2008
Lærer Linda Wilk,
Reerslev Skole, 50 års fødselsdag
3. april 2008
Assistent Pia Laursen,
Magdabørnehaven,
50 års fødselsdag
3. april 2008
Social- og sundhedsassistent
Connie Larsen,
Kollektiv Rugvænget,
50 års fødselsdag

10. april 2008
Assistent
Dorte Kjærulff Nielsen,
Vuggestuen Tumlingen,
50 års fødselsdag
13. april 2008
Instruktør/holdleder
Teddy Siegenfeldt K. Jensen,
Jobafklaring - Projekt Fønix,
50 års fødselsdag
15. april 2008
Specialarbejder
Hans C. Jensen,
Driftsbyen – Parkvæsnet,
50 års fødselsdag
17. april 2008
Centerchef Ane Mette Vognsen
Stallknecht, Børne- og
Ungerådgivningscentret,
50 års fødselsdag
19. april 2008
Social- og sundhedshjælper
Lone Meinert Rasmussen,
Torstorp Plejeboliger,
50 års fødselsdag

3. april 2008
Sundhedsplejerske
Hanne Kjeldergaard Gjølby,
Børne- og Ungerådgivnings
centret, 50 års fødselsdag

20. april 2008
Webkonsulent Birgit Secher,
Byrådscentret, 50 års fødselsdag

6. april 2008
Konsulent Helle Mølleskov,
HR-centret, 25 års jubilæum

23. april 2008
Leder
Marianne Kiburg Mathiesen,
Trillingeklubberne,
50 års fødselsdag

7. april 2008
Assistent Anne Sørensen,
Børnehaven Korshavegård,
50 års fødselsdag

De vandt grisene
De ti heldige vindere i personalebladets julemarcipangrisebassekonkurrence blev:
Sisse Hoffmann, Jobcentret
Idajete Dzeladini, Rengøringsafdelingen
Solveig Pedersen, Rådhuskantinen
Ninna Mikkelsen, Ydelsesservice
Britt Kongsted, Biblioteket
Lone Christiansen, Institutions- og
Skolecentret

Lis Pilgaard Kristensen, Gadehaveskolen
Dorthe Larsen, Dagplejen
Søren Grenaae, HR-centret
Lotte Vestertjele, Borgerservice

Til lykke med det - vi håber I nød dem!
PS. Der var 16 nisser. PPS. Til alle de andre, der forsøgte sig: Bedre held næste år!
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Venlig hilsen
Informationsafdelingen

Nyt om navne
Centerchef for IT-center
Den 1. februar tiltrådte Jean Rygaard stillingen som chef for det
nye IT-center i Høje-Taastrup Kommune.
Jean Rygaard, der er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen,
kommer fra en stilling som IT-chef i Anklagemyndigheden (Rigsadvokaturen). Her har han haft ansvaret for drift og udvikling af
den samlede anklagemyndigheds IT-miljø. Før da har Jean Ryggard været ansat i blandt andet Birkerød Kommune og senere
Rudersdal Kommune og var ansvarlig for IT-sammenlægningen
af Søllerød og Birkerød Kommuner.
Jean Rygaard er 42 år. Han er gift, har to børn og bor i Værløse.
Jean Rygaard

Centerchef for Økonomiog Analysecenter
Ana-Maria Gallardo Ruiz er udnævnt som chef for Økonomi- og
Analysecentret med virkning fra den 1. januar 2008. Ana-Maria
har været konstitueret som centerchef for ØAC siden den 1.
august 2007.

Ana-Maria Gallardo Ruiz

Ny leder af plejecentret
Kløverhuset
Den 2. januar 2008 tiltrådte Charlotte Winsløw Ashi som plejecenterleder i Kløverhuset, som er et botilbud til 19 demente
borgere.
Charlotte Winsløw Ashi er 45 år, uddannet sygeplejerske og
kommer fra en stilling som assisterende områdeleder på et plejehjem i Københavns Kommune. Her har Charlotte haft ansvar
for kvalitet og udvikling i plejen. Ud over sin uddannelse som
sygeplejerske er Charlotte godt funderet såvel ledelsesmæssigt
som fagligt. Aktuelt er Charlotte ved at afslutte ”Den sociale
diplomuddannelse” med speciale i tværfagligt samarbejde.

