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KommunaldirketørENS hjørne

Vi yder god
borgerservice
I Høje-Taastrup Kommune bestræber vi os på at yde den bedst
mulige borgerservice. Det betyder,
at vi leverer ydelser i høj kvalitet.
Vi er en moderne servicevirksomhed, og vores ydelser er naturligvis båret af den faglige indsigt
og viden, der skal være i orden
for, at borgeren kan få en korrekt
sagsbehandling.
God borgerservice betyder også,
at borgeren har en god oplevelse,
når han/hun henvender sig til os.
Vi skal tage udgangspunkt i den
enkelte situation og sikre en god
dialog om serviceydelsen. Borgeren skal have klar information om
sine rettigheder og om det serviceniveau, kommunen tilbyder.
Det er vigtigt, at borgeren kender
vores service og servicemål, så
borgeren ved, hvad han/hun kan
forvente af os. Lige så vigtigt er
det, at vi er klædt på til opgaven.
At vi ved, hvor og hvordan vi skal
gribe og gøre for at kunne leve op
til borgernes forventninger.
Byrådets udspil
Byrådet har i foråret vedtaget en
række servicemål for borgerkontakt, som distribueres i en pjece til
kommunens borgere i nærmeste
fremtid. Servicemålene gælder
uanset, hvordan borgeren vælger
at kontakte os, og uanset hvor i
kommunen borgeren henvender
sig. Borgeren skal opleve god service, og god service er også, at vi
sikrer sammenhæng i den service,
vi leverer. Borgeren har krav på en
helhedsorienteret behandling.
God opførsel
mennesker imellem
God borgerservice handler om at
overholde en række frister, tage
telefonen, skrive i et forståeligt

sprog. I det personlige møde
handler det om at kommunikere
på en klar og venlig måde. Og så
handler det om god og ordentlig
opførsel mellem mennesker. Vi
repræsenterer Høje-Taastrup Kommune.
Vi udsender en intern vejledning
- Kommunikation – Sådan gør du til medarbejderne. Vejledningen er
publiceret på HTKalle og vil blive
udleveret som tryksag til samtlige
medarbejdere i september. Vejledningen indeholder et særskilt afsnit
om servicemål for borgerkontakt,
som også er beskrevet nærmere i
dette nummer af HøjTryk.
Servicetjek i organisationen
Jeg ved, at vi som helhed yder en
god service til kommunens borgere, og de beskrevne servicemål
er derfor ikke nye eller ukendte
for jer. Byrådet ønsker at sætte
fornyet fokus på den gode borger-

service. Byrådets ansættelse af en
Borgerrådgiver er et initiativ, der
peger i samme retning. Så jeg vil
opfordre til, at vi indadtil bruger
servicemålene som et ”servicetjek” i organisationen. Det er hver
enkelt enhed, som skal sikre, at de
lever op til målene.
Servicemålene bygger på vores
fire værdier:
•	menneskelighed og positivt
livssyn
• engagement
• professionalisme
• helhed
De fire værdier er fundamentet
i det daglige arbejde. De er med
til at fastholde og udbygge en høj
kvalitet i vores opgaveløsning, og i
den service vi leverer.
Hugo Pedersen
kommunaldirektør

Blitz
Besøg fra Oldenburg. I anledning af 30 års-jubilæet som venskabsbyer fik
Høje-Taastrup i august besøg af en delegation fra Oldenburg. Her udvekslede
de to erfaringer omkring byudvikling, og hovedtemaerne var bæredygtighed og
borgerinddragelse. Høje-Taastrup Kommune er i gang med at skabe en ny og
spændende bydel i Hedehusene, Vision Gammelsø. Oldenburg er også i gang
med en omfattende byudvikling og præsenterede projektet ”Creative City Challenge”. Her vil
Oldenburg sammen med blandt
andet Hamburg,
Groningen og
Newcastle blive
klogere på, hvad
der skal til for at
skabe innovative, kreative og
konkurrencedygtige byer. Foto:
Kenn Thomsen.
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Et job med mening!
Med udgangspunkt i en særlig indsats for ældreområdet og
Jobcentret er der udarbejdet en
samlet strategi for kommunens
kommunikation i forbindelse med
rekruttering af nye medarbejdere.
Der er blandt andet udarbejdet
en ny vejledning i, hvordan man
skriver stillingsannoncer, og der
er udarbejdet en ny jobportal på
www.htk.dk/job, som profilerer
kommunen som en spændende
arbejdsplads.
Vejledningen i at udforme stillingsannoncer findes i den trykte

vejledning om kommunikationsopgaver – se den også på HTKalle/
Sådan gør du/Kommunikation.
Fælles for al kommunikation ved
rekruttering til Høje-Taastrup Kommune er følgende grundsætninger:
”Et arbejde i Høje-Taastrup Kommune er et arbejde med mening!
Du gør en forskel for kommunens
borgere, og vi gør en forskel for
dig:
•	Vi giver dig plads til både faglig
og personlig udvikling.
•	Vi tilbyder dig gratis sundheds-

ordning med fitness, fysioterapi
og meget andet.
•	Der er ideelle transportmuligheder i alle retninger med både
offentlig transport og bil. Tæt på
både København og Roskilde”.
Grundsætningerne uddybes på
jobportalen i svaret på: ”Hvorfor
søge job i Høje-Taastrup Kommune?”
(bsa)

Den nye job-portal på www.htk.
dk/job skal styrke kommunens
rekruttering og branding. Jobportalen præsenterer de forskellige
arbejdsområder og uddannelsesmuligheder i kommunen, og I kan
profilere jeres egen arbejdsplads
ved at fortælle om den og jeres
job. Kontakt din leder, hvis du har
lyst til at fortælle! Desuden kan
der lægges link til beskrivelse af
projekter og aktiviteter, som gør
det særligt spændende at arbejde i
Høje-Taastrup Kommune. www.htk.
dk byder desuden på flere billeder,
adgang til at søge job via en elektronisk formular og oplysninger og
film, der fortæller om kommunen
som arbejdsplads (bsa).

Personaleblad
til alle!
Kommunens personaleblad HøjTryK er til alle
medarbejdere – også midlertidigt ansatte – og der
skal være et eksemplar til hver eneste ansat, så du
kan tage bladet med dig og kigge på det i en rolig
stund, hvor det passer dig.
HøjTryK udkommer normalt en mandag og fordeles herefter med intern post til alle arbejdspladser.
Det kan derfor tage nogle dage – men målet er,
at HøjTryK er fremme hos dig senest den følgende
mandag.
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Hvis du oplever, at der ikke er et blad til dig, eller at
HøjTryK ikke er nået frem senest mandagen efter
udgivelse, så henvend dig til din leder. Din leder
kan kontakte det center på rådhuset, jeres arbejdsplads hører til, for at gøre opmærksom på svigt i
leveringen eller for at få rettet det antal blade, I får
leveret. (bsa)

Varmt velkommen
til nye kolleger

Jobcentret, organisationsplaner,
de sidste to til tre personaleblade,
adgangskoder til IT-systemer,
brochure om sundhedsordningen,
kursuskatalog og lignende.

I Jobcentret har man sat sig for at give de nyansatte det

Medarbejderen bliver også fotograferet til HTKalle. Billedet bliver
sendt i en mail til hele Jobcentret
med navn og afdeling, så alle er
klar over, at der er kommet et nyt
”hoved”.

bedst mulige introduktionsforløb. Flere kulturer med forskellige traditioner og en overbevisning om, at en god modtagelse
er alfa og omega for både den nyansatte og Jobcentret er
udgangspunktet. Henriette Perning Johansen fra Jobcentrets
fællesadministration fortæller her om introduktionsforløbet.

Da Jobcentret blev etableret i
januar 2007 var vi mange sammenbragte medarbejdere fra bl.a.
AF og rådhuset. Det gjorde, at der
i starten var stor forskel på introduktionsforløbene for nyansatte i
de forskellige afdelinger.
Catarina Bønvad, Hanne Fie
Brejner og undertegnede dannede derfor en arbejdsgruppe for
at optimere og ensarte introduktionsforløbet. Introduktionsforløbet
er nemlig meget vigtigt for en ny
medarbejder, og jo bedre og mere
gnidningsløst det forløber, jo før
får vi også glæde af den ny kollega.
Vi udarbejdede på basis af materiale fra HR-Centret en tjekliste til
lederne om de ting, de skal huske,
når der starter en ny medarbejder
i deres afdeling. Det kan f.eks.
være blomster, fællesmorgenmad,
at arbejdspladsen er klar, medarbejdersamtaler og lignende.
Når der bliver ansat en ny medarbejder i Jobcentret, starter der

derfor nu en fast procedure, som
lederne kender og bruger.
Fast introduktionsprogram
Lederen sender en mail til Fællesadministrationen om, at der
starter en ny medarbejder.
Fællesadministrationen opretter så
et dokument med et introduktionsprogram. Det sendes til
lederen, der står for den almindelige faglige introduktion.
Fællesadministrationen bestiller kurser og introduktioner til
IT-programmer og indføjer det i
introduktionsprogrammet og i den
nye medarbejders kalender.
Det færdige introduktionsprogram
bliver sendt hjem til den nye
medarbejder tre til fem hverdage
før start sammen med et brev
med mødetidspunkt og -sted samt
kontaktperson.
Foto af den nyansatte
Den første arbejdsdag får medarbejderen en velkomstmappe.
Den består typisk af materiale om

En anden vigtig del af introduktionsprogrammet er, at alle nye
medarbejdere får en introduktion
til DocsOpen og intranettet på ca.
2–2 ½ time. Vi tilstræber, at det
bliver gjort den første arbejdsdag.
Hvis medarbejderne skal bruge
arbejdsmarkedssystemet Opera
får de 2–2½ timers introduktion til
programmet.
Vores mål er at gøre introduktionen så god som muligt for alle
parter, og derfor bliver vi selvfølgelig også glade, når vi får udtalelser som denne fra en ny kollega,
der startede i foråret 2008:
”SUPER-tjekket introduktion. Der
lå en informationsmappe klar, der
var en fin intro på rådhuset, der
var et minikursus på Jobcenteret
i DocsOpen og Groupwise (så vi
kunne klare os igennem indtil det
rigtige kursus), og kontoret stod
klar med mail-adresse, telefonnummer osv. Der var også et
veltilrettelagt introprogram, som
var udarbejdet af mit team”.
Jobcentret
Henriette Perning Johansen,
assistent

