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Ny arbejdsmiljøstrategi.
Hvad betyder den for dig?
Værdibaseret personalepolitik
– alles ansvar
Handicappolitik skal
nedbryde barrierer

Til samtlige medarbejdere

INDHOLD

Forside:
I Taxhuset bor 40 yngre mennesker med
fysiske handicap som følge af senhjerneskade, sclerose eller andre sygdomme. De
er afhængige af andre, og for medarbejderne indebærer det mange løft og specielle
arbejdsstillinger - men også en helt særlig
kontakt mellem beboer og medarbejder.
Her får Christian hjælp af sosu-hjælper
Pia Meyer. Bagerst ses sosu-assistentelev Connie Bruun Møller. (Fotograf: Poul
Rasmussen)
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KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE

Den nye personalepolitik
udvikler vi sammen
I løbet af de næste måneder
ruller vores nye værdibaserede personalepolitik ud over
rampen - og det glæder jeg
mig til. Det er en vigtig proces, som vi nu sætter i gang
på vores enheder og institutioner. Vi lader vores ﬁre værdier
om menneskelighed og et
positivt livssyn, engagement,
professionalisme og helhed
være fundamentet for vores
handlinger og beslutninger,
og fjerner dermed en række
personalepolitiske regler fra
papiret.
Vi gør det faktisk i forvejen
De fleste arbejdspladser har i flere
år kombineret personalepolitiske
regler med værdierne, og lederne
har udvist fleksibilitet i forhold til
aktuelle situationer. Jeg mener
også, at værdierne er det bedste udgangspunkt, for den måde
vi som ledere og medarbejdere

arbejder sammen på i hverdagen.
I hverdagen handler det om sund
fornuft.
En personalepolitik skal favne
mange forskellige typer arbejdspladser og medarbejdere i vidt forskellige livssituationer. Værdierne
kan være med til at give plads til
rummeligheden. Jeg ønsker også,
at det kan være med til at ruste os
til fremtidens arbejdsmarked, hvor
arbejdsstyrken forventer fleksibilitet og mere individuelle hensyn.
Hovedudvalget som drivkraft
Det er ledelsen og medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget,
som står samlet bag den nye
værdibaserede personalepolitik.
Hovedudvalget er den drivende
kraft i udformningen og udrulningen af politikken. Det er jeg meget
stolt over, for det understreger
vigtigheden af vores værdifulde
samarbejde.
Det har været en lang og grundig
proces, men nødvendig i forhold
til det vigtige skridt vi tager nu.
Så jeg tror, at jeg kan sige på
hele Hovedudvalgets vegne, at

vi glæder os til at se den nye
værdibaserede personalepolitik
blive skudt i gang. Og vi ser frem
til gode drøftelser på temadage og
uddannelsesdage.
Temadagene er startskuddet
Udrulningen af personalepolitikken starter med tre temadage den
25., 26. og 27. februar. Fra hver
arbejdsplads er det en leder og en
tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant, der kan deltage i
temadagene, hvor der skal arbejdes med at virkeliggøre politikken.
Vi skal drøfte, hvordan vi knytter
værdierne sammen med konkrete
situationer i hverdagen, fx hvad
gør vi, når det er svært at finde en
løsning, som både tilgodeser den
enkelte medarbejder og arbejdspladsen? Lederen og medarbejderen tager sammen afsted og får
fælles forståelse og input med tilbage til arbejdspladsen. I kan læse
mere om forløbet inde i bladet.
Jeg glæder mig til at udvikle og
leve personalepolitikken sammen
med jer.
Hugo Pedersen

Blitz
Tre klik for klimaet. HTK er klimakommune, og CO2-udledningen skal nedsættes
med 2 % om året de kommende år. Det er
et ambitiøst mål. Mindre strøm giver mindre
CO2, og vi kan gøre noget her og nu ved at
nedsætte vores strømforbrug. For eksempel
kan alle, der arbejder på et kontor, med tre
klik nedsætte strømforbruget og dermed
også CO2-udledningen. Gør som kommunens
klimakonsulent Steen Olesen: sluk din pcskærm, skrivebordslampe og loftslyset, når
du forlader kontoret i længere tid.
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Ny handicappolitik skal
nedbryde barrierer
Høje-Taastrup Kommune
har fået en ny handicappolitik. En politik, der skal sikre
handicappede fuld inklusion i
samfundet og nedbryde barrierer. En politik, der retter sig
mod alle
Den har været længe undervejs,
kommunens nye handicappolitik. Den er kommet til verden på
baggrund af input fra brugere,
medarbejdere, politikere og andre
interessenter. Den blev vedtaget
den 27. januar og er nu endelig
parat til at gøre gavn.
En politik for alle
Handicappolitikken tager udgangspunkt i FNs handicapkonvention
og lægger vægt på, at mennesker
med handicap har ret til fuld inklusion i samfundet. Den skal nedbryde de barrierer, mennesker med
handicap møder i dagligdagen, og
som kan forhindre inklusionen.
Det betyder, at den nye handicappolitik er rettet mod alle, såvel
mennesker med handicap, som
dem uden – alle borgere, medarbejdere og erhvervsdrivende, der
samlet set udgør Høje-Taastrup
Kommune.

Bredt forankret
En følgegruppe bestående
af relevante medarbejdere
fra fagcentre og tværgående centre i kommunen
samt repræsentanter
udpeget af Handicaprådet
har fulgt processen tæt
og bidraget til indholdet i
politikken.
Derudover er kommunens centerchefer samt
repræsentanter fra blandt
andet MOVIA, KAB og Ikea
blevet interviewet. Og de tre store
botilbud, brugere af støttecentret
Sønderby Torv samt politikere har
på workshops kunnet give deres
besyv med.
Endelig var der arrangeret et teater- og debat arrangement, hvor
et bredt udsnit af private virksomheder i kommunen, handicaporganisationer samt medarbejdere, der
til daglig arbejder med mennesker
med handicap var inviteret.
Idékatalog
Social- og Handicapcenteret vil i
samarbejde med Handicaprådet løbende sætte handicappedes vilkår
på dagsordenen i kommunen.
Den 11. marts bliver handicappolitikken fejret. Her kan alle

Blitz
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Oprydning på Spæncom-grund.
Kommunen overtog den 1. december
2008 den tidligere Spæncom-grund i
Hedehusene. Grunden er en vigtig brik
i udviklingen af Vision Gammelsø - den
nye bydel i Hedehusene. Oprydningen
på arealet er nu gået i gang. I første
omgang bliver der ryddet op inde i
bygningerne. Gamle maskiner, inventar
og løse genstande, som ikke skal genanvendes, bliver samlet i containere og
kørt væk. Oprydningen skal forberede
nedrivningen af bygningerne og den
efterfølgende knusning af bygningselementerne til genbrugsmaterialer.

Både brugere og medarbejdere, handicappede
og ikke-handicappede er kommet med input til
den nye handicappolitik. Her til et teaterarrangement og en anderledes debat om handicappedes vilkår.

medarbejdere og borgere få en
trykt udgave af politikken og et
idékatalog over, hvad de enkelte
centre og institutioner kan gøre for
at forbedre handicappedes vilkår.
Alle centre og institutioner i kommunen vil desuden få omdelt
politikken og idékatalog i løbet af
foråret.

Økonomi- og Analysecentret
Maria Grønbek Jensen,
Udviklingskonsulent

Vinderne af kommunens trivselspris:

De fandt
arbejdsglæden igen
Trivsel er i højsædet, sygefraværet lavt og nye kolleger
står i kø for at blive ansat. Medarbejderne i Plejegruppen Boulevarden er glade for deres arbejde. Men sådan
har det ikke altid været. Tidligere var gruppen præget
af stort sygefravær, udbrændthed, personaleflugt og
dårlig omtale af arbejdspladsen.
En fælles indsats
Billedet er nu er vendt, fordi
plejegruppens medarbejdere har
formået at tage fælles ejerskab
for en vanskelig situation og været
handlekraftige i ønsket om at
genskabe en god arbejdsplads.
Medarbejderne blev klar over, at
kun en bevidst, fælles beslutning
om at finde arbejdsglæden igen
kunne gøre en forskel.
Og for den indsats modtog de i december Trivselsprisen 2008 overrakt af borgmester Michael Ziegler.
Der var diplom, blomst og 50.000
kr. til de glade modtagere.
Mere struktur og samarbejde
Medarbejderne har skabt ekstraordinære resultater på trivsel
og sygefravær, og plejegruppen
har opnået en særdeles gunstig
position omkring rekruttering. Det
dårlige rygte er forsvundet.
Medarbejderne peger blandt andet
på mere struktur i hverdagen og et
tættere samarbejde medarbejderne imellem, som vigtige elementer
i at få vendt en negativ spiral:
”Ved hjælp af en kollegas store
indsats fik vi sat struktur på vores

arbejdsplaner. Vores
distrikt blev delt op i små
områder, hvilket betyder,
at vi nu kan spare transporttid mellem borgerne.
Derudover bevirker det
et tættere samarbejde
mellem personalet i de
enkelte områder, og vi
har nu et meget bedre
overblik over vores dagligdag”.

Borgmester Michael Ziegler overrakte trivselsprisen
til Mai Hansen, der tog imod prisen på vegne af Plejegruppen Boulevarden.

Plejegruppen får også positiv
feedback fra eksterne samarbejdsparter, der blandt andet
oplever gruppen som et godt
fasttømret personale med højt
fagligt niveau og med en god
tone overfor borgerne og hinanden.
En anerkendende tilgang
Ændringerne har således betydet,
at arbejdsglæden er kommet tilbage. Plejegruppen Boulevarden
er i dag en arbejdsplads præget
af overskud, arbejdsglæde og
faglig stolthed båret af en anerkendende tilgang til hverdagen.

kr. skal bruges på aktiviteter, der
videreudvikler psykiske arbejdsmiljø i gruppen.
HR-Centret
HR-teamet og Arbejdsmiljøteamet

Om trivselsprisen
Trivselsprisen uddeles hvert år til
en arbejdsplads i kommunen, som
har arbejdet særligt for det gode
arbejdsmiljø, fysisk og psykisk, og
som følge heraf har styrket god
trivsel og arbejdsglæde.

Og medarbejderne vil fortsat arbejde for trivsel og godt arbejdsmiljø. De har valgt, at de 50.000
15 arbejdspladser med gode
resultater
15 af kommunens arbejdspladser
havde lagt billet ind på prisen. Alle
15 viser meget fint, hvor godt der
arbejdes med både det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø, og hvor meget det betyder for medarbejdertilfredsheden. I de næste numre af
HøjTryK kan du læse og lade dig
inspirere af nogle af de andre gode
ansøgninger.

Medarbejderne i Plejegruppen
Boulevarden fejrer trivselsprisen.
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Inklusion på italiensk
I Italien er mongoler, autister og fysisk handicappede en del af
det almindelige skolesystem – og med succes. Det stod klart for
17 institutionsledere og konsulenter fra Høje-Taastrup kommune
efter et besøg i Reggio-provinsen i Norditalien
Entusiasme, visionærhed og gavmildhed. Det var, hvad 17 institutionsledere og konsulenter fra
Høje-Taastrup Kommune mødte på
en studietur til Reggio Emilia – en
by i Norditalien med ca. 85.000
indbyggere. Her har de med stor
succes formået at udsluse ressourcesvage og handicappede i
almindelige skoleklasser.
Handicappede certiﬁceres
Reggio Emilia ligger i Reggioprovinsen, som er at sammenligne
med et af vores tidligere amter.
Her har de et 30 år gammelt
system, hvor en stor del af de
ressourcesvage og handicappede, f.eks. mongoler, autister og
bevægelseshandicappede, bliver
”certificeret” – dvs. de bliver
vurderet meget grundigt og får
kortlagt deres vanskeligheder og
udviklingspotentialer. På den baggrund bliver der lagt en udviklingsplan, inden barnet udsluses i det
almindelige skolesystem.
Skolesystemet starter allerede fra
treårsalderen, men de har udviklet
et menneskesyn og en pædagogik,

som understøtter integrationen af
de svagt stillede børn.
Støttelærere for hele klassen
Vi besøgte flere forskellige skoler,
både det man kalder ”børnehaveskoler” og skoler med indskoling
og mellemtrin. De klasser, der
havde tilknyttet en til to udviklingshæmmede børn, havde to, til
tider tre lærere, til stede i klasserne. Disse velkvalificerede støttelærere er støtter for hele klassen
og ikke kun for de udviklingshæmmede.
Støttelærerne ses således som
nødvendige for at skabe det
fleksible læringsmiljø, der skal til
for at rumme de svage og dermed
et bredt læringsmiljø, der skaber
undervisningsdifferentiering for
alle elever.
Social bevidsthed
Der er oparbejdet en social
bevidsthed i klasserne, hvor alle
er opmærksomme på hinandens
forskelligheder.
”Det at have en handicappet i
klassen understreger blot, at vi

alle har vores styrker og svagheder, og at vi alle kan blive dygtigere med de rette metoder”, lød
det enslydende fra lærerne.
Selvom det måske lyder lidt for
godt til at være sandt, bliver
børnene i hvert fald bekendte med
handicappedes vilkår og forstår
deres behov i samfundet. De har
ingen fordomme om handicappede og svagt stillede, og når de
måler sig med de svageste, indser
de ofte, hvor privilegerede de selv
er.
En forælder til en autistisk søn
havde haft sine bekymringer, da
sønnen skulle integreres i en almindelig skoleklasse, men de blev
gjort til skamme:
”Lærerne her er utrolig professionelle, og de har skabt det fornødne rum til, at min søn både kan
lære i sit eget tempo og profitere
af kontakten til kammeraterne,
når han er parat til det”.
Ro i klassen
Der var en velsignet ro i klasserne, hørte vi med egne ører,
da vi fulgte undervisningen en
times tid. Der var en atmosfære
af nærhed, hellere give et forkert
bud end intet bud, åben drøftelse
af en tekst, skrivning på tavlen
så alle kunne følge analysen. En
handicappet i klassen kunne ikke

En stor del af emnearbejdet bliver fulgt op af
formningsaktiviteter. En
lille dreng prøver kræfter med trylledej.
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skrive, men benyttede sig af nogle
piktogrammer til at løse opgaver.
De øvrige havde leget sig til skriftsproget allerede fra de kunne holde
på en blyant i 2-3 års alderen.

med børnenes kvalitetssans, f.eks.
mht. smagen af det de spiste, de
tegninger de tegnede, og den måde
det hele blev præsenteret på i fællesskabet.

Dokumentation
I en børnehaveskole så vi, hvordan
de også lægger meget stor vægt
på dokumentation i dagligdagen. Vi
forstod også dette som en afsmitning af systemet med at inkludere
de svagere elever. Der foregik i
forvejen et stort metodisk arbejde
med at følge de ressourcesvages
udvikling både fysisk, psykisk og
kognitivt. Dette arbejde havde
bredt sig ud som en mere generel
praksis i hele institutionen.

Se på potentialerne
Massevis af fagfolk verden over
besøger Reggio Emilia, ligesom
vi gjorde. For at lære hvordan vi
inkluderer de handicappede børn
i stedet for at ekskludere. For at
lære at se deres potentialer i stedet
for deres begrænsninger. Og i Reggio Emilia vil de gerne lære fra sig.

Alle lærere havde f.eks. et digitalkamera til at registrere de aktiviteter, de havde igangsat, og de
situationer, som levede op til deres
succeskriterier. Og de brugte kameraerne! I pauserne smuttede de ind
til computerne og loadede billederne ind. Billederne var f.eks. opsat
i temaplancher, som viste for både
forældre og personalet selv, hvad
de havde lavet, og mere personlige
billeder af de enkelte børn kunne
indgå i børnenes egne mapper.
Dagligdagen i børnehaveskolen var
fordelt på en mængde formende
og skabende aktiviteter, fortælling,
sang og arbejde med sproget (herunder tidlig skrivning) og fysiske
lege. De arbejdede med temaer
i lang tid af gangen. Vi så, hvor
stor vægt man lagde på at arbejde

Inklusionskonsulent i Reggioprovinsen Luciano Rondanini formulerede
det sådan i sin afskedstale:
”Jeg drømmer om, at synet på
udviklingshæmmede børn og unge
vil ændre sig fra at se på dem som
en belastning til at se på deres
potentialer. De kan også bidrage
med noget særligt til vores fælles
bedste. Derfor skal de selvfølgelig
inkluderes i vores hverdag. Vi har
vist, at det udmærket kan lade sig
gøre, og jeg drømmer om, at vores
erfaringer kan sprede sig over hele
Europa. Hvis der f.eks. er en kommune i Danmark, der vil kombinere
det bedste fra dem selv med det
bedste fra os, så står mine kufferter
klar til at rejse op og igangsætte
processen.”