Charlotte Winsløw Ashi

Hjemmeplejen har
fået ny leder
1. februar 2008 tiltrådte Charlotte Kern som leder af HøjeTaastrup Kommunes hjemmepleje. Hjemmeplejen har ca. 250
ansatte, der yder praktisk og personlig hjælp til ca. 1.500 borgere i kommunen. Charlotte Kern er 44 år og kommer fra
en stilling som områdeleder i Hvidovre Kommune. Her har
Charlotte haft ledelsesansvar for tilsvarende opgaver på et
område, der er halvt så stort som det hun nu overtager. Ud over
en uddannelse som sygeplejerske har Charlotte en Master of
Public Administration (MPA) med i bagagen.

Charlotte Kern

Tillykke til nye socialog sundhedshjælpere
Høje-Taastrup Kommune ønsker Maj-Britt Poulsen og Nergiz Kurt
tillykke med eksamen som social- og sundhedshjælpere.
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Borgerrådgivningen
gør status
Både borgere og kolleger har taget godt imod Borgerrådgivningen, som blev etableret i september 2007.

Så har vi taget hul på et nyt år
med de mange udfordringer, som
året forhåbentlig byder på. Vi
glæder os til at tage fat. Borgerrådgivningen har lavet den første
afrapportering til økonomiudvalg
og byråd pr. 31. december 2007.

Det er centrets beslutning, om
en afgørelse skal fastholdes eller
ændres, eller på hvilke måder man
evt. kan imødekomme borgeren
inden for lovgivningens og byrådets rammer.
Lidt om tallene

Borgerne og vores kolleger har
taget godt imod os, og vi har
allerede haft mange spændende
opgaver.
Godt samarbejde med centrene

Vores arbejdsmåde er, at vi forsøger at udrede og afklare en sag
i stedet for at ”dømme” den. Det
sker i et tæt samarbejde med borgeren og det berørte center.
Generelt har samarbejdet med
administrationen fungeret godt,
og medarbejderne på området har
ydet en stor indsats for at hjælpe
til sagens løsning til borgerens
tilfredshed. I afklaringsfasen har vi
flere steder erfaret centrets vilje til
at se på sagen med friske øjne.
Fælles mål

Vi har givet råd og vejledning til
borgerne om, hvordan de kommer videre med deres sag. Vi har
formidlet kontakt til det berørte
område og deltaget i møder, hvis
borgeren og centret har ønsket
det. Vi har her haft et fælles mål:
At orientere borgeren om retsstillingen på området og undersøge,
om der er andre løsningsmuligheder, eller om parterne kan mødes
på midten.
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Vi har registreret 35 klagepunkter
fra 11 borgere. Det er lykkedes os,
i samarbejde med det berørte center, at forlige syv klager. 17 klager
er blevet afvist, fordi de faldt uden
for Borgerrådgiverens kompetence, var forældede eller fandtes
uberettiget eller grundløse. Tre
klager er oversendt til det relevante center til videre foranstaltning
og besvarelse, da klagerne ikke
havde været behandlet der.
Fra 2007 mangler vi herefter at
behandle otte klager. Vi har ikke
fundet det nødvendigt at fatte
pen og blæk og udstede kritik
eller henstillinger. Vi har i stedet i
afklaringsfasen haft lejlighed til en
uddybende drøftelse med centret
og borgeren og haft mulighed for
mundtligt at tilkendegive vores
foreløbige vurdering af sagen.
Denne samarbejdsform har været
til gavn for borgerne.
Høje-Taastrup Kommune er en stor
organisation, der træffer mange
afgørelser. Det kan derfor ikke
undgås, at der sker fejl. Men ved
fælles hjælp kan vi samarbejde om
at minimere antallet.
Lene Weltz og Laila Lund
Borgerrådgivningen

I Borgerrådgivningen
kan man møde Lene
Weltz og Laila Lund.