I Jobcentret har man
sat sig for at give de
nyansatte det bedst
mulige introduktionsforløb.
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KVIK-stafet:

KVIK giver struktur
og systematik
KVIK-modellen er et vigtigt redskab i kvalitetsudviklingen, men
hvordan virker den i praksis? I KVIK-stafettet får ledere og medarbejdere lejlighed til at fortælle om, hvad de har fået ud af at
arbejde med KVIK.
Konny Riising, områdeleder for
Trænings- og Rehabiliteringsområdet, har fået stafetten i hånden og
fortæller om sine erfaringer med
KVIK.
1. Hvilken

enhed er du ansat i?
Trænings- og rehabiliteringsområdet på Espens Vænge
2.	 Hvornår har I gennemført en
KVIK-proces?
December 2007
3.	Nævn tre forbedringsområder,
som I har fokus på som følge
af KVIK
Kommunikation, effektscoring
og brugertilfredshed
4.	H
 vordan har I arbejdet med
forbedringsområderne?
Vi har prioriteret emnerne ud
fra, hvor relevante de var, for
de ting vi arbejdede med i forvejen, eller hvad der optog os,
og som vi gerne ville gøre noget
mere ved. Derudover har vi
haft en fælles prioriteringssnak,
hvor vi nedsatte arbejdsgrupper til hvert prioriteret emne.
Efter ca. ½ år lavede vi en

omprioritering, da vi kunne se,
at baggrunden, for nogle af de
prioriteter vi havde lavet, havde
ændret sig.
5.	Hvilke resultater har KVIKarbejdet skabt for din enhed/
institution?
Vi har fået sat struktur på nogle
af de mange tanker og ideer, vi
gik rundt med og har fået lavet
en plan for, hvad og hvordan vi
skulle arbejde videre med disse
emner. Vi har desuden kunnet bruge KVIK-emnerne som
afsæt i udarbejdelsen af vores
aftalestyring.
6.	Hvilke resultater har KVIK-arbejdet skabt for jeres brugere?
Der er kommet mere systematik over vores informationer til
brugerne i form af nye pjecer,
evaluering af de forskellige
træningstilbud m.m.
7.	Hvordan vil I fortsat holde fokus
på forbedringsarbejdet?
Vi taler i fællesskab om KVIK
emnerne ca. to gange om året,
og har derudover løbende fokus
på emnet til vores ledermøder.

Konny Riising, områdeleder for Træningsog Rehabiliteringsområdet

8.	Hvem sender du stafetten
videre til? Er der noget, du
særligt godt kunne tænke dig at
vide om deres KVIK-arbejde?
Institutionsområdet som netop
er startet med KVIK. Jeg kunne
godt tænke mig at høre deres
oplevelse af relevansen af KVIK
i forhold til de igangværende
arbejdsprocesser.
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

Blitz
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Skulpturguide: I anledning af kulturugen Kul´Tours
10 års jubilæum blev i år udgivet en bog om udendørs skulpturer i Høje-Taastrup Kommune. Både
kommunen og virksomhederne har gennem årene
købt kunst, der står, hvor folk kommer forbi. Men
hvad er det? Og hvem har lavet det? Det er der
svar på i skulpturguiden. Udgivelsen blev støttet af
Høje-Taastrup Kommune, Den Danske Bank, Papyrus, Taastrup Almennyttige Boligselskab og Nordea.
Samtidig med præsentationen åbnede en udstilling
på rådhuset med nogle af de kunstnere, der har
lavet skulpturerne – blandt andre Jørgen Hansen,
der har lavet ”Fang bolden” foran Taastrup Teater
(billedet)(bsa).

Tosprogede elever
– også i Tyrkiet!
En skole i Tyrkiet, beliggende i en lille by på grænsen til Iran
og Irak har haft besøg fra Selsmoseskolen. Et besøg der var
både lærerigt og inspirerende – og danner afsæt til fremtidigt samarbejde, fortæller skoleleder Ellis Andersen.
På Selsmoseskolen er vi ved at
forberede et projekt, hvor tre skoler i henholdsvis Danmark, Tyrkiet
og Sverige skal samarbejde og
udveksle erfaringer via gensidige
besøg. Vi har søgt om økonomisk
støtte til projektet gennem Comenius - et EU-program, der har til
formål at fremme uddannelsernes
internationalisering, interkulturel
forståelse, integration og globalt
udsyn.
Vi fik midler til et forberedende
møde i Tyrkiet. Projektkoordinator
Adnan Axacan og jeg rejste derfor
til Hakkari i Tyrkiet, hvor vores
partnerskole ligger.
Udfordringer med
tosprogede elever
Vi fløj først til Istanbul og derefter videre til Van – en to timers
flyvetur. I Van blev vi modtaget af
skolelederne fra vores partnerskole. Herfra kørte vi tre timer i bil,
ad små bjergveje til byen Hakkari,
der ligger på grænsen til Iran og
Irak. I Hakkari er der ca. 100.000
indbyggere. Mange af indbyggerne
er tidligere bjergbønder, der er
tvangsflyttet til byerne fra bjergene mellem byen og grænserne
til Iran og Irak.

Hakkari ligger i et kurdisk område.
Hovedparten af eleverne taler
kurdisk hjemme, men undervises
på tyrkisk. De to sprog er meget
forskellige, så vores partnerskole
har mange af de samme udfordringer, som vi har på Selsmoseskolen
med mange tosprogede elever.
Partnerskolen er en skole med 670
elever fra 0. til 8. klasse. Der er
mellem 20 og 35 elever i klasserne, og eleverne har 30 lektioner om ugen. Der er 27 lærere,
tre ledere og to administrative
personaler.
Centralt styret skolesystem
Alt i skolesystemet er meget centralt styret. Der er centrale undervisningsplaner for alle timer, alle
undervisningsmaterialer, indkøb,
ture ud af huset med elever osv.
skal først søges og godkendes af
skoledirektøren efter anvisninger
fra Undervisningsministeriet.
Undervisningen er gratis, og der er
skolepligt. Alle elever har skoleuniformer. En del af eleverne bor
langt oppe i bjergene, flere timers
kørsel fra byen. Disse elever kan
gratis bo på kostskoler i byen.

Hovedparten af eleverne på Selsmoseskolens tyrkiske
partnerskole taler kurdisk hjemme men undervises
på tyrkisk. Her er to af eleverne i den obligatoriske
skoleuniform.

Vi besøgte forskellige skoler:
Folkeskoler, en pige-kostskole og
tekniske skoler. Det var yderst
interessant.
Der var en helt utrolig stor imødekommenhed, alle var meget åbne
og meget interesserede i at vise
og fortælle om kulturen, skolerne
og undervisningen.
Ansigt til ansigt med
en fremmed kultur
Vi var privat indkvarteret. På
denne måde fik vi en enestående
mulighed for at opleve kulturen
indefra. Det var et meget interessant kulturmøde med de værtsfolk, som vi boede hos. Det er
en meget anderledes kultur, og
det gav mig en stor forståelse og
viden, som jeg kan bruge i mit
daglige arbejde som skoleleder på
en skole, hvor integrationsproblematikken er så vigtig.
Jeg håber derfor, at vi får godkendt næste fase af projektet,
så endnu flere af medarbejderne
kan få mulighed for at erfaringsudveksle. Vores partnerskoler er i
gang med at søge midler til et forberedende møde her i Danmark,
og vi ser frem til deres besøg.
Selsmoseskolen
Ellis Andersen, Skoleleder

Der er dækket op til aftensmad
hos værtsfamilien i Tyrkiet. Opholdet hos familien var et interessant
møde med en meget anderledes
kultur for Ellis Andersen.
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Justering af
aftalestyringsmodellen
Fra 1. januar 2008 er aftalestyringen i drift i alle kommunens enheder og institutioner. Dermed er der
i hele kommunen givet større frihed til at styre pengene decentralt.
Samtidig er der sat øget fokus på
resultaterne og effekterne af vores
indsats.
En evaluering af processen viser,
at flere enheder har gode erfaringer med aftalerne som dialog
og styringsværktøj. Og centre og
institutioner er godt i gang med at
forfølge målene i deres aftaler.
Næste skridt i arbejdet med aftalestyring har været at sikre en tæt
sammenhæng mellem aftalestyringen og kommunens øvrige styringsredskaber. Ikke mindst en tæt
sammenhæng mellem aftalestyringen og kommunens budget. Derfor
vil aftalestyringsmodellen fra 2009
blive justeret.
Byrådet og Økonomiudvalget tilsluttede sig på møderækken i maj
måned administrationens forslag
til justering af aftalestyringsmodellen.
Et-årige aftaler
Justeringen indebærer for det
første, at aftalerne gøres ét-årige.
Formålet er at skabe en bedre
sammenhæng mellen aftalestyringen og de mål og rammer, som
udmeldes i kommmunens årlige
budget såvel som i Direktionens
årlige strategibrev.
Politiske mål fra budgettet
Fremover vil de politiske mål i
aftalerne (niveau 1 mål) være en
kopi af det vedtagne budget for
det pågældnede år. Det vil i prak-
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sis sige, at aftalernes niveau 1 mål
ikke længere er to til tre resultatog effektmål, men i stedet en
oversigt over de blokke og mål fra
budgettet, som er relevant på det
enkelte område.
Direktionens strategibrev
Aftalernes niveau 2 mål knyttes
tættere til Direktionens strategibrev. Niveau 2 målene vil fortsat
blive besluttet af direktørene
efter dialog med centerchefer
(administrationens aftaler) samt
af centerchefen efter dialog med
decentrale ledere/medarbejdere
(institutionernes aftaler). Men med
justeringen skal aftaleparterne
formulere målene inden for en
fastlagt ramme nemlig den ramme
som strategibrevet sætter for det
enkelte område.
Fleksible mål
Niveau 2 og 3 mål vil fremover
være fleksible fra et til tre år.
Den enkelte aftale kan således
fremover indeholde mål, der skal
opfyldes efter enten ét, to eller tre
år. Hvert år følges op på aftalerne
mål/delmål, og ”afsluttede” mål
erstatttes af nye.
Implementering
I forbindelse med justeringen
af aftalestyringsmodellen, vil
2009 være et særligt ”overgangsår”. De aftaler, der udløber
den 31.12.2008, vil naturligt
overgå til den justerede model fra
01.01.2009. Her i efteråret udformes således nye ét-årige aftaler
for de centre og institutioner, hvis
aftaler udløber i år.
En række institutioner har aftaler,
der løber frem til 31.12.2009. Et-

årige aftaler kan for disse enheder
først implementeres endeligt, når
de gældende aftaler er udløbet.
Ændringerne vil blive uddybet på
intranettet, samt på efterårets
kurser om aftalestyring, som du
kan læse om under På Tværs –
Aftalestyring.

Fakta om aftalestyring
Samtlige centre og institutioner i
Høje-Taastrup Kommune indgår
en aftale om dels økonomi og dels
resultatmål. Med aftalestyringen
er der givet større frihedsgrader til
den enkelte lokale leder/brugerbestyrelse i anvendelse og prioritering af budget, personale mv. Til
gengæld formuleres der tydelige
mål- og resultatkrav.
Aftalestyring indeholder også
retningslinier for systematisk
implementering, opfølgning og
afrapportering af de indsatser, der
igangsættes. Endelig sætter aftalestyring fokus på at dokumentere
resultater og effekter frem for på,
hvordan ressourcerne anvendes.
Aftalestyring skaber hermed gennemsigtighed i, hvad borgere og
brugere får for pengene.

Høje-Taastrup som
klimakommune
Høje-Taastrup Kommune skal være klimakommune og dermed
i front med at reducere CO2-udledningen. Kommunen deltager i
Danmarks Naturfredningsforenings projekt ”Klimakommune”.
Projekt ”Klimakommune” indebærer, at Høje-Taastrup Kommune
inden for sin egen virksomhed
sætter som mål at reducere CO2udledningen med 2% om året fra
2009-2013. Samtidig skal kommunen også arbejde for at reducere
CO2-udledningen for hele kommunen med 2% om året.
Klimaplan
Målene indarbejdes i en klimaplan,
som indeholder en opgørelse over
kommunens nuværende CO2udledning og beskriver, hvordan kommunen vil nå målet om
CO2-reduktion. På grundlag af
klimaplanen sætter kommunen
initiativer igang og offentliggør
én gang årligt en opgørelse over
den opnåede reduktion af CO2udledning og de igangværende
projekter.
Klimaplanen koncentreres mod følgende tre hovedområder: Kortlæg-

ning, kommunens egen indsats og
indsats i kommunen som helhed.
Kortlægning af
CO2-udledningen
Kortlægning og opgørelse af CO2udledningen er helt nødvendigt for
at kunne vurdere den aktuelle udlednings størrelse og efterfølgende
at vurdere de opnåede resultater
af indsatsen. Derfor er det planen at udføre en kortlægning af
CO2-udledningen for henholdsvis
kommunens egen virksomhed og
efterfølgende for kommunen som
helhed. Kortlægningen vil primært
skulle koncentreres om energiforbruget til el, varme og transport.
For kommunens egen virksomhed
kan dette gøres med stor sikkerhed på grundlag af registreret
forbrug af energi og brændstof.
For kommunen som helhed kan
forbruget af energi til el og varme
opgøres med god sikkerhed. For

transportdelen vil opgørelsen dog
være mindre sikker.
Kommunens egen indsats
Kommunen har gennemført mange
indsatser for energibesparelser.
Opfyldelse af målsætningen om
2% CO2-reduktion pr. år vil imidlertid kræve yderligere fokus på
energibesparelser og investeringer.
Klimaplanen skal vurdere, hvilke
indsatser der med fordel bør prioriteres i den kommunale virksomhed, herunder hvorledes indsatsen
kan finansieres, gennemføres m.m.
Indsats i kommunen
som helhed
Byrådets beslutning om at planlægge og udbygge Vision Gammelsø som en CO2-neutral bydel
lever fuldt op til intentionerne i
projekt ”Klimaplan”. I tilknytning
hertil finansierer Energistyrelsen
projektet: ”Ny CO2-neutral bydel
med fremtidens fjernvarmesystem
i Høje-Taastrup – Fase 1: Forberedelse og demonstration”.
Fokus på Hedehusene
og Gammelsø
Som særlig indsats i klimaplanen
og i forlængelse af projektet for
Gammelsø sættes også fokus på
den øvrige del af Hedehusene. Tanken er, at kommunen inviterer til
et samarbejdsprojekt mellem kommunen, fjernvarme- og elselskaberne, Rockwool, en kreditforening
og eventuelle andre relevante
aktører om en samlet energioptimeringsplan for den eksisterende
bygningsmasse i Hedehusene.
Målet er, at Hedehusene kan blive
et eksempel på, hvordan man kan
nedbringe energiforbruget i både
nye og gamle bygninger, og at erfaringerne kan bredes ud til resten
af kommunen.
Byrådscentret
Birgitte Städe,
kommunikationskonsulent

Fakta om kilmakommuner

Visionen for projekt ”Klimakommune” er, at alle landets
kommuner er klimakommuner i 2009, hvor København er
vært for den store internationale klimakonference.

Klimaplanen skal formentlig udarbejdes med konsulenthjælp og
med Teknik- og Miljøcentret som
tovholder. I skrivende stund har
12 kommuner truffet beslutning
om at blive klimakommune, og
flere er på vej. Læs mere på www.
klimakommuner.dk.
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Servicemål for borgerkontakt
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har krav på at vide, hvad de kan forvente, når de henvender sig til kommunen. Derfor har byrådet i juni 2008
vedtaget en række servicemål for borgerkontakt, som beskriver, hvad man
som borger kan forvente, når man henvender sig til os.

Servicemålene gælder uanset,
hvordan borgeren vælger at
kontakte os, og uanset hvor og
hvordan borgeren henvender sig.
Målene er beskrevet i pjecen ”Servicemål for god borgerkontakt”.
Den bygger på eksisterende retningslinier og politikker, men det
nye er, at det meldes mere præcist
ud til borgerne end tidligere, og
at der dermed også vil være mere
fokus på, at vi lever op til det, vi
lover.
Pjecen offentliggøres 1. oktober,
så vi har god tid til at få justeret
der, hvor vi måske ikke i dag helt
lever op til det, vi skal. Det er
direktionens klare forventning, at
de enkelte enheder i kommunen
sikrer, at servicemålene opfyldes.
På den enkelte arbejdsplads kan vi
spørge os selv:
-	Bliver alle telefonopkald besvaret, og husker vi at viderestille,
når vi går til et møde?
-	Har vi tilstrækkeligt fokus på
helhedsorienteringen i borgerbetjeningen?
-	Har vi styr på svarfrister, og
kvalitetssikrer vi vores udgående
post?
De fire værdier
De vedtagne servicemål tager
udgangspunkt i de fire grundlæggende værdier, vi arbejder ud fra i
Høje-Taastrup Kommune: menneskelighed og et positivt livssyn,
engagement, professionalisme og
helhed. Ligesom de fire værdier
udgør et fundament i det daglige
arbejde, er de med til at fastholde
og udbygge kvaliteten i den service, vi leverer.
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Servicemål for borgerkontakt er
beskrevet i en pjece, som formidles til kommunens borgere
primo oktober 2008. Derfor er det
vigtigt, at vi som medarbejdere er
klædt på til opgaven og kan leve
op til de servicemål, byrådet har
vedtaget.

En ny pjece sætter fokus på god borgerservice og fortæller borgerne,
hvad de kan forvente, når de henvender sig til kommunen.

Vejledning i kommunikation
Kommunikationsafdelingen har
udgivet en vejledning: ”Kommunikation – Sådan gør du”. Vejledningen er publiceret på HTKalle under
Sådan gør du, og alle medarbejdere vil få den udleveret i trykt
eksemplar. Vejledningen indeholder bl.a. et kapitel om servicemål
for borgerkontakt, der fortæller
om, hvordan vi som medarbejdere
kan leve op til det, der er beskrevet i den borgerrettede pjece.
Pjece og intern vejledning er
struktureret på præcis samme
måde i fire enslydende afsnit, der
her er gengivet i kort form.
Når borgeren møder
personligt op
Det handler om at give en positiv
oplevelse af, at kommunen er til
for borgerne. Borgeren forventer
at møde professionelle og kompetente medarbejdere. Derfor skal vi
bl.a. huske på at:

• vi repræsenterer Høje-Taastrup
Kommune
• sætte os ind i borgerens behov
• bruge almindeligt talesprog uden
fagudtryk
• være imødekommende og troværdig
• være opmærksom på vores
kropssprog.
Vi skal også prøve at hjælpe borgeren ud fra en samlet vurdering
og medvirke til en helhedsløsning.
Vi skal gøre opmærksom på, hvilke
følgevirkninger en given afgørelse
kan få, og hvordan borgeren kan
få løst dem. For eksempel kan en
ændring i borgerens personlige
indkomst have konsekvenser for
boligstøtte og friplads i daginstitution.
Når du taler i telefon
med borgeren
Når du taler med en borger i
telefonen, skal du fremstå som
venlig og imødekommende. Det er

Tema: God borgerservice

vigtigt, at borgeren hurtigt kommer i kontakt med den ønskede
medarbejder eller får svar på sit
spørgsmål og ikke sendes rundt i
systemet.
Vi siger ”du” til borgerne. Dog kan
du vælge at bruge ”De”, hvis det
forekommer dig rigtigst, f.eks. når
du taler med et ældre menneske.
En telefonisk henvendelse er ligeså
vigtig som et personligt fremmøde. For et yde den bedst mulige
telefonservice skal vi:
•	sikre, at der altid er personale til
at tage telefonerne
•	altid tage en telefon, der ringer.
Også hvis den hører til i en anden afdeling
•	medvirke til at borgeren oplever
så få omstillinger som muligt
•	præsentere vores afdeling og os
selv med for- og efternavn
•	som udgangspunkt give borgeren den rådgivning, han/hun
efterspørger
•	tage imod telefonbesked til
kolleger og sørge for, at de får
beskeden
•	videregive direkte telefonnummer til borgere
•	tage os af og besvare telefonbeskeder hurtigst muligt efter
fravær.

Når du skriver et brev
til borgeren
Når du modtager et brev fra en
borger, skal du besvare brevet
hurtigst muligt og senest otte
arbejdsdage efter modtagelsen.
Hvis du ikke kan svare med det
samme, eller hvis der ikke er
truffet afgørelse i sagen, skal
du kvittere for modtagelsen og
oplyse, hvornår du forventer at
kunne svare.
Når du skriver til borgeren, skal
du bruge en venlig og imødekommende tone, og du skal
bestræbe dig på at skrive i et
let forståeligt sprog. Husk at du
repræsenterer Høje-Taastrup
Kommune. Du kan læse mere om
sprog i Høje-Taastrup Kommunes sprogpolitik ”Skriv bedre” på
HTKalle.
Når du sender en mail
til borgeren
Der gælder de samme regler for
mail som for breve. Det vil sige,
at borgeren har krav på at få svar
inden for otte arbejdsdage.

lega, der har adgang til at tjekke
din post ved fravær
•	at både breve og mails skal
journaliseres efter reglerne
• at sætte autosvar til ved fravær.

Du kan læse vejledningen til
servicemål for borgerkonkontakt i
”Kommunikation – Sådan gør du”,
der findes som trykt publikation og
på HTKalle under Sådan gør du/
Kommunikation.

Du skal huske:
•	at dit navn og direkte telefonnummer skal fremgå af dit svar.
Brug signatur
•	at sikre, at der altid er en kol-

Målinger: Lever vi op til
service-målene?
Bliver telefonen taget?
Vedtagelsen af ”Servicemål for god borgerkontakt”
skal følges op, så vi ved, om vi lever op til målene.
Derfor er det tanken at gennemføre en måling af
vores telefonservice i efteråret.
Er brevene til at forstå?
Som opfølgning på arbejdet med at sikre det gode
sprog og den gode formidling i breve fra HøjeTaastrup Kommune vil der blive foretaget en måling.
Det vil formentlig først ske på den anden side af årsskiftet, når vi har arbejdet efter de nye servicemål for
borgerkontakt i en længere periode.
Målingen vil ske ved, at samtlige arbejdspladser
afleverer et antal breve. De anonymiserede breve vil
blive gennemgået af en kommunikationskonsulent,

som vil vurdere formidlingen af budskabet, læsbarhed
og forståelighed og sproglig korrekthed. Vurderingen
munder ud i nogle anbefalinger til forbedringer, som
kan sættes i værk på den enkelte arbejdsplads.
Høje-Taastrup Kommune har ved flere tidligere lejligheder spurgt borgerne om deres vurdering af skriftlig
kommunikation fra kommunen. Spørgsmål herom vil
også indgå, når kommunen næste gang undersøger
borgernes vurdering af vores kommunikation.
Er ekspeditionen hurtig?
Borgerservice-centret vil arbejde videre med yderligere servicemål, der skal udmeldes til borgerne. Det
drejer sig bl.a. om ventetid i servicebutikken og responstid for omstillingens besvarelse af opkald. Også
her vil det blive undersøgt, om vi lever op til målene.
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Borgerservice på biblioteket
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har fra februar i år fået mulighed for
at modtage borgerservice, når de går på biblioteket.
Bibliotekerne i Taastrup Stationscenter og Hedehusene er begyndt
at tilbyde en del af de ydelser, som
hidtil kun havde været muligt at
få på rådhuset. Med bibliotekernes lange åbningstider, også om
lørdagen, har borgerne fået en
bedre mulighed for at få løst nogle
problemer, som de f.eks. på grund
af deres arbejdstider har været
forhindret i. Fra april blev servicen
udvidet med et call-center, der
betyder, at borgerne automatisk
stilles igennem til bibliotekerne,
når Borgerservice på rådhuset har
lukket.
Hvilke konkrete services biblioteket skal håndtere defineres
løbende, men det egentlige perspektiv med det nye tiltag rækker
videre. Den øgede digitalisering og
udvikling af selvbetjeningsløsninger giver bibliotekerne en rådgivningsfunktion, som ligger tæt
op ad de opgaver, bibliotekerne i
forvejen varetager. Biblioteksloven
fastslår netop, at folkebibliotekerne skal formidle kommunal og
statslig information og information
om samfundsforhold i øvrigt.

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker er gået positivt ind i dette
nye tiltag, da det kan synliggøre
og styrke bibliotekets rolle som
formidler af kommunens service.
Hvilke opgaver kan
biblioteket løse?
At skulle rådgive om offentlig
service er en biblioteksmæssig
kerneydelse. Derfor er alle danske
folkebiblioteker knyttet til den
fælleskommunale portal borger.
dk, hvor bibliotekspersonalet har
fået til opgave at være ambassadører for den nye portal og øvrige
selvbetjeningsløsninger. Biblioteket
har allerede afholdt kurser for borgerne i selvbetjeningsløsninger.
En række konkrete borgerserviceopgaver er blevet defineret som
relevante at tilbyde på bibliotekerne. Det drejer sig om:
• flytteanmeldelser
• attestation af feriekort
• sundhedskort og lægeskift
•	modtagelse af regninger til
refusion vedrørende fodpleje,
tandpleje m.m.
• cykelkort og vaskekort

Flytteanmeldelse og lægeskift. Dette og mere til kan borgerne
nu klare på biblioteket.
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•	vejledning i at finde blanketter
i forbindelse med selvbetjening
via netblanketter
Hvad spørger borgerne om?
Bibliotekerne fører en omfattende
statistik over de henvendelser, der
modtages. Der er ikke tvivl om, at
mange ældre og gangbesværede
er glade for at kunne aflevere deres regninger vedrørende fodpleje
på biblioteket. Her taler statistikken sit tydelige sprog.
Der er ligeledes en del henvendelser vedrørende sundhedskort og
lægeskift, men det er ikke sikkert,
at alle borgere endnu er opmærksomme på bibliotekernes tilbud.
Antallet af henvendelser herunder
callcenter-funktionen overstiger
foreløbig ikke over ti om dagen.
Bibliotekerne modtager dagligt
henvendelser via callcenter-funktionen. Oftest drejer det sig om
emner, som bibliotekerne ikke har
mulighed for at løse, f.eks. fordi
henvendelsen kræver kontakt til
en bestemt medarbejder på rådhuset. I øvrigt er det hyppigt, at
henvendelsen handler om manglende afhentning af husholdningsaffald.
Bibliotekspersonalet i
en ny rolle?
Det er klart, at når nye opgaver
pålægges medarbejderne, bliver
hverdagen mere kompleks. De
konkrete opgaver, som er nævnt
ovenfor, er af praktisk art, hvor en
procedure skal læres via træning.
Det er efterhånden blevet rutine at
løse disse opgaver.
Den vanskeligste opgave for
bibliotekspersonalet er at møde
borgeren i en anderledes rolle end
den traditionelt bibliotekariske.
I bibliotekarens og brugerens
bevidsthed er biblioteket et kulturelt frirum, som opsøges frivilligt
og af lyst. Folkebiblioteket gør
altså ikke borgeren til klient, men
skaber mulighed for, at brugeren
selvstændigt og uden kontrol kan
udvikle sig på egne præmisser.

Tema: God borgerservice

Som borgerservice på biblioteket
fungerer i øjeblikket optræder
bibliotekspersonalet som servicemedarbejdere og ikke som
myndighedspersoner. Men forrykkes rollerne, så bibliotekspersonalet i højere grad skal agere som
sagsbehandlere, kan den neutrale
rolle, bibliotekaren altid har haft,
komme under pres. Det er derfor
vigtigt at finde det rigtige balancepunkt i opgavefordelingen mellem
forvaltningen og biblioteket.
Det er min opfattelse, at bibliotekets borgerserviceopgaver vil være
koncentreret om informationssøgning og vejledning af borgerne i
forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, der spiller en stadig

større rolle i den offentlige service.
I forbindelse med udviklingen af
kommunens selvbetjeningsløsninger, er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor biblioteket også er
repræsenteret.
Perspektiver
At Høje-Taastrup Kommune har
indført borgerservice på bibliotekerne er helt i tråd med tendensen
på landsplan. Kommunerne har
valgt forskellig form, mest radikalt
i Århus Kommune, hvor stadsbibliotekaren er chef for forvaltningen
Borgerservice og biblioteker. Her
arbejder personale fra borgerservice på udvalgte biblioteker, medens bibliotekets personale stadig
løser de opgaver, der er knyttet til

biblioteksvirksomhed. Men tanken
er, at der i højere grad skal finde
en integration sted mellem områderne.
De enkelte kommuner skal selvfølgelig selv vælge den form, der
vurderes at give den bedste service for borgerne. Hvis der på et
tidspunkt træffes beslutning om,
at samarbejdet mellem biblioteker
og borgerservice skal yderligere
udvikles, er det vigtigt, at det sker
i et tæt samarbejde mellem de
to områder. God service er vigtig,
især når den kombineres med
faglighed af høj kvalitet.
Taastrup Bibliotek
Jens Vincents, afdelingsleder

Skriv bedre – det er
god borgerservice
Borgerne kan med god ret forvente, at vi skriver forståeligt, med klare
budskaber og med korrekt dansk, når vi skriver til dem. Det sidste er
fastslået ved lov: Som offentlig virksomhed har vi pligt til at følge dansk
retskrivning.
Skriv bedre-tips
Du kan forny og forbedre din skrivestil ved at bruge tips fra vejledningen ”Skriv bedre” på HTKalle/
Sådan gør du/Kommunikation.
Her er masser af inspiration til
at skrive konkret og tydeligt. For
eksempel om bedre overskrifter:
”Der er ikke megen information
i at skrive ’Ansøgning om tilskud
til medicin’ i overskriften, når
borgeren får et positivt svar på
ansøgningen. Skriv hellere ’Bevilling af tilskud til medicin’, eller hvis
det er et afslag ’Afslag på tilskud
til medicin’.”
”Meddelelse om yderligere forlængelse af dagpengeperioden
udover den almindelige varighedsbegrænsning” kan uden problemer
ændres til ”Forlængelse af din dagpengeperiode”.
Flere punktummer…
Et andet afsnit anbefaler flere
punktummer og færre indskudte
sætninger:

Skriv ikke: ”Da det er besluttet,
at vi på grund af ombygningen
skal flytte til et for os meget lille
lokale, og det derfor vil gå ud
over kvaliteten af arbejdet, gør vi
opmærksom på, at aftalen ikke er
hensigtsmæssig”.
Skriv hellere: ”På grund af ombygningen skal vi flytte til et meget
lille lokale. Det vil gå ud over kvaliteten af arbejdet. Vi mener derfor
ikke, at det er hensigtsmæssigt at
flytte”.
Vejledningen rummer også gode
råd om at håndtere fagudtryk og
fremmedord, om at strukturere
teksten og meget mere.
Få dig en penneven…
Andre metoder til at forbedre din
formidling er for eksempel:
•	Forestil dig personen, du skriver
til. Hvordan ville du tale til vedkommende for at være sikker på
at blive forstået?
•	Få dig en ”penneven” på et andet arbejdsområde end dit eget

– så kan I vurdere hinandens
breve som ”lægmænd” uden
faglig baggrund!
•	Eller lad en kollega læse dine
breve – kritisk!
•	Læs brevene højt for dig selv:
Højtlæsning kan afsløre, at teksten er tung.
•	Tjek LIX – læsbarhedsindekset,
der bl.a. tæller dine lange ord og
lange sætninger.
Brug ”Skriv bedre” på
HTKalle/Sådan gør du/Kommunikation.
Tema:
Byrådscentret og Borgerservice
Christian Egesholm,
kommunikationskonsulent
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationschef
Peer Anker Hansen,
centerchef Borgerservice
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Mama Nova – en
tværfaglig succes
Mama Nova, et tilbud til unge, sårbare gravide, kørte på forsøgsbasis fra april 2006 til oktober 2007. En god og målrettet
kontakt med de gravide har sammen med tværfagligt samarbejde givet gode resultater. I Sundhedsplejen håber medarbejderne derfor, at Mama Nova bliver et fast tilbud i HøjeTaastrup Kommune

Mama Nova betyder ”ny mor”, og
det var netop målgruppen for projektet. Nærmere bestemt sårbare,
unge mødre i alderen 15-22 år.
Projektet, der løb fra april 2006 til
oktober 2007, skulle forebygge de
problemer, der kan opstå for den
nye familie. Problemer, der hvis de
ikke afhjælpes i tide, kan kræve
mere vidtgående tiltag.

succesen ligger bl.a. en tværfaglig
samarbejdsmodel.

De unge piger, der deltog i projektet, havde selv haft en svær
barndom og problemer som stofmisbrug, manglende bolig, intet
netværk, ingen kontakt til barnefaderen, afbrudt skoleuddannelse
og kun en sporadisk kontakt til
arbejdsmarkedet.

”Før projektets start var der
mange løse ender. Den unge
gravide var måske allerede kendt
af Arbejdsmarkedsafdelingen,
Gadeplan, 10. klassecentret,
socialrådgiver, sundhedsplejerske, jordemoder og praktiserende
læge, men der var ikke noget
formaliseret netværk. Hvad var
jobplanen? Hvordan kunne vi formidle en hurtig kontakt til Familiehuset osv.?”, fortæller Pia Jessen
og Helle Skovbro.

Et succesfuldt projekt
Projektet blev drevet af sundhedsplejerskerne Pia Jessen og Helle
Skovbro:
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Fordele ved tværfagligt samarbejde
Sundhedsplejerskernes samarbejde med de øvrige fagpersoner
omkring de unge mødre var nemlig et væsentligt element i at opnå
de gode resultater.

”Det overordnede mål var at bryde
den negative sociale arv. Derfor
var det nødvendigt at støtte den
enkelte forælder i at få en sund
tilknytning til det ventede barn og
dermed forebygge tidlige skader.
Et andet mål var at motivere den
unge til at tage en uddannelse
med henblik på varig tilknytning
til arbejdsmarkedet. Endelig har
det været et mål at udarbejde en
fast procedure for det tværfaglige
samarbejde omkring den sårbare
unge gravide.”

Samarbejdet betød, at relevante
fagpersoner, f.eks. 10. klassecentret eller Gadeplan, henvendte
sig til Sundhedsplejen, hvis de
havde kontakt med en ung gravid.
Sundhedsplejerskerne havde så
mulighed for at formidle kontakt til
andre relevante samarbejdspartnere, så den unge fik den bedste
hjælp.

Disse mål er nået. I dag trives såvel mødrene som deres børn. Mødrene er tilknyttet uddannelse eller
job og har givet en overordentlig
positiv evaluering af projektet. Bag

”Selvom det i starten kan synes
besværligt at koordinere den
tværfaglige indsats, så har det
efterfølgende samarbejde været
meget nemmere. Fagpersonen har

fået et bedre vurderingsgrundlag,
og den unge gravide har følt sig
mere tryg”.
Kreativ tilgang og
teoretisk fundament
Det viste sig hurtigt, at teoretisk
undervisning ikke virkede overfor
denne målgruppe. I stedet fungerede den ugentlige frokost i Sundhedsplejerskecentret som et fast
omdrejningspunkt. Maden blev
tilberedt sammen med de unge og
var den pædagogiske indfaldsvinkel til at formidle viden om kost og

Sundhedsplejerske Helle Skovbro

Pia Jessen og Helle Skovbro ser
mange fordele ved det tværfaglige
samarbejde:

Sundhedsplejerske Pia Jessen

livsstil. Måltidet gav desuden en
god ramme for at drøfte relevante
emner samt den unges situation
her og nu.
Der blev ligeledes afholdt ture og
kreative aktiviteter. Eksempelvis
var de unge gravide på besøg på
fødegangen og så fødestuerne.
Der blev også formidlet viden om
barnets udvikling og behov, og
man drøftede familiedynamik,
konflikter, fremtid og job, mens
mødrene var optaget af kreative
aktiviteter som f.eks. fremstilling
af billedbøger, aftryk i trylledej,
akrylmaleri m.v. Aktiviteterne
skabte en god stemning, der
gjorde det muligt også at snakke
om de svære ting.
Selvom mødrene oplevede
projektet som meget praktisk
og kreativt, trak sundhedsplejerskerne på forskellige teoretisk
funderede metoder og overvejelser. Desuden overvejede de, hvilke
risikofaktorer, der var til stede for

den enkelte gravide og opstillede
succeskriterier.
”F.eks. kunne en risikofaktor være,
hvis den gravide var vokset op i et
hjem med vold. Her var succeskriteriet så, at hun fik nogle redskaber til at kunne løse konflikter
uden vold. Vi var faktisk positivt
overraskede over, hvor mange
af de opstillede succeskriterier
der var opnået, da vi afsluttede
projektet, og det er også derfor, at
vi kan sige at de overordnede mål
er indfriet”, fortæller Pia Jessen og
Helle Skovbro.
Ønske om at fortsætte arbejdet
Sundhedsplejerskerne ønsker at
fastholde og udbygge de gode
erfaringer. For tværfagligt samarbejde kommer ikke bare af sig
selv. Sundhedsplejen påtager sig
rollen som tovholder.

i Høje-Taastrup Kommune. Så nu
håber Sundhedsplejen, at de får
mulighed for at fortsætte arbejdet.
Projektbeskrivelsen kan rekvireres
i Sundhedsplejerskecentret og på
Sundhedsplejens hjemmeside.
Økonomi- og Analysecentret
Tilde Holm Bjerre, udviklingskonsulent

Faktaboks:
Mama Nova blev støttet af Sundhedsstyrelsen gennem en speciel
sundhedsplejepulje under Satspuljemidlerne. Høje-Taastrup Kommune fik tildelt 452.400 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget har
indstillet til Budgetudvalget i 2008,
at Mama Nova bliver et fast tilbud

Kreative aktiviteter og hygge i almindelighed var med til at skabe en god stemning i
Mama Nova - og gjorde det muligt at snakke med de unge mødre om deres problemer
og situation i det hele taget.
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Et bedre team i Fritid og Kultur
Poul Damkjær overtog roret
i Høje-Taastrup Kommunes
Fritid- og Kulturcenter i foråret
2006 efter en ustabil periode
med ubesat lederstilling. Sammen med medarbejderne fik
han vendt alt det negative til
et positivt og konstruktivt fæl-

udgangspunkt. Dette var med til at
styrke den interne kommunikation.
”Workshoppen var utrolig givende
for alle, og vi fik frem for alt et
fælles sprog, som vi fik glæde af i
vores videre udvikling. Efter workshoppen fik vi et bedre team, hvor
man nu respekterede hinanden og
hinandens forskelligheder”, siger
Poul Damkjær.

Buddy-system virker
På en opfølgningsdag i november
2007 sammen med en konsulent fra FranklinCovey fik Poul
Damkjær og hans medarbejdere
igen sat skub i den interne fælles
udvikling. Og de fik fastlagt en
handlingsplan, der fremadrettet
skulle hjælpe dem som team og
individuelt til at holde fast i udviklingselementerne.

Værdifulde forskelle
Bevidstheden om eksistensen af
de personlige og helt naturlige
forskelligheder var en øjenåbner,
der ændrede synet på og accepten
af forskellige handle- og reaktionsmønstre. Hvor forskellighederne
tidligere kunne føre til frustration
og intolerance, blev de nu i højere
grand betragtet som noget positivt
og værdifuldt hos den enkelte.

Blandt andet etablerede man et
Buddy-system, hvor medarbejderne to og to (Buddy to Buddy)
kunne hjælpe hinanden med at
indøve og forbedre brugen af de
forskellige planlægningsredskaber
og prioriteringsværktøjer med
udveksling af inspiration og best
practice erfaring. Med fast aftalte
Buddy-møder skulle de nye vaner
blive mere og mere indarbejdet.

”Der kom generelt mere ro i hverdagen og brokkeriet forsvandt.
Jeg tror, det især skyldtes, at vi
pludselig kunne se og forstå hinandens typer, og at vi nu vidste, at
den enkeltes måde at handle og
reagere på ikke bare per automatik skulle tolkes negativt”, fortæller
Lotte Ingvartsen, der arbejder som
AC-fuldmægtig i Kultur og Fritid.

”Buddy-systemet kører, og vi får
holdt hinanden oppe på at få gjort
de ting, der skal til, for at vi hele
tiden bliver bedre til at planlægge
og prioritere”, fortæller specialkonsulent i centeret Bo Petersen. Han
har haft gavn af at få diskuteret,
hvad der er hans vigtigste roller:

lesskab.
Gode samarbejdsrelationer. Det
var Poul Damkjærs hovedfokus, da
han tiltrådte chefstillingen i Fritidog Kulturcentret. Han ønskede
at genskabe og udvikle det gode
samarbejde i centret og opbygge
en mere synlig ledelsesstruktur.
7 gode vaner
”Jeg søgte inspiration i bogen ”7
gode vaner”, og deltog i en åben
workshop sammen med andre
ledere”, fortæller Poul Damkjær.
”I løbet af denne workshop blev
jeg klar over, at her var noget, jeg
kunne bruge til at skabe værdifokus og etablere en løbende værdistyring. Det var der hårdt brug for
i centeret, der i flere omgange og
i lange perioder reelt havde været
uden leder”.
Poul Damkjær og to medarbejdere gik i gang med at definere,
hvad de havde behov for at styrke
og udvikle. Sammen med en
konsulent fra konsulentfirmaet
FranklinCovey fik de sammensat
et to-dages workshop-program for
alle medarbejdere i centeret.
Et fælles sprog
Medarbejderne fik arbejdet med
nye begreber og fokuseringsmetoder, som gav dem et fælles

Stemningsskift
Kontorassistent Rie Dalman, der
blev ansat i starten af 2007,
kunne tydeligt se et stemningsskift efter workshoppen: ”Jeg var
lige begyndt, da vi holdte de første
workshopdage, så jeg kunne se
det udefra – og jeg må sige, at jeg
oplevede en stor positiv udvikling i
forhold til tidligere. Der var fortsat
travlhed, men stemningen var nu
god. Der var virkelig sket noget –
og alle de der øv-lyde var pludselig
væk”.

”Generelt er jeg også blevet mere
bevidst om, hvor vigtigt det er at
konsultere sin kalender og sætte
realistiske deadlines på sine opgaver. Man får bedre overblik og
arbejder mere målrettet, hvilket
gør, at man er mere effektiv i sit
arbejde. Vi optræder alle mere ansvarlige, hjælpsomme og målrettede i dagligdagen”.
Redigeret uddrag fra FranklinCovey’s hjemmeside

Alle centrets medarbejdere
synes at workshoppen har
været utrolig givende, siger
Bo Petersen, Lotte Ingvartsen og Poul Damkjær.
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Brug af skolernes
idrætsfaciliteter kl. 8-15
Gennem en periode har der fra
flere sider været udtrykt et stort
ønske om at kunne bruge idrætshaller og gymnastiksale i den tid,
hvor skolerne ikke anvender dem
til undervisning af eleverne. Derfor
har Byrådet vedtaget et sæt retningslinier for brugen af skolernes
idrætsfaciliteter i tidsrummet kl.
8–15, der trådte i kraft den 1.
august 2008.

Retningslinierne sikrer skolerne
den tid, der er nødvendig for at
overholde den fastsatte timeramme for faget idræt og for at give
skolebestyrelserne mulighed for
inden for deres ramme at udvide
fagets timetal. For at sikre skolen
en fleksibilitet i løbet af skoleåret
tildeles skolen yderligere en timeramme på fire timer pr. uge.

Når skolerne ud fra retningslinierne har planlagt det kommende
skoleår, gives de resterende
timer fri til andet formål. Denne
timepulje administreres af centret
for Fritid og Kultur og vil kunne
søges af skolernes fritidsordninger, daginstitutioner, klubber og
idrætsforeninger.

Blitz
Det nye vandværk på Agrovej blev indviet onsdag den
11. juni af en glad formand for HTK Forsyning A/S, borgmester Michael Ziegler, der kunne fejre indvielsen sammen med politikere, kommunens Driftsby, entrepenører og
rådgivere. Vandværket er indrettet med demonstrationsrum, og filtrene til vandbehandling har glasoverdækning, så
skoleklasser og foreninger kan se, hvordan man fremstiller
rent drikkevand. For de idéer har vandværket modtaget Realkredit Danmarks Kloge m2-pris. Vandværket skal bidrage
til øget selvforsyning med drikkevand i Høje-Taastrup Kommune og erstatter det gamle Klovtofte Vandværk. Det er
planlagt til at producere 1 mio. kubikmeter vand om året,
svarende til ca. 40 % af den kommunale vandforsynings
årlige behov.

Blitz
Copenhagen Markets i HTK. Grønttorvet, som i dag er placeret i Valby,
flytter om få år til Transportcentret i
Høje-Taastrup og skifter navn til Copenhagen Markets. Entrepenøren E. Pihl &
søn vandt konkurrencen om at udvikle
det nye Grønttorv, og vinderprojektet
blev præsenteret ved et arrangement i
begyndelsen af juni. Det nye Grønttorv
bliver bygget op af sekskantede haller
på hver 10.000 m2, og det er en helt
ny måde at bygge haller på. Copenhagen Markets bliver Nordeuropas største
distributionscenter for friske fødevarer,
blomster og brugskunst. Man forventer
også, at grossister, som sælger kød og
fisk, vil leje sig ind. Byggeriet forventes
at gå i gang i 2009 og skal efter planen
stå færdigt i 2011.
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Spar på strømmen
og hold budgettet
I en tid med stigende priser på el, vand, olie og gas kan det
betale sig at holde øje med sit forbrug – og blive bedre til at
slukke for kontakten. 230 nye maskiner til kopi, print og scanning er på vej ud i kommunen. De har lavere strømforbrug end
de gamle maskiner.
Kommunen forsøger løbende at få
de økonomisk mest fordelagtige
aftaler ved indkøb af energikilder,
vand, telefoni mv. Og selvom vi
ikke kan få bedre priser end markedet tillader, kan det bl.a. betale
sig at indgå aftaler med andre
kommuner.
Stigende priser på forsyning
Priserne på vand, fyringsolie,
elektricitet og gas er gået op.
Olieprisen er f.eks. steget med
ca. 20 % fra januar 2008 til juni
2008. Derfor samarbejder vi med
fire andre kommuner for at handle
elektricitet og gas for de kommende tre år.
Kommunen har en aftale på
fyringsolie, som er indgået med
andre offentlige institutioner og

kan læses på intranettet. Skriv
fyringsolie i søgefeltet og du får
link til aftalen.
Vand købes af vores vandforsyningsselskaber. Her kan vi ikke
påvirke priserne. Fjernvarme
købes af Fjernvarmeforsyningen
hos Høje Taastrup Fjernvarme og
Hedehusene Fjernvarme, hvor der
forventes en prisstigning til næste
år.
Reducer forbruget – og få
budgettet til at holde
Som budgetansvarlig på en institution er det svært med stigende
omkostninger, og det kan derfor
betale sig at arbejde med at reducere forbruget.
•	Sluk for el-apparater. Spar
f.eks. 500 kr. om året ved at
slukke for computerskærm og
skrivebordslampe
•	Se på alder og antal. En institution, som f.eks. har to gamle
køleskabe, kan spare penge ved
kun at benytte det ene af dem
og fylde det helt op. Gamle køleskabe og vaskemaskiner har
et stort el-forbrug.

Ca. 230 nye multifunktionsmaskiner
er på vej ud på skoler og institutioner.
It-chef Jean Rygaard står her ved en
af de maskiner, som i øjeblikket bliver
testet på rådhuset.
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Ny kopi- og printaftale
Der er indgået aftale med en ny
leverandør, Konica Minolta, på
levering af ca. 230 nye multifunktionsmaskiner (kopi/print/scan),
til udskiftning af vores nuværende
meget nedslidte maskiner. Find
tidsplan for levering og opstilling af
de nye maskiner på HTKalle.
Strømforbruget er et af de tre
kriterier, der er vægtet og vurderet. De nye multifunktionsmaskiner
har lavere strømforbrug, end dem
kommunen har nu. Aftalen har også
medført markant lavere klikafgift pr.
A4 print. Samtidig har maskinerne
mange tekniske fortrin, som bliver
gennemgået i forbindelse med opsætningen.
Udgiften til indkøb af de nye
multifunktionsmaskiner vil i første
omgang blive afholdt fra IT-centret.
Fremadrettet vil IT-centret dog udarbejde forslag til, hvordan der kan
oparbejdes en central opsparingspulje for fremtidige anskaffelser
samt som tilskud til at nedbringe
budgetposten, print og kopiering.
Ny telefoni- og dataaftale
En ny aftale på fastnet og mobil,
abonnement og datalinier giver en
samlet besparelse på op til 20%.
Der er tale om faste lave priser og
takster. Aftalen slår igennem fra
august/september måned.
Se priser og mobiltakster og læs om
aftalen i øvrigt på HTKalle.

•	Tjek vandforbruget. En vandhane, som drypper, kan koste
op til 4.000 kr. ekstra om året
på vandregningen. Et WC som
løber kan komme op på det
dobbelte.

IT-Centret
Jean Rygaard, centerchef
Ejendomscentret
Jurij Burakovskij, energikoordinator
Økonomi- og Analysecentret
Melitta Keldebæk, indkøbschef

•	Tænd alle radiatorer på normal styrke, i stedet for kun én
radiator på fuld tryk. Udover at
spare på varmen giver det en
mere jævnt fordelt varme.

Nyttige links
www.elsparefonden.dk – giver gode
råd om og værktøjer til at spare på
strømmen

•	Dæk ikke radiatoren til. En
tildækket radiator kan ikke
komme af med varmen og skal
bruge meget mere varme for at
opvarme. Møbler må derfor ikke
stå for tæt på radiatoren.

www.dongenergy.dk – få tips til
hvordan du kan spare på varmen
www.kaidigebach.dk – se prisudviklingen for olie

Gratis foredrag
på bibliotekerne

Udstillinger på
rådhuset

Også dette efterår tilbyder kommunens biblioteker et
væld af gratis foredrag for voksne.

Fra den 4. til den 30. september udstiller Karen Wendelboe, som er bosiddende i Hedehusene.
Udstillingen omfatter både malerier - akvarel på papir
og akryl på lærred - og keramikarbejder.
Motiverne bliver ofte hentet i naturen, både lokalt og
i Grønland og på Færøerne, men også fra dyr, især
hunde, katte og fugle.

Fra tibetansk buddhisme til æresdrab
Vi lægger ud onsdag den 17. september på Blåkilde
Bibliotek med et lysbilledforedrag om tibetansk buddhisme. Derefter går det slag i slag med blandt andet
foredrag om æresdrab på Rådhusbiblioteket, foredrag
om at oversætte romaner på Taastrup Bibliotek – og
ikke mindst et foredrag, også på Taastrup Bibliotek,
med den tillokkende titel: 10 år yngre på 10 uger.
Tips til julegavebøger og lidt julemad
Hedehusene Bibliotek prøver noget nyt i år. Bibliotekarerne giver tips til gode julegavebøger den 25. november kl. 17 og serverer samtidig et let julemåltid. Der
bliver sikkert rift om de 35 gratis billetter.

Fra den 2. oktober til 31. oktober udstiller Inge Selmer,
som bor i Greve. Udstillingen omfatter naivistiske
malerier. Det er glæden ved naturen og dyrene, især
katte, blomster og planter, som er kilden til inspiration.
Desuden fokuseres på optimismen og livsglæden.
Der er fernisering torsdag den 2. oktober kl. 17.
Biblioteksadministrationen
Pia S Nielsen, overassistent

Læseklubber
Desuden tilbyder vi forskellige læseklubber – lige fra
den populære klassikerlæseklub med seminarielektor
Lise Lotte Frederiksen til en nystartet læseklub på Hedehusene Bibliotek.
Hent folderen
Se de øvrige tilbud på bibliotekets hjemmeside: www.
bibliotek.htk.dk eller hent en folder på et af kommunens biblioteker.
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Anne Birgitte Gil, PR-bibliotekar

Billede af Karen Wendelboe, der udstiller på
rådhuset i september.

Skod cigaretten
– rygepolitik præciseres
Reglerne omkring rygning og
røgfri miljøer i Høje-Taastrup
Kommune er blevet præciseret.
Præciseringen skyldes, at rygeloven kræver, at det klart fremgår
af kommunens rygepolitik, hvilke
konsekvenser det vil få, hvis en
medarbejder overtræder rygeforbudet. Formålet er at udbrede
røgfri miljøer og dermed forebygge de velkendte sundhedsskadelige påvirkninger fra passiv rygning.
Det er nu præciseret i rygepolitikken, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis en medarbejder overtræder kommunens
rygepolitik. En overtrædelse kan i

værste fald betyde, at ansættelsesforholdet må bringes til ophør.
Der er rygning forbudt i alle kommunens bygninger, og i daginstitutioner, skoler mv. gælder rygeforbudet også udendørsarealer, hvor
børn og unge færdes.
For den kommunale dagpleje
gælder, at der ikke må ryges i
dagplejehjemmet i dagplejens
åbningstid. Lokaler, der primært
er indrettet som børnenes legeog opholdsrum, skal være røgfri
hele døgnet.

Kommunens medarbejdere må
ikke ryge i borgernes private
hjem, ligesom borgerne ikke må
ryge i hjemmet, mens medarbejderen er til stede. På plejecentre,
døgninstitutioner mv. er det den
enkelte beboer, der beslutter, om
der må ryges i det værelse eller
den bolig, der tjener som beboerens private hjem. Beboeren må
dog ikke ryge, når en medarbejder opholder sig i rummet. Fællesarealer er omfattet af rygeforbudet.
Læs om reglerne i folderen ”Retningslinier vedr. røgfri miljøer”.
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Vi sætter pris på
den gode trivsel

Trivselspris
2008

Har du og dine kolleger et særligt godt arbejdsmiljø, en sær-
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lig god trivsel eller en særlig arbejdsglæde? Og har I lyst til
at dele jeres erfaringer med andre? Så har I muligheden for
at vinde årets Trivselspris.
Trivselspris 2008
Sidste års vindere var Blåkilde
Børnehave og Socialpsykiatrien.
Prisen, som blev uddelt af borgmester Michael Ziegler på den
fælles Inspirationsdag om fælles
arbejdsglæde, blev dengang kaldt
”Arbejdsmiljøprisen”.
Prisen er nu blevet omdøbt til
Trivselsprisen for at sætte et
fokus på de ting i hverdagen, vi
gør godt, og som bidrager til god
trivsel på arbejdspladsen.
De gode historier inspirerer
Formålet med prisen er at få de
gode historier frem i lyset, som
kan inspirere andre til at sætte
fokus på trivslen.
Måske har I gode erfaringer med
de små men effektfulde glæder i
hverdagen, som I har lagt vægt
på gennem mange år. Eller måske
har I på kort tid skabt mere trivsel
og arbejdsglæde gennem små eller store projekter. Alle erfaringer
er velkomne.
Hvor skal prisen overrækkes?
Vinderen bestemmer selv, hvor
prisen skal overrækkes, og hvordan det skal foregå. Det kan være
på arbejdspladsen, på rådhuset
eller et helt tredje sted, når bare
der er fokus på den vindende
arbejdsplads.
Vinderen får også indflydelse på,
hvad præmien skal være. I skal
som en del af jeres ansøgning
komme med forslag til præmie og
festligholdelse – med en samlet
pris på 50.000 kr.

Send en ansøgning
Hvis I mener, at netop jeres arbejdsplads bør komme i betragtning, skal I sende en ansøgning til
HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet.
I ansøgningen skal I beskrive:
•	Indsatsen – hvad er det, I er
gode til, eller hvad har I udviklet, forbedret, skabt i forhold til
den daglige trivsel?
•	Forløbet/aktiviteten – hvordan
gør I helt konkret i hverdagen
og i et eventuelt projekt?
•	Resultatet – hvad har I fået ud
af det?
•	Hvem og hvor mange er involveret?
• Hvad skal præmien være?
• Hvor skal prisen overrækkes?
•	Hvordan skal festligholdelsen
foregå?
Send jeres ansøgning til HR-centret, Arbejdsmiljøteamet på
e-mail: HRcentret@htk.dk senest
onsdag den 22. oktober.

Vinderen offentliggøres i november 2008, og prisen uddeles i
starten af december.

Temadage med grin,
kædedans og samarbejde
Med udgangspunkt i, at der blandt kommunens rengøringsog køkkenmedarbejderne har været et højt sygefravær, har
medarbejderne deltaget i en række temadage. Her blev der sat
fokus på øget arbejdsglæde, bedre trivsel og mindre sygefravær. Og engagementet var stort.
I alt 180 medarbejdere og 17
ledere deltog i temadagene for
rengørings- og køkkenmedarbejderne, der fandt sted i maj og juni
og blev gennemført i et samarbejde mellem Rengøringsafsnittet,
HR Centret og konsulentfirmaet
Fegkari.
Udover det overordnede fokus på
øget arbejdsglæde, bedre trivsel
og mindre sygefravær, blev der på
temadagene også arbejdet med
bl.a. sundhed, forpligtende sammenhold og attraktiv arbejdsplads.
HR-centeret orienterede om de
muligheder, der er for behandling
og træning i kommunens sundhedsordning, ligesom der var
pausegymnatik og vejledning i
øvelser, der kan bruges, når der i
løbet af arbejdsdagen er brug for
lidt pausegymnastik.
Visuel og fysisk tilgang
til emnerne
En stor del af medarbejderne er
fremmedsprogede, og derfor var
det meget afgørende, at aktiviteterne var baseret på visuelle øvelser og fysisk aktivitet bl.a. i form
af pausegymnastik og kædedans.
Medarbejderne deltog aktivt, og
det fik det gode humør og latteren
frem.

Der blev også arbejdet med
Smileys i forbindelse med gruppearbejde og evaluering af temadagene. En del af medarbejderne er
ansat på arbejdspladser, hvor de
er eneste rengøringsmedarbejder.
Der blev givet udtryk for, at det
var godt at få hilst på andre kollegaer og høre om deres arbejdsdag.
Større ansvar og flere
oplevelser sammen
Som opfølgning på temadagene
skal der i efteråret arbejdes videre
med de gode ideer og erfaringer,
der blev høstet på temadagene.
Der skal bl.a. gøres en indsats
for at få medarbejderne til at føle
større ansvar for deres arbejde og
overfor deres kollegaer bl.a. ved at
lytte mere til hinandens meninger
og have bedre forståelse for hinandens kulturelle baggrund.
Der skal også arbejdes på at være
opmærksom på at gøre ting i
fællesskab. Det kan f.eks. være
at holde kaffepause sammen,
hvor man kan dele erfaringer med
kollegaerne eller gøre pausegymnastik sammen for at henlede
opmærksomheden på, at det er
vigtigt at holde kroppen i form

En temadag med blandt andet kædedans fik smilet frem hos
kommunens rengørings- og køkkenmedarbejdere.

og derved så vidt muligt undgå
nedslidninger.
Derudover vil Rengøringsafsnittet
prøve at få et samarbejde i gang
med Sprogskolen for at etablere
målrettet danskundervisning for
vores fremmedsprogede medarbejdere.
Ledere skal fastholde
medarbejdere
Der arbejdes også på et udviklingsforløb, der skal ruste lederne
til yderligere at kunne medvirke
til at fastholde medarbejdere og
skabe øget arbejdsglæde.
Tilsynsassistenterne for de enkelte
rengøringsområder er allerede
begyndt at arbejde videre med
fokus på de emner, der var oppe
på temadagene. De har bl.a. lavet
pausegymnastik med medarbejderne hovedsagelig på de arbejdssteder, hvor der er flere medarbejdere samlet.
Masser af grin trods
forskelligheder
Vurderet ud fra medarbejdernes
engagement, evalueringer og
udtalelser må det konstateres, at
det har været nogle spændende
og anderledes temadage. Temadagene viste tydeligt, at man
sagtens kan samarbejde og grine
næsten så tårerne triller på tværs
af kulturelle forskelligheder.
Ejendomscentret
Hanne Hove Kirkelund, planlægger

Det handler om sammenhold og samarbejde,
når knuden skal løses og arbejdsglæden øges.
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Behov for
skærmbriller?
Alle, der arbejder ved skærm, har ret til en synsprøve. Du kan
godt have behov for skærmbriller, selvom du ikke normalt bruger
briller.
Hovedpine, ondt i nakken, skuldre og ryg og manglende
koncentrationsevne. Det er de typiske symptomer på,
at du og din arbejdsstation ikke er indstillet optimalt til
hinanden. Der er tre forhold, du skal være opmærksom på:
Lyset, arbejdsstillingen og dit syn.
Arbejdslyset
Lyset har stor betydning for, hvordan du ser.
•	Sørg for en passende kontrast mellem skærm og omgivelser.
•	Undgå blænding fra loftlys, vinduer eller andre lyskilder.
• Undgå reflekser i skærmen
Korrekt siddestilling?
Skærmen skal kunne drejes og vippes, så den kan tilpasses dine behov. Stolen skal stå, så overarm og underarm
danner en vinkel på 90°.
Skærmafstand
Skærmen aflæses normalt i en afstand på 50-70 cm. Ved
den læseafstand bør store bogstaver være ca. 4 mm høje.

Behov for
skærmbriller?
Alle, der arbejder ved skærm, har ret til en synsprøve. Hvis
det viser sig, at den brillestyrke, du skal bruge ved skærmen, afviger fra den styrke, du normalt bruger, har du ret
til en skærmbrille. Du kan godt have behov for skærmbriller, selv om du i øvrigt ikke bruger briller.
Hvor henvender jeg mig?
Høje-Taastrup Kommune betaler skærmbrillerne, hvis de
er nødvendige for dit daglige arbejde ved en skærm, og
hvis du har mere end to timers skærmarbejde pr. dag. Hvis
du mener, at du har behov for skærmbriller, skal du efter
godkendelse fra nærmeste leder, henvende dig til Arbejdsmiljøteamet.
Læs mere om indstilling af din arbejdsplads på HTKalle
under samarbejde og sikkerhed.
HR-centret
Helle Planck Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent

Sundhedsordningen:

Individuelt
træningsprogram
Større muskler, bedre kondition eller måske et allround træningsprogram med lidt af det hele? Du kan få hjælp af fysioterapeuten til at
lægge et træningsprogram, som passer til dine behov.
Gennem Sundhedsordningen kan
du booke en fysioterapeut til at
hjælpe med at sammensætte et
træningsprogram i motionscentret.
Nyt navn
På Wellatworks hjemmeside har
det hidtil heddet ”Personlig Programlæging” – forkortet PP. Fra og
med mandag den 8. september
skifter dette tilbud navn til ”Individuel programlægning”.
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Flere tider
Førhen var tilbudet om hjælp til
et individuelt træningsprogram
kun tilgængeligt ca. seks tider

om ugen. Men nu hvor der både
er sundhedsklinik og motionscenter på Erik Husfeldts Vej 2, kan du
fremover booke en almindelig tid
hos fysioterapeuten og derefter selv
vælge, om du ønsker behandling
eller programlægning.
Du vil ikke længere kunne se ”PPtimerne” på Wellatworks hjemmeside, da de er lagt ind under den
almindelige bookning af fysioterapeut-tiderne.
HR-centret
Anette Zacho, HR-konsulent

Fødselsdage og jubilæer
2. september 2008
Overlærer Susanne Jakobsen
Charlotteskolen, 50 års fødselsdag
3. september 2008
Teknisk servicemedarbejder
Mik Hilsbo Hedehusene Skole,
50 års fødselsdag
3. september 2008
Rengøringsassistent
Anne Grethe Aalstrup
Rengøringsdistrikt 902,
50 års fødselsdag
20. september 2008
Rengøringsassistent
Berina Omerbasic
Rengøringsdistrikt 902,
50 års fødselsdag
22. september 2008
Overlærer
Annemarie Lodberg Hansen
Parkskolen, 50 års fødselsdag

30. september 2008
Pædagogmedhjælper
Pia Nanna Jensen
Børnehaven Korshavegård,
50 års fødselsdag
1. oktober 2008
Leder Frans Henrik Thybo
Rasmussen
Fløng Fritids- og ungdomsklub,
25 års jubilæum
1. oktober 2008
Faglig konsulent
Susanne Britt S. Madsen
Social- og handicapcentret
25 års jubilæum
3. oktober 2008
Lærer Eva Forchhammer
Grønhøjskolen, 50 års fødselsdag

9. oktober 2008
Lærer Christa Augustinus
Torstorp Skole,
50 års fødselsdag
14. oktober 2008
Social- og sundhedsassistent
Gitte Jensen Kløverhuset,
25 års jubilæum
14. oktober 2008
Pædagogmedhjælper
Heidi Hjelm Hansen
Daginstitutionen Blishønen,
50 års fødselsdag
15. oktober 2008
Støttepædagog
Kirsten Søe Sørensen
Børne- og
ungerådgivningscentret,
25 års jubilæum

7. oktober 2008
Overlærer Lise Lotte Minnet
Hedehusense Skole,
25 års jubilæum

Fejl: Kursusdage
Sitecore

Alle har adgang
til HTKalle

Der var desværre fejl i omtalen af kurser i web-værktøjet Sitecore i forrige nr. af HøjTryK. Der er ikke kurser
den 4. oktober og den 14. september. Desuden manglede oversigten over åbent hus-dage, hvor man kan få
hjælp til forskellige opgaver. Det rette program er:

Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan
få adgang til intranettet HTKalle – også selv om, du
ikke i dit daglige arbejde er oprettet som IT-bruger
i kommunen. Du skal blot have adgang til en pc
med internetadgang (hjemme, på arbejdspladsen,
på biblioteket…) Ved pc’en gør du følgende:

Sitecore – billedserie: 17. september.
Sitecore – k
 alender til institutionshjemmesider:
den 22. september og den 4. november.
Sitecore – publicering for nye lokalredaktører i
centrene: den 6. oktober
Sitecore – publicering for nye brugere på
daginstitutioner: den 30. september.
Sitecore – Åbent hus - få finpudset din institutions
hjemmeside eller de sider du vedligeholder
på www.htk.dk/HTKalle: 17. september kl.
12.00–15.00, 21. oktober kl. 9.00–12.00,
10. november kl. 12.00–15.00 og
4. december kl. 9.00-12.00.

1. S
 tart internettet op på en computer.
2. Skriv hjemmesideadressen: http://sslvpn.htk.
dk/
3. I vinduet ”Sikkerhedsadvarsel” trykkes på ”Ja”.
4. Indtast brugernavn således: Det første fornavn
fra din lønseddel + de første otte cifre i dit CPRnummer. Bemærk at det første bogstav skal
være med stort og resten med små bogstaver.
Eksempel på brugernavn: Birgit20018801
5. Indtast kodeord således: De sidste fire cifre i dit
CPR-nummer.
Eksempel på kodeord: 0120
6. Vælg ”HTK-intranet”.

Henvendelser vedr. Sitecore-kurser: Webkonsulent
Brian Andersen, brianan@htk.dk, tlf. 1171.
Der er desuden ny kontaktperson vedr. IT-kurser: Birgit
Secher, birgitse@htk.dk, tlf. 1175.
Se hele uddannelses-programmet på HTKalle/Løn og
personale/Uddannelse – vælg Kursuskatalog efterår
2008. (bsa)
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Sund for en dag
– og mere til
Rundbold, massage og sundhedstjek. Det er blot nogle af
de aktiviteter, som vinderne af en sundhedsdag har søgt
om støtte til. Syv vindere er fundet, og sundhedsdagene
løber af stabelen i løbet af efteråret
Sundhedsdagene sætter fokus på
sundheden i hverdagen og de gode
vaner. Medarbejderne får mulighed
for at bringe sundhed ind i det
daglige arbejde på en anderledes
måde og på egne præmisser – til
fordel for den enkelte.
Og vinderne er…
Kun fantasien sætter grænser for
sundhedsdagenes indhold. Direktionen har blandt otte ansøgninger
udpeget syv vindere.
Pædagogisk UdviklingsCenter
skal få bevægelse ind i hverdagen
– både i fællesskab og individuelt. Medarbejderne skal høre om
effekten ved at være fysisk aktiv
på arbejdspladsen og får lejlighed
til at vælge mellem forskellige
motionsformer. Sammen med en
fysioterapeut sætter den enkelte
mål for fremtiden – og evaluerer
efter den første måned.
De fire stabscentre, Byråds-, HR-,
IT- samt Økonomi- og Analysecentret, har sammen vundet en
sundhedsdag med fokus på sundhedens betydning for arbejdsglæden. Centralt for dagen er også at
lære hinanden gennem rundbold
og andre krævende discipliner.
Borgerservice sætter fokus på
sund kost, forebyggelse af stress
og fysisk aktivitet. Medarbejderne
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får mulighed for et sundhedstjek,
kostvejledning og forskellige fysiske aktiviteter.
Medarbejdere og beboere på Støttecentret Cirklen kan glæde sig til
massage. Dagen sætter fokus på
fysisk aktivitet, muskelspændinger
og kropsbevidsthed.
Flinteby Børnehave afholder hvert
år en sundhedsdag. Dagen byder
på leg, sund mad og sanseoplevelser for dem, som tør putte noget
ubestemmeligt i munden. Alt dette
krydres med to fysioterapeuter,
der gør dagen behagelig for både
børn og voksne.
Rengøringskorpsets hårde slid
tærer på kræfter og energi.
Medarbejderne i hjemmeplejens
rengøringskorps får hjælp fra en
fysioterapeut til at få sund motion
ind i hverdagen.
På Borgerskolen er der to wellnessrum. Skolen ønsker vejledning
i brug af massagestole og inspiration til aktiviteter, der kan holdes,
indenfor de tidsrammer skolen har.
Følg med i HøjTryK
Til lykke til vinderne. Du kan læse
om sundhedsdagenes forløb og effekt i de næste numre af HøjTryK.
Anette Zacho, HR-konsulent
HR-Centret

