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KommunaldirketørENS hjørne

Den røde tråd
Alle medarbejdere skal kunne se
en mening med det, de laver. Alle
medarbejdere skal kunne se en
retning på det, de beskæftiger sig
med. Det er ét af mine mål som
øverste leder i en mangfoldig organisation som vores. Jeg er meget
optaget af, at alle medarbejdere
oplever en sammenhæng, en ”rød
tråd” i kommunens styringsinstrumenter og værktøjer.
Hvordan udstikkes
retningslinjerne?
Nu har Byrådet vedtaget et
budget, hvor de politiske mål og
indsatsområder udmeldes for
det kommende år. Her udstikkes
de centrale pejlemærker for den
videre udvikling af Høje-Taastrup
Kommune.
I direktionens Strategibrev, som
udsendes om et par uger, beskriver vi, hvad de politiske udmeldinger betyder for organisationens
opgaveløsning og medarbejdernes
vilkår og forudsætninger.
Strategibrevet vil indeholde tre
overordnede temaer, som skal
danne en fælles ramme om måden
vi arbejder på: borgerne i centrum, den attraktive arbejdsplads
og styr på styringen.
Kommunens ”styringskæde”
Strategibrevet for 2009 bliver som
noget nyt koblet direkte sammen
med aftalestyringen. Det betyder,
at strategibrevets indsatsområder skal udmøntes i konkrete og
operationelle mål for centre og
institutioner. Med beslutningen om
at gøre aftalestyringen 1-årig er
jeg sikker på, at vi alle vil opleve sammenhæng i kommunens
værktøjer.
I disse uger arbejder I med at
formulere jeres aftaler. Jeg vil op-

fordre jer til, at jeres aftaler aktivt
bruges til at prioritere og vælge i
hverdagen ud fra de behov, som I
har på netop jeres arbejdsplads.
I skal i dialogen afklare, hvordan
I kan arbejde med målene i den
daglige opgaveløsning.
KVIK-selvevaluering er vores
værktøj til at arbejde med kvalitetsudvikling. KVIK-modellen er
med til at sikre, at hver arbejdsplads arbejder hen mod de
målsætninger, som Byrådet og direktionen formulerer. Med selvevalueringen kan vi blive klogere på,
hvordan vi kan påvirke og forbedre
vores egen oplevelse af kvalitet i
arbejdet. Derfor er det også oplagt
at skrive forbedringsområderne ind
som mål i aftalerne.
Kompetente medarbejdere
Udover klarhed over det kommende års opgaver og udfordringer er en vigtig ledelsesopgave at
se på, hvilke udviklingsbehov det
kræver. Hvad skal vi blive bedre

til? Hvilken kompetenceudvikling
skal der til? Den dialog forgår også
i medarbejderudviklingssamtalen.
I vil opleve, at kursuskataloget for
2009 er en del af den røde tråd.
Der er en klar sammenhæng mellem kursusudbud og en strategisk
tænkning af kommunens kompetenceudvikling. Vi skal kompetenceudvikles til gavn for egne og
arbejdspladsens behov.
Årshjulet giver overblikket
Vi har finpudset HTK-årshjulet,
som du kan finde på HTKalle i
mappen På tværs. Årshjulet skal
bruges som en naturlig del af den
interne planlægning, styring og
prioritering. Det giver overblik over
helhed og enkeltaktiviteter – og
skal medvirke til at sikre den røde
tråd i vores arbejde og indsatser.
God arbejdslyst – med retning og
mening.
Kommunaldirektør
Hugo Pedersen

Blitz
Klimakommune. Høje-Taastrup Kommune har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningforenings projekt ”Klimakommune”. Borgmester Michael Ziegler
og formand for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen
underskrev klimaaftalen i Taastrup Kulturcenter i begyndelsen af oktober. Med
aftalen forpligter Høje-Taastrup Kommune sig til at reducere sin CO2-udledning med 2 % om året fra 2009-2013 – både for sin egen virksomhed og for
kommunen som helhed. En central del af kommunens klimaindsats kommer
til at ligge i den
nye bydel Vision
Gammelsø, der
skal være CO2neutral, og i den
eksisterende del
af Hedehusene
og Fløng, hvor
energiforbruget
skal nedsættes.
Erfaringerne kan
så bredes ud til
3
resten af kommunen.

Enigt byråd bag
budget 2009
Igen i år er Høje-Taastrup Kommunes budget ”i land” med et
enigt byråd bag sig. Budget 2009
fastholder det gode niveau på
kerneområderne. Samtidig er
budgettet med til at fremtidssikre
kommunens økonomi. Og så bidrager Høje-Taastrup Kommune til at
overholde aftalen mellem KL og
regeringen om kommunernes økonomi, idet vi holder uændret skat
og overholder både serviceramme
og anlægsramme.
Det er et flot resultat, som alle
byrådets partier har bidraget til.
Budgetanalyser
Budgettet for 2009 balancerer på
ca. 2,7 mia. kr. I de kommende år
skal vi fortsat arbejde for at skabe
balance mellem udgifter og indtægter. Byrådet har derfor besluttet at gennemføre budgetanalyser,
som skal øge effektiviteten og
sikre bedre styring, samtidig med
at kvaliteten i servicetilbuddene
bevares og udbygges.
Mere effektive indkøb og bedre
udnyttelse af kommunens indkøbsaftaler gør det muligt at udmønte
en mindre rammereduktion på
kommunens institutioner på
350.000 kr. i 2009 og 700.000 kr.
i de følgende år. Arbejdsgange effektiviseres gennem omlægninger,
regelforenkling og digitalisering
med det mål at frigøre ressourcer
til mere borgerrettet service.
Anlægsbudgettet
Anlægsbudgettet er på 110 mio.
kr. Heraf finansieres ca. 40 mio.
kr. af jordsalg og fondsmidler til
projekt Kulturringen. Hvis jordsalget udvikler sig negativt, kan det

få betydning for gennemførelsen af
anlægsbudgettet.
På grund af rammestyringen fra
staten har der ikke været plads til
alle de anlægsprojekter, byrådet er
enige om. Blandt de prioriterede
opgaver er 24 mio. kr. til renovering af skoler og daginstitutioner
m.m., 15 mio. kr. til nyt byggeri til
daginstitutionerne Føllet og Gyngehesten, 10 mio. til Fritids- og
Ungdomsklubben Impulsen, Gokartklubben og Fønix samt 5 mio.
kr. til igangsætning af nyt plejehjemsbyggeri i Taastrup. Desuden
er der 4,1 mio. kr. til at indrette
bibliotek i den gamle retsbygning i
Taastrup.
Teknik, trafik og miljø
Vi opgraderer vedligeholdelsen
af de tidligere amtsveje, og vi
moderniserer vejbelysningen.
Trafiksikring af Taastrupgårdsvejsområdet gennemføres som del af
Kulturrings-planen. Planen for et
sammenhængende cykelsti-net i
kommunen søges realiseret, og
det analyseres, hvordan den kollektive trafik kan styrkes i kommunens yderområder.
Høje-Taastrup Kommune er tilsluttet projekt ”klimakommune”. Vi
udarbejder en handleplan med
fokus på at effektivisere den
samlede energiforsyning i kommunen – herunder energiforbruget i
kommunens egne bygninger.
Forsyningsselskaberne HTK Kloak
A/S og HTK Vand A/S vil bl.a.
udvide Selsmosens kapacitet for at
imødegå oversvømmelsesproblemerne i den hårdest ramte del af
kommunen.

Borgmester Michael Ziegler.
(Foto: Inge Aasmul).

Folkeskolen og
daginstitutioner
Skolestrukturudvalget fortsætter
i 2009 analysen af den fremtidige
skolestruktur. Folkeskoleområdets
udgiftsniveau og effektivitet skal
analyseres – herunder udgifterne
til Pædagogisk Udviklingscenter
og behovet for psykologbistand til
børn og unge-området.
Ligeledes analyseres kommunens
støttecenter og tosprogs-ressourcerne samt kvaliteten og effekten
af kommunens integrationsindsats
på daginstitutionsområdet.
Overgang fra institution til SFO
fremrykkes for at forbedre overgangen til skole og SFO. Det frigør
også pladser i daginstitutionerne
og understøtter pasningsgarantien.
Fuldtidsstillingerne på SFO-området bevares. Dagplejens administration tilpasses udviklingen i
normeringen på området.
Der skal udarbejdes en økonomisk
neutral løsning, der giver mulighed
for kvalitetsforbedring gennem
samordning af skole og fritidstilbud
til børn med særlige behov - en
tidligere amts-opgave.
Byrådet ønsker at etablere en forsøgs- og udviklingspulje målrettet
hele børn og unge-området.
Fritid og kultur
Biblioteksstrukturen og omkostningsniveauet analyseres. Rets-
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Byrådet vil gennemføre budgetanalyser for at vurdere udgiftsniveau
og effektivitet – blandt andet på
folkeskoleområdet. (Arkivfoto fra
Gadehaveskolen: Kenn Thomsen

bygningen på Taastrup Hovedgade
tages i brug som nyt bibliotek
inden udgangen af 1. halvår 2010.
Sammen med Idrættens Samråd og Folkeoplysningsudvalget
udarbejdes en eliteidræts-politik.
Synergieffekter ved en tættere
samdrift af kommunens kulturhuse – selvejende og kommunale
- analyseres. Fritidspasordningen
videreføres i 2009 og frem, og Musikskolen udvides med 35 pladser,
så ventelisten afskaffes.
Arbejdsmarkedsområdet
Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet nedbringes via den
beskæftigelsesrettede indsats. Der
peges på særlige indsatser rettet
mod unge ledige og ledige med
ikke-vestlig baggrund og på et
behov for aktivgørelse af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere
og dagpengemodtagere samt en
særlig indsats over for ledige med
psykiske lidelser. Udgifterne til
revalidering tilpasses til det aktuelle udgiftsniveau. Ialt forventes
besparelser på 6,65 mio. kr.
Ældreområdet
Presset på kommunens udgifter til
ældrepleje vil vokse i de kommende år. Adgangen til at modtage
hjælp i forbindelse med visitationen justeres, og fokus på træning
og forebyggelse øges. Udgiftsniveauet og sammenhængen med
visitationen analyseres nærmere.
Det ny plejecenter skal stå færdigt
i 2010. Byrådet ønsker at afprøve
en partnerskabsmodel ved driften
af plejecentret. Seniorboliger/ældreegnede boliger ønskes placeret
i umiddelbar geografisk tilknytning
til det kommende plejecenter.
Socialområdet
Byrådet ønsker fortsat at etablere boligtilbud til hjemløse, bl.a.
gennem yderligere finansiering fra
satspuljemidlerne. Psykiatriområdet er i fokus, og der skal skabes
én indgang for brugere og borgere
til socialpsykiatrien. Etablering af
botilbud skal vurderes konkret –
herunder muligheden for at etablere akut- og observationspladser.
Når det sociale værested i Taastrup
har været i drift i et år, foretages
en evaluering med henblik på at
vurdere, om en lignende funktion
skal etableres i Hedehusene.

Den tidligere retsbygning på Taastrup Hovedgade (oprindeligt rådhus)
indrettes til bibliotek til ibrugtagning i 2010. (Foto: Christian Fisker).

Sundhedsområdet
Plan for placering af hjertestartere
ved kommunale idræts- og kulturfaciliteter gennemføres – yderligere behov vurderes. Der udarbejdes en plan for seksuel sundhed
blandt unge. Og fremadrettet
vurderes ved alle større projekter
i Høje-Taastrup Kommune, om der
skal knyttes særlige sundhedsfremmende hensyn til projektets
gennemførelse.
Attraktiv arbejdsplads
Byrådet har afsat de nødvendige
midler til kompetenceudvikling, lederudvikling og seniorordninger – i
tråd med Trepartsaftalen fra 2007.
Kommunen skal fortsat kunne
tiltrække den nødvendige arbejdskraft og fremstå som en attraktiv
og moderne arbejdsplads, og der
afsættes midler til fortsat udvikling
af personalerettede aktiviteter og

til investeringer i nødvendig IT/
digitalisering. Råderummet søges
tilvejebragt via forslag om selvforsikring på udvalgte områder.
Alt i alt er det min vurdering, at
vi med budget 2009 har fået et
godt arbejdsgrundlag for det kommende år, og byrådet ser frem til
at tage fat på det nye års udfordringer i samarbejde med alle
jer, der hver dag yder en indsats
for at levere god service til vores
borgere!
Michael Ziegler
borgmester
Du kan læse mere om budgettet
på kommunens hjemmeside www.
htk.dk under Nyheder, hvor hele
budgetaftalen ligger, og under Om
kommunen/Økonomi og statistik/
Budget 2009, hvor alle budgetdokumenter bliver lagt.
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Der var stor debatlyst, da der
blev stillet skarpt på kommunens handicappolitik.

Spotlight på
handicappolitikken
Rekvisitter, skuespillere og teater er ikke noget, man normalt
forbinder med kommunens politikker, men da kommunens
handicappolitik skulle til debat, var det nogle af ingredienserne.
Det kom der en anderledes debat ud af med mange forslag til,
hvordan vi kan forbedre forholdene for de handicappede.
”Handicap handler om mere end
den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, det enkelte menneske med et handicap har. Det
handler i mindst lige så høj grad
om det samfund, som de mennesker lever i. Det samfund skal
have så få barrierer for mennesker
med handicap som muligt. De skal
opleve, at samfundet er let tilgængeligt og fremkommeligt. Det er
det, Høje-Taastrup Kommune vil
med en handicappolitik”.
Sådan lød udmeldingen fra
formanden for Handicaprådet
borgmester Michael Ziegler, da
han onsdag den 3. september bød
både medarbejdere fra kommunen, handicappede, repræsentanter fra handicaporganisationerne

og det private erhvervsliv velkommen til teater og debat om handicappedes vilkår.
En anderledes debatform
Handicaprådet havde inviteret et
hold skuespillere til at sætte rammen for en anderledes debat. De
fremmødte debatdeltagere blev
præsenteret for tre forskellige
skuespil, der beskrev situationer,
som handicappede kan komme ud
for. Efter hver scene var der åben
mikrofon, hvor alle kunne komme
med kommentarer.
Der var stor debatlyst, og der kom
mange bud på, hvad kommunen,
private virksomheder, forretninger
og privatpersoner – med og uden
handicap - kan gøre for at gøre

tilværelsen lettere for handicappede. Det handler ikke kun om
fysisk tilgængelighed, men også
om fordomme om mennesker med
ikke-synlige handicap.
Alle aftenens indlæg vil blive brugt
i det videre arbejde med handicappolitikken – dels som inspiration
til selve politikken, dels i arbejdet
med at få virkeliggjort den. Og
alle bud på konkrete tiltag og
løsninger, der kan være med til at
nedbryde barrierer for mennesker
med handicap, bliver samlet i et
idékatalog til handicappolitikken.
Handicappedes vilkår
vedrører alle
Arrangementet var et af de sidste
i en lang række af arrangementer,
temamøder og workshops, der er
blevet afholdt i forbindelse med
revideringen af kommunens handicappolitik.
Aftenen bød på livlig debat og
mange konstruktive input, men
som Thomas Andersen fra Handicaprådet understreger, er en handicappolitik først er en succes, når
den bliver tænkt ind i dagligdagen
hos alle; både handicappede og
alle der er en del af det samfund,
som mennesker med handicap lever i. Efter politikkens vedtagelse,
ligger der derfor en stor udfordring
i at få synliggjort handicappolitikken bredt i kommunen.
Politikken lægges op til politisk
vedtagelse i januar 2009.
Økonmi- og Analysecentret
Maria Grønbek Jensen,
Udviklingskonsulent
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Borgmester Michael Ziegler bød velkommen til teater og en anderledes debat om
handicappedes vilkår.

Facility Management:
Intern service som profession
En rapport om Facility Management i Høje-Taastrup Kommune har været til høring i MED-organisationen. Høringen
og rapporten danner grundlag for en beslutning i direktionen
om indholdet i Facility Management-enheden og den videre
proces frem mod etableringen.
”I en Facility Managementenhed bliver serviceopgaverne selve hovedopgaven.
Intern service bliver altså
en profession”, forklarer
teknisk direktør Jørgen
Lerhard om hensigten med
at samle interne servicefunktioner i en Facility
Management-enhed.

Høje-Taastrup Kommune arbejder,
som mange nok ved, på at etablere en Facility Management-enhed.
Idéen bag en Facility Managementenhed er at samle interne serviceopgaver, som i dag ligger spredt i
forskellige enheder i kommunen.
I juni i år blev opgaven med at
skitsere en proces frem mod etableringen af et Facility Managementenhed lagt i hænderne på firmaet COWI, som har erfaring med
tilsvarende processer fra andre
private og offentlige virksomheder.
Interview-runde
Hen over sommeren har COWI
gennemført en lang række interviews med ledere og medarbejderrepræsentanter i kommunen.
Desuden har COWI fået udleveret
det materiale, kommunen selv
havde udarbejdet som optakt til
processen med etablering af en
Facility Management-enhed.
På den baggrund har COWI
afleveret en rapport, der den 30.
september blev sendt i høring i
MED-organisationen i hele kommunen. COWI’s rapport og forslag
til opgaver i en Facility Management-enhed blev sendt til høring
uden forhånds-tilkendegivelse fra
direktionen af, hvilke funktioner og
dermed medarbejdere, der vil blive
samlet i en Facility Managementenhed i Høje-Taastrup Kommune.
”Høringssvarene fra MED-organisationen skal med, når direktionen

beslutter sig”, forklarer Jørgen Lerhard til HøjTryK. Høringssvarene
skulle afleveres den 13. oktober,
hvorefter direktionen inden udgangen af oktober skal tage stilling til
det videre arbejde med etablering
af Facility Management i HøjeTaastrup Kommune.
Da direktionsmødet ligger efter
HøjTryKs deadline, kan vi ikke
her fortælle, hvad direktionens
beslutning blev – det kan du se
på intranettet, og beslutningen vil
naturligvis også blive kanaliseret
via MED-systemet. Men direktionens målsætning med at etablere
en Facility Management-enhed
forklarer teknisk direktør Jørgen
Lerhard her:
Professionaliserer service
”Det overordnede formål med at
etablere en Facility Managementenhed er at professionalisere den
interne service i kommunen. Og
det er der to vinkler på:
Den ene side af professionaliseringen er, at når de medarbejdere,
der i dag leverer intern service,
samles i en fælles enhed, får medarbejderne en arbejdsplads, hvor
fokus netop vil være på serviceopgaven. I stedet for at være en ekstra funktion ved siden af de faglige
funktioner – fx borgerbetjeningen
- i et center, bliver serviceopgaverne i en Facility Managementenhed selve hovedopgaven. Intern
service bliver altså en profession,
som kan styrkes gennem den kon-

krete personale- og lederudvikling,
kompetenceudvikling m.v., og som
kan give øget medarbejdertilfredshed.”
”Den anden side af professionaliseringen er, at ledelsen i fx et
center på rådhuset eller på en
skole får styrket sin faglighed ved
ikke at skulle drive egne interne
service-enheder, men derimod kan
koncentrere sig om sine kerneydelser og i stedet trække på
servicen fra en tværgående Facility
Management-enhed.
Og den forståelse af formålet vil
ligge bag direktionens beslutning
om, hvilke områder og konkrete
medarbejdere der skal indgå i
en Facility Management-enhed”,
forklarer Jørgen Lerhard.
Udviklingsforløb
Efter direktionens beslutning
ventes at følge et udviklingsforløb,
hvor både berørte medarbejdere
og repræsentanter for de fremtidige ”kunder” deltager i workshops,
med den opgave at udarbejde
en nøjere beskrivelse af opgaver,
ressourcer, organisering m.v. i den
nye Facility Management-enhed.
Tidsplanen for Facility Management-enhedens ikrafttræden har
oprindeligt været skitseret som
årsskiftet – også dette ventes
direktionen at tage stilling til inden
udgangen af oktober.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationschef

Om Facility Management
•F
 ind COWI’s rapport om Facility
Management i Høje-Taastrup
Kommune, direktionens beslutning m.m. på HTKalle/På Tværs/
Facility Management.
• I Høje-Taastrup Kommunes
styregruppe for Facility Management-projektet sidder teknisk
direktør Jørgen Lerhard, centerchef i Ejendomscentret Anne
Fromholt og direktionskonsulent
Thomas Bundgaard Jensen.
• Desuden er udpeget en følgegruppe bestående af lederrepræsentanter og MED-repræsentanter.
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Tema: Sundhed

Sundhedsbussen
kom på gaden
Efter at stort forarbejde kunne
kommunens sundhedsbus
endelig trille ud i verden eller rettere kommunen sidst i
august. Ved Frivillighedsdagen
Sundhedsbussen rigges til inden debuten af Sundhedscentrets Cecilia Logo-Koefoed og Aygül Öztürk.

og høstfesten i Taastrup kunne borgerne for første gang
besøge bussen for at få gode
råd om sunde levevaner. Eller
få målt blodtryk, kondition,
blodsukker, kolesterol, højde,

ningsarbejdet og undersøgelserne
i bussen. Det vil sige sundheds- og
sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter.
Bus i nyt design fra top til tå
I Sundhedscentret på rådhuset har
bussen været under forberedelse
i et stykke tid med sundhedsfremmekonsulent Maria Habroe i
spidsen. Der er blevet tænkt på
alt lige fra informationsmateriale
og bemanding til designet af selve
bussen, der fra top til tå er beklædt
med folie i kommunens nye design.

vægt eller kulilte-niveauet i
lungerne.

Ea Skibsted Nielsen fra Sundhedscentret fylder
informationsmateriale på de rette hylder.

Den nye sundhedsbus er en informations- og kampagnebus, der skal
skabe øget opmærksomhed om
sund livsstil. Bussen skal sætte fokus på de såkaldte KRAM–faktorer:
Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
Sundhedsbussen skal køre ud til
torvedage, byfester og lignende lokale mærkedage, hvor målgruppen
er de, der kigger forbi. Desuden
kan den bruges ved særlige arrangementer i kommunen, hvor sundhed og livsstil er sat på programmet
f.eks. på skoler, institutioner og i
boligområder.
Foreløbig er det Falck Healthcare,
der bemander bussen, men det er
hensigten, at kommunens egne
medarbejdere skal klare oplys-

Indviet af borgmester og
udvalgsformand
Dagen inden bussens debut blandt
borgerne blev den indviet foran
rådhuset af borgmester Michael
Ziegler og formand for Social- og
Sundhedsudvalget Frederik A.
Hansen under overværelse af bl.a.
pressen, patientforeninger, praktiserende læger og andre samarbejdspartnere.
”Vi skal have flere Høje-Taastrup–
borgere til at kvitte tobakken, spise
sundere, være mere fysisk aktive
og drikke mindre alkohol. Det skal
sundhedsbussen hjælpe med”,
sagde borgmester Michael Ziegler
under indvielsen.
Byrådscentret
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent

Sundhedscentrets sundheds- og forebyggelseschef
John Sørensen lader som om, han kan køre en bus!
Interessen var stor hos borgerne, der måtte stå i kø for at få et sundhedstjek, da bussen rullede ud første gang til høstfesten i Taastrup.

Borgmester Michael Ziegler og formand for Socialog Sundhedsudvalget Frederik A. Hansen hygger sig
med at indvie bussen.
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Tema: Sundhed
Medlemmerne af Sundhedsforum fjernede midt under et
møde et askebæger med ildelugtende cigaretskodder foran
rådhuset. Skal kommunens ansatte være sundhedsambassadører, skal der nemlig handles på tingene. Arbejdsmarkeds- og socialdirektør Lau Svendsen-Tune og sundheds- og
forebyggelseschef John Sørensen måtte sande, at den slags
askebægre er tunge.

Vores optræden skal påvirke
borgernes sundhed
”Jeg synes, vi skal gå ud og
fjerne det askebæger med det
samme – alle sammen og nu og
her”. Sådan lød det pludselig fra
arbejdsmarkeds- og socialdirektør Lau Svendsen-Tune under et
møde i Sundhedsforum, der er en
netværksgruppe af ansatte, der arbejder med sundhed. Dagens emne
var medarbejderne som sundhedsambassadører.

dere skal være sundhedsambassadører. At være ambassadør
er nemlig at være professionel i
forhold til kommunens sundhedspolitik og virkeliggøre den. Altså at
handle på tingene. Som sagt, så
gjort den dag i Sundhedsforum.

I direktionens strategibrev står der,
at vi alle skal være med til at påvirke borgernes sundhed, ikke mindst
med vores egen optræden i mødet
Det omtalte askebæger er det,
med borgeren. Det betyder, at alle
der stod foran hovedindgangen til
institutioner i Høje-Taastrup Kområdhuset – et stort brunt askebæger mune skal handle på det udsagn.
med sand og en masse ildelugtende
cigaretskodder i. Det står der ikke
Vi kan f.eks. stille os spørgsmåmere, for det blev resolut fjernet
lene: Hvis slik, sodavand og andre
af Sundhedsforum, der straks gik
søde sager skal ud af daginstitutiomed på idéen om at fjerne det midt ner og skoler, hvorfor skal det så
under mødet og lige så resolut
kunne købes i rådhuskantinen? Er
erstattede det med et mere lukket, det i orden at lugte af røg, når vi
diskret askebæger, der harmonerer møder borgerne? Hvordan kan vi få
bedre med kommunens sundhedsflere til at bruge cykelordningen?
politik.
Kan vi integrere fysisk aktivitet i
den traditionelle undervisning, så
Det handler om at handle
børnene rører sig mere?
Lau Svendsen-Tunes idé illustrerede
meget præcist pointen i, hvad det
Det handler om at sætte nye
vil sige, at kommunens medarbejmålsætninger op. Det handler om

at handle. Ligesom med askebægeret!
Byrådscentret
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent

Sundhedsforum
Sundhedsforum er et netværk af
personer fra kommunens centre,
der har et dagligt ansvar for eller
relationer til opgaver vedrørende
forebyggelse og sundhedsfremme.
Netværkets medlemmer er udpeget af de enkelte centre. Desuden
indgår medarbejdersiden i HovedMedudvalget i netværket.
Sundhedsforum tager relevante
emner op som f.eks:
-S
 tatus på arbejdet med at gennemføre Sundhedspolitik 2006
- igangværende aktiviteter og
projekter
- medarbejderne som sundhedsambassadører.
- kostpolitik.

Interaktive legepladser
får pulsen op
I efterårsferien indviede HøjeTaastrup Kommune to nye digitale
legepladser og er dermed blandt
de første kommuner i landet, der
indfører offentligt tilgængelige interaktive legepladser, der er baseret på et computerstyret koncept.
Ved hjælp af IT-teknologi sættes
der fokus på samspillet mellem
bevægelse, leg og læring.
På Axeltorv i Taastrup står legepladsen ”SmartUs”, og i parken

ved Fritidscentret Hedehuset i
Hedehusene står ”Edderkoppen”.
Computerspillet er flyttet
udendørs
Interaktive legepladser flytter
computerspillet udendørs til det
offentlige rum. De interaktive legepladser skal gøre det sjovere at
være fysisk aktiv, og legepladsen
ved Axeltorv kan desuden bruges
af skolerne i undervisning af børn
og til træning af f.eks. ældre.

Gratis chip-kort
”Edderkoppen” i Hedehusene kræver ikke chip-kort. Ved legepladsen
”SmartUs” på Axeltorv skal anvendes chip-kort, og et system til udlevering af chip-kort til individuelle
brugere er under udarbejdelse.
Det samme gælder et bookingsystem til skoler og institutioner,
så de kan reservere tid til legepladserne.
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Tema: Sundhed

Idræt på stol
Hvordan kan man være fysisk
aktiv og holde sig i god form, når
man har begrænsede fysiske ressourcer? Det har medarbejdere
fra kommunens plejecentre været
på kursus i som led i ældreområdets projekt ”Fokusskifte”, som
netop sætter fokus på at inddrage,
vedligeholde og udvikle de ældre
borgeres ressourcer. Kurset ”Stol
på Idræt – Idræt på stol” blev i
samarbejde med Dansk Arbejder
Idrætsforbund tilbudt alle medarbejdere på kommunens plejecentre – både plejepersonale og
aktivitetsmedarbejdere.
Der var god opbakning, og alle
mødte op fyldt med godt humør
og gode ideer. Henriette Tybjerg
fra Dansk Arbejder Idrætsforbund
stod for undervisningen og forstod

at gøre dagene spændende og lærerige ved at skifte mellem teori,
øvelser og lege, hvor kursusdeltagerne selv var meget aktive og
kom med gode forslag til øvelser.

motionshold på de forskellige
plejecentres afdelinger, for på den
måde at give de ældre borgere
mulighed for mere systematisk og
regelmæssig motion.

Til brug i hverdagssituationer
Der blev fra deltagernes og underviserens side lagt stor vægt på,
at det er vigtigt, at ældre mennesker bliver ved med at bevæge
sig, da de meget hurtigt mister
muskelkraft ved inaktivitet. Det
fik deltagerne til meget hurtigt
at komme med forslag til, hvordan øvelser for bevægelighed og
muskelstyrke kan integreres i de
daglige opgaver som eksempelvis
vask og påklædning.

Der er planlagt yderligere en kursusdag for deltagerne i november
2008, så de kan følge op på de
forskellige tiltag og ideer, som deltagerne har fået siden det første
kursus.

Derudover har flere af deltagerne
planer om at igangsætte små

Lise Jensen og Iben Holm Fogstrup
Fysioterapeuter på projekt Fokusskift
Sagt af deltagerne:
”Jeg bruger [kurset] i min hverdag
i de små øjeblikke, hvor jeg kan
se, at jeg kan ”fange” min beboers
opmærksomhed. Jeg er på en
skærmet enhed, hvor alt ikke lige
går efter planen, men efter hvor
vores borgere er. Et af de bedste
øjeblikke er, hvor borgeren stolt
løfter sine arme ”højt” op i vejret
og kommer med det største smil,
ikke kun på læberne, men også i
øjnene. Det er det, som gør mig så
stolt af mit arbejde” - Ina Thorlacius.
”Kurset `Stol på idræt´ har haft
en stor motiverende faktor, samt
givet os en masse nye ideer til
at gøre vores motionshold endnu
bedre” - Jeanett Kramer og Martin
Renneberg Jacobsen.

Ved optagelserne til filmen om Høje-Taastrup Kommune lagde filmholdet vejen
forbiSengeløse Plejecenter, hvor der netop var gang i idrætsaktiviteter tilpasset
deltagernes formåen, sådan som der nu sættes fokus på i kurset ”Stol på idræt –
idræt på stol”. Filmen kan ses på www.htk.dk/biografen

”Nye input under afslappede
forhold”, ”smittende livsglæde” Winnie Ruberg og Lone Olsen.

Ergonomi-kursus:

Jagten på den gode følelse
Alle med kontorarbejde kan formentlig nikke genkendende til at have mere eller mindre stillesiddende
arbejde men et stort ønske om at bevæge sig mere
i løbet af dagen. Sådan er det i hvert fald for flere
medarbejdere i Jobcentret, der i midten af september
mødtes til et kursus i ergonomi. Det fælles udgangspunkt var at få en bedre arbejdsdag – fysisk set –
med mere bevægelse.
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Variation og bevægelse
Og det kan faktisk lade sig gøre at bevæge sig mere.
Stående møder, en rask gåtur rundt om huset og
pausegymnastik er blot nogle af ideerne. Gå mere –
efter vand, kaffe, print eller måske rundt om bordet.

Men stolen kan også hjælpe én til mere bevægelse.
Variation er nøgleordet, og man skal ikke nødvendigvis indstille sin stol én gang for alle. Ved at sætte sig
i stolens højeste stilling og komme helt ud på kanten,
får man rettet ryggen, ligesom man med vippefunktionen kan få ryggen bevæget.
Det handler om at jagte den gode følelse i sine siddestillinger og sørge for at bevæge sig med jævne
mellemrum.
Jobcentret
Inger Marie Kærgaard,
Leder af Specialfunktionen

Tema: Sundhed

Sundhedsdage
Vi ved jo godt,
hvad det handler
om
Borgerservicecenteret vandt en
sundhedsdag, og i september gik
det løs i Taastrup Kulturcenter. Vi
kom hele registeret igennem med
alt om livsstil, kostvaner og motion
- og der var pausegymnastik
for fuld udblæsning. At en sundhedsdag også er en sjov dag var
tydeligt for alle.
En enkelt temadag ændrer ikke
noget i sig selv, men sammen med
de øvrige tiltag omkring sundhed,
bliver vi stille og roligt mere bevidste om de valg, vi træffer – sunde
eller mindre sunde. Medarbejdernes udsagn om dagen var næsten
enslydende: Det var sjovt, og man
tænker lidt mere over tingene,
men der var intet nyt under solen.
Vi ved jo inderst inde godt, hvad
det handler om.
I forlængelse af sundhedsdagen
tilbyder Borgerservicecenteret nu
sine medarbejdere frugtordning.
Hvert tiltag tæller.
Borgerservicecentret
Peer Anker Hansen
centerchef

De ”kolde hænder” blev varme
Bedre samarbejdsrelationer. Det var et af målene med den sundhedsdag,
som kommunens fire stabscentre (Økonomi- og Analysecentret, HR-centret,
IT-centret og Byrådscentret) vandt. En dag med fokus på sundhed og ”motion
på en sjov måde” skulle ryste medarbejdere og ledere sammen på tværs af
stabscentrene og bane vejen for åbenhed og samarbejde.
Onsdag den 28. august skulle det hele løbe af stabelen med rundbold, petanque eller en rask gåtur samt et foredrag om motion og sundheds betydning for sådan nogen ”kontornussere” som os.
Men regnen silede ned… Så ude blev til inde og rundbold til ”teamøvelser på
gulv”. Gennem forskellige teambuildingøvelser blev alle rystet godt sammen
og fik brugt såvel hoved som krop. Og måske var det motionsrettede fællesskab så godt, at det er en gentagelse værd, når vejret igen bliver til det.
Dagen er ihvert fald god at have i baghovedet ved næste møde med en kollega fra et af stabscentrene.
Byrådscentret
Karin Albertsen,
centerchef

Sundhedsordningen fortsætter
– og med nye tiltag
Høje-Taastrup Kommune fornyer
en aftale, der fortsat sikrer alle
4.500 ansatte i kommunen en
gratis sundhedsordning. Ordningen
har eksisteret siden 2006, og da
kommunen ønsker at fortsætte
med den på det bedste og billigste
grundlag, har ordningen været i
udbud.
Firmaet Wellatwork, der hidtil
har stået for sundhedsordningen,
vandt udbudet. Pr. 1. januar 2009
og to år frem vil det derfor være
kendte ansigter, som hjælper os
igennem behandlinger, kostvejledninger og hjælp til at bruge
maskinerne i motionscentret.
Hvad er nyt?
Sundhedsordningen indeholder en
række nye tiltag.

•	Pausegymnastikken udvides fra
én til to gange om ugen
•	Der indføres en sundhedstjekdag
om året
•	Der indføres 20 timer/40 behandlinger zoneterapi om året
•	Der indføres 4 ergonomikurser
om året
•	Der indføres to (fyraftens)foredrag om sundhed om året
•	Åbningstiden i Callcentret udvides (kl. 7-15 på hverdage).
Hvad beholder vi?
Sundhedsordningen fortsætter
med de aktiviteter, vi kender, og
som er:
• Fysioterapi/kiropraktik
• Kostvejledning
•	Holdtræning (spinning, pilates,
Styrk din ryg, vandgymnastik)
• Pausegymnastik

• Personligt træningsprogram
• ”Vind en sundhedsdag”
•	Information om ordningen ved
fire årlige møder for nye medarbejdere
• Bookingsystem.
Mister vi noget?
Ja – og nej. I den nuværende
kontrakt er der afsat en del timer
til inspirationsdage, som den vi
havde i Taastrup Idrætshaller i
november 2008. Disse timer er i
den nye kontrakt konverteret til de
nye initiativer.
Tillykke alle sammen med den
nye sundhedsordning, som bliver
endnu bedre end den hidtidige.
HR-Centret
Anette Zacho
HR-konsulent
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Tema: Sundhed

Kæmpe HTK-event
DHL 2008 blev en stor succes! 285 HTK-løbere og
60-70 heppere fyldte kommunens telt til bristepunktet og satte sit tydelige præg på begivenhederne i Fælledparken den 1. september 2008.
Alle roste arrangementet og maden, der bestod af
kyllingebryst og laks direkte fra grillen suppleret af
diverse pastasalater.
Vi vender tilbage til næste år i endnu større målestok.
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Hytten – kun for kvinder
Det startede som et værested for indvandrerkvinder, men i dag er Høje-Taastrup Sprogcenters afdeling, Hytten, meget mere end det. Som et helt specielt læringssted med
unikke metoder og engagerede samarbejdspartnere har Hytten specialiseret sig i undervisning af indvandrerkvinder – og kunne den 4. september fejre 20 års jubilæum.
Et værested for indvandrerkvinder.
Det var udgangspunktet, da det,
der senere skulle blive til Hytten,
blev indviet for 20 år siden. Men et
ønske fra indvandrerkvinderne om
at blive undervist i dansk betød,
at Hytten efterhånden udviklede
sig til et læringssted for flygtninge- og indvandrerkvinder. Et
læringssted der gjorde – og stadig
gør – en forskel for disse kvinder
med særlige sproglige og sociale
forudsætninger.
Kun for kvinder
Et af Hyttens succeskriterier er at
skabe et rart og trygt læringsrum,
hvor kvinderne trives og engagerer
sig. Men der er en række pædagogiske udfordringer forbundet med
denne gruppe kvinder. Det kræver
en vis stabilitet og kontinuitet,
hvor de får plads til at udvikle sig
og løftet deres kompetencer.
Mange af kvinderne har en kort
skolegang, hvis de overhovedet
har nogen, og flere har dårlige
skoleoplevelser, hvor de eksempelvis som barn er blevet slået
af læreren. De kommer derfor på
forhånd med en negativ forståelse
af, hvad en lærer og skole er. Der
ligger derfor et stort arbejde i at
opbygge et tillidsfuldt forhold mellem lærerne og kvinderne.
Det er ikke tilfældigt, at Hytten er
et undervisningssted udelukkende
for kvinder. Det strider ellers imod
en lang dansk tradition, og på
langt de fleste sprogcentre sidder
mænd og kvinder også i samme
klasse – i tråd med en dansk forståelse af ligestilling mellem kønnene. Men en tilbageholdende og
forsigtig kvinde, der er opdraget
i et socialt miljø, hvor mænds og
kvinders roller er anderledes end
i Danmark, vil ofte føle sig mere
tryg, hvor der ikke også er mænd.
Og hun får mere tid og rum til at
udvikle sig fagligt.
Kvinder – en vigtig brik i
integrationen
Indvandrerkvinder er en vigtig

Besøg i lokalområdet er
en vigtig del af undervisningen i Hytten. Disse
kvinder har igennem
længere tid arbejdet
med ”miljø” og er her på
besøg på Vestforbrændingen i Glostrup.

faktor, når det gælder integration. Flere undersøgelser har vist,
at i de indvandrerfamilier, hvor
kvinden er velintegreret og velinformeret, går det også børnene
bedre i skolen, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Og
det er det Hytten gør og arbejder
hen imod – at give kvinderne en
række redskaber, der gør dem i
stand til at forstå og handle selv
i hverdagens forskelligartede
udfordringer.
Det skaber basis for et godt liv for
dem og deres familier, hvor de kan
støtte børnene i deres skolegang
og tage del i samfundslivet.
Egne undervisningsmaterialer
Kvindernes få skolemæssige
forudsætninger stiller krav til
selve undervisningen. Hytten
udvikler løbende egne undervisningsmaterialer og metoder, der
tager udgangspunkt i kvindernes
sporadiske eller helt manglende
skolegang. Udover dansk som
andetsprog er det målet, at de får
indsigt i det danske samfund og
får en viden, som vel at mærke
kan bruges i hverdagen.
Der skal være sammenhæng
mellem undervisningen, og det liv
kvinderne lever udenfor skolen.
Der skal derfor skabes sammen-

hæng mellem kvindernes individuelle udgangspunkter og deres
behov for ny viden om livet i Danmark. Uden denne sammenhæng
risikerer man at ”tabe” kvinderne
og de kommende generationer.
Undervisningen er projektorienteret og tager ofte udgangspunkt
i lokalområdet og ting, som kvinderne har tæt inde på livet.
Mor i praktik på skolen
Hytten har en række tætte
samarbejdspartnere som KAB,
Selsmoseskolen og sundhedsplejersker. De er væsentlige i forhold
til, hvordan sprogundervisningen
og integrationen foregår – og
understøtter kvindernes udvikling
og muligheder for at blive aktive
medborgere.
For at få en bedre indsigt i den
danske folkeskole og deres børns
hverdag har kvinderne eksempelvis været i ”praktik” på Selsmoseskolen, hvor de blandt andet har
kunnet følge undervisningen og
holdt pause både sammen med
børnene og med lærerne på lærerværelset. Kvinderne får afprøvet
deres sproglige redskaber, og de
får et indblik i den danske folkeskole fra flere perspektiver – lærernes som børnenes. Det gør dem
bedre til at støtte børnene i deres
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skolegang. De bliver mere trygge
ved at komme på deres børns skole, og skolen får en bedre kontakt
til og indsigt i forudsætningerne
hos deres elevers mødre.
En døråbner til samfundet
Hytten er en vigtig brik i integrationsarbejdet i Taastrup, og
for kvinderne er det en døråbner
til samfundet, der støtter dem
i deres muligheder for at blive

aktive medborgere. Hyttens 20-års
jubilæum vidner om en succes.
At stedet således ikke bare blev
et korterevarende projekt skyldes
blandt andet, at metoderne ganske
enkelt virker – til gavn ikke blot
for kvinderne men for deres børn,
familier og dermed samfundet.

Festskrift om Hytten

Høje-Taastrup Sprogcenter
Lone Bøttiger,
afdelingsleder

Jubilæet blev i september markeret med en konference og efterfølgende reception.

Du kan læse mere om Hytten og
arbejdet med indvandrerkvinderne
i et festskrift, der er udgivet i anledning af jubilæet. Hent festskriftet på Sprogcenterets hjemmeside: www.sprogcenter-htk.dk.

Anerkendende kommunikation
i Tandplejen
Tænk positivt og vær anerkendende. En temadag om
anerkendende kommunikation
satte ekstra fokus på trivsel og
samarbejde i Tandplejen. Til
glæde for både medarbejdere
og brugere.
Det handler om at glæde sig over
det gode vejr i stedet for at ærgre
sig over, at man ikke kan komme
ud i det. En lille øvelse blandt
mange i at tænke positivt og kommunikere anerkendende. Noget
som medarbejderne i Tandplejen
gennem de sidste måneder har
haft fokus på. Siden en temadag i
foråret arrangeret af kommunens
HR-center har de haft ”anerkendende kommunikation” på dagsordenen.
Større teams kræver fælles
spilleregler
Udgangspunktet for dette var,
at Tandplejen de seneste år har
været igennem en række ændringer af strukturen: der er etableret
større klinikker og flere små er
lukket. Det betyder, at Tandplejen
nu består af fem større teams,
hvor kommunikation og fælles spil-
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leregler er essentielt for en god og
hyggelig arbejdsplads – og dermed
en tandklinik, hvor brugerne kan
lide at komme. Og netop interne
spilleregler for kommunikation og
samarbejde var resultatet af temadagen: f.eks. at sige tingene til
hinanden i stedet for om hinanden,
huske at sige goddag og farvel
osv. Der var også forslag om at
runde ugen af med små samlinger
i de forskellige teams, hvor fokus
er på det, der har været godt i løbet af ugen, så alle går hjem med
en god fornemmelse.
Det gav alt sammen medarbejderne noget at arbejde videre med
både i teams og i det lidt bredere
samarbejde i Tandplejen som
helhed.
Men mange ting omkring den
anerkendende tilgang er nærmest
selvfølgeligheder i et servicefag
som vores – og endda så selvfølgelige, at medarbejderne end
ikke bemærker dem i det daglige.
Der var mange medarbejdere,
der havde svært ved at komme
i tanke om gode, anerkendende
situationer fra hverdagen. Men
det handler jo blandt andet om at
møde sin bruger på en ordentlig
måde og afværge en evt. konflikt
med forældrene ved at lytte og
tale ordentligt. Ting som er en
helt naturlig del af vores hverdag i
tandplejen og vores måde at agere

Anerkendende kommunikation er en naturlig del af
arbejdet for medarbejderne
i Tandplejen. Her instruerer
tandplejer Jannie Ørvad i
korrekt tandbørstning

på – og som vi bare gør uden at
tænke over det.
Et godt miljø
Vi har fået fokus på den anerkendende kommunikation, og når man
har fokus på noget, kan det ofte
lade sig gøre at fremme det. Intentionen er at bevare dette fokus
blandt andet ved at tage emnet
op på fællesmøder. Der bliver i
dag talt kommunikation, trivsel og
spilleregler på de lokale personalemøder. Og det er målet, at det
på længere sigt kan være med til
at skabe endnu bedre stemning
og dermed også en bedre service
over for brugerne.
Vi ser børn og unge i alderen 0–18
år. Nogle er vant til at komme hos
os og er helt trygge ved situationen, mens dét at komme på en
tandklinik er nyt eller måske utrygt
for andre. Børnenes forældre er
tit inviteret med på besøg – og de
skal jo også have en god oplevelse. Vores brugere er altså meget
forskellige, men fælles for dem
alle er, at de skal være glade for
at komme hos os – præcist som vi
også gerne selv skal være glade
for at møde på arbejde. Og det er
lige præcis det, som den anerkendende kommunikation handler om
og kan hjælpe med til: at skabe
et godt miljø for medarbejdere og
brugere.
Tandplejen
Lene Helweg-Larsen,
tandlæge og souschef

Bedre kommunikation til fordel
for personale og beboere
I forbindelse med et ønske om en
bedre personalekommunikation i
Bofællesskabet Pile Allé hentede
personalet for nylig hjælp fra kommunens HR-Center på rådhuset,
der kørte et forløb af to besøg med
seks ugers mellemrum her i bofællesskabet.
Første del af forløbet var målrettet
kommunikation og samarbejde,
mens anden del handlede om
det, der er vigtigst for personalet,
nemlig livskvalitet for beboerne.
Praktisk set har forløbet i første
omgang betydet en ændret struktur i personalemøderne i form af
en anden, men mere effektiv og

grundig dagsorden. Og vigtigst er
nu, at der på hvert personalemøde
er afsat to timer til oplæg og gruppeudviklingssamtale/samarbejde.
Mere fokus på den enkelte
beboers trivsel
Det har haft den effekt, at vi som
personale har bedre tid til at rette
vores fokus på den enkelte beboer.
I takt med at vi benytter os af nye
positive teknikker som at se muligheder i stedet for problemer og
andre anerkendende arbejdsmetoder, har vi også skabt grobund
for et bedre udgangspunkt for den
enkelte beboers trivsel og livskvalitet.

Forløbet med HR folkene var i sig
selv en motivationsfaktor for personalet til at komme ud af nogle
gamle og vante arbejdsgange både kommunikations- og strukturmæssigt.
Det har betydet overskud til kritisk
stillingtagen og refleksion, som er
kommet den enkelte beboer og
kollektivet til gavn ved, at der er
taget mere hånd om ansvaret for
ønsker, problemer og drømme.

Bofælleskabet Pile Allé
Anders Gerdorf
hjemmevejleder

God kommunikation
er alles ansvar
To nye tryksager skulle nu være
nået ud i alle krogene af kommunen som opfølgning på byrådets
beslutning om servicemål for
borgerkontakt – nemlig pjecerne
”Kommunikation - sådan gør
du” og ”Servicemål for borgerkontakt”.
Hvem skriver pressemeddelelsen?
Hvordan produceres en tryksag?
Hvad er godt sprog? Hvordan
skrives en god stillingsannonce?
Relevante spørgsmål i en kommune som Høje-Taastrup, der hver
eneste dag kommunikerer med
brugere, borgere, samarbejdsparter og journalister, og hvor alle
har et ansvar for kommunikation.
Ingen må derfor være i tvivl om,
hvordan kommunikation gribes an
i det daglige arbejde. Det er baggrunden for Høje-Taastrup Kommunes nye kommunikationsvejledning: ”Kommunikation - sådan
gør du”.
Et led i oprustningen af
bedre borgerservice
Vejledningen har siden august
været tilgængelig via HTKalle, men
er altså nu også kommet i en trykt

udgave. Den er et led i oprustningen til at yde bedre borgerservice
og skal ses i sammenhæng med

folderen ”Servicemål for borgerkontakt”, der blev udleveret til
borgerne fra den 1. oktober.
I vejledningen om kommunikation
finder du et afsnit om servicemålene for borgerkontakt og samtidig
konkrete anvisninger til at skrive
bedre og forståeligt samt gode
råd til borgerkommunikation,
pressearbejde og udarbejdelse af
tryksager. Vejledningen fortæller
altså, hvordan du skal gøre, mens
folderen om servicemål omvendt
fortæller borgerne, hvad de kan
forvente, når de kontakter dig.
Alle medarbejdere på rådhuset
har fået et eksemplar af pjecen
om servicemål og af vejledningen
i kommunikation, og hver enkelt
institution/arbejdsplads har fået
to eksemplarer af tryksagerne.
Skulle pjecerne mod forventning
ikke være nået helt ud alle steder,
eller har brug for flere, så kontakt
kommunikation@htk.dk
Byrådscentret
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
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Borgerservice erstattede
fravær med nærvær
Det lyder næsten som en
kliche, men det gør det ikke
mindre sandt: At mere nærvær betyder mindre fravær. I
Borgerservice på rådhuset har
ledelse og medarbejdere fået
vendt 360 fraværsdage til 360
arbejdsdage – blandt andet
ved hjælp af synlig ledelse,
omsorgssamtaler og fokus på
trivsel.
En ledelse der ikke var synlig nok.
Manglende MUS-samtaler. For
mange skibe, der blev sat i søen
uden, at ledelsen fulgte op. Det
var en del af den kritik, der i en
trivselsundersøgelse for tre år siden blev rettet mod ledelsen i Borgerservice. Et støt stigende fravær
talte sit eget tydelige sprog. Og i
den dårlige trivselsundersøgelse
lå en klar appel til ledelsen om at
tage affære. Flere langtidssyge
gjorde det svært for medarbejderne at få hverdagen til at hænge
sammen:
”Vi manglede simpelthen hænder
og savnede, at ledelsen tog action
på problemet”, siger sagsbehandler Pernille Pedersen, der husker
frustrationerne blandt medarbejderne.
Og centerchef Peer Anker Hansen
supplerer:
”Det var den klare opfattelse
blandt medarbejderne, at ledelsen
ikke gjorde det, den skulle. Og
det var efterhånden tydeligt for de
fleste, at der var en sammenhæng
mellem den dårlige trivsel og det
høje sygefravær”.
Konfliktsky ledelse
Sygefraværet lå på 6,8 % Medarbejderne var demotiverede. Ledelsen var tvunget til at tage affære.
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”I ledergruppen vidste vi, at vi var
nødt til at reagere, men samtidig
havde vi en del skrupler ved det
at skulle tage fat i langtidssyge
og andre medarbejdere med højt
fravær. Det har været den største udfordring. Vi kunne godt se,

hvor meget fraværet påvirkede de
øvrige medarbejdere, men vi var
bange for at blive opfattet som
følelseskolde”, fortæller teamchef
Ras Peter Rasmussen.
”Ja”, nikker Peer Anker Hansen,
”der var helt klart en konfliktskyhed hos ledelsen i forhold til at
skulle snakke med medarbejderne
om deres fravær. Det var grænseoverskridende”.
Omsorgssamtaler
Men der var enighed om, at der
skulle handles, og en af løsningerne var at tage hurtig kontakt
til de langtidssygemeldte. I første
omgang telefonisk, men med det
klare mål at få dem om ikke tilbage på arbejdet så hurtigt ind til
en omsorgssamtale og gerne med
det resultat, at der efterfølgende
lå en handlingsplan. Det har affødt
blandede reaktioner hos de medarbejdere, der er blevet kontaktet:
”Nogle har syntes, at vi har ringet
for tidligt og overskredet en grænse, mens andre har sagt direkte,
at det var det, der skulle til. De
sad måske for nedrullede gardiner
og fik det ikke bedre af den grund.
Og fra medarbejdersiden generelt
har meldingen været: godt, at I
tog skridtet!”, fortæller Ras Peter
Rasmussen.
Opbakningen til omsorgsamtaler
og andre initiativer er også tydelig
i lokalMED, hvor håndteringen af
sygefraværet drøftes som et fast
punkt. Medarbejderne har fået den
synlige ledelse, som de i sin tid
efterlyste.
”Som medarbejdere vil vi jo gerne
ledes”, understreger Pernille Pedersen.

Centerchef Peer
Anker Hansen,
teamchef Ras Peter
Rasmussen og sagsbehandler Pernille
Pedersen peger på
synlig ledelse som
en afgørende faktor,
når sygefraværet
skal mindskes.

Fokus på trivsel
Men en ting er at have fokus på
selve fraværet. En anden ting er
at have fokus på frustrationerne
blandt de øvrige medarbejdere og
dermed trivslen.
”Vi begyndte at rette fokus mod
frustrationerne frem for fraværet
ud fra den tankegang, at jo bedre
du har det, jo mindre bliver du
syg. Jo bedre trivsel, jo mindre
fravær”, siger Ras Peter Rasmussen.
Og Peer Anker Hansen tilføjer: ”I
vores iver efter at være rummelige, skal vi jo også huske at være
rummelige i forhold til dem, der
rent faktisk er på arbejde. Det vil
sige, at vi skal huske at tage hånd,
om dem der er der, så de ikke
bliver stressede”.
Det er netop en af pointerne i
forhold til den måde, ledelsen har
tacklet fraværet på. Af hensyn
til medarbejderne, af hensyn til
trivslen, er de simpelthen nødt til
at tage hånd om langtidssyge og
andre med højt fravær. Også når
den sidste mulighed, en afskedigelse, har været nødvendig.
Banal ledelse
De seneste tre år vidner utvivlsomt om en succes. Fraværet
er faldet med ca. 35 %, og de
seneste trivselsundersøgelser har
vist opadgående kurver. Flere initiativer fremmer denne udvikling.
Jævnlige nyhedsbreve og en fælles
mundtlig orientering en gang om
måneden har betydet, at medarbejderne ved, hvad der rører sig.
Fire temadage om året er med til
at skabe en fælles identitet. Endelig er der en trivselsgruppe, der
med 25.000 kr. pr. år fra ledelsen

skal underbygge den gode stemning og de mere sociale initiativer
i centret.

Og selvom det ikke altid er noget,
der skal tages hånd om nu og her,
har han det i baghovedet:

For både Peer Anker Hansen,
Ras Peter Rasmussen og Pernille
Pedersen er det imidlertid svært at
sætte ord på, hvad det lige præcis
er, der gjorde udslaget.

”Så er jeg forberedt og kan gribe
ind på et senere tidspunkt og måske dermed forebygge fravær. Men
det er selvfølgelig en balancegang.
Vi tilbyder ikke psykologhjælp.
Men medarbejderen og jeg har en
fælles interesse i at løse problemet, og det er vigtigt for mig at
vide, hvad vi som arbejdsplads
kan gøre. Måske handler det om at
tilbyde et andet job i centret eller
på rådhuset”.

”Det er virkeligheden mange små
ting, og summen af dem har altså
givet en bedre trivsel og et lavere
sygefravær. Der er egentlig tale
om rimelig banal ledelse – men
det har virket. Der er mere grin
på gangene, folk deltager og er
engagerede”, fastslår Ras Peter
Rasmussen.
Input fra medarbejderne
Og det er lige præcis medarbejdernes rolle i forhold til det at mindske sygefraværet, mener Pernille
Pedersen: ”Vi skal være aktive og
lægge mærke til, hvordan vores
kolleger har det”.
Ras Peter Rasmussen får i dag
flere input fra medarbejderne om
kolleger, der måske har det skidt.

Hviler ikke på laurbærrene
Her kan en omsorgssamtale noget
andet end MUS-samtalen, understreger han:
”I MUS ligger der noget udvikling.
I omsorgssamtalen åbner medarbejderne sig på en helt anden
måde, fordi de møder en anden
forståelse og en oprigtig interesse”.
Den usikkerhed, som han oplevede
i starten i forhold til at konfrontere

medarbejderne med deres fravær,
er væk:
”Jeg har virkelig fået blod på
tanden. Mindre fravær frigør ressourcer, og det giver overskud.
Vi oplever i langt højere grad, at
andre byder ind, hvis en kollega er
presset. Når det går opad er der
virkelig tale om en positiv spiral,
ligesom der er, når det går ned –
blot med omvendt fortegn. Men
jeg tror ikke, at vi nogensinde igen
havner der, hvor vi var for tre år
siden. Heller ikke selvom et par
langtidssygemeldte skulle vælte
statistikken”.
Og for Peer Anker Hansen er der
ingen tvivl om, hvad der skal til
for at bevare et lavt sygefravær:
”Det lykkedes os at vende 360
fraværsdage til 360 arbejdsdage
ved hjælp af synlig ledelse, dialog,
italesættelse af fravær og fokus på
trivsel. Det vil vi fortsætte med. Vi
hviler ikke på laurbærrene”.
Byrådscenter
Birgitte Dalsgaard Andreasen,
Kommunikationskonsulent

Ny bilpolitik
Kommunens vognpark er efterhånden ved at være
tynget af alder: i gennemsnit er vognparken godt otte
år gammel. Derfor er det nødvendigt med en større
udskiftning. I alt skal 55 biler og varevogne udskiftes
i 2008.
For at sikre, at vi fremadrettet blandt andet har nogle
faste retningslinier for, hvor ofte vi udskifter kommunens biler, har Byrådet vedtaget en bilpolitik. Politikken sikrer, at vi hvert femte år har nye person- og
varebiler. Driftsbyen har dog en række undtagelser,
da vognparken her for størstepartens vedkommende
består af specialmaskiner mv. Derfor er Driftsbyens
biler og materiel ikke med i denne udskiftning.

af udskiftningen søge at få solgt reklameplads på de
områder af vognene, som administrationsgrundlaget
tillader.
Relevante links:
Bilpolitikken kan ses på www.htk.dk under Byråd =>
Politikker og strategier.
Administrationsgrundlaget kan ses på Intranettet under Sådan gør du => Indkøb => Indkøbsvejledning.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Vidste du, at…
Miljøgevinst
På miljøområdet fastlægger politikken også nogle
retningslinier, så kommunens biler bidrager mindst
muligt til forureningen. Men alene ved at skifte den
aldrende vognpark ud opnås en miljøgevinst.
Reklamer
Byrådet har vedtaget et administrationsgrundlag
for reklamefinansiering. I alt skal vi opnå en årlig
indtægt til kommunekassen på 3 mio. kr. Det betyder,
at vi blandt andet er forpligtet til at sælge reklameplads på kommunens biler. Derfor vil vi som en del

•K
 ommunen i alt har godt 215 køretøjer af alle
slags?
• Ud af de 215 køretøjer er godt 55 personbiler og
100 vare- eller ladvogne?
• Kommunen hvert år bruger godt 8 mio. kr. til drift
af den samlede vognpark?
• Kommunen hvert år bruger ca. 210.000 liter diesel
og 85.000 liter benzin?

Kommunens bilpark skal fornys. Som nogen nyt vil kommunen forsøge at sælge reklameplads på de nye biler.
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KVIK-stafet:

Svært at arbejde med
KVIK alene
KVIK-modellen er et vigtigt redskab i kvalitetsudviklingen, men hvordan virker
den i praksis? I KVIK-stafetten får ledere og medarbejdere lejlighed til at fortælle om, hvad de har fået ud af at arbejde med KVIK.
Nu er turen kommen til Jeanett
Pedersen, tillidsrepræsentant i
daginstitutionen Ny Vesterby i
Torstorp-området. Hun fortæller
her om sine erfaringer med KVIK.
1. Hvilken enhed er du ansat i?
Daginstitutionen Ny Vesterby i
Torstorp-området.
2. Hvornår har I gennemført en
KVIK-proces?
Vi er midt i en KVIK-proces nu. Vi
har lige afsluttet konsensusrapporten og har fået prioriteret tre
forbedringsområder, som vi vil
arbejde med.
3. Nævn tre forbedringsområder,
som I har fokus på som følge af
KVIK
På vores områdepersonalemøde
i september prioriterede vi tre
forbedringsområder, som vi skal
arbejde videre med. Det er:
•K
 ompetenceudvikling & den attraktive arbejdsplads, herunder
at skabe endnu mere arbejdsglæde og blive bedre til at udnytte de forskellige kompetencer,
der er til stede i medarbejdergruppen.

•L
 edelse, hvor ledelsen bl.a.
skal blive bedre til at støtte op
om nye ideer og tiltag og give
feedback.
• Pædagogik, bl.a. ved at have
fokus på pædagogik i forhold til
de enkelte befolkningsgrupper
i området og synliggørelse af
læreplaner.
4. Hvordan har I arbejdet med
forbedringsområderne?
Vi har ikke taget fat på forbedringsarbejdet endnu, da vi først
lige nu har fået lavet prioriteringen. Men måden vi valgte forbedringsområderne på var, at alle i
vores MED-udvalg har siddet og
besvaret alle spørgsmålene i KVIKmodellen, hvorefter vi har debatteret dem i fællesskab. Vi kom
der frem til 15 punkter, der kunne
være interessante at arbejde videre med. Det er disse 15 punkter, som hele personalegruppen i
Torstorp-området har udvalgt de
tre fokusområder fra.
5. Hvilke resultater har KVIKarbejdet skabt for din enhed/institution?
I MED-udvalget har det givet os en
forståelse for, hvad KVIK egentlig

Jeanett Pedersen, tillidsrepræsentant i daginstitutionen Ny
Vesterby i Torstorp-området

er, efter vi har siddet og debatteret
det sammen. Da vi gik i gang, var
der mange af os, som syntes, at
det var rigtig svært at sidde med
alene, da modellen sprogligt er
lavet til højere plan. Jeg håber, at
spørgsmålene bliver omformuleret
eller ændret til næste gang, så det
føles mere relevant for institutionerne at svare på. Jeg håber, at
resten af personalegruppen får
mere indblik i KVIK også, så det
bliver nemmere at bruge som
arbejdsredskab.
6. Hvordan vil I fortsat holde fokus
på forbedringsarbejdet?
De tre forbedringsområder vi har
fundet frem til, vil vi arbejde med
i vores aftalestyring samt løbende
tale om på vores MED-møder og
personalemøder i husene.
Har du lyst til at fortælle om,
hvilke resultater KVIK har været
med til at skabe på din arbejdsplads, kan du sende en mail til
kvik@htk.dk.
Økonomi- og Analysecentret
Sonja Krüger Walter,
kvalitetskonsulent

Ændringer i Byrådet
Byrådsmedlem for Venstre og 1. viceborgmester Tina
Jensen udtrådte den 29. september af byrådet, da hun
flytter fra kommunen. Frederik A. Hansen indtræder
som medlem i byrådet for Venstre i stedet for Tina
Jensen. Peder Helt indtræder som stedfortræder for
Alpaslan Özkan, der er sygemeldt.
Som følge heraf er der sket følgende ændringer i udvalgene:

18

1. viceborgmester: Søren D. Sørensen.
Medlem i Teknisk Udvalg: Nadeem Farooq er udtrådt,
og Peder Helt er indtrådt..
Ny formand i Plan- og Miljøudvalget: Poul Bonderup.
Medlem i Plan- og Miljøudvalget: Nadeem Farooq er
indtrådt.

Medlem i Social- og Sundhedsudvalget: Peder Helt er
indtrådt.
Medlem i Ældreudvalget: Poul Bonderup er udtrådt, og
Peder Helt er indtrådt.
Ny formand i Ældreudvalget: Peder Helt.
Medlem i Arbejdsmarkedsudvalget: Peder Helt er indtrådt.
Pr. 1. oktober 2008 skete der følgende ændringer i
Socialdemokraternes udvalgsposter:
Økonomiudvalget: Conny T. Krogh er udtrådt, og Thomas Bak er indtrådt.
Boligsocialt Udvalg: Thomas Bak er udtrådt, og Conny
T. Krogh er indtrådt.

Velkommen til
social- og sundhedshjælpereleverne

Velkommen til
social- og sundhedsassistenteleverne

Bagerst fra venstre: Maria Givskov, Helle Nielsen, Pernille Nielsen, Sanne Mai Feddersen, Marion Samura, Kortimi Bedsted, Line Frost, Kevser Popuz og Seval Dógan.
Forrest fra venstre:
Selma Colok, Ok Hee Ellgaard og Gül Yagsi.

De er startet deres uddannelse den 15. september 2008.
Bagerst fra venstre: Peter Juliussen, Anita Stott, Dan
Ystrøm, Kristoffer Myrhøj og Fatma Kiral. Forrest fra venstre: Sanne Faber, Charlotte Parkmann, Eva Senderovitz
og Camilla Thinggaard.

Fødselsdage og jubilæer
25. oktober 2008
Social- og sundhedshjælper
Lillian Elkjær Johansen
Flønghjemmet 50 års fødselsdag

14. november 2008
Dagplejeleder
Tove Amsinck
Dagplejen Afskedsreception

29. november 2008
Bibliotekar
Leif Ivan Jensen
Bibliotekerne 50 års fødselsdag

27. oktober 2008
Pædagogmedhjælper
Tina Ardahl Skog
Børnehaven Kastanjely
50 års fødselsdag

18. november 2008
Social- og sundhedshjælper
Anne-Mette Nielsen
Kollektiv Sengeløse
50 års fødselsdag

5. december 2008
Assistent
Anette Bonde
Daginst. Taastrupdal
50 års fødselsdag

30. oktober 2008
Tandklinikassistent
Lone Bjerring Pedersen
Den kommunale Tandpleje
25 års jubilæum

19. november 2008
Assistent
Gitte Marianne Bagge
Daginst. Agerhønen
50 års fødselsdag

5. december 2008
Assistent
Birgit Petersen
SFO Sengeløse Skole
50 års fødselsdag

31. oktober 2008
Lærer
Tove Marja-Lisa Sandroos
Selsmoseskolen
50 års fødselsdag

23. november 2008
Uddannelses- og
udviklingskonsulent
Niels-Albert Thorup
Jobcentret 50 års fødselsdag

6. december 2008
Assistent
Tove Dalgaard Nielsen
Magdabørnehaven
50 års fødselsdag

1. november 2008
Overlærer
Susanne Jakobsen
Charlotteskolen
25 års jubilæum

25. november 2008
Lærer
Christine Elise Pasmussen
Sprogcentret 50 års fødselsdag

12. november 2008
Aktivitetskoordinator
Helle Andresen
Vestervænget
50 års fødselsdag

28. november 2008
Lærer
Birgitte Overgaard
Sengeløse Skole
50 års fødselsdag
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Medarbejdere fra kommunens børne- og ældreinstitutioner har netop
været på kursus i brandbekæmpelse. Her prøver en medarbejder
kræfter med ilden.

Hvad gør du, hvis
det brænder?
Hvis ilden først får fat, er der sjældent lang tid til at
reagere. Men har du nogensinde prøvet at stå med en
pulverslukker? Eller ved du, hvordan du bruger et brandtæppe? Både pulverslukker og brandtæppe kan du prøve
af i praksis på kommunens kursus i brandbekæmpelse.
Større fortrolighed med brandslukningsudstyr samt viden om
brandforebyggelse og –bekæmpelse er, hvad deltagerne på kurset
”Elementær Brandbekæmpelse”
får med sig hjem. Kurset henvender sig til medarbejdere, der har
behov for ekstra viden om brand
og brandslukning som for eksempel teknisk personale og sikkerhedsrepræsentanter. Men andre
faggrupper kan også have glæde
af kurset, idet alle pludselig kan
stå i en situation, hvor det er rart
at vide, hvordan pulverslukkeren
virker.
Kursusdeltagerne får en grundlæggende viden om ildebrande – fra
brandens opståen til hvordan den
udvikler sig og slukkes. Den nemmeste måde at slukke en brand
på, er imidlertid at forhindre, at
den opstår, og derfor fokuseres der
meget på, hvordan du forebygger
ildebrande.
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På kursus i brandbekæmpelse
får medarbejderne lejlighed til at afprøve forskellige
slukningsmidler som pulver-,
co2- og vandslukker samt
brandtæppe

En vigtig del af kurset er den
praktiske del, hvor deltagerne kan
prøve at slukke ildebrande ved
hjælp af forskellige slukningsmidler som pulver-, co2- og vandslukker samt brandtæppe.
Kurset udbydes løbende, så hold
øje med kursuskataloget.
Teknik- og Miljøcentret
Søren Brøndtoft,
viceberedskabschef