Hvad skaber den
inkluderende ide?
• En social bevidsthed om vores
forskelligartethed i samfundet.
• En indsigt i de svagt stilledes liv,
som gør, at vi i det mindste ikke
er bange for dem, men ser dem
som ligeværdige.
• En grundtanke om, at alle kan
udvikle sig med den rette hjælp.
• Ambitionen om at lære selv den
svageste elev noget” smitter
af” – sætter også pædagogiske
ambitioner for de almindelige
elever.
• Støttelærerne, som er udløst af
de tildelte udviklingshæmmede,
skaber mulighed for bred undervisningsfleksibilitet.
• Det bliver klart, at uddannelsesniveauet skal være højt – alle
får efteruddannelse, samtidig
med at der skabes synergi
mellem mange samarbejdende
specialister.

Rejsen til Reggio Emilia
Rejsen var organiseret af Pædagogisk Udviklingscenter i samarbejde
med Erik Mørk Pedersen, der er
læsekonsulent i Faurskov Kommune og italienskkyndig.

Pædagogisk Udviklingscenter
Thomas Gyalokay,
pæd. konsulent for naturvejledervirksomhed

En gruppe børn tæller og fortæller om
deres sommerferiefund. Der er ro og
tid til den enkelte.
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Vores værdibaserede
personalepolitik
Tidligere har kommunen haft en regelbaseret personalepolitik. Med den nye værdibaserede
personalepolitik skabes plads til et naturligt råderum og mere fleksibilitet på den enkelte arbejdsplads. Der er dialogproces om den værdibaserede personalepolitik på alle arbejdspladser i de
næste måneder.
Kommunens har fire værdier, som
er fundamentet for vores opgaveløsning:
Menneskelighed og et positivt
livssyn
Engagement
Professionalisme
Helhed
De fire værdier er kernen i vores
værdibaserede personalepolitik.
Når vi indfører en værdibaseret
personalepolitik, er målet, at
medarbejdere og ledere bruger
værdierne aktivt og handler i overensstemmelse med vores værdier.
Det giver den enkelte medarbejder
og leder større råderum, da der er
mulighed for at træffe mere fleksible valg ud fra værdierne.
Fleksibilitet og
individuelle hensyn
Tidligere har kommunen haft en
regelbaseret personalepolitik, hvor
ledere og medarbejdere kan slå
personalerettigheder op i en regel,
som er gældende for alle medarbejdere uanset deres situation.
Mange arbejdspladser har kombineret reglerne med værdierne,
og lederne har udvist fleksibilitet
i forhold til den enkelte medarbejders situation. Nu går vi over
til værdibaseret personalepolitik,
men vi følger fortsat love og overenskomster.
Med vores værdibaserede personalepolitik vil vi skabe plads til et
naturligt råderum på den enkelte
arbejdsplads, som matcher de øvrige styringsværktøjer, vi anvender
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i Høje-Taastrup Kommune. Samtidig vil personalepolitikken lettere
matche fremtidens arbejdsmarked
og arbejdsstyrkens forventning
om fleksibilitet og individuelle
hensyn.
Værdierne i hverdagen
Vores værdier er noget alle i
udgangspunktet kan gå ind for,
men det er først i vores handlinger, at vi ser om, vi lever op til
værdierne.
Værdierne skal bruges i hverdagen – så det er vigtigt, at de
enkelte arbejdspladser arbejder
med at bruge værdierne konkret
i deres arbejde. Hovedudvalget
(HU) har i personalepolitikken beskrevet en række eksempler på,
hvordan værdierne kan bruges på
de enkelte arbejdspladser – her er
nogle af eksemplerne:
Menneskelighed og positivt livssyn
kan betyde, at ledere og medarbejdere viser vilje og evne til
dialog og samarbejde. At medarbejdere og ledere har evne og
vilje til at respektere hinanden og
ser muligheder.

Helhed er for eksempel, når medarbejdere bidrager til løsninger på
tværs af organisationen eller er
helhedsorienterede i forhold til borgernes situation og behov.
Mange arbejdspladser bruger allerede i dag værdierne i deres arbejde.
Via HU har vi fremskaffet flere gode
historier fra arbejdsplader, der allerede er godt i gang med at bruge
værdierne aktivt.
Dialog-proces igang
I 2009 skal alle arbejdspladser føre
vores værdibaserede personalepolitik ud i livet på de enkelte arbejdspladser. Denne proces sættes i gang
ved, at en leder og en tillidsrepræsentant fra alle enheder og afdelinger inviteres til temadag enten
den 25., 26. eller 27. februar 2009
i Taastrup Hallerne. Hvis der ikke er
valgt en tillidsrepræsentant, vælges
en anden medarbejder til dialogprocessens temadag.

Engagement er for eksempel at
påvirke egne arbejdsopgaver og
have medansvar for og kontrol
med eget arbejde eller påtage sig
et personligt ansvar for at realisere mål og strategier.

Ledere og tillidsrepræsentanter
har en fælles opgave med at få
begyndt dialogprocessen om vores
værdibaserede personalepolitik på
de enkelte arbejdspladser. Leder og
tillidsrepræsentant danner derfor
makkerpar ved temadagen, hvor
de får samme inspiration, ideer og
værktøjer til at gennemføre dialogprocessen om vores værdibaserede
personalepolitik på arbejdspladsen i
løbet af de næste par måneder.

Professionalisme kan betyde, at
ledere og medarbejdere er fagligt
ambitiøse og tager medansvar
for den daglige opgaveløsning
eller prioriterer tid og ressourcer i
relation til opgaverne.

Når de enkelte arbejdspladser
har haft en dialogproces, kan de
kommentere vores værdibaserede
personalepolitik til SektorMED.
SektorMED indsamler tilbagemeldingerne og sender dem videre til

HU, som derefter opdaterer vores
personalepolitik i april måned.
Det er også makkerparret leder og
tillidsrepræsentant, der igangsætter dialogprocessen i forlængelse
af temadagen. I maj og juni gennemgår alle dialog-makkerpar
derfor to uddannelsesdage om at
arbejde med værdibaserede personalepolitik konkret i hverdagen.
Alles ansvar
Personalepolitikken er mere end
ord, og det er alles ansvar at sikre,
at den bliver til virkelighed! Det

er vigtigt, at alle medarbejdere
og ledere føler sig forpligtet til at
bidrage til, at de enkelte arbejdspladser lever efter værdierne.
Benyt dialogprocessen til at få
talt om, hvordan I bruger eller
kan bruge vores værdibaserede
personalepolitik til at gøre HøjeTaastrup til et endnu bedre sted at
arbejde.

HR-Centret
Ea Roldgaard,
HR-konsulent

Værdibaseret personalepolitik i
praksis – eksempler til inspiration
På nogle områder vil overgangen til værdibaseret personalepolitik ikke umiddelbart kunne
mærkes, fordi der allerede i dag
er eksempler på, hvordan man
rundt omkring arbejder ud fra en
værdibaseret tilgang frem for en
regelbaseret tilgang. Vi vil i de
kommende måneder indsamle og
videreformidle eksempler på, hvad
det betyder, at vi indfører værdibaseret personalepolitik. Du kan
læse de første tre eksempler her:

Eksempel 1: Omsorgssamtaler
Den hidtidige regel:
Kommunen har i dag regler for
omsorgssamtaler. Disse regler går
ud på, at en medarbejder skal
indkaldes til kvartalsvise omsorgssamtaler, hvis den pågældende
medarbejder inden for tre måneder har haft enten tre sygeperioder (inklusiv barns første sygedag)
eller 10 fraværsdage (inklusiv
barns første sygedag).

Ledelsen indkalder en medarbejder til en omsorgssamtale, når
der i den konkrete situation er
behov for at gøre en indsats for
at fastholde medarbejderen og
undersøge, om der er forhold på
arbejdspladsen, der er en hindring
for medarbejderens tilbagevenden
til arbejdet. For nogle medarbejdere betyder det, at de indkaldes
hurtigere til en omsorgssamtale
end andre.

Praksis:
Ledelsen på én af de kommunale
arbejdspladser er opmærksom på
sygefraværet, men arbejder ud fra
en mere værdiorienteret tilgang og
følger derfor ikke helt de generelle
regler.

Udgangspunktet for vurderingen er
den enkeltes situation (menneskelighed), hensynet til arbejdspladsen (helhed), og at omsorgssamtalerne tages, hvor der vurderes
at være en konkret behov (professionalisme).
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Eksempel 2: Fleksibel arbejdstid og placering af ferie
Den hidtidige regel:
På en anden arbejdsplads har ledelsen hidtil skullet godkende, hvis
medarbejderne skulle holde fleksfri
og holde ferie.

Eksempel 3: Mødetider
Den hidtidige praksis:
Der har været faste regler for,
hvornår medarbejderne skulle
være på arbejdspladsen, og
hvornår man kunne gå/komme
tidligere og/eller senere.

Praksis:
Efter aftale med medarbejderne er
det nu sådan, at fleksfri og ferieplacering aftales med kollegerne i
eget team (helhed). Teamet skal
blot sørge for, at arbejdsopgaverne
kan løses, og at alle ikke er væk
samtidig (professionalisme). Ledelsen inddrages kun, hvis teamet
beder om det, hvilket endnu ikke
er sket.

Praksis:
En medarbejder har af private
årsager brug for at kunne være
hjemme to fredage om måneden,
mens en anden medarbejder har
brug for at kunne arbejde hjemmefra engang imellem. Der er på
denne arbejdsplads indgået en
konkret aftale med de to medarbejdere om, at arbejdstiden for
den ene kan placeres, så medar-

bejderen ikke skal arbejde på de
to fredage om måneden (menneskelighed).
Den anden medarbejder har fået
tilladelse til at arbejde hjemme
(engagement) efter aftale med
sine kollegaer (helhed) og ved at
omstille sin telefon, så den kan tages hjemmefra (professionalisme).

Besparelse på indkøb
Budgettet for 2009 indeholder besparelser på indkøbskonti.
Det betyder en besparelse på seks mio. kr. på indkøb.

Med vedtagelsen af budget 2009
besluttede byrådet samtidig en
spareblok på seks mio. kr. på
indkøb. Den endelige udmøntning
af denne spareblok blev vedtaget i
december af byrådet.
Alle bidrager solidarisk
De fire mio. kr. skal spares ved
at reducere beløbsrammen på
de indkøbskonti, som vi bruger
til køb af varer og tjenesteydelser. Alle indkøbskonti reduceres
ligeligt, hvilket vil sige, at alle
konti reduceres med ca. 0,7 %.
Fødevarekonti er dog undtaget. På
den måde bidrager alle solidarisk. Økonomi- og Analysecentret
sørger for, at dette sker snarest
muligt, så de budgetansvarlige har
et ordentligt styringsgrundlag.
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Indkøbsaftaler analyseres
De resterende to mio. skal findes

ved, at alle kommunens indkøbsaftaler skal analyseres, med henblik
på, om der i de nuværende aftaler
er bedre priser end i de forrige
aftaler. I samarbejde med udvalgte
centerchefer og decentrale budgetanvarlige vil Indkøbsfunktionen
udarbejde en model, som skal benyttes til opgørelse af besparelser
på nuværende aftaler. Byrådet har
besluttet, at der skal udarbejdes
et statusnotat over dette arbejde
samt resultaterne.
Hvis det ved analyse kan påvises,
at samme vare kan fås billigere
på den nye aftale, sker der en
reduktion af beløbsrammen på de
konti, hvor køb af de pågældende
varer konteres. 20 % af reduktionen får centret igen på centralt
niveau, og de 80 % skal afleveres
i kommunekassen til dækning af
spareblokken.

Mange bække små…
Der, hvor besparelserne opnås, gør
det mindst ondt at reducere i budgettet. Til eksempel kan nævnes, at
kommunens aftale på kontorartikler
er billigere end forrige aftale. Der er
foretaget en analyse, som viser, at
den gennemsnitlige besparelse er
på ca. 20 %. Alle konti, som betaler
kontorartikler, bliver derfor reduceret med denne procent i forhold til
det antal artikler, der blev købt af
kontorartikler i 2008.
Mange bække små gør en stor å – i
det her tilfælde forhåbentlig de to
mio. kr.
Prisstigninger
Med hensyn til prisstigninger, som
også sker på nogle aftaler, så fremskrives alle indkøbsbudgetter hvert
år i forhold til prisstigninger efter
anbefaling fra KL og byrådet.

Ole Kristensen,
økonomidirektør

KVIK-stafet:
I KVIK-stafetten får kommunens centre og institutioner mulighed for at fortælle om, hvordan de arbejder
med KVIK, og hvad de har fået ud af det. Denne gang er det Bo Petersen, specialkonsulent i Fritid og Kultur, som har fået pennen.

Fritid og Kultur: kortere vej til
målet med KVIK
I Fritid og Kultur har vi gjort os
nogle erfaringer, som vi tror,
kan komme andre til gode i
arbejdet med KVIK.
Fokusér arbejdet
Vi har i centret gennemført KVIK
i marts 2008 og bistået vores
eksterne institution Høje-Taastrup
Idrætsteam med gennemførelsen af KVIK i december. I begge
processer har vi valgt primært at
fokusere på to til tre emner. Erfaringerne viser, at fokuseret arbejde
med få emner har afsmittende
virkning på de øvrige områder i
KVIK. Endvidere bliver kvaliteten
af arbejdet bedre, når der fokuseres på få områder frem for at
gennemgå alle ni områder. Over
en årrække vil vi arbejde fokuseret
med de øvrige emner.
Det er vores mål at tilpasse KVIK
til vores måde at tænke på, og
så det passer ind i vores hverdag. Dette er også med til at øge
ejerskabet omkring det efterfølgende arbejde. Ved at gå dybere i
enkelte emner øges bevidstheden
også omkring de mål, vi sætter os,
hvilket viste sig i vores mini-KVIK
i oktober, hvor de fleste mål er
nået.
Slutningen først
Med afsæt i de redskaber og metoder vi har lært på kurset i systemet ”7 gode vaner”, bearbejdede
vi de valgte emner. Det betød, at
vi for et af emnerne startede med
at beskrive slutningen: hvordan vil
vi gerne have resultatet af vores
indsats til at se ud. Da vi havde
fundet målet, var det forholdsvis
enkelt at finde ud af, hvordan vi
når derhen. Det er ulig nemmere
at blive enige om vejen, når vi
kender målet.

KVIK i hverdagen
Det var ud fra vores positive erfaringer med at gøre modellen mere
nærværende og lettere tilgængelig, at vi deltog i Idrætsteamets
KVIK-proces. Netop vores positive
erfaringer og kendskabet til hverdagen i teamet satte os i stand til
at tilpasse processen til teamets
hverdag. Det er noget vanskeligere at mødes om KVIK, når der
holdes åbent syv dage om ugen
med en samlet åbningstid på ca.
90 timer. Ligeledes har ikke alle
medarbejdere adgang til PC i det
daglige.
Idrætsteamet tog udgangspunkt
i tre emner: strategi, ledelse og
medarbejderresultater. Med afsæt
i deltagernes tegninger af teamets
vision blev der skabt et fælles
billede af visionen. Igen drøftede
vi vejen til målet ud fra det fælles
billede, hvor vi især lagde fokus
på, hvilken form for ledelse det
krævede at nå dertil.
Fokus på det vi gør godt
Det interessante i denne arbejdsform er, at der kommer fokus på
det vi allerede gør godt i forhold
til at nå målet, derved ændres
fokus fra ”hvor meget skal vi
arbejde for at nå målet” til ”hvilke
ting vil vi ændre for at nå målet”.
Derved synes opgaven som mindre end hvis man starter fra nul.
Både i centret og i teamet er
vi enige om, at tilpasning af
KVIK sikrer en positiv tilgang til
evaluering og gør det sjovere at
gennemføre KVIK.
Mini-KVIK er lavet ud fra nedenstående model, hvor vi vurderede
de opsatte mål ud fra skemaet.
Metoden er enkel og kan gennemføres i forbindelse med et
morgenmøde på 1,5 time.

Vi øger ejerskabet til KVIK, når vi tilpasser KVIK vores hverdag og vores måde at
tænke på, mener Poul Knopp Damkjær,
centerchef for Fritid og Kultur

Hvad har vi været gode

Hvad har i særlig grad flyt-

til?

tet os fremad?

Hvad kan vi med fordel

Hvilke forslag til forbedring

være opmærksomme

ser du i forhold til KVIK- og

på i fremtiden?

APV-handleplanen.

Måske kan budskabet i KVIK oversættes til:
• Hvor er vi? (konsensusrapport)
• Hvor vil vi hen? (mål)
• Hvordan kommer vi derhen?
(handleplan)
• Hvor langt er vi kommet med
arbejdet? (mini-KVIK)
Vi sender stafetten videre til Institutions- og Skolecentret, fordi vi
er interesseret i at høre, hvordan
man arbejder med KVIK på et område med mange forskelligartede
institutioner.

Fritid og Kultur
Bo Petersen,
specialkonsulent
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IT-handlingsplan for
2009-2010
I det følgende bringes en oversigt over indsatserne i IThandlingsplanen for 2009-2010. Afsættet for IT-handlingsplanen er IT-strategien for 2008-2010, som kortlægger
ønsker og behov for IT-udviklingen til og med 2010. Både
nye fagsystemer og en række fælles systemer er på vej.
Pas-automat
Blandt de nye fagsystemer kan
nævnes, at Social- og Handicapcentret tager et nyt Bosted-system i brug i 2009. Institutions- og
Skolecentret tager et nyt befolknings- og skoleprognose-system i
brug: ProPlan GIS. Borgerservice
lancerer en ny pas-automat-maskine til udstedelse af pas.
Fælles systemer:
Ny Ofﬁce-pakke og e-post
Vores nuværende Microsoft Office XP (Word, Excel. PowerPoint)
opgraderes til Microsoft Office
2003. Samtidigt udskiftes vores
nuværende E-post og kalendersystem, GroupWise, ud med Microsofts e-post og kalendersystem:
Outlook 2003. Udskiftningen sker
for at skabe bedre sammenhæng
med nuværende og kommende
fagsystemer. Det er ikke muligt,
som tidligere udmeldt, at opgradere til Office 2007, da Docs Open
ikke kan understøtte denne Officeversion.
Skiftet sker i 3. kvartal 2009 –
nærmere information om uddannelse, udrulning mv. vil komme på
HTKalle.
Docs Opens aﬂøser
I sensommeren 2009 vil IT-centret
tage initiativ til at afklare behovet
i forbindelse med indkøb af et ny
elektronisk sags- og dokumenthåndteringsløsning til erstatning
af Docs Open. Vi arbejder med at
afklare behovene i 3. kvartal i år
og forventer at have et nyt system
i drift i 2. kvartal 2010.
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Ledelsesinformationssystem
I efteråret 2009 forventes gennemført et udbud af et ledelsesinformationssystem. Et fælles
ledelsesinformationssystem vil
tage afsæt i en nærmere vurdering
af kommunes behov, der samtidigt

giver mulighed for at tilvejebringe
information på flere ledelsesniveauer og med afsæt i særlige
faglige behov.
Ny digital signatur-løsning
Der lanceres i efteråret 2009 en
ny digital signatur-løsning som
erstatning for den nuværende
medarbejder- og virksomhedssignatur.
Nyt styresystem?
Der er ikke planlagt udskiftning
af styresystemet, Windows XP, på
vores PCére. Vi venter på kommende Windows 2007. Nuværende Windows Vista springer vi over.
Trådløst netværk – skolerne
først
I samarbejde med PUC har ITcentret iværksat et projekt mhp.
på at finde en fælles teknisk platform, der er sikker og driftsstabil,
for at kunne tilbyde mulighed for
at benytte trådløs netværkskommunikation. Løsningen er fundet
og anskaffet, og skolerne bliver de
første til at afprøve løsningen
(skolenet).
Intentionen er på sigt at
kunne tilbyde trådløs netværksmulighed på det administrative net, borgernet,
skolenet mv. Finansiering til
etablering skal dog afklares.
Første etape iværksættes i 3.
kvartal 2009.
Pc-udskiftning eller
opgradering
Der sættes ekstra fokus på
udskiftning eller opgradering
(mere hukommelse, RAM) af
ældre pc’ere i 2009 og 2010.

1. februar tager Borgerservice den nye automatiske
pasmaskine i brug. Her
centerchef Peer Anker Hansen ved maskinen.

Netværkskapacitet
For at skabe bedre arbejdsvilkår
for pc-brugere på specielt de mindre institutioner foretages diverse
opgraderinger af netværkshastighed, således at svartider på
anvendelse og brug af diverse programmer bliver forbedret. Dette
arbejde sker løbende i både 2009
og 2010.
Telefoni
Vores nuværende telefoniløsning
fra Alcatel er teknologisk forældet, hvorfor vi i 2009 vil afsøge
marked for nye løsninger eller se
på muligheder for opgraderinger
af eksisterende løsning. Det er
primært telefonicentraler på skoler,
plejecentre, jobcentret mv., som
bør og skal udskiftes. Vi arbejder
med dette i 4. kvartal 2009.
Serverudskiftninger
Der bliver udskiftet en række servere i 2009.
Projekter i støbeskeen
• HTK pc ”light”: Efter ønske fra
organisationen vil IT-centret
sammen med KMD igangsætte
udarbejdelse af et nyt koncept
for prisbillig HTK pc standard
(light) med Office-pakken samt
Internet-adgang med begrænset
service og support.

• Virtuel desktop løsning: It-centret planlægger sammen med
KMD at kunne tilbyde en mere
fleksibel fjernadgangs-pc-løsning end Secure Acess, så man
blot via en ganske almindelig pc
med internetforbindelse kan få
en fuld funktionsdygtig ”virtuel”
adgang til sit administrative pc-

skrivebord (med alle programmer).
• Ny automatiseret brugeradministrationssystem: Vi er i
færd med at afsøge markedet
for automatiseret brugeradministrations-systemer. Vores
nuværende lidt ”gammeldags”

brugeradministrations-setup
trænger til at blive strømlinet.
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.
IT-Centret
Jean Rygaard, IT-chef

FACILITY MANAGEMENT:

Arbejdsgrupper om Center
for Intern Service og Ejendomme
Som omtalt i HøjTryK i december har direktionen besluttet,
at der etableres et nyt Center for Ejendomme og Intern
Service, hvoraf en del bliver
organiseret efter Facilities
Management-principper.
I den kommende tid skal fem
arbejdsgrupper beskrive det
nye centers faglige opgaver og
snitflader til andre centre. De fem
arbejdsgrupper arbejder med følgende opgaver:
• Administrativ; skal bl.a. klarlægge økonomi i forbindelse med de
overflyttede opgavesæt.

• Intern service; skal bl.a. beskrive opgaver og snitflader for
teknisk-service funktionerne.
• Byggerådgivning; skal bl.a.
udarbejde kvalitetsstandarder
for rådgivningsopgaverne samt
beskrive opgavefordeling og
snitflader til andre centre.
• Vedligeholdelse; skal bl.a. udarbejde kvalitetsstandarder for
vedligeholdelsesopgaver samt
snitflader til samarbejdspartnere
samt beskrive opgavefordeling
og snitflader til andre centre.
• Ejendomsstrategi; skal beskrive
kommunens samlede arbejde
med ejendomsstrategier i fremtiden samt beskrive opgavefordeling og snitflader til andre
centre.

De fem arbejdsgrupper sammensættes dels af medarbejdere fra
det kommende Center for Ejendomme og Intern Service, og dels
af repræsentanter fra en række
øvrige centre.
Den førstnævnte arbejdsgruppe
færdiggør deres arbejde omkring
den 1. marts, mens gruppe to
slutter deres arbejde inden 1. juli.
De tre øvrige grupper skal have
færdiggjort arbejdet senest den 1.
oktober 2009. Arbejdsgrupperne
forventes at holde kick off-møde i
februar.
Jørgen Lerhard
teknisk direktør

Høje-Taastrup Sprogcenter
blandt de bedste
Høje-Taastrup Sprogcenter er blandt de bedste
sprogcentre på Vestegnen. Det viser en undersøgelse foretaget af AKF for Integrationsministeriet. Og
Sprogcentrets tilbud til kvinder er blevet evalueret
og får stor ros. Derudover ligger centret i effektivitet
over landsgennemsnittet i forhold til at lære kursister
dansk hurtigt.
Sprogcentrets tilbud er tilrettelagt efter borgernes
forskelligartede behov. Et tilbud er målrettet kvinder
i Taastrupgård, et andet er rettet mod borgere på
vej ud på arbejdsmarkedet, og andre tilbud retter

sig mod borgere med job. Sprogcenteret oplever i
øjeblikket, at en ny målgruppe i stigende grad melder
sig til danskundervisning - nemlig den nye udenlandske arbejdskraft som kommer til landet.
Således bliver Sprogcentrets tilbud løbende tilpasset
de grupper, der efterspørger sprogundervisning, ligesom Sprogcentret samarbejder med andre integrationsinitiativer i kommunen. Sprogcentret er en del
af arbejdsmarkedsområdet og ligger sammen med
jobcentret.
13

Ny arbejdsmiljøstrategi
Fra januar 2009 har Høje-Taastrup Kommune fået en ny arbejdsmiljøstrategi. Men hvad betyder den nye strategi for dig
og din arbejdsplads?
Formålet med den nye arbejdsmiljøstrategi er at gøre vores arbejdspladser endnu mere attraktive.
Arbejdsmiljøet på den enkelte
arbejdsplads skal afspejle kommunens værdier om
•	menneskelighed og positivt
livssyn
• engagement
• professionalisme
• helhed
Strategien har tre vigtige pejlemærker:
Højt fokus på den
forebyggende indsats
Vi skal lære af de arbejdsskader,
der har været, så vi undgår at de
opstår igen. Arbejdsskader skal
desuden undgås ved at fokusere
på trivsel, skabe gode forhold
og tage eventuelle problemer i
opløbet.
Ansvaret for arbejdsmiljøet
ligger hos de lokale sikkerhedsgrupper
Det er de lokale sikkerhedsgrupper, der har ansvaret for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den

lokale sikkerhedsleder skal sikre,
at der bliver taget hånd om arbejdsmiljøet, og at der er løbende
fokus på at forebygge arbejdsskader. På den måde løses arbejdsmiljøudfordringer der hvor de
kan løses, nemlig på den enkelte
arbejdsplads.
Arbejdsmiljøet er en integreret
del af ledelsesopgaven
Sikringen af et godt arbejdsmiljø
skal ske i et samspil mellem leder
og medarbejder på den enkelte arbejdsplads. Det er i dette samspil,
at det lokale fundament for høj
trivsel, god ledelse m.m. skabes.
Visionen er, at kommunen har en
kultur, der på alle niveauer understøtter, at arbejdsmiljøet går hånd
i hånd med driften og udviklingen
af de daglige arbejdsopgaver.
Fokuspunkter
Med den nye arbejdsmiljøstrategi
ændrer vi på måden, vi arbejder
med vores indsatsområder på. Vi
har ikke fået nye indsatsområder,
men har fået større fokus på også
at forebygge. I de kommende år
skal vi fortsat have fokus på:

•	Fysisk arbejdsmiljø (herunder
kemikalier, ergonomi og vold og
trusler)
•	Psykisk arbejdsmiljø (herunder
trivsel, stress, mobning)
•	Arbejdsskader (herunder nærved-ulykker)
•	APV (løbende brug, værktøjer
og APU-arbejdspladsudvikling)
Værktøjer til hjælp i hverdagen
På HTKalle findes der værktøjer til
det daglige arbejde med arbejdsmiljøet. I kursuskataloget er der
kurser til inspiration og læring
f.eks. om voldsforebyggelse og
konflikthåndtering, stresshåndtering, sygefraværsindsatsen, den
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
og opfølgningskurser.
Sikkerhedsledernes ansvar
Sikkerhedslederen (SL) har
fortsat ansvaret for det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen i samarbejde med
sikkerhedsrepræsentanten(/-erne). SL skal fortsat sikre, at
•	’den turkise mappe’ er kendt af
alle medarbejderne
•	mappen indeholder seneste APV,
handleplaner og referater fra
møder, hvor arbejdsmiljøet er
blevet behandlet.
•	kopi af arbejdsskader ligger
i mappen, så der er relevant
dokumentation for, at der bliver
arbejdet fremadrettet og forebyggende med arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljøteamets nye rolle
Arbejdsmiljøteamets funktion
vil være at vejlede om og give
sparring på sikkerhedsgruppernes
arbejder, herunder arbejdsskader,
APV’erne, lovgivningen, forebyggende tiltag, trivsel og andre
former for henvendelser og forespørgsler fra sikkerhedsgrupperne.
Herudover indsamler Arbejdsmiljøteamet data, tolker dem og
formidler dem til såvel direktion,
MED som sikkerhedsgrupperne.
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Kompetenceudvikling af SL og
SR
Der vil i 2009 være forskellige
tilbud om uddannelse eller opkvalificering af sikkerhedsgrupperne. Vi
tilbyder f.eks.:

Forebyggelsesarbejdet
Forebyggelsesarbejdet er en vigtig
del af Arbejdsmiljøteamets arbejde
og indsatsområder i 2009 og frem.
Det gælder fx at forebygge, at
vi modtager påbud og tilsyn fra
Arbejdstilsynet.
Arbejdsmiljøteamet vil desuden
vejlede om f.eks. hygiejne og løf-

teteknik og tilbyde flere kurser for
sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter.
Udgangspunktet for sikkerhedsgruppernes arbejde med at
forebygge problemer i arbejdsmiljøarbejdet vil være arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøvejviserne,
og gennemgang af arbejdspladserne.
En-to årlige gennemgange
Sikkerhedsgrupperne kan med fordel gennemgå deres arbejdsplads
1-2 gange om året for at forbygge
evt. risici inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, kemi, biologi og
det sociale arbejdsmiljø. Hvis der
findes problemer, eller arbejdspladsen ønsker at forebygge inden
for nogle områder, er det vigtigt,
at de tages med i arbejdspladsvurderingen. Nogle af emnerne

kan der gøres noget ved her og
nu, andet skal der laves tids- og
handleplaner på.
Ved større problemer, som arbejdspladsen ikke selv kan løse, er
det vigtigt, at sikkerhedsgruppen
kontakter nærmeste lokaludvalg
eller sektorudvalg.
Praktisk erfaring viser, at arbejdspladsen ved at sætte fokus på
arbejdsmiljø og trivsel kan opnå
fordele som:
• Færre arbejdsskader,
•	mindre arbejdsrelateret sygefravær,
• lavere personaleomsætning,
• højere effektivitet,
•	større arbejdsglæde
- og dermed en mere attraktiv
arbejdsplads for ledere og medarbejdere.

Arkivfotos Høje-Taastrup Kommune

•	En revideret Arbejdsmiljøuddannelse der nu har fokus på vores
nye måde at arbejde aktivt og
forebyggende på her i kommunen.
•	Opfølgningskurser til de lokale
sikkerhedsgrupper som har en
ældre arbejdsmiljøuddannelse.
•	Løbende opkvalificering og
dialogmøder, m.v. – f.eks. når
der kommer ny APV-måling i
begyndelsen af 2010.
•	Vejledninger m.m. på intranettet
og i nyhedsbrevene.

Med disse informationer ønsker
vi alle medarbejdere og sikkerhedsgrupper god arbejdslyst. Du
kan læse mere på HTKalle/Løn og
personale/trivsel og arbejdsmiljø.
HR-Centret
Eva Rehling,
teamchef for HR-teamet
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Medarbejdere som
helsepiloter
Pensions- og Omsorgscentret
deltager sammen med ti andre
kommuner i projekt om at
styrke sundhed og trivsel på
arbejdspladsen. Et af mange
tiltag er uddannelse af 22
medarbejdere til helsepiloter,
der støtter kollegerne.
Høje-Taastrup Kommune og 10
andre kommuner på tværs af hele
landet er gået sammen om projektet ”Rask i job”. Projektet skal
bidrage til at reducere sygefraværet og skabe trivsel på arbejdspladsen. Alle medarbejdere under
Pensions- og Omsorgscentret
deltager i projektet.
Medarbejderne deles i to grupper i
projektet: Den såkaldte interventionsgruppe og kontrolgruppen.
Interventionsgruppen består af
medarbejdere fra de områder, som
deltager aktivt i projektet: De får
uddannet helsepiloter på deres
arbejdsplads og tilbydes forskellige
tiltag. Resten af områderne betegnes kontrolgruppen, som tilbydes
færre tiltag.

Efter projektperioden er der lejlighed til at sammenligne grupperne
og dermed vurdere, hvilken type
indsats der havde størst effekt.
I projektet uddannes i alt 22
helsepiloter. Helsepiloterne skal
i dagligdagen hjælpe kollegerne
med at øge trivslen gennem netværksdannelse og motiverende
samtaler omkring kost og motion
- redskaber, der kan føre til en
sund livsstil!
Der vil i projektet være følgende
tiltag:

tilbud om udredning via Medicinsk
Test Center.
En stor del af projektet finansieres
af Forebyggelsesfonden. Projektperioden er hele 2009 og starten
af 2010. Du kan læse mere om
projektet på hjemmesiden www.
raskijob.dk.
HR-Centret
Helle Mølleskov, projektleder

Følgende områder deltager
aktivt i projektet:
Område
Torstorp Køkken

22

Torstorp Dement

11

Træningscentret Espensvænge

25

Henriksdal – Køkken

14

Gule tiltag: For udvalgte medarbejdere i interventionsgrupperne
– består i tiltag for medarbejdere der er blevet syge eller er i
risikozonen for at blive syge (eks.
motion, kostvejledning, netværk
og motiverende samtale).

Henriksdal – Aktivitet

Røde tiltag: Tiltag for medarbejdere som er blevet syge, som får

til at sætte fokus på støj på
skolerne – og sænke støjniveauet.
Støj i folkeskolerne har fået stor
opmærksomhed de seneste år. Op
mod 57 % af lærerne oplever, at
der er problemer med støj i hverdagen. I 2009 har Arbejdsmiljøtilsynet derfor valgt at sætte fokus
på støj i folkeskolerne.
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Støjboks til skolerne
Her i kommunen har Arbejdsmiljøteamet foræret hver skole en
Støjboks. Støjboksen er fuld af
materialer, der kan hjælpe til at
sætte støj på dagsordenen i klasselokalet, musiklokalet osv.

Boksen har en lydmåler formet
som et øre, effektfulde lyd-eksempler og opgaver, så eleverne
på en levende måde kan få forståelse for lyd og lydens konsekvenser.
På Hedehusene skole har de
indtil videre gode erfaringer med
støjboksen:
”For at skabe interesse for projektet har vi hængt støj-øret og
tilhørende planche op i det pædagogiske læringscenter. Eleverne
arbejder meget i læringscenteret,
og her er ofte mange elever og
et højt støjniveau. Eleverne er opmærksomme på støj-øret. I starten var det rigtig sjovt for dem
at lave høje lyde, så øret ramte
det røde felt. Nu er de opmærksomme på, at støj-øret ikke skal

6

Hjemmeplejen – Rengøring/indkøb

30

Hjemmeplejen – Vesterkøb

39

Hjemmeplejen – Vesterparken

23

Kløverhuset

26

Sengeløse Plejecenter

48

Team Visitation - Rådhuset
Deltagere i alt

Støj på skoleskemaet
En støjboks skal hjælpe med

Antal

Grønne tiltag: For alle medarbejdere under Pensions- og Omsorgscentret – består i trivselsfremmende aktiviteter, som skal
øge trivslen.

ramme det røde felt. Alt i alt en
både sjov og lærerig oplevelse.”
Også på Selsmoseskolen har
støjboksen været flittigt brugt til
refleksion og undren blandt elever
og lærere. Flere klasser har målt
støj og talt om, hvad støj gør.
Støj i daginstitutionerne
Støjboksen til skolerne er udviklet
i et samarbejde mellem Holbæk
Kommune og firmaet Sound-Ear.
Samme firma er ved at udarbejde
en lignende men aldersmæssigt
tilpasset boks til daginstitutioner. Boksen til daginstitutionerne
forventes at være færdig i løbet af
2009.
HR-Centret,
Arbejdsmiljøteamet
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Ældreområdet sætter fokus
på ergonomi
Der stilles store krav til medarbejdernes fysik på plejecentre og i
hjemmeplejen. Derfor er det vigtigt at minimere slitage og forkerte
bevægelser i hverdagen. Der skal
være konstant fokus på ergonomi
og på at passe på sig selv og hinanden gennem forebyggelse.
Forebyggelse
For at styrke forebyggelsen yder-

ligere har Arbejdsmiljøteamet i
samarbejde med ledergruppen
i POC sat et projekt i gang med
henblik på at forebygge arbejdsskader og nedslidning. Der er
engageret en ekstern arbejdsmiljørådgiver til dels at kortlægge de
udfordringer, medarbejderne står
over for i dagligdagen og dels at
undervise medarbejdere og ledere
i korrekte forflytningsteknikker.

Projektet bliver fulgt op af initiativer fra MED-udvalgets side og
er et godt eksempel på, hvordan
MED-udvalget bliver en aktiv medspiller omkring arbejdsmiljøet på
tværs af en sektor.
HR-centret
Maibritt Jarl,
arbejdsmiljøkonsulent

Bedre styr på styringen!
redskaber til også at varetage disse
opgaver.

Økonomidirektør Ole Kristensen

En undersøgelse viser, at
brugerne synes, de får bedre
styr på styringen med kommunens nye løn- og økonomisystem og vagtplanssystem
Som et led i kommunens overordnede strategi om ’styr på styringen’ fik Høje-Taastrup Kommune
i 2007 nye it-systemer: Fujitsus
Prisme som økonomisystem og
Silkeborg Data (SD) til løn og
vagtplan/tjenestetid. De nye systemer skulle sikre, at vi har gode

Systemerne har nu været i drift
i et års tid og er blevet evalueret
af brugerne. De 316 brugere, der
deltog i evalueringen, udtrykker
overordnet tilfredshed med de nye
systemer og synes, at der er sket
forbedringer i forhold til de tidligere
KMD-systemer.

på intranettet, hvor det er muligt
at holde øje med, om ønsker til
ændringer af systemet er registreret, og hvilken status det enkelte
ønske har. Endelig kan det nævnes, at man i næste version af PCarkiv bl.a. kommer til at kunne se
den samlede timeløn på lønsedlen,
og at Silkeborg Data arbejder på
en helt ny fraværsløsning i forhold
til statistikker i SD Datawarehouse.

Forbedringsforslag
Brugerne peger dog også på, at
systemerne kan blive endnu bedre.
Forbedringsforslagene er i gang
med at blive gennemgået, og et
af de første tiltag består i to nye
kurser i at blive bedre til at udnytte
integrationsmulighederne mellem
Prisme og SD-løn. Kursustilbuddene kan ses i det nye kursuskatalog og hedder ”Prisme/SD-løn,
Introduktion” og ”Prisme/SD-løn,
Find dit økonomiske råderum”.

Hvis du vil vide mere om brugertilfredshedsundersøgelsen, kan du få
den samlede rapport om resultaterne ved at henvende dig til: Eva
Dammas, Økonomi- og analysecentret, evada@htk.dk

Følg med på intranettet
I forhold til SD-løn oprettes en side

Ole Kristensen
økonomidirektør

En stor tak til alle jer, der deltog i
undersøgelsen, for jeres tid. Der er
blandt svarpersonerne trukket lod
om tre flasker vin – de tre heldige
vindere er Leif Aage Pedersen, Pia
Anna Achton og Helle Zakariassen.

Adgang til intranettet
– HTKalle for alle
Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan
få adgang til intranettet HTKalle – også selv om, du
ikke i dit daglige arbejde er oprettet som IT-bruger i
kommunen. Du skal blot have adgang til en pc med
internetadgang (hjemme, på arbejdspladsen, på biblioteket…) Ved pc’en gør du følgende:
Start internettet op på en computer.
Skriv hjemmesideadressen: http://sslvpn.htk.dk/
I vinduet ”Sikkerhedsadvarsel” trykkes på ”Ja”.

Indtast brugernavn således: Det første fornavn fra
din lønseddel + de første 8 cifre i dit CPR-nummer.
Bemærk at det første bogstav skal være med stort og
resten med små bogstaver.
Eksempel på brugernavn: Birgit20018801
Indtast kodeord således: De sidste fire cifre i dit CPRnummer.
Eksempel på kodeord: 0120
Vælg ”HTK-intranet”.
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INTErNE KurSEr:

Gebyr og ny
hjemmesideadresse
Kursuskataloget og den nye hjemmeside er kommet godt fra
start. Det er blevet lettere for den enkelte at vælge kurser og
tilmelde sig.
Ny hjemmesideadresse
Da vi bruger cpr.nr. som identifikation af den enkelte medarbejder,
skal hjemmesiden sikres med
kryptering. Denne kryptering har
medført, at hjemmesiden har skiftet adresse og nu er: https://www.
htkurser.dk/kii/kiicall.htm
Tidligere op lyste adresser kan
ikke længere bruges.
Det kan være svært at huske, og
vi arbejder på at finde en løsning,
hvor vi kan vende tilbage til den
gamle adresse. Indtil da kan du
altid finde linket på HTKalle under
selvbetjening: ”Uddannelse, HTK´s
egne kurser”.
Gebyr på kurser
De interne kurser har fået en mere
central rolle end tidligere ikke
mindst i samspillet med direktio-

nens strategibrev for 2009. Det
betyder også et større træk på de
få ressourcer, der hidtil har været
afsat til interne kurser. Derfor
har direktionen besluttet, at der
opkræves et mindre gebyr på
alle kurser svarende til udgifter
til forplejning og evt. honorar til
eksterne undervisere.
Udgangspunktet for
prissætningen er:
Lovbestemte kurser: ingen opkrævning
Halvdagskurser: 100 kr.
Heldagskurser: 200 kr. pr. dag
Ved kurser med eksterne undervisere opkræves et gebyr, som
svarer til underviserens honorar og
forplejningen.
Der er desværre fejl i prissætningen i kursuskataloget flere steder.

Fejlene er rettet i den elektroniske
udgave af kataloget samt på tilmeldingssiderne – så vær opmærksom
på prisen, når du tilmelder dig.
Opkrævning af gebyr
Opkrævningen stiles til det enkelte
center eller afdeling ud fra EAN
nummer og fremsendes via en
intern faktura i Prisme. For at minimere ressourcetrækket på opkrævningsopgaven forventes det at ske
kvartalsvis bagud. Uanset om et
kursus er gratis, skal EAN-nummer
altid oplyses, da tilmeldingsblanketten ikke kan sendes elektronisk
uden EAN-nummer.
Tilmelding
Hvis en medarbejder ikke har adgang til en PC- hverken på arbejde
eller hjemme, er det lederen, der
hjælper med tilmeldingen bl.a. af
hensyn til at sætte det korrekte
EAN-nummer på.
HR-Centret
Anette Zacho,
HR-konsulent

Sundhedsordningen
– nu med zoneterapi
Fra og med januar 2009 er
den gratis sundhedsordning
udvidet med følgende aktiviteter:
• Zoneterapi
• Ergonomikurser (tilmelding via
kursuskataloget)
• Pausegymnastik udvidet fra 1 til
2 gange om ugen på rådhuset
og i Jobcentret
• Sundhedstjekdag (tilmelding via
Wellatwork)
Sundhedsordningen, der er for alle
4.500 ansatte, har eksisteret siden
1. marts 2006. Kommunen har
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indgået en ny kontrakt med Wellatwork for de næste to år.
Ny informationsfolder
I den anledning er der trykt en ny
sundhedsfolder. Den er distribueret
ud til alle ansatte efter samme
fordelingsnøgle som HøjTryk og
Kursuskataloget. Du skulle derfor
have modtaget en folder. Hvis du
ikke har fået den, så efterlys den
via din leder.
HR-Centret
Anette Zacho,
HR-konsulent

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

5. marts 2009
Leder
Ulla Dedenroth
Sengeløse Plejecenter
50 års fødselsdag

16. marts 2009
Assistent
Bjarne Felby
Bibliotekerne
50 års fødselsdag

15. februar 2009
Afdelingschef
Ole Seidling
Borgerservice
50 års fødselsdag

8. marts 2009
Kontorassistent
Bente Holtz
Teknik- og Miljøcenter
50 års fødselsdag

17. marts 2009
Social- og sundhedsassistent
Helle Merete Kønicke Nielsen
Sengeløse Plejecenter
50 års fødselsdag

25. februar 2009
Teknisk designer
Henrik Bille Larsen
Driftsbyen
50 års fødselsdag

9. marts 2009
Teknisk servicemedarbejder
John Broch Nilsson
Borgerservice
50 års fødselsdag

25. marts 2009
Assistent
Vibeke Richter
Taxhuset
50 års fødselsdag

26. februar 2009
Fuldmægtig
Birgitte Kirsten Caspersen
Pædagogisk Udviklingscenter
50 års fødselsdag

11. marts 2009
Indkøbschef
Melitta Keldebæk
Økonomi- og Analysecenter
50 års fødselsdag

26. marts 2009
Økonoma
Grethe Jette Jensen
Henriksdal Plejecenter
50 års fødselsdag

1. marts 2009
Leder
Lone Ravnø
Daginstitutionen Mariehønen
25 års jubilæum

11. marts 2009
Skolepsykolog
Jette Morsø Pedersen
Børne- og Ungerådgivningscenter
50 års fødselsdag

30. marts 2009
Pædagogmedhjælper
Hanne Teglgaard Kaas
Daginstitutionen Stenbuen
50 års fødselsdag

1. marts 2009
Social- og sundhedsassistent
Anni Birkestrøm King
Henriksdal Plejecenter
50 års fødselsdag

12. marts 2009
Håndværker
Preben Fiil Johnsen
Driftsbyen
25 års jubilæum

4. marts 2009
Børnehaveklasseleder
Gitte Guldager
Reerslev Skole
50 års fødselsdag

16. marts 2009
Assistent
Helle Jæger
Bibliotekerne
50 års fødselsdag

31. marts 2009
Sundhedsplejerske
Jytte Christensen
Børne- og
Ungerådgivningscenter
50 års fødselsdag

Et år med
Borgerrådgivningen
Borgerrådgivningen har nu eksisteret i godt et år, og det er tid til
at gøre status. Spørgsmålet er, om
vi har gjort en forskel.
Vi har guidet og hjulpet nogle
borgere til at komme videre med
deres sag. I tæt samarbejde med
centeret har vi opnået en hurtig
sagsbehandling og afslutning på
sagen. Og vi har modtaget positive tilkendegivelser fra tilfredse
borgere. I andre sager har vores
arbejde og bestræbelserne for at
optimere sagsbehandlingen ikke
umiddelbart kunne konstateres. Vi

har således mødt borgere, der føler sig frustrerede og magtesløse.
Det at gøre en forskel kræver
tid, samarbejde, slid, respekt og
en anerkendelse af, at det nytter
noget at investere tid i at optimere
sagsbehandlingen og den personlige betjening af borgerne.
Vi tager fat på fremtidens udfordringer med fokus på den gode
service over for borgerne.
Borgerrådgivningen
Lene Weltz og Laila Lund
Lene Weltz og Laila Lund ser frem til
endnu et år med borgerrådgivning.
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Du kan altid ﬁnde gamle numre af HøjTryK på kommunens hjemmeside: www.htk.dk/hoejtryk

udgivelsesplan
for HøjTryK 2009
Blad nr. 2
Udkommer den 30. marts
Deadline den 9. marts
Blad nr. 3
Udkommer den 2. juni
Deadline den 6. maj
Blad nr. 4
Udkommer den 7. september
Deadline den 17. august
Blad nr. 5
Udkommer den 19. oktober
Deadline 28. september
Blad nr. 6
Udkommer den 7. december
Deadline den 16. november

Indlæg til bladet
Har du et forslag til en konkret
artikel, bedes du kontakte redaktionen mht. plads i bladet, omfang
og indhold – og meget gerne inden
du begynder at skrive.
Du er altid velkommen til at
kontakte redaktionen, hvis du har
gode ideer til bladet, ris eller ros.
Ring til Birgitte Dalsgaard Andreasen på tlf. 43 59 18 49 eller send
en mail til kommunikation@htk.dk.
Byrådscenter
Birgitte Dalsgaard Andreasen,
Kommunikationsmedarbejder

De vandt en marcipangris
Her er de 10 heldige vindere af
personalebladets marcipangrisebassekonkurrence i december:
• Arne Nielsen, Hedehuset
• Tine Weber, Byrådscentret
• Karen Christensen, Gadeplan
• Betty Venneberg, Borgerservice
• Bente Rasmussen, Institutionsog Skolecentret
• Lene Skov, HR Centret
• Per Poulsen, Betjentstuen på
24
rådhuset

• Jeanette Nielsen, Agerhønen
• Marlene Arp, Borgerservice
• Fazilet Sahin, Blishønen
Til lykke. Vi håber, at de smagte
godt 
Hilsen Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen

