19. oktober 2009 Nr. 5 - 15. årgang

Branding 2010: HTK på landkortet!
Flere personalegoder til medarbejderne
Nye ansigter på et nyrenoveret Taastrup Teater

Til samtlige medarbejdere

INDHOLD
Forsidebilledet:
Torsdag den 1. oktober 2009 var der messe
om personalegoder for alle medarbejdere
i HTK. På messen blev medarbejderne
præsenteret for forskellige personalegoder, de fremover kan købe via en bruttolønsordning. På messens stande kunne
medarbejderne høre nærmere om pc’er,
bredbånd, mobiltelefoni, aviser, magasiner,
GPS og offentlig transport. Derudover rummer tilbuddet muligheden for at købe en
række varer og kulturelle tilbud med rabat
via en indkøbsordning. (Foto: Christian
Egesholm).
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KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE

Attraktive arbejdspladser
gennem aktiv brug af
vores værdier
Mens efteråret sætter ind med
regn og rusk glæder vi os i
direktionen - sammen med resten af Hovedudvalget – over,
at vi nu har en værdibaseret
personalepolitik på alle arbejdspladser i HTK.
Stort set alle dialogmakkerpar
har været på deres første uddannelsesdag ud af to dage. Og som
Hovedudvalget har vedtaget, er
det netop, når leder og medarbejderrepræsentant har været på den
første uddannelsesdag, at vores
værdibaserede personalepolitik
træder i kraft på den pågældende
arbejdsplads.
Det er et stort skridt, vi har nået.
Lige siden vi - for snart tre år siden - begyndte det fælles arbejde
med at skabe en værdibaseret
personalepolitik, har vi været
overbeviste om, at den kan medvirke til at gøre arbejdspladserne i
HTK til nogle af de mest attraktive
i regionen.
Jeg er klar over, at der er dage,
hvor det er lettere at få politikken til at fungere end andre. Og
at der vil være områder, hvor man
er mere usikker på, hvordan vi
lever efter værdierne i hverdagen

end andre. Jeg ved også, at jo
mere vi arbejder med værdibaseret
personalepolitik, jo lettere og mere
velfungerende bliver vores hverGDJ,NNHPLQGVWIRUGLÀHNVLELOLWHW
dialog og samspil er i centrum i
personalepolitikken. Og jo mere vi
alle bidrager – både medarbejdere
og ledere - desto mere glæde,
gavn og udvikling i hverdagens
opgaveløsning vil vi opleve.

plads. Her tænker jeg fx. på vores
kursuskatalog med de mange
muligheder for kompetenceudvikling, sundhedsordning, tilbud om
personalegoder, julegaverne og
DHL-stafetten, hvor HTK i år var
imponerende repræsenteret med
over 600 deltagere. Det er alle tiltag, som bidrager til at skabe sammenhold på tværs af arbejdspladserne, holde os sunde og forebygge
sygefraværet.

Jeg ved fra vores interne instruktører, som underviser i vores
værdibaserede personalepolitik, at
der er tre pointer, der ifølge dialogmakkerne tydeligt træder frem
på kursusdagene:
 9
 RUHVY UGLHUHUNRPPXQHQV
værdier - ikke dine personlige
 9
 LDUEHMGHURJHUDQHUNHQGHQGH±
i både dialog og handling
 9
 LIRNXVHUHUSnGHWYLJHUQHYLO
have mere af – på det, der virker.
Alle tre pointer sætter fokus på
noget helt fundamentalt: Hvorfor
vi arbejder her, hvad det er for
opgaver, vi skal løse, og hvordan vi
løser dem sammen bedst muligt –
til glæde for os selv og de borgere,
som vi gerne vil gøre en forskel for.
Ud over arbejdet med vores
værdibaserede personalepolitik er
der en lang række af aktiviteter,
tiltag og tilbud, som er med til at
gøre HTK til en attraktiv arbejds-

Endelig er der projekt Aktiv Arbejdsmedicin, hvor vi i øjeblikket
har 86 medarbejdere tilknyttet til
gavn og glæde for både dem selv
og deres kolleger. På Lederforum
i september hørte jeg lægechefen
sige, at det er sundhedsfremmende
at gå på arbejde. Vi er en del af et
fællesskab, som vi hver dag nyder
godt af og bidrager til.
Du gør en forskel for borgeren – vi
gør en forskel for dig, som vi siger
i vores stillingsopslag – og det
mener vi!
Godt efterår!
Hugo Pedersen

Den værdibaserede personalepoliWLN¿QGHVVRPLQGVWLNSnPLGWHUVL
derne her i bladet.

Trivselspris 2010
Trivselsprisen uddeles i starten
af 2010 med fokus på indsatsen
for det gode arbejdsmiljø. Alle
arbejdspladser i Høje-Taastrup
Kommune kan søge om prisen.
Ansøgningen skal indeholde:
 %HVNULYHOVHDILQGVDWVHQKYDG
ville din arbejdsplads udvikle/
forbedre/ skabe i forbindelse
med den daglige trivsel?

 %
 HVNULYHOVHDIIRUO¡EHWDNWLYLWH
terne - hvordan gjorde I?
 %
 HVNULYHOVHDIUHVXOWDWHW±KYDG
¿N,XGDIGHW"
 +YHPRJKYRUPDQJHKDUY 
ret involveret?

rækkes af borgmesteren ved en
særlig lejlighed.

Trivselsprisen er på 50.000 kr., og
den kan bruuges til at forbedre
det fysiske/psykiske arbejdsmiljø
på arbejdspladsen. Prisen over-

Deadline: 1. december 2009.
Kontaktperson: Maibritt Jarl,
HR-Centret.

Overrækkelsen vil blive offentliggjort på HTKalle, hjemmesiden og
i HøjTryK.
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Enigt Byråd bag
budget 2010
Igen i år er der indgået forlig
mellem samtlige partier i
Høje-Taastrup Byråd om budgettet for det kommende år.
Budgettet blev formelt vedtaget på byrådets møde torsdag
den 8. oktober.
-HJHUJODGIRUDWYL¿NODQGHW
budget 2010. Udgangspunktet har
været vanskeligt, det har været
svære og langvarige forhandlinger,
og hele vejen har der måttet gives
og tages – det gælder alle partier
i Byrådet. Budgettet kommer til at
ligge på ca. 3 mia. kr., og skatteprocent og ejendomsskat er uændrede. Høje-Taastrup Kommune
overholder altså igen både skattestop og den ramme, der gælder
for kommuners servicevækst.
Budget 2010 er det muliges kunst.
Vi har skabt balance i 2010 ved
hjælp af en række reduktioner,
men vi har alligevel skabt mulighed for et højt aktivitetsniveau på
anlægsområdet. Personligt er jeg
glad for, at vi nu får taget fat på
renoveringsefterslæbet, inden det
for alvor udvikler sig til en bombe
under kommunens økonomi. Det
her handler nemlig også om, at
vi skal have mulighed for at løfte
kerneopgaverne på den lange
bane, og det handler om, at give
vores medarbejdere, brugere og
borgere ordentlige oplevelser, når
GHEH¿QGHUVLJLYRUHVE\JQLQJHU
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Finanskrise og andre
udfordringer
Vi har ikke løst de langsigtede
økonomiske problemer med dette
års budgetforlig. Der venter store
udfordringer for det nye Byråd i
2010. Fremover skal vi sørge for,
at der er balance i kommunens
drift, samtidig med at vi skal sikre
et råderum, hvor kvaliteten i servicetilbuddene til borgerne kan bevares og udbygges. I forlængelse
heraf fortsætter vi også analysearbejdet, hvor vi kortlægger kommunens styring og udgiftsniveau.

Forenkling af arbejdsgange
9L¡QVNHUL%\UnGHWDWIULJ¡UHÀHUH
ressourcer til den borgernære
service. Vi ønsker at frigøre midler
på områder som indkøb, afbureaukratisering og ved hjælp af indsats
over for sygefravær.
Teknik tra¿k og Piljø
3nWUD¿NRPUnGHWO JJHU%\UnGHW
meget vægt på udbygning af et
sammenhængende cykelstinet.
Med udgangspunkt i den stiSULRULWHULQJVOLVWHVRPWUD¿NVLNkerhedsudvalget har udarbejdet,
vil vi koordinere investeringer og
planlægning.
Folkeskoler og
daginstitutioner
På børne- og ungeområdet etablerer Byrådet puljer, som skal
understøtte nye tiltag og initiativer.
Puljemidlerne fordeles efter konkret vurdering af ”projekter”, som
har til formål at styrke kommunens indsats – både på normal- og
specialområdet.
I budget 2010 sætter vi fokus på
den tidlige indsats over for elever
med svage læseforudsætninger, og
der afsættes derfor en udviklingspulje til formålet - herunder midler
til udviklingsprojekter med særlige
undervisningsmetoder. Puljemidlerne fordeles efter en konkret
vurdering.
Byrådet ønsker, at børnerigsdagen – med deltagelse af elevrådsrepræsentanter fra kommunens
skoler – bliver en årlig begivenhed,
og derfor afsættes der også midler
i budget 2010 og frem til dette
formål.

Der er afsat anlægsmidler til ombygning af den tidligere retsbygning til bibliotek.
$rbejdsParkedsoPrådet
Byrådet ønsker at styrke indsatsen overfor unge, der i dag står
udenfor arbejdsmarkedet. Det er
vigtigt, at unge ydelsesmodtagere
ikke går passivt i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet, og
GHWHUYLJWLJWDWÀHUHXQJHInUHQ
kompetencegivende uddannelse.
Kommunen skal således styrke
indsatsen i tråd med de forskellige
tiltag på landsplan.
Kommunen vil styrke samarbejdet mellem jobcentrene og de
forskellige forvaltningsområder, så
indsatsen over for ressourcesvage
unge starter tidligt og er helhedsorienteret. Og samtidig skal alle
aktører, der varetager indsatsen
omkring de unge, have kendskab
til de muligheder og støtteordninger, der er i forskellige systemer.

Byrådet har endvidere besluttet,
at der forsøgsvis skal etableres en
idræts-SFO inden for de eksisterende rammer.

ldreoPrådet
Vi prioriterer det nye plejecenter
højt, og Byrådet har derfor i 2010
afsat anlægsmidler til start af byggeriet ved Høje Taastrup Station.

Fritid og kultur
Den årlige Callistofestival støttes
med yderligere midler. Byrådet har
desuden besluttet, at der afsættes
midler til etablering af et ungdomsråd.

Byrådet har besluttet, at selvtræning og vedligeholdende træning
skal ses i sammenhæng og stiller
GHUIRUÀHUHPLGOHUWLOUnGLJKHG
Byrådet har endvidere besluttet, at
de visiterede forløb intensiveres,

Der er afsat anlægsmidler i
budget 2010 til ombygning af
den tidligere retsbygning til
bibliotek.

sådan som den seneste forskning
på området anbefaler. Der vil
fremover endvidere blive lagt vægt
på rådgivning af den enkelte, så
opnåede færdigheder kan vedligeholdes både i dagligdagen og via
andre forenings- og træningstilbud.
Endelig ønsker Byrådet, at indsatsen over for borgere, der afslutter
et træningsforløb, styrkes – både i
form af rådgivning og ”vedligeholdende” vejledning i kommunens
regi.
6oFialoPrådet
Byrådet ønsker at etablere et råd
for socialt udsatte. Hensigten er,

at styrke det fælles ansvar over
for de svageste borgere i kommunen. Rådet skal være de udsatte
gruppers talerør i forhold til blandt
andet de kommunale indsatser på
områder som stofmisbrug, sindslidelser og hjemløshed.
6undKedsoPrådet
Ved siden af den forebyggende
indsats på KRAM-faktorerne (Kost,
Rygning, Alkohol og Motion)
ønsker Byrådet at forebygge
psykiske lidelser. De eksisterende
sundhedsbusser skal også anvendes som ”psykiatribusser”.

for både kommunens ansatte og
borgere.
Budget 2010 har været en udfordring for Byrådet, og derfor er jeg
rigtig glad for, at vi har fået forhandlingerne ”i land”. Jeg synes,
vi har et godt fundament for det
kommende års arbejde i Byrådet,
og vi ser frem til at tage fat på
næste års udfordringer sammen
med jer, der hver dag yder en
indsats for at levere god service til
vores borgere.
Michael Ziegler
borgmester

Endelig ønsker Byrådet et øget
fokus på tryghed og sikkerhed

Demokratiet på
skoleskemaet

Blitz

Hvordan kan unge og andre borgerne mærke, at kommunen
er der? Hvad består kommunens og Byrådets arbejde af?
+YLONHRSJDYHUVNDOO¡VHV"2JKYRUGDQInUPDQLQGÀ\GHOVHSn
beslutningerne?
Alle de spørgsmål kan eleverne i folkeskolens ældste klasser,
gymnasiet, CPH West og Sprogskolen få svar på i pjecen ”En
stemme for din hverdag”, som de har fået tilbud om at bruge
i undervisningen her op til kommunalvalget.
Pjecen fortæller helt grundlæggende og i et sprog, der er
til at forstå, om demokratiet og alt det, der skal til, for at
hverdagen kører med skoler, klubber, svømmehaller osv. Og
VnIRUW OOHUGHQLNNHPLQGVWDWPDQKDULQGÀ\GHOVHSnVLQ
hverdag, når man stemmer til kommunalvalget.
Andre borgere kan også få fat i pjecen. Den ligger nemlig klar
på bibliotekerne, i kultur- og fritidscentrene og i Borgerservice på rådhuset.
bth

Skolerne har også fået et tilbud om at besøge rådhuset for at høre om valget
og den kommune, de bor i. Det tilbud har en lang række klasser takket ja til.
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Branding 2010:
HTK på landkortet!
Vi lever her og nu – med ansvar for de der kommer efter
os. Sådan lyder visionen for
brandingen af HTK. Arbejdet
er gået i gang og skal munde
ud i en branding-strategi, som
kan præsenteres for Byrådet.
Arbejdet med at brande HTK er
skudt i gang. Og for at slå det
fast: Branding handler ikke om
smarte annoncer, dyre plakater elOHUÀRWWHRUGVRPHUJOHPWGDJHQ
efter. Branding handler om at vise,
hvad HTK er, og hvad HTK kan.
2UGHQHPnJHUQHY UHÀRWWHPHQ
de skal fortælle om HTK på en
troværdig måde.
Derfor skal vi brande HTK
Tidligere i år vedtog Byrådet HTK’s
”Udviklingsstrategier 2010-2022”,
og her bliver det allerede i forordet
slået fast, at HTK er i konkurrence
med andre byer i regionen, når det
gælder om at tiltrække borgere og
virksomheder.
HTK står altså over for en reel
udfordring de kommende år: Hvis
HTK skal være i front, skal HTK
være et sted, man overvejer at
À\WWHWLO2JYLUNVRPKHGHUVNDO
lokalisere sig her frem for andre
steder.
Der er altså brug for, at HTK bliver
mere synlig for omverdenen, og
derfor skal vi have fælles retning
SnSUR¿OHULQJHQDI+7.
Behovet for at brande HTK er
vokset ud af arbejdet med Vision
Gammelsø, den kommende nye
bydel i Hedehusene. For når man
vil tiltrække borgere til en helt ny
bydel, skal bydelen være synlig
og have et stærkt brand over for
6

de mennesker, man gerne vil have
VNDOÀ\WWHWLOE\HQ)RUPnOHWPHG
branding-projektet er dog bredere:
Vi skal brande hele HTK, og hele
HTK skal have glæde af Vision
Gammelsø.

stemning af aktivitet og handling i
HTK – man gør tingene her og nu,
RJI[KDUÀHUHERUJHUHL+HGHKX
sene tilbage i tiden selv bygget
deres huse med sten fra det gamle
teglværk.

Hele Høje-TaastruS soP
oPråde
Når Høje-Taastrup skal på landkortet, gælder det om at brande
hele Høje-Taastrup Kommune som
område. Der sker en masse ting i
byen, som vi i højere grad kan vise
faktisk foregår her i Høje-Taastrup
– fx Ritter Classic og Callistofestivalen. HTK har også en rig og
smuk natur sammenlignet med de
nærliggende kommuner. Og der er
også mange spændende virksomheder i kommunen – fx. Teknologisk Institut.

Et andet særkende ved HTK er,
at her ikke er et samlet centrum,
PHQÀHUHE\VDPIXQG+¡MH7D
astrup, Hedehusene, Taastrup og
13 landsbyer.

Branding handler derfor ikke kun
om at brande Høje-Taastrup som
kommune og virksomhed, men
om at brande hele Høje-Taastrup
Kommune som område. Men
virksomheden HTK er naturligvis
en central aktør og byens største
arbejdsplads med knap 5000 ansatte, hvoraf ca. 2300 medarbejdere også er borgere i kommunen.
Vi lever her og nu –
Ped ansvar for de der
koPPer efter os
For at skabe et stærkt brand, skal
vi tage afsæt i HTK. Hvad præger
HTK? Hvordan er borgerne herude? Hvordan er livet og stemningen herude?
En analyse gennemført af 11CityDesign har vist, at der ikke er en
dyb historisk fornemmelse i HTK
– sammenlignet med en kommune
som for eksempel Frederiksberg.
Borgerne i HTK vil gerne have
noget ud af tilværelsen her og nu.
11CityDesign kunne fornemme en

På den baggrund har 11CityDesign
formuleret en vision for HTK, som
Byrådet har tilsluttet sig:
Vi lever her og nu – med ansvar
for de der kommer efter os!
Visionen går på to ben; Vi lever
her nu – men vi tager også ansvar
for fremtiden, for eksempel ved at
være klimakommune.
Sådan gør vi i 2009
Her i efteråret arbejdes der internt
i kommunen på at indkredse
HTK-brandet. En bredt sammensat projektgruppe skal formulere
HTK’s pejlemærke og tre indsatsområder. Herefter arbejder tre
arbejdsgrupper videre med hver
deres indsatsområde og fokuserer
på konkrete aktiviteter og kommunikationen af dem.
Resultaterne fra arbejdsgrupperne
samles op i projektgruppen. Der
leveres en samlet branding-strategi til Byrådet i begyndelsen af
2010. Den skal være afsættet for
at brande HTK over for omverdenen – det arbejde forventes at gå i
gang i 2010.
Byrådscentret
Birgitte Städe
kommunkationskonsulent

Tre hurtige
Kresten Schultz Jørgensen, Lead Agency, er konsulent
på HTK’s branding-arbejde her i efteråret.
Hvordan oplever du HTK?
Her er en god stemning, det er rart at komme her, og
det har stor betydning for, hvordan man oplever kommunen. Jeg lagde mærke til det fra første gang, jeg
kom til receptionen på rådhuset: overskud og professionalisme. Det skal bygges ind i branding-arbejdet.
Har du et godt branding-råd?
Man kan ikke brande sig på alting. Man må se på, hvor
man er særlig stærk, og hvad man vil være kendt for og samtidig sikre, at det er faktisk relevant for andre og
ikke kun for HTK selv. Det er det, der arbejdes med her
i efteråret.
Hvilken rolle har medarbejderne?
Alle medarbejdere er ambassadører for HTK-brandet.
Derfor håber jeg, at rigtig mange vil deltage på branding-stormødet for alle medarbejdere her i efteråret.
- HTK skal opbygge et brand, der
både rummer fremtidens pejlemærke og nutidens styrker, siger
Kresten Schultz Jørgensen.

Hvad betyder det
for dig at være med
i branding-arbejdet?
Branding omfatter hele
HTK og går på tværs af
fag, opgaver, centre og
afdelinger. Hvad betyder
det egentlig at være med
i branding-arbejdet? Vi
har spurgt tre medlemmer af projektgruppen.
John Sørensen, centerchef for Sundhedscentret:
Jeg har en faglig interesse i, at den ledestjerne for udviklingen af Høje-Taastrup, der gerne
skulle komme ud af dette arbejde, spiller
sammen med fremme af folkesundheden i
kommunen. Derudover er branding-arbejdet
et særdeles vigtigt element i det strategiske
ledelsesarbejde i kommunen, som jeg også
tager del i.

Dorte Sustmann Hansen, leder af Støttekorpset:
Det er rigtig spændende
at se mit område i en
større sammenhæng
og ud fra det perspektiv, der handler om at
rekruttere borgere og
virksomheder.

Lars Bloch, Udviklingsafdelingen – arbejder
med køb og salg af
jord:
Det betyder, at jeg forhåbentlig kan medvirke
til at vi får sat Høje-Taastrup på landkortet, og
at jeg kan komme med
nye indspark, da jeg
kun har været ansat i et
år og derfor er upåvirket af gamle traditioner.

Læs mere om branding-projektet på HTKalle.
Vi har brug for dig
Hvad betyder det for dig, at leve her og nu – med ansvar for de der kommer efter os? Har du et
tip til, hvordan vi kan brande HTK? Skriv til Kommunikationsafdelingen på kommunikation@htk.dk.
Kom til stormøde om branding i uge 48 – nærmere information følger.
7

Flere personalegoder
til medarbejderne
PC-ordning, bredbånd og
bredbåndstelefoni, mobiltelefoni, aviser og magasiner,
offentlig transport, GPS og rabatordning. For nylig dumpede
brochuren ”Personalegoder
2010” med denne række af
gode tilbud ind ad brevsprækken hos samtlige ansatte i
Høje-Taastrup Kommune.
De nye personalegoder føjer sig til
U NNHQDIGHGHUDOOHUHGH¿QGHV
nemlig feriehuse, DHL-stafet,
julegaver og sundhedsordning
med fysioterapi, kostvejledning,
holdtræning osv.
På linje Ped Srivate
virksoPheder
Der er tale om en bruttolønsordning, når det gælder viften af nye
personalegoder - en ordning som
også mange private virksomheder
benytter sig af. En bruttolønsordning giver mulighed for at foretage
løntræk i bruttolønnen, så medarbejderne kan opnå økonomiske
fordele ved køb af personalegoder.
”Vi udvider porteføljen af personalegoder, fordi vi har som mål at
være en attraktiv arbejdsplads.
Derfor gør vi hele tiden, hvad vi

De faglige organisationer skal give grønt
lys for personalegoderne, og tillidsrepræsentanterne fra
alle områder var
derfor inviteret til et
orienteringsmøde.
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kan, for at leve op til det mål. Vi
ønsker naturligvis at fastholde og
tiltrække medarbejdere, og så vil
vi ikke stå tilbage for andre – heller ikke i det private erhvervsliv”,
siger Høje-Taastrup Kommunes
borgmester Michael Ziegler.
I brochuren kan man læse om tilbuddene, vilkårene for at få dem,
skatteregler og bestilling af dem.
Leverandørerne præsenterede
varerne
Den 1. oktober slog rådhuset
dørene op for en messe, hvor
medarbejderne kunne få præsenteret personalegoderne af
leverandørerne. Her kunne man få
svar på alle spørgsmål som ”hvor
meget kan jeg handle for i forhold
til de tillæg, jeg har?” og ”hvad
kan betale sig transportmæssigt
IRUPLJQnUGHURJVn¿QGHVHW
transportfradrag.” To gange i løbet
af dagen kunne man desuden få
råd og vejledning af en skatteteknisk rådgiver.
Messen blev den 12. oktober fulgt
op af en PC-café på rådhuset, hvor
man kunne få hjælp til at bestille
de forskellige varer.
Ikke alle kan købe
personalegoder
Det er desværre ikke alle medarbejdere, der kan købe persona-

legoder. Det kræver, at man har
faste løntillæg dvs. funktions- og
NYDOL¿NDWLRQVWLOO JXGRYHUJUXQGlønnen. Har man kun grundløn er
det altså ikke muligt. Det drejer
sig om ca. 800-900 medarbejdere,
der ikke kan drage nytte af tilbuddet.
Når det er sådan, skyldes det
alene Kommunernes Lønningsnævn, der udstikker retningslinjerne for, hvordan kommunerne
må anvende løn til velfærdsgoder.
Lønningsnævnet er et overordnet
organ, der godkender løn- og ansættelsesvilkår på det kommunale
arbejdsmarked.
Hvis kommunen indgår aftale med
de faglige organisationer om personalegoder som bruttolønsordning, har lønningsnævnet fastlagt,
at man kun kan købe personalegoder, hvis man har funktions- og
NYDOL¿NDWLRQVO¡QXGRYHUJUXQGO¡Qnen.
cbning Påske på vej
KL har imidlertid offentliggjort
på sin hjemmeside, at Lønningsnævnet har givet mandat til
forhandling af en rammeaftale, der
også gør det muligt at inddrage
grundlønnen i bruttolønsordninger.
Det betyder, at medarbejdere på
grundløn muligvis også vil kunne
få glæde af personalegoderne.

Den 1. oktober kunne medarbejderne stille alle deres spørgsmål og få råd og vejledning om køb af personalegoder på en
messe på rådhuset.

Alle kan få del i rabatordningen
Samtlige medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan til gengæld
få del i rabatordningen, der giver
adgang til fordele og rabatter på
DOWIUDVKRSSLQJRJ¿WQHVVWLOUHMVHU
og restauranter. Her gælder ingen
regler om, at man skal have tillæg.
Kræver de faglige
organisationers ja
For at medarbejderne kan få del i
bruttolønsordningen kræver det, at
den enkeltes faglige organisation
har spurgt medlemmerne, om de
vil være med og har fået et ja.

De faglige organisationer har
næsten alle sagt ja til ordningen.
Undtagelserne er FOA – LFS og
BUPL, afdeling 4, der begge har
sagt nej. Foreningen af Kommunale Chefer, 3F Hotel og Restauration, Halinspektørforeningen,
Danske Afspændingspædagoger
og Den Danske Landinspektørforening har ikke svaret ved personalebladets deadline.

møde i byrådssalen, inden brochuren blev sendt ud. Der var masser
af praktiske spørgsmål til ordningen og også kommentarer af mere
ideologisk karakter om det rimelige i den slags personalegoder og
i, at ikke alle kan få del i dem.
Byrådscentret
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent

TR¶er til orienteringsPøde
Tillidsrepræsentanterne fra de
forskellige organisationer blev
orienteret om det nye tiltag på et

HTK som eksempel på
vellykket integration
Den 14.–18. september 2009 var
København vært for en stor international konference ”Metropolis”
om integration i Danmark og andre
vestlige lande. På åbningsdagen
besøgte konferencens deltagere
Høje-Taastrup Kommune, som
arrangørerne havde valgt som
eksempel på vellykket integration.
Det kan vi godt være stolte af.
SuFFes Ped fritidspasordning
Høje-Taastrup Kommune har bl.a.
haft succes med fritidspasordningen, der giver børn og unge

uden et aktivt fritidsliv mulighed
for tre måneders gratis deltagelse
i fritidsaktiviteter. Ordningen har
været en kæmpe succes, da over
halvdelen af brugerne af fritidspas
har fortsat deres aktiviteter efter
de tre måneder.
Fritidspasordningen indebærer
desuden, at de tilknyttede kontaktlærere og fritidsvejledere giver
støtte til de børn og unge, der
vurderes at have behov for det, og
en anden positiv effekt er, at børn
og unge får styrket deres netværk

og kontakter gennem deltagelse i
fritidsaktiviteterne.
Indsatser og udfordringer på
beskæftigelsesoPrådet
Jeanette Teglgaard Løje, der er
leder af Job og Integration, fortalte
om en beskæftigelsesindsatsen
over for borgere med anden etnisk
baggrund – om hvilke indsatser,
der virker, og om de største udfordringer på beskæftigelsesområdet.
ceg
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Nye ansigter på et nyrenoveret
Taastrup Teater
Det er et nyrenoveret
Taastrup Teater, der åbner
den 31. oktober 2009 med
premiere på Sebastians musical Jernbyrd. Og ved åbningen
står 17 unge nyansatte medarbejdere klar til at tage imod
gæsterne.
Teatrets unge ansigt(er)
Teatret har ansat 17 unge medarbejdere, der skal være teatrets
ansigter udadtil. Fem af dem er
fra Taastrupgård og de øvrige 12
er fra CPH West. Mens skuespillerne øver på Sebastians musical,
gennemgår de unge nyansatte
et træningsforløb, så de bliver et
sammentømret team, der kan tage
imod teatrets gæster, når de træGHULQGLGHQÀRWWHIR\HU'HWHUGH
unge, der skal få gæsterne til at
føle sig velkomne aften efter aften.
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Taastrup Teater har også et andet
mål med ansættelse af de unge
medarbejdere. Teatret arbejder

på at åbne nye døre for publikumsgrupper i alle aldre og med
alle etniske baggrunde. De unge
medarbejdere skal fungere som
rollemodeller for andre unge med
interesse for teater. Undersøgelser
viser nemlig, at de unge i alderen
15-29 år er meget interesserede
men ikke ved hvem, de skal gå i
teatret med. Taastrup Teater arbejder på at sprede interessen for
teaterkunsten blandt de unge og
J¡UHGHWOHWWHUHIRUGHPDW¿QGH
nogen at dele interessen med.
Fiktion og virkelighed
Når Taastrup Teater åbner, er
det med premiere på Sebastians
Jernbyrd, der er en vikingesaga.
Musicalen foregår i en religiøs og
ideologisk brydningstid, der var
med til at åbne vores forfædres
øje mod resten af verden og ændrede deres liv radikalt. I sagaens
univers er det ikke nemt at lære at
leve under samme tag med mennesker, der tror, tænker, lever og
handler anderledes, end man selv
gør. Men det er ikke umuligt.

Fortællingen i Jernbyrd afspejler Taastrup Teaters virkelighed,
hvor teatret og dets naboer i en
generations tid har levet med
hinandens forskelligheder. Begge
parter har gjort gode erfaringer
og er nået frem til, at det ikke
er umuligt at bo dør om dør til
trods for forskellighederne. Nu har
teatret taget initiativ og banket på
hos naboerne og på den måde fået
et samarbejde i gang til gensidig
gavn og glæde.
Når det nye Taastrup Teater slår
dørene op den 31. oktober vil
gæster fra nær og fjern opleve et
professionelt teater i topklasse. Allerede synet af bygningen imponerer, og teatret byder på et fornemt
repertoire, lokal forankring og
en oprigtig åbenhed over for alle
publikumsgrupper.
Byrådscentret
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent

Blitz
Vielser 09.09.09 i vandtårnet
Borgmester Michael Zieglers tilbud
om vielse 09.09.09 blev et tilløbsstykke. Borgmesteren havde
inviteret borgere i Høje-Taastrup
Kommune til at blive gift den 9.

september 2009 og målrettede sin
invitation til par, der ikke ønskede
kirkebryllup, men på den anden
side syntes, at en vielse på rådhuset var for uromantisk. Arrange-

mentet blev en kæmpe succes og
borgmesteren måtte tidligt melde
alt optaget. I alt blev 16 par viet
09.09.09.
ceg
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Ministerbesøg på botilbuddet
Frøgård Allé
Torsdag den 10. september var en
stor dag for beboere og personale på botilbuddet Frøgård Allé.
Indenrigs- og socialminister Karen
Ellemann var nemlig på besøg for
at tale med nogle af beboerne.
Baggrunden for Karen Ellemanns
besøg var, at Frøgård Allé er med
i projekt ”Implementering af
teknologi”, der giver de handicappede nye og bedre muligheder for
at kommunikere med omverdenen
ved hjælp af IT-redskaber, der er
tilpasset deres behov.
Stort potentiale i ny teknologi
Beboere og personale har arbejdet med IT-redskaber, der giver
helt nye muligheder for at tale og
skrive med venner og familie - og
for at opleve og forstå verden på
nye måder. Med udgangspunkt i
beboernes individuelle behov er
der blevet arbejdet på at overskride de barrierer, der gør det svært
for dem at udnytte teknologiens
potentiale.
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IT kan overskride barrierer
Mange af beboerne på Frøgård Allé
har svært ved at bruge computere
og internet, da de færreste af dem
kan læse og skrive. Det kan der
dog rådes bod på med bl.a. touch
screens og illustrative billeder på
computerskærmen.
På besøg hos beboerne
Karen Ellemann mødte blandt
andre Karina, der viste, hvordan
hun bruger digitale billeder af
sine oplevelser til at erindre sin
livshistorie, og det hjælper hende
til at udvikle sin identitet. MinisteUHQEHV¡JWHRJVn,EHQRJ¿NKLOVW
på hendes forældre i Spanien, for
Iben var lige i gang med at snakke
med dem på Skype, da deres samtale blev afbrudt af ministerens
besøg.
Endelig mødte Karen Ellemann
Kenny, der fortalte om sin personlige hjemmeside, hvor han bl.a. får
hilsner fra nogle venner, han har

mødt under en tur til Grønland. Og
ministeren lovede at skrive en hilsen
til ham i hjemmesidens gæstebog.
9HGVOXWQLQJHQDIEHV¡JHW¿NVRFLDOministeren til sin overraskelse overrakt et maleri, Kenny havde lavet til
hende i anledning af besøget.
Karen Ellemann forlod HTK med en
meget livsbekræftende oplevelse
af, hvad IT-redskaber kan gøre for
mennesker med handicap, og af
hvordan teknologien kan være med
til at overskride barrierer, når de tilpasses beboerne individuelle behov.
2JVn¿NKXQHQGGDHWNRQNUHWXGtryk for den positive udvikling med
hjem til at hænge op på væggen.
Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen
kommunikationsmedarbejder

Vores værdibaserede
personalepolitik
Høje-Taastrup Kommune

1. Derfor har Høje-Taastrup Kommune en
værdibaseret personalepolitik
I år 2000 vedtog byrådet i Høje-Taastrup kommune
¿UHY UGLHUGHUHUIXQGDPHQWHWLNRPPXQHQVRSJDYHO¡VQLQJ'H¿UHY UGLHUHU





0HQQHVNHOLJKHGRJHWSRVLWLYWOLYVV\Q
(QJDJHPHQW
3URIHVVLRQDOLVPH
+HOKHG

'HWHUQXEHVOXWWHWDWGH¿UHY UGLHURJVnVNDOY UH
fundamentet for vores nye personalepolitik.
Hidtil har Høje-Taastrup Kommune haft en regelbaseret personalepolitik, hvilket betyder, at personalerettigheder kan slås op i en regel, som er gældende for
DOOHXDQVHWLQGLYLGXHOOHRPVW QGLJKHGHU'HÀHVWH
DUEHMGVSODGVHUKDULÀHUHnUNRPELQHUHWUHJOHUQHPHG
Y UGLHUQHRJOHGHUQHKDUXGYLVWÀHNVLELOLWHWLIRUKROG
til aktuelle situationer.
Hvorfor så dette skifte? For det første fordi vi har
nogle værdier, som vi mener alvorligt, og derfor skal
vores beslutninger også afspejle netop disse værdier.

For det andet fordi værdierne giver plads til rummelighed, som er nødvendigt at have, når en personalepolitik skal favne mange forskellige typer arbejdspladser
og medarbejdere i vidt forskellige livssituationer. Vores
værdibaserede personalepolitik giver plads til at træffe
EHVOXWQLQJHUSU JHWDIGH¿UHY UGLHUPHQQHVNHOLJhed, professionalisme, helhedsorientering og engagement.
Med den nye, værdibaserede personalepolitik vil vi
kunne skabe plads til et naturligt råderum på den
enkelte arbejdsplads, som matcher de øvrige styringsværktøjer, vi anvender i Høje-Taastrup Kommune.
Samtidig vil personalepolitikken lettere matche fremtidens arbejdsmarked og arbejdsstyrkens forventning
RPÀHNVLELOLWHWRJLQGLYLGXHOOHKHQV\Q
Vores værdibaserede personalepolitik må nødvendigvis udvikles i dagligdagen i dialogen mellem ledere og
medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune, da synlighed
og accept er vigtige elementer i processen med at
indføre personalepolitikken.

2. Personalepolitikken stiller krav til ledere
og medarbejdere
Med vores værdibaserede personalepolitik skal det
være muligt at gøre en forskel, når der er en forskel.
Det stiller krav til lederne om at kunne se og forklare
forskelle, når de er der. Hvis lederen ikke kan forklare
forskellen, vil det ikke være muligt for lederen at gøre
forskel.
Personaleledelse er et samarbejde mellem leder og
medarbejdere. Vores værdibaserede personalepolitik
opstår derfor i relationen mellem leder og medarbejdere.

Værdierne skal danne udgangspunkt for den måde
ledere og medarbejdere samarbejder på i hverdagen. Personalepolitikken giver eksempler på hvordan
værdierne forventes omsat til praksis. Nedenstående
skema viser nogle eksempler på, hvordan værdierne
kan konkretiseres, men det forventes, at man på den
enkelte arbejdsplads forholder sig konkret til betydningen af værdierne.

Værdien

Betyder at alle på arbejdspladsen

Menneskelighed
og positivt
livssyn

9LVHUYLOMHRJHYQHWLOGLDORJRJVDPDUEHMGH
8GYLNOHUVLJVnYHOIDJOLJWVRPPHQQHVNHOLJWRJWDJHUDQVYDU
+DUHYQHRJYLOMHWLODWUHVSHNWHUHKLQDQGHQVRPIRUVNHOOLJHLQGLYLGHU
+DUWLOOLGRJnEHQKHGRJYLVHUHPSDWLLDOOHUHODWLRQHU
6HUPXOLJKHGHU
(UDQHUNHQGHQGHLNRPPXQLNDWLRQRJRSJDYHO¡VQLQJ
*LYHUUXPWLODUEHMGVJO GH

Engagement

.DQSnYLUNHHJQHDUEHMGVRSJDYHURJKDYHPHGDQVYDUIRURJNRQWUROPHGHJHW
arbejde
3nWDJHUVLJHWSHUVRQOLJWDQVYDUIRUDWUHDOLVHUHPnORJVWUDWHJLHU
%LGUDJHURJKDUO\VWWLODWJ¡UHNRPPXQHQWLOHQJRGDUEHMGVSODGVRJPHGYLUNHU
til at arbejdspladsen får et positivt omdømme
*LYHUSODGVWLOQ\HLGHHU
*¡UYLGHQGHOLQJWLOHQDIJ¡UHQGHGHODIVDPDUEHMGHW

Professionalisme

(UIDJOLJWDPELWL¡VHRJWDJHUPHGDQVYDUIRUGHQGDJOLJHRSJDYHO¡VQLQJ
+DUIRNXVSnDWDUEHMGHHIIHNWLYWRJPHGK¡MNYDOLWHW
3ULRULWHUHUWLGRJUHVVRXUFHULUHODWLRQWLORSJDYHUQH
7DJHUO¡EHQGHLQLWLDWLYHUWLODWIRUEHGUHRSJDYHO¡VQLQJHQ
$JHUHUSURIHVVLRQHOWLIRUKROGWLOERUJHUQH
6LJHUIUDRJKDUHQSURIHVVLRQHOUHODWLRQWLOERUJHUQH

Helhed

8GQ\WWHUUHVVRXUFHUSnWY UVDIRUJDQLVDWLRQHQ
%LGUDJHUWLOO¡VQLQJHUSnWY UVDIRUJDQLVDWLRQHQ
0HGYLUNHUDNWLYWWLOYLGHQGHOLQJGHUPXOLJJ¡UWY UIDJOLJWVDPDUEHMGH
3nWDJHUVLJDQVYDUIRUDWIRUDQGUHRJWLOSDVVHRUJDQLVDWLRQHQPHGIRNXVSnKHOKHGHQ
6HUNROOHJDHUVRPKHOHPHQQHVNHUGHUEnGHDUEHMGHURJHUKMHPPHKDUIUL
(UKHOKHGVRULHQWHUHWLIRUKROGWLOERUJHUQH

 3oN@EANJAO>APU@JEJCKCEJ@ŃU@AHOA
Værdierne er omdrejningspunktet
for alle handlinger i ansættelsesIRUO¡EHWV¿UHIDVHU

Afvikling

Tiltrækning

Fastholdelse

Udvikling

Tiltrækning

Fastholdelse

Vi behandler ansøgerne ordentligt og med respekt
(Penneskelighed). Rekrutteringsprocessen gennemføres professionelt og værdigt. HTK tilstræber at
rekruttere ledere og medarbejdere, der kan og vil leve
RSWLOGH¿UHY UGLHU'LVVHHUGHUIRUHQLQWHJUHUHWGHO
af rekrutteringsprocessen, herunder selve ansættelsessamtalen.

Såvel generelt for hele kommunen som konkret på
de enkelte arbejdspladser, arbejdes kontinuerligt med
udviklingen af attraktive arbejdspladser (professionalisPe og Penneskelighed) og elementer til
fastholdelse af ledere og medarbejdere.

Når nye medarbejdere starter i HTK, er alt på plads
forud for tiltrædelsen (professionalisPe).
I den første tid af ansættelsesforløbet bliver den nyansatte sat ordentligt ind i rutiner, værktøjer, metoder og
den nyansatte introduceres til resten af den kommunale organisation (helhed).
Det sikres, at der er en fast person, som den nyansatte kan sparre med i starten af forløbet, for eksempel i form af en mentorordning. Den person, der har
ansvaret for oplæringen af den nye kollega forventes
at gå aktivt ind i opgaven (engagePent).

Udvikling
Medarbejdere og ledere tager selv initiativ til og ansvaret for egen læring og udvikling (engagePent).
Lederen og medarbejderen gennemfører mindst én
gang om året en samtale med henblik på en fælles
aftale om medarbejderens fortsatte kompetenceudvikling (professionalisPe). Kompetenceudviklingen skal
balancere medarbejderens og arbejdspladsens behov
(helhed).
I planlægningen af kompetenceudviklingen for den
enkelte tages der hensyn til den pågældendes livssituation (Penneskelighed).
I den udstrækning medarbejderen ønsker det, skal
lederen arbejde for at kompetenceudviklingen kan ske
på tværs af den kommunale organisering (helhed).

Udviklingen af fastholdelseselementer sker i et samspil
mellem de enkelte arbejdspladser og HR-Centret
(helhed).
Den enkelte arbejdsplads drøfter løbende behovet for
fastholdelsesinitiativer og tager egen praksis op til
revison (engagePent og professionalisPe).

Afvikling
Når ansatte vælger at forlade arbejdspladsen samles
der op på baggrunden herfor samt den afgåendes
opfattelse af arbejdspladsen (professionalisPe).
Resultaterne opsamles af HR-Centret og formidles dels
generelt (helhed) og dels konkret til den arbejdsplads, som den ansatte forlader (professionalisPe).
Ved uansøgt afsked har lederen ansvaret for – i samarbejde med HR-Centret, at afskedigelsen foretages
på et sagligt og korrekt grundlag og at sagen i det
hele taget håndteres i overensstemmelse med de personaleretlige regler (professionalisPe).
For at imødegå de kommende års voksende mangel
på arbejdskraft og af hensyn til den enkelte (Penneskelighed) inddrages mulighederne for at den pågældende person vil kunne udfylde et job andre steder
i kommunen – eventuelt inden for et andet fagområde
(helhed). Det skal derfor sikres, at ressourcerne hos
den pågældende person afdækkes konkret i afskedigelsessituation (professionalisPe).

En stePPe for din hverdag
Kommunalvalg 2009: Vi opruster
på kommunikationsområdet
Op til kommune- og regionsrådsvalget den 17. november
2009 har Høje-Taastrup Kommune oprustet på kommunikationsområdet. Målet er at gøre
valget nærværende. Vi fortæller vores borgere, hvorfor det
giver mening at stemme, og at
GHNDQInLQGÀ\GHOVHSnGHUHV
hverdag, når de sætter deres
kryds.
De to kommunikationskanaler
vores borgere bruger mest er
informationsannoncerne i Lokalavisen og kommunens hjemmeside
– i nævnte rækkefølge. Derfor har
vi koncentreret indsatsen på disse
to fronter sammen med pjecen ”En
stemme for din hverdag”.
TePaannonFer i Lokalavisen
I Lokalavisen kører vi fra uge 41
som noget nyt en række valgtemaannoncer, som er helsidesannoncer, der udelukkende fortæller
om forhold, der vedrører valget.
Her kan man bl.a. læse om: Hvorfor man bør stemme, Hvem kan
stemme?, Er du førstegangsvælger?, Brevafstemning, Valgkort og
Afstemningssteder.
Temaannoncerne er korte, klare og
pædagogiske informationer, som
suppleres af links til uddybende
tekster på kommunens hjemmeside.
Valgguide på hjePPesiden
På hjemmesiden uddyber vi så
informationerne. Her har vi etableret en valgguide, hvor borgerne
tages ved hånden og hjælpes til

forståelse af stort set alle tænkelige spørgsmål i forbindelse med
valget. Som noget nyt får hvert
enkelt parti eller liste sin egen side
på www.htk.dk. Her kan man så
klikke sig videre til de enkelte kandidaters sider, hvor man kan læse
RPGHUHVP UNHVDJHURJ¿QGH
relevante links.
Er du førstegangsvælger
Et andet nyt initiativ er en guide
for førstegangsvælgere, som også
¿QGHVSnZZZKWNGN6LGHUQH(U
du førstegangsvælger? forklarer
bl.a. de unge om, hvad et valgkort
er, hvad man gør på valgdagen,
hvor man kan stemme og om,
hvornår valgresultatet offentliggøres.

Vi håber, at vi ved hjælp af kommunikationsindsatsen kan styrke
nærdemokratiet i kommunen og
gøre valget vedkommende for
borgerne. Og vi håber på at kunne
motivere vores borgere til at møde
op og afgive deres stemme.
Byrådscentret
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent

KoPPunens arbejde og
borgernes hverdag hænger
saPPen
I pjecen ”En stemme for din hverdag” fortæller vi i et let forståeligt
sprog, hvordan kommunens og
Byrådets arbejde hænger sammen
med den hverdag vores borgere
færdes i. Kommunens arbejde og
borgernes hverdag hænger sammen fra vuggestue og børnehave
over skole og fritidstilbud til hjælp
til ældre i plejecentre eller i eget
hjem. Hele livet, altså.
Pjecen fortæller også om demokratiet, og om hvordan den
enkeltes stemme er med til at
præge Byrådets og kommunens
arbejde – og dermed borgernes
liv og hverdag. Pjecen er målrettet de helt unge vælgere, men er
tilgængelig for alle og kan hentes
i Borgerservice, kulturcentrene og
på bibliotekerne.
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Håndtering af sygefravær
Som en del af indsatsen for
at skabe endnu mere attraktive arbejdspladser i HTK var
lederne inviteret til Lederforum den 9. september 2009,
hvor temaet var håndtering af
sygefravær. Der kom mange
gode forslag til, hvordan ledere og medarbejdere sammen
kan arbejde for at reducere
sygefraværet og sikre et bedre
arbejdsklima på arbejdspladsen.
Det er sundhedsfrePPende at
gå på arbejde
Når vi er sammen, gør vi mere end
at levere en god service. Vi skaber
et fællesskab på arbejdspladsen,
som vi hver især nyder godt af.
Derfor kan det være svært for
medarbejderen, der under sygdom
ikke længere tilhører fællesskabet.
En tilknytning til arbejdspladsen
plejer de sociale relationer, og det
kan være med til at gøre fraværsperioden kortere.
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Tidlig og kontinuerlig kontakt
Sygemelding direkte til lederen er
LGHÀHVWHVLWXDWLRQHUHQJRGLGp
fordi det sikrer kontakt mellem

leder og medarbejder fra sygefraværets første dag. Hvis det ikke
er lederen, der får beskeden, kan
det være en god idé, at lederen
efterfølgende kontakter medarbejderen. På den måde viser lederen,
at medarbejderen er vigtig - både
som kollega og som en vigtig del
af det daglige arbejde.
Den tidligere kontakt gør, at leder
og medarbejder dels kan tale om,
hvilke opgaver der i givet fald skal
tages vare på under fraværet, og
dels kan lederen høre medarbejderen om, hvor længe medarbejderen forventer at være syg.
Ingen ønsker at være syge
,IRUO QJHOVHDINRPPXQHQV¿UH
værdier skal det understreges, at
kontakten ikke handler om at kontrollere medarbejderen. Ingen ønsker at være syge, og derfor er der
heller ikke behov for at kontrollere, om en medarbejder er syg eller
ej. Det er i øvrigt heller ikke lovligt
ifølge Helbredsoplysningsloven at
spørge en medarbejder, hvad hun/
han fejler. Men fra ledernes side
vil man gerne sikre, at det ikke er
forhold på arbejdspladsen, der er
medvirkende til sygdommen.
Det er også en mulighed at benytte omsorgssamtalerne præventivt og at afholde hyppigere

omsorgssamtaler i og omkring en
sygefraværsperiode.
Spørg en kollega i Jobcentret
oP råd
I Jobcentret ligger ledere og
medarbejdere inde med en masse
viden og erfaring med håndtering
af sygefravær og med, hvordan
man kan holde kontakten med en
medarbejder, mens hun/han er
sygemeldt.
Nærværs- og fraværspolitik
Vil man ændre holdningen til
sygefravær, rokker man ved en
del af kulturen på arbejdspladsen.
Det kan derfor være en god idé
at udarbejde en nærværs- og fraværspolitik, hvor ledere og medarbejdere får diskuteret de centrale
VS¡UJVPnORJVDPPHQ¿QGHUIUHP
til nogle gode løsninger.
Brug HTKalle
Der er hjælp at hente på HTKalle
– brug vejledningerne og de gode
KLVWRULHUVRPGX¿QGHUXQGHU6\gefraværsindsats og Aktiv Arbejdsmedicin.
HR-Centret
Viktor Harder
projektleder

Fornyet håndtering af
sygefravær gav resultater
Hjemmeplejens Rengøringskorps har siden 1. januar 2008
halveret sygefraværet – et
resultat, de har opnået ved
at tale åbent om årsagerne til
sygefraværet og i fællesskab
gøre noget ved det.
Kirsten Hansen, der er daglig leder
for 22 medarbejdere i Hjemmeplejens Rengøringskorps, er en
af de ledere, der har haft gode
erfaringer med at sænke sit eget
og sine kollegers sygefravær. ”Jeg
har været ansat i kommunen siden
1. august 2008, men har arbejdet
som leder i køkken- og rengøringssektoren i næsten 32 år”, fortæller
Kirsten Hansen, der er uddannet
økonoma.
Kursus satte sygefravær
på dagsordenen
Især fremhæver Kirsten kurset
”Tag hånd om sygefraværet”, der
udbydes af HR-Centret, som en
mulighed for at få sygefraværet
sat på dagsordenen.
”Jeg brugte kurset som startskud
til at få sat vores høje sygefravær
på dagsordenen, så sygefravær
blev noget, vi talte med hinanden
om. Vi taler om forhold, der er
relateret til arbejdet, men også
hvis sygefraværet skyldes forhold
derhjemme. Fravær er jo fravær,
uanset hvad det primært skyldes”,
fortæller Kirsten.

Projekt Arbejdsmedicin tilbyder hjælp til medarbejdere med langvarigt eller hyppigt sygefravær. Vil du høre mere om Aktiv Arbejdsmedicin, kan du kontakte Viktor Harder på email:
Viktorha@htk.dk eller tlf. 4359 1877.

”I starten var det svært at tale om
vores høje sygefravær. Vi skulle
OLJH¿QGHXGDIDWGHWLNNHYDUIRU
at gøre nogen kede af det, at vi
talte åbent om sygefravær, men at
det var for at forebygge og hjælpe
dem med højt sygefravær i gang
igen. De, der ikke havde helbredet
til at fortsætte hos os, og som blev
sagt op, har jeg prøvet at hjælpe

videre. Både gennem samtaler og
med kompetenceudvikling”.
Vi ringer til hinanden første
sygedag
Kirsten tror ikke på, at sygemeldte
bliver hurtigere raske af at gå
derhjemme uden nogen kontakt til
arbejdspladsen.
”Hos os skal man sygemelde sig til
mig pr. telefon. Hvis man ikke kan
ringe til mig om morgenen, har vi
en aftale om, at jeg ringer dem op
senere samme dag. Det har været
godt for os med denne procedure,
fordi det giver os en mulighed for
at tage hånd om den sygemeldte,
samtidig med at vi også tager hensyn til driften”, fortæller Kirsten.
Næste samtale afholdes pr. telefon
tre dage efter 1. sygedag. Hvis der
stadig ikke er udsigt til en raskmelding, holdes kontakt til medarbejderen ved ugentlige samtaler.
Redskaber, der gør det
nePPere
”Jeg er rigtig glad for mine medarbejdere, og jeg gør meget for
at fastholde dem. Hvis de ikke
kan yde 100 % af det, de normalt
kan yde, kan vi i en periode bruge
de ressourcer, de har”, fortæller
Kirsten.
Af konkrete redskaber har Kirsten
gjort brug af delvis raskmelding,
personlig assistance samt paragraf
56-ansættelse. Personlig assistance betyder fx, at arbejdspladsen
i en periode kan få varetaget de
opgaver, som medarbejderen ikke
kan varetage.

Vær ikke bange for at søge
hjælp
Lægeerklæringer på 1. sygedag
bruger Kirsten ikke, for som hun
selv fortæller, har hun kun medarbejdere, der har lyst til at være
på arbejde og derfor kun nødigt
sygemelder sig. Men hun er ikke
bange for at inddrage læger – en
indstilling, der både stammer
fra egen og andres erfaring med
sygdom:
”Det kan være rigtigt godt at søge
læge eller deltage i det forløb,
kommunen nu tilbyder i projekt
Aktiv Arbejdsmedicin. Fx husker
jeg en situation, hvor en medarbejder havde så ondt i musklerne,
at hun ofte ikke kunne komme
på arbejde. Da medarbejderen
HQGHOLJNRPWLOO JHQ¿NKXQNRQstateret D-vitaminmangel, og efter
vitamintilskud holdt smerterne op.
Man skal ikke være bange for at
søge hjælp, for det kan spare den
syge for mange smerter”, understreger Kirsten.
”Vi har haft et meget højt sygefravær, hvilket resulterede i, at de,
der var på arbejde, var tæt på at
slide sig selv op – også selvom der
var vikarer inde. Mentalt påvirker
det også gruppen, når nogen er
væk i længere tid. For os har det
derfor været utroligt vigtigt at
knække kurven og bruge de redskaber og muligheder, der stilles til
rådighed i kommunen”, fortæller
Kirsten.
HR-Centret
Viktor Harder
projektleder

”Det betyder meget for os, at vores kolleger stadig er her, selv om
de ikke kan yde 100 % hele tiden.
Det styrker vores sammenhold og
arbejdsmiljø”, fortæller Kirsten,
der har kontakt med den sygemeldtes Jobcenter om mulighederne for at fastholde medarbejderen
på arbejdspladsen.
Kirsten Hansen, leder af Hjemmeplejens Rengøringskorps
bruger fx redskaber som delvis
sygemelding: ”Det betyder
meget for os, at vores kolleger
stadig er her, selv om de ikke
kan yde 100 % hele tiden”.
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EU yder millionstøtte til CO2neutral bydel i Høje-Taastrup
Byudviklingsprojektet Vision
Gammelsø er et af Danmarks
største klimaprojekter – nu
DQHUNHQGHVSURMHNWHWPHG(8
støtte.
Fra begyndelsen af 2010 og seks
år frem yder EU tilskud til at
understøtte udviklingen af en ny
CO2-neutral bydel i Hedehusene,
hvor livskvalitet, sundhed og bæredygtighed er i centrum.
”Vi ser EU’s støtte til Vision Gammelsø og Hedehusene som en international blåstempling af projektet. Det er en anerkendelse af, at
vi går den rigtige vej, når vi sætter
bæredygtighed og fremtidens
energiforsyning på dagsordenen i
byudviklingen”, siger borgmester
Michael Ziegler.
Projektet hedder ECO-Life, og HTK
samarbejder med byer i Belgien og
Litauen. Det samlede budget for
den danske del af projektet er på
73,5 mio. kr., og EU-tilskuddet er
på 40 mio. kr.
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Nye løsninger i *aPPelsø og
Hedehusene
Allerede til januar går Høje-Taastrup
Kommune sammen med de øvrige
samarbejdspartnere i gang med at
analysere energibehov og mulighederne for vedvarende energi i
Gammelsø og Hedehusene. Der
skal ses på helt nye løsninger til at
leve CO2-frit i området - nogle af de
muligheder, der er på tegnebrættet,
er elbiler, der får overskudsenergi
fra vindmøller og besked via sms,
mail eller tv-skærme, når energiforbruget er for højt i privaten.
Projektet vil også understøtte
aktiviteter i Hedehusene og Fløng,
herunder nogle, der allerede er taget hul på. Som et af de allerførste
steder i Danmark er 2000 boliger
i Hedehusene/Fløng blevet termograferet i 3D fra luften. Det vil give
borgerne overblik over varmetabet i
deres boliger.
Byudviklingen i Gammelsø og Hedehusene bygger på ideen om at kombinere energieffektiviseringer og
bæredygtig energiforsyning på helt
nye måder. Samtidig skal borgerne

løbende inddrages i udviklingen
af deres by. Der arbejdes med en
samlet planlægnings- og byggeperiode på 10-15 år.
Fakta oP E&2-Life
ECO-Life-området består af Gammelsø, Hedehusene, Fløng og arealer i nærheden, hvor vedvarende
energiløsninger mm. placeres. Der
er i dag ca. 12.000 indbyggere
i området, hvilket svarer til en fjerdedel af kommunens indbyggere.
Den nye bydel, Vision Gammelsø,
skal indeholde 2.500 boliger, der
kan huse 7-8.000 nye indbyggere.
Her skal bl.a. opføres passivhuse,
klasse-1-byggeri og lavenergilejligheder parallelt med, at der
udbygges med vedvarende energiforsyning til hele området.
Byrådscentret
Birgitte Städe
kommunikationskonsulent

Ny Løn 2010
Den 1. april 2010 er der nye
midler til Ny Løn. Der er 14
mio. kr. til fordeling i de enkelte centre. Kommunen skal
dokumentere, at de penge,
der er sat af til formålet, rent
faktisk bliver brugt. Det er
GHWGHUPHGHW¿QWRUGKHGder udmøntningsgaranti.
Der er midler i Ny Løn til både
ledere og medarbejdere, men
pligten til at dokumentere gælder
kun medarbejderdelen. Dokumentationen skal ligge klar den 1. maj
2010, og det betyder, at alle lønoplæg skal være færdigforhandlet
(eller aftalt disponeret) til den løn,
der udbetales ved udgangen af
april 2010.
Forskelle i overenskoPster
Som udgangspunkt er der 1,25
pct. af lønsummen til rådighed,
men der er undtagelser. Seks
overenskomster opererer med
SFW'H¿NQHPOLJGLIIHUHQFHQ
– 0,55 pct. – i form af overenskomstforbedringer i forbindelse
PHGNRQÀLNWHQLPDM'HW
drejer sig om:
 3 GDJRJHUSnnUVRPUnGHW
og SFO’er – både reglementsansatte og overenskomstansatte
 3 GDJRJPHGKM OSHUHVDPPH
steder
 2PVRUJVRJS GDJRJPHGKM Opere på døgnområdet
 'DJSOHMHUH
 +MHPPHGDJSOHMHUH
 6268SHUVRQDOH
En enkelt overenskomst holder
timeout fra Ny Løn. Det drejer sig
om køkken- og rengøringsassistenterne.
Hvis man ikke opfylder udmøntningsgarantien (kan dokumentere
at pengene er brugt), skal der
betales en bøde. Bøden udgør
15 pct. og skal udbetales sammen med det manglende forbrug.
Hele kommunen skal i gang med
forhandlingerne langt tidligere end
sædvanligt, og derfor har direktionen vedtaget en stram tidsplan.

I Høje-Taastrup Kommune er politikken, at kronebeløb mindst skal
udgøre 3.500 kr. om året beregnet
i den værdi kronen havde i 2000.
Det svarer til ca. 4.300 kr. om året
i 2009 kroner. For Sundhedskartellets vedkommende hedder det i
overenskomsten, at mindstebeløbet er 6.100 kr. Det svarer til
6.700 kr. om året i 2009 kroner.

Når alle midler er forhandlet på
plads, informerer ledelsen på
arbejdspladsen om de lønpolitiske overvejelser, der har dannet
grundlag for forhandlingsresultatet.
HR-Centret
Jette Lange
personalekonsulent

Tidsplanen
1. januar 2010

)ULVWIRUDWDÀHYHUHO¡QRSO JWLOGHQIDJOLJH
organisation

1. februar 2010

Foreløbig statusopgørelse sendes til personaleorganisationerne

1. marts 2010

Frist for fremsendelse af forhandlede lønoplæg
til HR-Centret

1. april 2010

Ny Løn udbetales med aprillønnen 2010

1. maj 2010

Endelig statusopgørelse af udmøntningsgarantien skal fremsendes til personaleorganisationerne.
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De søgte om Trivselsprisen
- se hvorfor og bliv inspireret
Social- og HandicapCentret,
Team Myndighed
Hvordan
Kulturen i teamet har været, at det er naturligt at søge
hjælp og få konstruktiv feedback, hvilket har givet en
faglig åbenhed. Endvidere er dialog en naturlig del
af hverdagen, såvel omkring faglige spørgsmål som
arbejdsmiljøet. Der er også blevet arrangeret sociale
begivenheder til at understøtte den gode kultur.

Hvorfor
Fordi det skaber et godt arbejdsmiljø.
Hvad ¿k de ud af det
Et fortsat godt arbejdsmiljø, hvor dialog, faglig sparring
og feedback samt socialt liv er vigtige ingredienser.
Kontakt for yderligere oplysninger:
Christina Thierbach, tlf. 43 59 17 18.

Hvor
I dagligdagen, på gruppemøder.

Byrådscentret
Hvordan
Sociale arrangementer i hverdagen, hvor medarbejderne har lært hinanden endnu bedre at kende på tværs
af de mange små afdelinger.
Der er indført et ’undre-punkt’ og et ’syv minutter i
den syvende himmel’-punkt ved centrets månedlige
personalemøder.
Etableret en trivselsgruppe, som sørger for diverse
RYHUUDVNHOVHUVRPPHUXGÀXJWHURJ¡YULJHVRFLDOHDUrangementer.
En daglig gåtur rundt om rådhuset.
Centret er gået på Facebook.
Hvor
I centret, rundt om rådhuset, centerchefens bondeJnUGDQGUHHNVWHUQHJHRJUD¿HU

Hvorfor
Fordi det nytter, fordi det koster forbavsende få midler
og blot fordrer engagement og lidt tid.
Hvad ¿k de ud af det
Større kendskab til hinanden som mennesker, og ikke
blot kolleger.
Formel plads til undren og ros/anerkendelse.
Større trivsel og sammenhold.
Bemærkelsesværdigt lavt sygefravær.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Centerchef Karin Albertsen, tlf. 43 59 18 11.

Nyt fra sundhedsordningen
InÀuen]avaccinationer
,JHQLnUWLOE\GHUYLDOOHPHGDUEHMGHUHHQLQÀXHQzavaccination.
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Der tilbydes vaccinationer på alle skoler, jobcentret og rådhuset. Vaccinationerne foregår i
ugerne 43 og 44. Du kan se køreplanen på
HTKallle under medarbejder/personalegoder/
sundhedsordning.

Ekstra sundhedstjekdag
Det er blevet muligt at tilbyde endnu en sundhedstjekdag i 2009. Den foregår i Jobcentret,
Erik Husfeldts Vej 2, den 1. december
kl. 14 – 18. Tilmelding foretages gennem sundhedsordningen www.wellatwork.dk eller via Callcentret på telefonnr.: 6029 9559.

Daginstitutionen Planten
Hvordan
Hele huset inddrages i en Hedelandstur, som arrangeres to gange årligt, hvor børn og personale tager
afsted for at udforske den fri natur, stege pølser over
bål, sove middagslur i teepee o.m.a.
Hvor
Hedeland.

Hvad ¿k de ud af det
En masse energi til resten af året.
Nærvær og trivsel i institutionen.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Astrid Krüger, tlf. 43 35 30 80

Hvorfor
Fordi det giver personalet en stor glæde ved at være
DIVWHGRJLNNHPLQGVWDWY UHPDUNDQWÀHUHYRNVQH
om børnegruppen end ellers.

Område Torstorp, daginstitutionerne
Nørreby, Oasen, Vesterby, Østerby,
Torstorp og Ny Vesterby
Hvordan
Arbejder forebyggende med sygefraværet gennem behandlinger med kraniosakral terapi og helsemassage.

Hvorfor
Fordi det også virker som en stressventil i en travl hverdag.

Hvor
I dertil indrettet lokale/klinik i Ny Vesterby på 5 m2

Hvad ¿k de ud af det
Større arbejdsglæde og velvære i personalegrupperne.
Lavere sygefravær.

Kursuskatalog 2010
Kursuskataloget trykkes og udsendes til alle
medarbejdere i midten af november måned. Udsendelsen sker efter den interne postfordeling og
er omdelt, så alle har det senest 1. december.
Alle kurser kan ses på intranettets HTKurser fra
midten af november. Tilmeldingen foregår online
fra samme side.

Hvis du ikke har adgang til en pc, så kontakt din
leder.
Rigtig god læselyst!
HR-Centret
Anette Zacho
Specialkonsulent

Uden for kommunens intranet kan du læse om
og tilmelde dig via hjemmesiden: https://www.
htkurser.dk/kii/kiiccal.htm
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Klima i børnehøjde
Elever og lærere i de ældste
klasser har haft klimaet på
skoleskemaet. Det kulminerede med besøg af Klimakaravanen på Fløng Skole.
Regnestykker, ordbøger og grammatik blev i et par uger skiftet ud
med klimabælter, CO2 og klimatopmøde hos 7., 8. og 9. klasserne
på Parkskolen og skolerne i Fløng
og Hedehusene. Undervisningen
skulle lære eleverne om klimaforandringer og energibesparelser.
”Det har været rigtig spændende
at undervise i klima, og stemningen har været fuld af koncentration og engagement. Det har også
krævet megen planlægning og
koordinering fra lærernes side,”
fortæller Anne Marie Andreasen,
souschef på Fløng Skole.

KliParap og topPøde
Undervisningen har taget udgangspunkt i et Klimakaravanekoncept, som er udviklet af bl.a.
Danmarks Naturfredningsforening,
Energitjenesten og Friluftsrådet.
Der er tale om styrede forløb, hvor
hver klasse arbejder med et emne.
Og eleverne er kommet godt
omkring. De har blandt andet lavet
en klimaordbog, for hvad er CO2
egentlig, og hvad betyder biodiversitet? De har også været en
tur på genbrugsstationen VEGA,
og hjemme på skolen har de lavet
deres egen genbrugskunst.
Klimaet er også kommet ind i
musiklokalet, hvor eleverne har
skrevet tekster til deres egen
klimarap tilsat nogle gode beats.
2JSHQVXPLJHRJUD¿RJI\VLNHU
blevet udvidet med klimabælter og
global opvarmning.

Energiforbrug på værelset
Nogle af eleverne har arbejdet
med energiforbruget i deres eget
værelse. De har brugt Min Boligværktøjet fra Elsparefonden, som
NDQKM OSHpQPHGDW¿QGHVWU¡Pslugerne i boligen.
14-årige Daniel Casper Mailbøg fra
8. klasse er et af de gode eksempler på teenagere, der tænker på
klimaet i det daglige:
”Jeg slukker for computeren, når
jeg ser tv – og omvendt. Så der
HUDOGULJÀHUHWLQJGHUN¡UHUSn
én gang. I min familie snakker vi
om, hvad vi kan gøre for klimaet,
og så gør vi det også. F.eks. har vi
indført tv-tid og computer-tid. Jeg
tror, at mange gerne vil gøre en
forskel, men enten får de ikke taget sig sammen til det, eller også
ved de ikke, hvad de skal gøre”,
siger Daniel.

Eleverne på Fløng Skole afholdt deres eget klimatopmøde, og der blev forhandlet
ivrigt rundt om bordet.
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Klimakaravanen kom forbi Fløng Skole, og eleverne prøvede bl.a. at producere
strøm ved brug af solceller – heldigvis skinnede solen.

Elever Pere bevidste oP
kliPaet
Undervejs blev alle eleverne samOHWSn)O¡QJ6NROHRJ¿NEHV¡JDI
Klimakaravanen, som er Danmarks
Naturfredningsforenings bus fyldt
med undervisningsmateriale og
udstilling. Her kunne eleverne lave
forsøg med solceller, brintbiler,
kondicykler, vindmøller og meget
andet.
”Jeg fornemmer tydeligt, at eleverne er blevet meget mere bevidste
om klimaet og deres egen adfærd.
Men selvfølgelig ændrer man
ikke vaner fra den ene dag til den
anden – der er stadigvæk åbne
vinduer på gangen og den slags.
Men det er nogle andre elever vi
nu slipper løs i forhold til for halvanden uge siden”, siger skoleleder
Erik Engmann.
Dorte Tofte, som er lærer på Fløng
Skole, er enig og supplerer:
”Vi har haft nogle stjernestunder
undervejs, hvor de unge har hjul-

pet hinanden med at begribe drivhuseffekt, globalopvarmning og
NOLPDÀ\JWQLQJHRJKYRUGHEOHY
RSWDJHWDIDW¿QGHVHMHNOLPDULP´

mere om, hvordan Fløng Skole har
grebet klimaundervisningen an –
tlf.: 43 35 22 48, e-mail:
Anne-MarieAn@htk.dk

I alt arbejdede 300 elever på de
tre skoler med klima. 150 af dem
kom fra Fløng Skole, hvor der går
i alt 445 elever. Fløng Skole har
fået blod på tanden, så i uge 46
er det 4.-6. klassernes tur til at få
klimaet på skoleskemaet.

På Elsparefondens hjemmeside
¿QGHUGXY UNW¡MHW0LQ%ROLJVRP
analyserer dit elforbrug og udpeger konkrete sparemuligheder, så
du kan holde styr på dit elforbrug
– se www.elsparefonden.dk.

Skolen vil også arbejde for at få et
Grønt Flag, som tildeles skoler, der
har gennemført et miljøundervisningsprojekt af høj kvalitet for hele
skolen - foreløbig er Selsmoseskolen den eneste skole i HTK, som
har fået tildelt et Grønt Flag. Læs
mere om ordningen på
ZZZJURHQWÀDJGN
KliPaet på skoleskePaet
Få inspiration på www.klimakaravanen.dk, hvor man kan læse
mere om undervisningskonceptet.
Man er velkommen til at kontakte
Anne Marie Andreasen for at høre

Byrådscentret
Birgitte Städe
kommunikationskonsulent
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Vandaktivitetspark
i Selsmosen
Når Selsmosen skal udvides,
vil området blive lavet om til
en stor vandpark med mulighed for leg, bevægelse og
læring.
Kraftige regnskyl har i de senere
år forårsaget oversvømmelser ved
og omkring Selsmosen. Derfor
er en udvidelse nødvendig, og i
stedet for bare at udvide og gøre
Selsmosen til et kedeligt, teknisk
anlæg har Høje-Taastrup Kommune valgt at gøre stedet til en
rekreativ vandaktivitetspark til
glæde for kommunens borgere.
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Blå park Ped Passer
af Puligheder
Når udvidelsen er afsluttet formentlig i slutningen af 2010
- vil Selsmosen være en stor, blå
park med masser af muligheder for aktiviteter. For børnene
vil der være en vandlegeplads
med hånddrevne vandkanoner
og vandlabyrinter, klatrebro og
W¡PPHUÀnGHU)RU¡YULJHEDUQlige sjæle bliver der mulighed
for at dyrke kajakpolo eller spille
beachvolley, og for dem, der er
til lidt mere stille aktiviteter, vil
der blive anlagt tre bassiner med
vandplanter af mange forskellige
slags. Disse bassiner vil også i

rig udstrækning kunne anvendes i
skolernes biologiundervisning.
Selsmosen ligger centralt i Taastrup, og det forventes, at den
nye vandaktivitetspark vil blive et
tilløbsstykke – også for folk, der
ikke bor i kommunen.
Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen
kommunikationsmedarbejder

Fødselsdage og jubilæer
23. oktober 2009
Social- og sundhedsassistent
Dorthe Jürgensen Agerby
Hjemmeplejegruppen
50 års fødselsdag

13. november 2009
Social- og sundhedsassistent
Lone &hristine Kierkegaard
Kørende aften/nat
50 års fødselsdag

29. november 2009
Leder
Elsebeth Nielsen
Borgerservice
50 års fødselsdag

25. oktober 2009
Specialist
Randi Hansen
Borgerskolen
50 års fødselsdag

14. november 2009
Pædagogmedhjælper
Irene Ewert
Børnehaven Vejtoften
50 års fødselsdag

1. december 2009
Teknisk direktør
Jørgen Lerhard
Direktionen
50 års fødselsdag

26. oktober 2009
Leder
Hanne JuelsPan-Hansen
Sengeløse Børnehave
50 års fødselsdag

18. november 2009
Leder
Anne Kun]e
Børnehaven Budstikken
50 års fødselsdag

1. december 2009
Sygehjælper
Ingelise Jensen
Baldersbo Plejecenter
25 års jubilæum

29. oktober 2009
Teknisk servicemedarbejder
Jan Dahl Larsen
Grønhøjskolen
50 års fødselsdag

19. november 2009
Pædagogmedhjælper
Annette VennestrøP Petersen
Daginstitutionen Regnbuen
50 års fødselsdag

1. december 2009
Administrationschef
Lise W. Hansen
Institutions- og Skolecentret
40 års jubilæum

1. november 2009
Stedfortræder
Anne 0arie HolPsgaard
Taxhuset
25 års jubilæum

20. november 2009
Pædagogmedhjælper
Berit Lika 2ttosen
SFO Charlotteskolen
50 års fødselsdag

1. december 2009
Specialist
Marianne Jørgensen
Teknik - og Miljøcentret
40 års jubilæum

1. november 2009
Specialist
Pia Iaccarino
HR-centret
25 års jubilæum

20. november 2009
Social- og sundhedshjælper
Kirsten Hinrichsen
Hjemmeplejegruppen
50 års fødselsdag

4. december 2009
Sygehjælper
Bente Pedersen
Sengeløse Plejecenter
25 års jubilæum

9. november 2009
Pædagog
Mette Jensen
Højgården
50 års fødselsdag

22. november 2009
Social- og sundhedsassistent
Susanne Weile
Sengeløse plejecenter
50 års fødselsdag

4. december 2009
Rengøringsassistent
Annette Nielsen
Parkskolen
50 års fødselsdag

11. november 2009
Rengøringsassistent/køkkenmedhjælper
<olanda &elon Abilon
Rønnevangsskolen
50 års fødselsdag

26. november 2009
Teknisk servicemedarbejder
Annette Johansen
Rønnevangsskolen
50 års fødselsdag

5. december 2009
Leder
Janne Marlene Struve
Rosenborg
Børnehaven Vejtoften
50 års fødselsdag

11. november 2009
Leder
2le Kruse Pedersen
SFO Grønhøjskolen
50 års fødselsdag

27. november 2009
Husassistent
Pia Pernille Lückstadt
Vestervænget
50 års fødselsdag

Klimatopmøde i HTK
Virksomheder, organisationer og repræsentanter fra kommunen var mødt talstærkt
frem, da HTK sammen med Danmarks Naturfredningsforening inviterede til Klimatopmøde
på Teknologisk Institut. Klimaforandringerne
kræver folkeligt engagement og lokale løsninger på tværs i kommunen, og på topmødet
blev der udarbejdet en række klimaanbefalinger, som inspiration til HTK’s klimaarbejde.
Anbefalingerne bliver også givet videre til
klima- og energiminister Connie Hedegaard
op til det store internationale klimatopmøde i
København.
bst

Blitz
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Michael Ziegler og Søren D.
Sørensen møder
fodboldlegenden Pelé
Verdens måske bedste fodboldspiller
gennem tiderne, brasilianeren Pelé,
besøgte tirsdag den 29. september
integrationsprojektet Get2sport, som
Høje-Taastrup Kommune er en del
af. Borgmester Michael Ziegler og
formand for Fritids- og Kulturudvalget
Søren D. Sørensen var på pletten for
at modtage Pelé i Brønshøj Boldklub,
hvor arrangementet fandt sted.
”Det er en fornem anerkendelse af
Get2sport og en fantastisk gestus, at
en så unik og stor personlighed som
Pelé viser interesse for projektet. Vi
NXQQHLNNHKDYHInHWHQEHGUHSUR¿OWLO
at gøre opmærksom på sportens enorme betydning, når vi taler integration,”
siger borgmester Michael Ziegler.
Pelé besøgte projektet for at se forskellige drenge- og pigefodboldhold
træne og for at komme med gode
råd til de unge spillere. Høje Taastrup
Idrætsforening har haft succes med
samarbejdet mellem Get2sport,
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og
Høje-Taastrup Kommune. Indsatsen
har hjulpet ungdomsafdelingen, hvor
der kun var ganske få medlemmer
tilbage, på fode igen, og i dag har Høje
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Taastrup Idrætsforening en ungdomsafdeling på godt 100 betalende
medlemmer.
”Der er mange frivillige, der lægger
deres kræfter i foreningslivet. Det
er et arbejde, der ikke altid er lige
nemt. Derfor er det meget positivt,
at Get2sport tilgodeser de frivillige og
foreningerne i deres arbejde. Og helt
fantastisk, at Pelé viser projektet sin
interesse,” siger formand for Fritidsog Kulturudvalget, Søren D. Sørensen.
Get2sport er etableret af Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) og har eksisteret
L¿UHnU3URMHNWHWKDUVnVWRUVXFFHV
at det har vakt Pelés interesse. Projektet har fokus på at støtte og integrere
vanskeligt stillede børn og unge, og
ca. 900 børn og unge er blevet medlemmer af en idrætsforening takket
være Get2sport, DIF og samarbejdet
med de deltagende kommuner.
Byrådscentret
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent

