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Til samtlige medarbejdere

- din arbejdsplads

Kommunaldirektørens hjørne

Nye krav kræver
skærpet fokus
For godt en måned siden skiftede vi alle kalenderen for
2006 ud med en ny for 2007. Hermed sagde vi farvel til et
år, der for mange af os har været præget af planlægning.
Særligt har vi haft travlt med planlægningen af vores
overtagelse af opgaver fra amterne. Med overgangen til
2007 er startskuddet gået til en ny æra i Høje-Taastrup. Vi
har fået ansvaret for langt størstedelen af den offentlige
sektors borgerrettede ydelser. Det stiller krav til os – ledere
og medarbejdere. Krav om at opnå nye kompetencer inden
for områder, hvor amtet tidligere var den centrale spiller.
Krav om at vi evner at skabe sammenhæng i vores tilbud
til borgerne. Og endelig krav om at vi kan magte opgaven
inden for vores økonomiske ramme.

forudsætningerne for at foretage den nødvendige styring
og prioritering ud fra deres og medarbejdernes viden og
kendskab til borgernes behov. Økonomisk decentralisering
i form af lønsumsstyring giver hermed lederne mulighed
for at foretage en mere langsigtet planlægning, der tager
hensyn til de specifikke forhold, som gør sig gældende i de
enkelte centre og institutioner. En mulighed vi ser frem til at
give flere af vores ledere i 2008.

2007 bliver året, hvor vi skal vise, at vi kan honorere disse
krav, og derfor bliver 2007 også året, hvor styring bliver
sat i fokus. Vi bliver nødt til at vise, at vi har styr på den
daglige drift, og at vi formår at sætte kurs og retning for
kommunens udvikling. Det er det, vi i Strategibrev 2007
kalder for ”styr på styringen”.

Ansvar og langsigtet planlægning vil også være to af kodeordene i den kommende budgetproces, hvor de økonomiske
rammer for 2008 skal lægges. Som kommune oplever vi
et stigende pres på vores økonomi. Vi får flere borgere, og
derfor oplever vi også en stigende efterspørgsel. Men vi
skal fortsat løfte vores opgaver inden for de økonomiske
rammer, vi har. Derfor er den langsigtede planlægning en
nødvendighed – både på institutionsniveau og for kommunen samlet set. Samtidigt er det afgørende, at vi alle
tager vores del af ansvaret på os og arbejder for en åben
og helhedsorienteret proces, der skal sikre, at kommunens
samlede budget hænger sammen.

Vi er allerede godt i gang. Midt i januar blev de første aftaler som en del af vores nye aftalestyring underskrevet. Med
vores nye aftaler tydeliggør vi den retning, som vi ønsker at
gå. Retningen bygger på at
• udvikle og sikre nærhed og sammenhæng mellem kompetencer og ansvar
• synliggøre og følge op på resultaterne og effekterne af
den kommunale service
Med vores aftalestyring indfører vi også lønsumsstyring.
Hermed tager vi et skridt væk fra at styre på normeringer
og et skridt mod større ansvarliggørelse af vores ledere
over for vores samlede økonomi. Overholdelsen af de
økonomiske rammer har altid været vores styringsmæssige
udgangspunkt, og med lønsumsstyring bliver ansvaret for,
at dette fortsætter, en opgave for alle.
Vi har med uddelegeringen af ansvar og kompetence
både en tro på og en forventning om, at vores ledere har



Decentralisering af ansvar og kompetencer kræver imidlertid
en klar opstilling af mål og synlige opfølgningsredskaber.
Netop derfor bliver vores nye aftaler et centralt redskab, der
skal sikre, at vi lever op til de overordnede mål.

Hugo Pedersen
Kommunaldirektør

Sundhed skal frem i
borgernes hverdag
- og vi skal hjælpe dem
Fra den 1. januar er det kommunernes
ansvar at skabe sunde rammer for borgerne
og tilbyde forebyggende aktiviteter. Derfor
har Byrådet nu vedtaget en ny sundhedspolitik. Den skal vise vejen for sundhed og
forebyggelse i Høje-Taastrup Kommune.

Behov for sundere livsstil
Sundhedspolitikken er baseret på den sundhedsprofil, som
kommunen gennemførte i forsommeren 2006. Sundhedsprofilen skulle give et billede af borgernes sundhedstilstand
og afslørede, at der er behov for forandringer. Kun meget
få borgere i Høje-Taastrup Kommune har en sund livsstil på
alle de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Hovedpointen i sundhedspolitikken er, at vi skal lære at
tænke aktivitet og sundhed ind i dagligdagen. Det handler
ikke nødvendigvis om at oprette diverse nye tilbud, men
snarere om at forankre den sunde livsstil i den almindelige
hverdag. Mange fysiske aktiviteter er f.eks. fjernet fra
vores hverdag. For at kompensere for det skal vi lære at
tænke aktivitet ind i dagligdagen.

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent og
John Sørensen
sundheds- og forebyggelseschef

4.500 ambassadører for sundheden
Vi skal begynde med at tænke sundhed ind i kommunens
egne aktiviteter. Kommunen har med sine 4.500 ansatte
en meget stor berøringsflade med borgerne — fra vuggestuer over skoler til ældrepleje, i miljøet, i trafikken
og via kultur- og fritidslivet. Her skal vi praktisere sunde
levevaner.
Når vi alligevel sørger for kost eller på anden måde har
indflydelse på den mad, der serveres, så skal vi naturligvis sikre, at det er sund kost, der serveres. Ligesom
vi for mange år siden har lært, at man ikke drikker i
arbejdstiden, skal vi lære, at vi heller ikke ryger, når vi
er på arbejde. Og så må vi finde på andre måder at fejre
børns fødselsdage på end ved at fodre dem med slik og
sodavand.
Meningen er naturligvis, at sunde måder at gøre tingene på
i kommunen smitter af på de borgere, vi betjener. Det er
det, der menes med at være ambassadør for sundheden!
Byrådets beslutning om at indføre røgfrit arbejdsmiljø
på alle kommunale arbejdspladser i Høje-Taastrup fra 1.
januar hænger ikke kun sammen med det fokus, der er
på sundhed generelt i kommunen. Medarbejderne som
rollemodeller er også af stor betydning, når det gælder
rygning. Eller rettere mangel på samme.
Strategier og handleplaner på vej
Sundhedspolitikken indeholder målsætninger om at forbedre folkesundheden i kommunen på vigtige områder. Det
gælder fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, stress, natur,
miljø og arbejdsmiljø. Sundhedspolitikken er grundlaget for
de strategier og handleplaner, der skal laves nu for at nå
målene.

Ny politik skal vise vejen for sundhed og forebyggelse i HøjeTaastrup Kommune. Et af fokusområderne er fysisk aktivitet
– og det gælder både børn og voksne.



KVIK og aftalestyring hvordan er sammenhængen?
Høje-Taastrup Kommune har siden 2005 haft
fokus på kvalitetsudvikling. Gennem KVIKselvevalueringer har ledere og medarbejdere
taget gensidigt ansvar for kvalitetsudviklingen
i kommunen. KVIK har givet os et fælles sprog
i dialogen om indsatser og resultater.
På tværs af faglighed og organisatoriske enheder har selvevalueringerne blandt andet peget på, at vi har brug for en
bedre styring af mål og ressourcer. For at sikre sammenhæng
mellem kompetencer og ansvar i styringen af mål og ressourcer har Byrådet besluttet at indføre aftalestyring i hele
kommunen. Aftalestyring bygger i sin grundidé videre på at
udvikle den systematiske evaluerings- og læringskultur, som
blev sat i gang med KVIK.
Ved udgangen af januar 2007 har alle kommunens centre og
decentrale enheder gennemført deres første selvevaluering
med brug af KVIK. Selvevalueringen har givet et samlet
billede af styrker og forbedringsområder. Med afsæt heri har
centre og enheder iværksat en stribe projekter til at løfte de
områder, hvor der viste sig behov for at fastholde, profilere,
justere eller udvikle enhedens indsats eller resultater.
Aftalestyring styrker resultatsiden af KVIK
Mange medarbejdere og ledere har blandt andet gjort
opmærksom på, at det ikke altid står klart, hvad enhedens
resultater er. Med aftalestyring har vi nu fået et redskab til
at skabe større klarhed over, hvad der udgør enhedens resultater både i forhold til kvalitet og økonomi. Aftalestyring har
derfor til formål at understøtte den enkelte enheds resultater
ved at sikre sammenhæng mellem kompetencer og ansvar.

indsats til resultat bliver mere synlig og direkte. Målenes
karakter kræver en opfølgningsmekanisme, der automatisk
gearer organisationen til at kunne dokumentere resultaterne
af arbejdet. Derfor har Byrådet en klar forventning om, at
alle enheder i kraft af aftalestyring synliggør og følger op på
resultaterne og effekterne af den kommunale service. KVIK
vil fortsat stille krav til dokumentation af både indsats og
resultater.
KVIK og aftalestyring går hånd i hånd
KVIK og aftalestyring fungerer i tæt samspil. Det er viden
og indsigt fra selvevalueringerne, der skal kvalificere målene
i aftalerne. Det gælder dels for den enkelte enheds mål,
hvor KVIK sikrer medarbejdernes indflydelse og dermed et
stærkt grundlag for, at aftalerne forankres bredt i enheden.
Dels gælder det for de mål i aftalerne, som går på tværs af
enheder, fordi målene også fremadrettet vil tage afsæt i de
fælles udfordringer kommunen står overfor.
Fremover vil der blive taget en række tværgående initiativer,
der skal understøtte den enkelte enheds daglige arbejde. Det
vil fx ske gennem formidling af de gode idéer fra forbedringsarbejdet og gennem videndeling om særlige kvaliteter, som
en specifik enhed besidder. Der vil være redskaber og kompetencer til rådighed for målingerne af resultat- og effektmålene
i aftalerne. Styregruppen for KVIK vil være vært for to årlige
temamøder, der sætter fokus på den organisatoriske læring af
arbejdet med KVIK.
Kontakt
Du kan læse mere om formålet med aftalestyring, organiseringen af projektet, designet af aftalen og meget andet på
HTKalle.

Med aftalestyring får ledere og medarbejdere større frihed
til i samarbejde at tilrettelægge og udvikle de indsatser, der
skal gennemføres for at nå de ønskede resultat- og effektmål.
Den øgede viden om resultaterne betyder, at vi i højere grad
kan fokusere det daglige arbejde samtidig med, at vejen fra

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til sende en
mail til aftalestyring@htk.dk.
Christian Egesholm
kommunikationskonsulent
Byrådscentret/ Informationsafdelingen

Mandag den 15. januar blev aftalerne skrevet
under, og aftalestyring i HTK er nu en realitet.

Det blev fejret med maner i byrådssalen
med champagne og snitter.



Designmanual skal sikre
kommunens ”brand”
Høje-Taastrup Kommune har som bekendt
et byvåben. Det er fra 1952 og symboliserer
med de grønne kløvere på den gyldne bund,
at Høje-Taastrup Kommune er en frodig
landbrugskommune mellem København og
Roskilde - angivet ved de røde mure i hver
side af byvåbnet.

At sikre, at det er visuelt tydeligt, hvornår kommunen og
dermed politikerne står bag en afgørelse eller et serviceniveau. Så ved borgerne og virksomhederne, hvem der har
ansvaret. Det er en god spilleregel i et demokrati.
Med tydelig afsender er det også tydeligt, hvem der har
æren! Vi sætter alle sammen pris på at få vores indsats
påskønnet – og den påskønnelse får vi som medarbejdere
og som byråd, når Høje-Taastrups indsats får positiv
omtale.

Der er kommet adskillige tusinde indbyggere, arbejdspladser, nye boliger og nye virksomheder til Høje-Taastrup
Kommune siden 1952. Men trods de omfattende byggerier
er kommunen fortsat præget af det åbne grønne land
- både landbrugsarealerne og de store grønne fritidsområder. Byvåbnets ”varedeklaration” holder altså!

Der er altså god grund til, at vi nu er i gang med at
udarbejde en manual for, hvordan byvåbnet træder tydeligt
frem i alle kommunikations-kanaler. De første skridt blev
taget med den ny hjemmeside sidste år, og nu arbejdes
der videre med oplæg til tryksager, brevhoved m.v., og
ideelt set slutter manualen først, når også beklædning,
biler og skiltning er omfattet. Grundmanualen ventes klar i
foråret.

Kommunen som varemærke
En designmanual skal fremover sikre, at byvåbnet får
den placering, det bør have, i alle kommunens kommunikations-aktiviteter. Når byvåbnet anvendes rigtigt
og konsekvent, er det med til at forstærke kommunens
budskaber og kendskabet til kommunen. Man kan sige,
at designmanualen skal sikre kommunens ”brand” – altså
kommunen som varemærke.

Birgitte Skou Andersen
Informationchef

Demokratisk spilleregel
Det kan selvfølgelig lyde vældig popsmart, men egentlig
var der jo en god mening bag etableringen af et byvåben:
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Den nye designmanual kommer til udtryk på de nye
visitkort for Høje-Taastrup Kommune. Der er tre
grundtyper – afhængig af, om fx en skole har eget
logo eller ej. Byvåbnet indgår dog i alle versioner.



Heldagsskolen
– tid til leg og undervisning
En skoledag fra kl. 8-16. Et fleksibelt
skema der kan skifte fra uge til uge. Tid
til fordybelse. Øget forældresamarbejde.
Det er ingredienserne i heldagsskolen, som
siden august har været hverdag for børn og
voksne på Selsmoseskolen

børnene er tosprogede. Heldagsskolen lægger stor vægt
på sprogstimulering og begrebsforståelse, sprogtest og
lektiehjælp. Men det er en skole tiltænkt både tosprogede
og danske børn. Og målet er klart: flere af distriktets børn
skal søge Selsmoseskolen, og skolens elever skal have
bedre karakterer.

For de fleste børn slutter skoleskemaet senest kl. 14. Så er
det tid til at gå hjem eller i SFO. Men sådan er det ikke for
de 170 elever på Selsmoseskolen. Deres skoledag starter kl.
8 og slutter kl. 16. Mandag til fredag. For lærerne betyder
det ændrede samarbejdsformer og større fleksibilitet i
undervisningen.

- Heldagsskolen giver børnene en social, faglig og sproglig
indsprøjtning fra 0.-6. klasse, og de får forhåbentlig et godt
afsæt til deres videre skolegang, siger skoleinspektør Ellis
Andersen.

Et godt afsæt
Det var et enigt byråd, der i sin tid traf beslutningen om
at etablere en heldagsskole på skolen, hvor godt 95% af

Hun har som leder af skolen og de ca. 40 medarbejdere
været en af de bærende kræfter i forberedelsen og indførelsen af heldagsskolen. Og det har fra starten ligget hende
på sinde at sikre et ejerskab blandt medarbejderne – ved
at inddrage dem i alle faser, lade dem komme til orde og
løbende informere dem om status.
Positive reaktioner
Og Ellis Andersen kan på nuværende tidspunkt konstatere,
at medarbejderne gennemgående har reageret positivt på
den nye skoleform:
- De er gået konstruktivt ind i projektet. Og når alt kommer
til alt, er det jo også dem, der bærer det. Ellers fungerer det
ikke.
Pædagogerne blev ansat på læreroverenskomst, og alle
medarbejdere fik tilbud om at blive flyttet til en anden
skole, hvis de ikke ønskede at arbejde i heldagsskolen. Kun
én tog imod tilbudet.
- Det var vigtigt for mig at signalere, at der ikke var nogen
”bad feelings” overfor denne lærer og andre, der måtte
have samme ønske. Lærere og pædagoger skal føle, at de
har et valg. De skal tænke: ”Hvis jeg ikke vil være her på
skolen, får jeg et attraktivt job på en anden skole”. Ingen er
tvunget til at blive. Det, tror jeg, er med til at skabe større
opbakning og engagement, understreger Ellis Andersen,
som da også ser nogen klare fordele for medarbejderne ved
heldagsskolen:
- Her er tale om et innovativt miljø. En spændende arbejdsplads i udvikling med stor fleksibilitet og tid til omsorg for
børnene.
Forældresamarbejde
Lærernes arbejdstid er ikke blevet ændret, men de har
en undervisningstime mindre. En time som bruges til det
højtprioriterede forældresamarbejde. Skolen gør meget ud
af, at åbne forældrenes øjne for foreningslivet, vise dem



Koncentrationen lyser ud af børnene i O.B i deres iver
efter at få styr på tal, mængder og farver. Igen og igen
bliver deres koncentration og sproglige færdigheder
trænet – også gennem leg.

Hver mandag mødes alle Selsmoseskolens
elever til morgensamling med morgensang
og underholdning

Det med planlægningen fremhæver børnehaveklasseleder
Kirsten Wikander som en af de største forskelle mellem
heldagsskolen og den gamle skoleform:
- Jeg har tidligere kunnet planlægge hele min dag, men nu
møder vi forskudt, og det kræver større fælles planlægning.
Til gengæld har vi i højere grad mulighed for at tilrettelægge timerne frit i forhold til børnene og sikre, at der er
ekstra ressourcer i de mest belastede timer.
Danmark er andet end Taastrupgård
De ekstra lærerkræfter og den lange skoledag giver også
mulighed for at flytte undervisningen udenfor skolen.
- Vi gør meget ud af at vise børnene, at Danmark er andet
end Taastrupgaard og City 2. Vi ser Roskilde Domkirke, vi
går på opdagelse på Nationalmuseet, vi besøger en bondegård – og bruger det i undervisningen. Det giver dem en
fornemmelse for det danske samfund men også en indsigt i
de billeder og begreber, som faktisk er en forudsætning for
at skrive, læse og forstå dansk. Alt sammen noget som også
ville gavne danske børn, fortæller Ellis Andersen.
Sammenhæng i hverdagen
Kirsten Wikander har været overrasket over, at dagen ikke
føles lang for børnene:
- De er glade for at være her og kan finde på at sige: Skal
vi allerede hjem? Der er mere struktur på deres hverdag,
og det nyder de. Og vi har ganske enkelt indflydelse på en
større del af børnenes dag. Vi kan påvirke dem mere og
give dem nogle oplevelser, som de ikke ellers ville få.

musikskolen, fortælle dem om tilbudene i sportsklubberne
mv. Mange indvandrerfamilier har ikke tradition for at lade
børnene dyrke fritidsinteresser. De skal hjælpes på vej.
Ligesom de ofte skal hjælpes på vej til at få bestilt tid hos
øjenlægen, hvis barnet skal have briller. Forældresamarbejdet breder sig dermed over alt fra barnets fritid til mere
fundamentale ting som stimulering af barnet, hvad det vil
sige at gå i en dansk skole osv.
Differentieret undervisning
Klassekvotienten er lavere end på de fleste andre folkeskoler, og der er færre elever pr. lærer. I halvdelen af tiden er
der tre lærere til to klasser. Det giver en stor fleksibilitet
for lærerne, når de tilrettelægger undervisningen. De har
mulighed for at dele børnene i tre lige store grupper eller
udskille en mindre gruppe som f.eks. arbejder med sprog
eller stavetræning. Undervisningen kan differentieres alt
efter elevernes niveau, interesser og køn, ligesom lærerne
kan vælge at lade børnene arbejde med det samme fag en
hel dag.
- Det kræver naturligvis en del planlægning og samarbejde
lærerne imellem. Vi har skullet droppe ”vi plejer” og åbne
øjnene for de nye muligheder, siger Ellis Andersen.

Tidligere måtte Ellis Andersen ofte smide elever hjem, når
hun selv forlod skolen sidst på dagen. Nogle børn spurgte
ligefrem, om de måtte låne et klasselokale. Mange indvandrerbørn går nemlig ikke i SFO og går ikke som danske børn
hjem til hinanden:
- Sat på spidsen kan man sige, at indvandrerdrengene drev
rundt i Taastrupgård, mens indvandrerpigerne gik hjem og
var der resten af dagen. Med heldagsskolen har børnene
fået en sammenhæng i deres hverdag, trygge rammer
og udfordringer. Og jeg ville ønske, at det var et tilbud
til alle børn i Høje-Taastrup, både danske og tosprogede.
Jeg tror på, at jo mere opmærksomhed børn får, jo bedre.
Opmærksomhed, nærvær og naturligvis plads til både leg
og undervisning. Det er jo ikke verdens længste eftersidning
det her, siger Ellis Andersen.
Hendes mål er, at flere ressourcestærke forældre, indvandrere som danskere, vil lade deres barn gå på skolen.

Birgitte Dalsgaard Andreasen
Kommunikationsmedarbejder
Byrådscentret



Besvarelserne fra
APV/Trivselsundersøgelsen
er ved at komme i hus
Der er mange, som venter spændt på resultaterne fra
APV/Trivselsundersøgelsen, og i skrivende stund er de sidste besvarelser ved at komme i hus. Undersøgelsen bliver
styrende for den kommende indsats, der skal skabe mere
attraktive arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt for både direktion og

Det er dog for tidligt at konkludere noget endegyldigt, før
alle besvarelserne er kommet i hus. På baggrund af besvarelserne vil der blive udarbejdet en overordnet rapport for
Høje-Taastrup Kommune. Denne rapport vil være styrende
for en række centrale initiativer og kursusaktiviteter i 200708.

Hovedudvalg.
Foreløbige resultater
De første foreløbige resultater, som skal tages med forbehold, viser, at de fleste ansatte i Høje-Taastrup Kommune trives på deres arbejdsplads. Der er selvfølgelig
altid forhold, som kan gøres bedre og på den måde gøre
Høje-Taastrup Kommune til et endnu bedre sted at arbejde.
De foreløbige resultater peger umiddelbart på en række
forhold:
• F
 ærre travle og stressede arbejdsdage
• Bedre feedback
• Mindre støj og bedre indeklima
De foreløbige resultater peger også på en række positive
tendenser:

Opfølgning på arbejdspladsen
I starten af marts vil de forskellige arbejdspladser modtage
en rapport med de respektive besvarelser og kommentarer. Det næste skridt er, at hver arbejdsplads skal lave en
tids- og handleplan for, hvordan arbejdsmiljøet og trivslen
på jeres arbejdsplads kan forbedres. Planen skal beskrive,
hvilke initiativer og aktiviteter der skal sættes i gang. Det
er vigtigt, at der løbende følges op på disse initiativer og
aktiviteter.
Der er i arbejdspladsrapporten vedlagt en skabelon til en
tids- og handleplan, der overholder de lovmæssige krav til
en APV. Den skulle gerne lette arbejdet med at lave en APV.
Når tids- og handleplanen ligger klar, skal den sendes til sikkerhedsudvalget, som har det overordnet ansvar for, at alle
arbejdspladser gennemfører en APV.

• E
 t meningsfuldt og motiverende arbejde
• Både borgere og nærmeste leder sætter pris på medarbejderens arbejdsindsats
• God hjælp fra kolleger



Den attraktive

Opstartsmøder
For at understøtte opfølgningen på den enkelte arbejdsplads
bliver der i marts måned afholdt en række opstartsmøder
for alle sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter i
kommunen. De enkelte møder vil bl.a. handle om resultaterne for den specifikke sektor, og hvordan man på arbejdspladsen kan følge op og igangsætte initiativer, der skal
forbedre trivslen og arbejdsmiljøet.

Mere information
Du har mulighed for at finde mere information om undersøgelsen på kommunens intranet under ”Løn og personale”.
Derudover kan du kontakte enten Jonas Balslev Andersen
på 43 59 18 41/ jonasan@htk.dk, Helle Mølleskov på 43 59
18 64/ hellemoe@htk.dk eller Tove Kryger på 43 59 12 52/
tovekr@htk.dk, hvis du har spørgsmål.
Arbejdsmiljøafdelingen/HR-teamet
Byrådscentret

Arbejdsmiljø-konference:

Sådan skaber vi attraktive
arbejdspladser
Ny konference for MED-udvalg, sikkerhedsudvalg/grupper og ledere
Mød op til denne inspirerende konference og få viden, tips
og ideer til, hvordan du gør din egen arbejdsplads attraktiv.
Dagen byder bl.a. på foredrag, workshops og markedsplads,
hvor du kan udfordre ideen om, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv. På konferencedagen kåres årets attraktive
arbejdsplads i Høje-Taastrup Kommune.

Er du sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant, medlem
af MED, medlem af sikkerhedsgruppe/-udvalg eller leder, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. november 2007,
hvor konferencen afholdes i Taastrup Idrætshaller.

Martin Roed, organisationschef,
og Tove Kryger, arbejdsmiljøchef
Byrådscentret

ve arbejdsplads



De klarer adgangsbeviset til
ferien og bilen
Personalebladet har været en tur i Borgerservice på rådhuset for at høre, hvordan det
går med at udstede pas og kørekort. Den 1.
januar fik kommunen nemlig denne opgave i
kølvandet på kommunalreformen.
I Borgerservice stødte vi på Mie Peterson og fik et par ord
med på vejen. Mie er nyansat i Høje-Taastrup Kommune og
kommer fra Politiet, hvor hun har haft med pas og kørekort
at gøre i mange år.
-Jeg synes faktisk, det går meget fint. Mine kollegaer gør
det rigtig godt. Som ved enhver ny opgave skal man selvfølgelig finde sine rutiner, og sådan har det også været her.
Men der er mere og mere, der falder på plads for os.
Personalebladet er også interesseret i at høre, om det
er gået op for borgerne, at det er kommunen, der klarer
opgaven med pas og kørekort og ikke mere Politiet. Til det
svarer Mie:

Borgerne ved godt, at det nu er kommunen, der udsteder
adgangsbeviset til ferierejsen og bilen. Her er Pernille
Pedersen i færd med at betjene en borger, der skal have
nyt pas.
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-Det er min klare vurdering, at det er lykkedes at informere folk om denne ændring. Det er ganske få, der har
henvendt sig til Politiet, inden de kommer her. Til gengæld
er der en del, der har de forkerte billeder med. Der er
nemlig specielle krav til de billeder, der skal bruges i pas
og kørekort. Vi har plancher mange steder i Borgerservice,
der beskriver kravene, og de står også på kommunens
hjemmeside. Men ikke desto mindre må flere altså have
taget billederne om.
Behovet for pas er svingende. Behovet topper selvsagt
altid lige inden feriesæsonen, og vi spørger om vinterferieboomet er sat ind. I skrivende stund nej. Det er for tidligt.
Men når personalebladet udkommer den 6. februar, er der
gang i den. Det er Mie helt sikker på. - Men så har vi også
haft lejlighed til at øve os lidt inden, og det jo godt nok,
siger hun og smiler.
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Mie Peterson, der er nyansat og kommer fra Politiet,
synes det går fint med at udstede pas og kørekort.
- Vi øver os inden vinterferie-boomet, siger hun.

Høje-Taastrup Kommune
Riv ud!!

Sundhedsordningens
tilbud i 2007
Vind en sundhedsdag

side
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Sundhedsordningen
fortsætter i 2007
Direktionen siger det meget klart: Vores arbejdspladser skal
være attraktive. Derfor er der også fuld opbakning til, at
sundhedsordningen fortsætter.
Aktiviteterne i 2007 er sammensat af erfaringer, ønsker og
behov fra 2006. Du har mulighed for:
• f ysioterapi
• k
 ostvejledning
• k
 iropraktik
• v
 andgymnastik
• h
 oldtræning
• m
 otionscenter og personlig programlægning
• r ygestopkurser
• influenzavaccinationer
• v
 ind en sundhedsdag (nyhed)
Du kan læse om alle tilbudene i det nye kursuskatalog, og du kan løbende holde dig opdateret
om tider m.m. på intranettet og på WellAtWork’s
hjemmeside www.wellatwork.dk.
Der kan ske ændringer i aktiviteter og tidspunkter. Hovedårsagen er den, at sundhedsordningen løbende tilpasses medarbejdernes ønsker og behov.
Sådan tilmelder du sig sundhedsordningen
Du kan tilmelde dig sundhedsordningen ved at oprette dig som
bruger på www.wellatwork.dk
eller på tlf. 60 29 95 59. Er du nyansat, skal du oplyse dit fulde navn og
cpr.nr. til Anette Zacho på anetteza@htk.dk eller på telefon 43 59 11 74.

En solstrålehistorie fra en medarbejder
Solen skinner, det er dejligt vejr, og jeg skal lige forbi blomsterhandleren. Men hvor kluntet kan man være? Jeg skrider mildest talt ind
ad døren, sikke noget. Jeg forvrider mit knæ, og skønt meget hjælp
og mange pæne ord, så har knæet det stadig ikke særlig godt efter
mange uger. ”Jamen, har I ikke en sundhedsordning på arbejde?”
spørger en nær ven. Mærkeligt, det havde jeg slet ikke tænkt på.
Jeg fik hurtigt bestilt tid hos en fysioterapeut, som tog mig under
kærlig behandling otte gange – og nu går det hele som smurt. Er
det ikke bare dejligt?
Susanne Jensen, Løn- og Personalecentret
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Sundhedsordningens
aktiviteter i 2007
Fysioterapi, kostvejledning og kiropraktik
Du kan frit benytte sundhedsklinikkerne og få den
behandling, som du har brug for. Der er åbent i
tidsrummet 8.00-20.00 på en af de tre sundhedsklinikker.
• H
 edehusene Skole, Græshøjvej 4
• Torstorp Skole, Torstorpvej 1
• Borgerskolen, Magdavænget 4
Holdtræning
Spinning og pilates fortsætter i 2007. Der oprettes
også hold for de, som vil have særligt fokus på ryg,
og de som blot vil styrke kroppen. Som noget nyt
etableres to step-hold.
Vandgymnastik
Igen i år oprettes der hold i vandgymnastik i Fløng
(onsdag) og Taastrup svømmehal (mandag).
Motionscenter
Motionscentret holder åbent alle hverdage og ligger
på Erik Husfeldts Vej. Træningen kan kombineres
med personlig programplanlægning. Det er også i
motionscentret og salen, du træner spinning, pilates
og step.
Aktivitetscentret Espens Vænge er under ombygning
frem til sommerferien 2007. Borgere, som træner
på Espens Vænge, vil derfor bruge motionscentret
på Erik Husfeldts Vej. I denne periode kommer de
ansatte i anden række, men kun i mindre omfang.
Hvis en borger er blevet transporteret med Falck til
motionscentret, hvor borgeren har en halv times aftale med en fysioterapeut, så må eventuelle ansatte
vige fra en given maskine i denne halve time.
Rygestopkurser
Der oprettes rygestopkurser i foråret og i efteråret.
Rygestopkurset er et forløb over 12 måneder. Der er
otte mødegange og en individuel opfølgningssamtale.
Influenzavaccinationer
Der tilbydes gratis influenzavaccinationer i efteråret.

Praktiske oplysninger
Call Center
Har du ikke adgang til internet, kan du nu ringe til
WellatWork og booke tider. Du er også velkommen
til at ringe og stille spørgsmål mv. alle hverdage kl.
8-15 på tlf.: 60 29 95 59.
Information om sundhedsordningen i øvrigt:
• w
 ww.wellatwork.dk
• Kursuskataloget
• Intranettet under Løn- og personaleforhold/Sundhed og trivsel
Sådan aflyser du en tid
Aflyser du en tid inden kl. 15.00 dagen før, kan du
gøre det via internettet på www.wellatwork.dk eller
du kan ringe til Call Centret. Aflyser du på selve dagen, skal du ringe til Call Centret.
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Vind en sundhedsdag
Beskriv den bedste ide til en sundhedsdag –
og vind den!
Deltag i konkurrencen om en sundhedsdag, hvor du
kan få sundhedsaktiviteter ud på din arbejdsplads.
Det kan fx være indenfor følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•

M
 assage
Fysioterapi
Kost og ernæring
Ergonomi
Stress
Rygning og rygestop
Træning og fysisk aktivitet

Sådan deltager din arbejdsplads
Beskriv den bedste ide til en sundhedsdag, og hvorfor du mener, at din arbejdsplads skal have sådan en
sundhedsdag. Du skal sende din ide til: Ane Saabye,
HR-konsulent i Byrådscentret på mail: AneSa@htk.
dk. Mærk mailen med titlen ”Vind en sundhedsdag”.
Der er deadline den 23. marts 2007.
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Kun et enkelt krav
Eneste krav er, at sundhedsdagens aktiviteter kan
foregå på din arbejdsplads og kan tilpasses de
daglige opgaver. Hvordan I sikrer, at arbejdspladsen
fungerer på sundhedsdagen er en lokal beslutning.
Sådan vurderes de indsendte forslag
De indsendte forslag vurderes bl.a. på, hvordan
sundhed tænkes ind i den daglige arbejdsdag. Der
ses også på kreativiteten, på muligheden for at udbrede ideen til andre arbejdspladser, på muligheden
for at favne mange forskellige medarbejdere og/eller
på muligheden for at yde støtte til særligt udsætte
grupper.
Vinderne får direkte besked
Vinderne kontaktes pr. telefon og offentliggøres i
personalebladet, som udkommer den 30. april 2007

Læserbrev:

Motionscentret
- personalegode eller hvad?
Vi var mange kolleger, der i foråret 2006 fik en god nyhed.
Der blev åbnet et motionscenter og oprettet et sundhedsprojekt på vores arbejdsplads. Godt gået.

Svar:

Vi er efterfølgende mange, der flere gange om ugen, efter
arbejdstid, har draget nytte af de gode tilbud. Vi møder
kolleger fra andre institutioner og motiverer og presser
hinanden til at fremme vores egen sundhed.

Aktivitetscentret Espens Vænge er ved at blive totalrenoveret. Under denne proces har man genhuset aktivitetscentret i andre kommunale lokaler, nemlig i motionscentret
og lokaler i nærheden, som er indrettet specielt til dem i
denne periode. Perioden strækker sig ifølge planen frem til
sommerferien.

MEN:
Nu er det desværre kommet os for øre, at forvaltningen
sætter brugere fra plejehjemmene højere end os ansatte.
Det betyder helt konkret, at hvis plejehjemmene benytter
faciliteterne på motionscentret, skal vi fortrække. Også
selvom vi konditionstræner eller kredsløbstræner.

I perioden frem til sommerferien kommer de ansatte
derfor i anden række, men kun i mindre omfang. Hvis
en borger er blevet transporteret med Falck til motionscentret, hvor borgeren har en halv times aftale med en
fysioterapeut, så må ansatte desværre vige fra en given
maskine i denne halve time.

Kan det virkelig være rigtigt, at forvaltningen sætter det
gode tiltag omkring personalets sundhed over styr?

Efter sommerferien får de ansatte motionscenteret for sig
selv igen.

PS:
Brugerne fra plejehjemmene er i øvrigt ikke omklædt.
Hverken de eller deres hjælpere skifter fodtøj. Der bliver
hurtigt meget ulækkert.
Karin Kjeldsen
lærer
Rønnevangsskolen

Anette Zacho
HR-projektmedarbejder
Byrådscentret

HTK rundt:

Reklamer på kommunens
biler m.m.
Fremover kan du støde på reklamer, når en kollega i
hjemmeplejen kommer kørende i en af kommunens biler.
Byrådet har nemlig på sit møde i januar vedtaget, at
Høje-Taastrup Kommune afprøver muligheden for reklamefinansiering, som ”Lov om kommuners og regioners
anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering” muliggør.
Reklamerne skal naturligvis overholde markedsføringsloven
og andre love. Desuden betinger byrådet sig, at reklamen
ikke virker forstyrrende for kommunens egne budskaber,
ligesom æstetiske og arkitektoniske aspekter skal indgå i
vurderingen. Budskaberne skal desuden være politisk og
religiøst neutrale, ikke anstødelige og ikke konflikte med
kommunens øvrige politikker (f.eks. sundhedspolitikken).
Dette skal vurderes konkret i den sammenhæng, som en
reklame evt. skal indgå i.
I år vil reklamefinansieringen blive afprøvet på 50-75 % af
de biler, som kommunen køber i år samt på to-tre produktioner fra Informationsafdelingen. bsa
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Ny administrativ organisation:

Centre bytter opgaver
Som følge af de nye opgaver, kommunerne
har overtaget efter amternes nedlæggelse,
og som følge af en analyse af opgaverne på
børneområdet er der foretaget en række
ændringer i administrationen. Man kan sige,
at nogle af centrene ”bytter opgaver”. Den
nye organisation ser således ud:
Nyt Børne- og Ungerådgivningscenter
På baggrund af analyse af børneområdet udført af KL er
der fra 1. januar 2007 etableret et nyt Børne- og Ungerådgivningscenter med følgende opgaveområder:
• S
 undhedsplejen og tandplejen.
• Alle rådgivningsopgaver m.v. fra det nuværende PPRcenter.
• Børnesagsbehandling, SSP-indsatsen, Gadeplan, institutionstilbud for udsatte børn og unge (hele området fra
Familie- og Socialcentret vedr. udsatte børn og unge).
• Handicappede børn.
Centret hører under børne- og kulturdirektøren, og centerchef er Ane Stallknecht, som hidtil har været centerchef for
PPR.
Social- og Handicapcenter
Nogle af opgaverne i det nye Børne- og Ungerådgivningscenter kommer fra det hidtidige Familie- og Socialcenter.
Dette center er omdøbt til Social- og Handicapcenter og får
følgende opgaveområder:
• Handicap- og psykiatriområdet, inkl. såvel myndighedsfunktion som institutionsdrift for voksne.
• Voksen social sagsbehandling.
• Misbrugsindsatsen for voksne.
Centret hører under arbejdsmarkeds- og socialdirektøren,
og centerchef er fortsat Lisbeth Jeritslev.
Center for Ældreservice
Nogle af opgaverne i det nye Social- og Handicapcenter
kommer fra det hidtidige Ældre- og Handicapcenter. Dette
center omdøbes til Center for Ældreservice. Centret får
følgende opgaver:
• V
 isitation til praktisk bistand og personlig pleje samt til
ældreegnede boliger.
• Hjælpemidler
• Genoptræning
• Sagsbehandling vedr. folke- og førtidspension
• Ansvaret for den decentrale drift af:
• Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
• Boligtilbud til ældre.
• Dagtilbud til ældre.
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Centret hører under arbejdsmarkeds- og socialdirektøren,
og har den nye ældrechef Karen Kofoed som centerchef.
Arbejdsmiljøafdeling
Endvidere er der etableret en arbejdsmiljøafdeling, som
kommer til at høre under Byrådscentret. Tove Kryger bliver
arbejdsmiljøchef, og afdelingen kommer derudover til at
bestå af arbejdsmiljøkonsulenterne Lisbeth Wolff og Helle
Embo. Læs mere herom i artiklen om den nye enheds
opgaver.
Birgitte Skou Andersen
informationschef

Arbejdsmarkeds- og
socialdirektør i én stilling
Byrådet har besluttet at sammenlægge stillingerne som
henholdsvis social- og sundhedsdirektør og arbejdsmarkedsdirektør, således at disse områder fremover varetages
i én stilling som arbejdsmarkeds- og socialdirektør. Byrådet
besluttede desuden, at vores hidtidige arbejdsmarkedsdirektør Lau Svendsen-Tune fremover beklæder stillingen
som arbejdsmarkeds- og socialdirektør.
Lau Svendsen-Tune – nu både arbejdsmarkedsog socialdirektør

Ny arbejdsmiljøafdeling i
kommunen
Høje-Taastrup Kommune har fået en arbejdsmiljøafdeling,
og arbejdet med arbejdsmiljøet flytter ind på direktions
gangen. Direktionen har med andre ord besluttet, at
arbejdsmiljøarbejdet skal intensiveres og have reference til
direktionen.
Medarbejdernes trivsel skal sættes i højsædet, sygefraværet skal nedbringes, og arbejdsmiljøet skal være med til at
skabe den ”attraktive arbejdsplads”. Resultatet af APV- og
trivselsundersøgelsen, der er klar i starten af marts, vil
blive udgangspunktet for det kommende arbejdsmiljøarbejde.
Hjælp til sikkerhedsgrupper
Vi hjælper gerne sikkerhedsgrupperne med at udarbejde
handle- og tidsplaner, og med hvordan arbejdet med at
nedsætte arbejdsrelateret sygefravær skal indarbejdes
i planerne. Vi hjælper også gerne med, hvordan der skal
prioriteres og afstemmes forventninger, så vi kommer i
gang med en positiv proces.

Vi vil sammen med HR-teamet i Byrådscentret arrangere
temadage og kurser for sikkerhedsrepræsentanter og
sikkerhedsledere.
Arbejdsmiljøafdelingen bemandes af: Tove Kryger, tlf.
1252, tovekr@htk.dk, Lisbeth Wolff, tlf. 1263, lisbethwo@
htk.dk, og Helle Embo, tlf. 1264, helleem@htk.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug
for hjælp til arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.
Tove Kryger
arbejdsmiljøchef
Arbejdsmiljøafdelingen

Vi vil også opsøge f.eks. institutioner, som har et højt
sygefravær, eller som vi erfarer har brug for hjælp til at få
arbejdsmiljøarbejdet sat i system.
I forbindelse med omstruktureringer og større omlægninger af arbejdsopgaver skal Arbejdsmiljøafdelingen inddrages sammen med sikkerhedsgrupperne, så arbejdsmiljøet
tænkes ind i den nye struktur.

17

16 mio. kr. til Ny Løn i 2007
Der er i 2007 afsat det største beløb nogen
sinde til Ny Løn. Senest den 5. februar skal
du stille eventuelle forslag om tillæg til din
løn
I 2007 er alle medarbejdergrupperne igen med, når
der i de kommende måneder skal forhandles Ny Løn. I
2006 blev lønmidlerne til de fleste grupper udmøntet via
overenskomsten. Udover ledergrupperne var det næsten
kun administrativt og teknisk personale, der i 2006 fik
forhandlet deres lønændring via Ny Løn. Men i år er det
altså anderledes.
Der er, som aftalt i 2005, afsat 1,25 % af lønsummen.
Udover de 16 mio. kr. det giver, kan der være andre midler,
der skal udmøntes – f.eks. hvis 2006-puljen blev anvendt
til tidsbegrænsede lønordninger, vil beløbsrammen være
til ny disposition i 2007. Et andet eksempel kan være,
hvis der ansættes billigere medarbejdere til erstatning for
fratrådte, hvor differencen kan indgå i 2007-udmøntningen.
Hvordan får du lønforhøjelse i 2007?
Det er din leder og tillidsrepræsentant, der indgår aftaler
om din løn. Hvis du mener, der er nye opgaver og/eller ny
viden som f.eks. uddannelse, du skal honoreres for, skal
du hurtigt kontakte din leder eller tillidsrepræsentant/forhandlingsberettigede organisation. Fristen for at stille
forslag om tillæg til din løn er den 5. februar. Tillidsrepræsentanterne er orienteret om denne frist.
De 16 mio. kr. fordeler sig på følgende grupper:

Gruppe 1

Koalitionen *), AC, Chefer m.fl.

3.680.000 kr.

Gruppe 2

Pædagogisk branche

5.151.500 kr.

Gruppe 3

SoSu m.fl.

1.839.700 kr.

Gruppe 4

Folkeskoleområdet

3.436.400 kr.

Gruppe 5

Køkken/rengøring, teknisk serv. m.fl.

1.233.600 kr.

Gruppe 6

Sundhedskartel
I alt

658.700 kr.
16.000.000 kr.

grupperne. Løn- og Personalecentret indberetter
alle aftaler og kan på den måde dokumentere, om
Høje-Taastrup Kommune overholder sit udmøntningskrav indenfor de enkelte grupper. Udmønter vi
for lidt, kan det ende med, at KL ’hjælper’ os med
at udmønte resten, og her kommer der en bøde
oveni på 15%. Der er således en central opfølgning
på, om kommunerne udmønter, hvad der bliver
afsat til Ny Løn og ikke lægger det i kommunekassen.

*) administration, håndværkere, teknisk personale og flere
af de grupper, der ikke er med i de øvrige fem grupper

I Høje-Taastrup Kommune har vi siden indførelse af
ny løn altid udmøntet, hvad vi skulle.

Senest den 31. marts skal hele puljen på de 16 mio. kr.
være udmøntet.

Vil du vide mere om Ny Løn og udmøntningsgarantien, kan du kontante Løn- og Personalecentret.

Garanti for at pengene kommer ud
Inden for de enkelte grupper er der pligt til at udmønte
2007-puljen, og der kan ikke overføres midler mellem
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Bjarne Hansen
Kontorchef
Løn- og Personalecentret

Undgå stress…
Der tales meget om stress i disse tider og med god grund.
Vi presses mere og mere derhjemme, på jobbet osv.

8.

Kig op fra skærmen ind i
mellem og nyd udsigten.

H
 old dig i god fysisk form. Motion styrker dit immunfor-

svar og hæmmer stress.
L
 yt altid til kroppens advarselssignaler. Kroppen lyver
aldrig!
10. B
 rug minimum ti minutter om dagen på at gøre noget,
du godt kan lide. Gå en tur, benyt de gængse afslapningsteknikker eller lyt til din yndlingsmusik. Det handler om at lade op mentalt.
9.

Forudsætningen for at undgå stress ligger ofte hos os selv.
Der er langt flere faktorer end blot normeringer, arbejdsopgaver og travlhed på jobbet, som virker stressfremkaldende.
Hvis du forsøger at efterleve disse ti bud, kan du måske
undgå stress:
De ti bud om stress
1. O
 vervej de muligheder, du reelt har for at reducere din
stress i stedet for at brokke dig. ’Jammer’ fjerner ikke
2.
3.
4.

5.
6.

7.

stress.
G
 ør noget for at reducere din stress i tide. Problemet
bliver ikke mindre af at blive skubbet til side.
S
 ynliggør dine stressbelastninger over for din leder og
hav altid selv konstruktive løsningsforslag til problemet.
K
 om selv med holdbare løsningsforslag, når du har
samarbejdsproblemer. Sørg for at løsningen tilgodeser
alle parters rimelige behov.
A
 fstem dit ambitions- og præstationsniveau med dit
arbejdspres. Der findes ingen supermennesker!
T
 ænk efter, om du ikke har god grund til at være tilfreds
med din egen indsats på baggrund af arbejdssituationen.
T
 ænk altid i konstruktive løsningsforslag. Negative tanker blokerer for nye måder at tackle problemer på.

Du kan også hjælpe en kollega
At hjælpe en kollega med stress er i virkeligheden meget
enkelt. Du skal blot turde stå ved dét, du ser. En kollega,
der ændrer sig, f.eks. fordi han/hun virker træt, initiativløs
og fåmælt eller trist, irritabel og opgivende, har brug for
hjælp og støtte. Vær opmærksom på, at han/hun får den.
Fyraftensforedrag om stress
I 2007 har omsorgsnetværket fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress. Allerede nu er der planlagt en
række interessante fyraftensforedrag. Her kan alle ansatte
møde op og få lærerig støtte til, hvordan den travle og til
tider stressende hverdag kan skiftes ud med overskud og et
smittende positivt humør. I kursuskataloget finder du datoer
og emnebeskrivelse på fyraftensforedragene.
Tove Kryger
arbejdsmiljøchef
Byrådscentret
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HTK rundt:

Nul røg i kommunens
bygninger fra 1. januar
I december vedtog byrådet Høje-Taastrup
Kommunes nye politik. Det betyder, at der
fra 1. januar indføres røgfrit arbejdsmiljø på
alle kommunale arbejdspladser.

I dagplejen må der ikke ryges i dagplejehjemmet i åbningstiden. Desuden skal lokaler, der primært er indrettet
til børnenes lege- og opholdsrum være røgfrie døgnet
rundt.

Den nye rygepolitik gælder for alle kommunale bygninger.
Det betyder, at borgere og medarbejdere må indstille sig
på, at der fremover ikke må ryges i for eksempel idrætshaller og kulturhuse. I daginstitutioner må der ikke ryges
på udendørsarealer, hvor børnene færdes.

Medarbejdere som rollemodeller
Samtidig er der et ønske om, at kommunens arbejdspladser går foran som ambassadører. Ved selv at være rollemodeller har kommunens ansatte særligt gode muligheder
for at sprede budskabet om sund levevis til de børn,
voksne, unge og ældre, de arbejder med hver dag. Og det
budskab er der blevet ekstra fokus på fra 1. januar. Den
dato overtog kommunen nemlig opgaven med at forebygge
og fremme sundheden blandt borgerne som en følge af
kommunalreformen.

Henstilling til borgeren i eget hjem
Når det gælder private hjem, må de medarbejdere, der
kommer her, ikke ryge. Kommunen henstiller også til
borgeren om ikke at ryge, mens personalet er i hjemmet.

Taxhuset hædret
Årets bygningspræmiering gik til Taxhuset
på Frøgaard Allé. Høje-Taastrup Kommune
og Erhvervsrådet har i lighed med tidligere
år belønnet nyt byggeri og nye anlæg i
kommunen – indstillet af kommunens
borgere og erhvervsliv. ”Der er tænkt med
stor kærlighed og omhu for brugerne i dette
byggeri”. Sådan udtrykker arkitekt Anna
Maria Indrio sig i sin motivation for at hædre
Taxhuset. Taxhuset er et bo-, aktivitets- og
optræningstilbud for 80 voksne med vidtgående fysiske handicap og senhjerneskade.
Det består af 40 boliger placeret i fire
selvstændige huse samt et fælleshus med
bl.a. terapi- og aktivitetslokaler. Kommunen
overtog ved årsskiftet Taxhuset fra Københavns Amt.

Nyt fra indkøbsfunktionen
Ny udbudspolitik
Byrådet har vedtaget en ny udbudspolitik for Høje-Taastrup
Kommune. Formålet med udbudspolitikken er at synliggøre
kommunens principper omkring udbud, samt at beskrive
hvordan kommunen skal håndtere udbudsprocessen
– herunder, hvordan vi skal gøre, når vi byder ind på
opgaver, der sendes i udbud. Opgaver som vi selv løser,
men hvor private leverandører også kan byde ind. Du kan
finde den nye udbudspolitik på www.htk.dk – under Byråd
og Politikker og strategier.
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Elektronisk handel
Økonomi- og Analysecenteret udbyder kursus i Webbetaling, Mål & Midler, Win-menu, Webbestilling mv. den
30. januar, 21. marts og 23. maj. Hvis du allerede kender
Webbetaling, Mål & Midler mv., eller du ikke bruger de
systemer som en del af dine arbejdsopgaver, kan du nøjes
med at tilmelde dig kurset i Webbestilling. Du kan se mere
om kurserne i kursuskataloget på side 55.
Indkøbsfunktionen,
Økonomi- og Analysecentret

Fødselsdage og jubilæer
Torsdag den 8. februar 2007
Overlærer Jørn Christiansen, Hedehusene Skole, 25 års jubilæum

Tirsdag den 13. marts 2007
Overlærer Aja Susanne Hansen, Charlotteskolen, 50 års fødselsdag

Mandag den 19. februar 2007
Rengøringsassistent Kanchana Chiwahiran Nielsen, Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag

Onsdag den 14. marts 2007
Sundhedsplejerske Karen Dina Brink
Gammelgaard, Sundhedsplejen, 50 års
fødselsdag

Tirsdag den 20. februar 2007
Specialarbejder Niels Stig Madsen,
Parkvæsen 1, 50 års fødselsdag

Torsdag den 15. marts 2007
Social- og sundhedsassistent Anna Jensen, Kollektiv Flønghjemmet/Landsbyhuset, 50 års fødselsdag

Torsdag den 22. februar 2007
Overlærer Jens Henri Bay Olsen, Borgerskolen, 25 års jubilæum
Fredag den 23. februar 2007
Dagplejer Rosa Hansine Romanowski,
Dagplejen, 50 års fødselsdag
Lørdag den 24. februar 2007
Sygehjælper Linda Bakkendorf Jensen, Kollektiv Vesterparken,
50 års fødselsdag
Mandag den 26. februar 2007
Socialformidler Toni Finn Nielsen, Dagpenge, 50 års fødselsdag
Torsdag den 1. marts 2007
Assistent Annie Brøchner Sørensen,
Børnehaven Bolden, 25 års jubilæum
Torsdag den 1. marts 2007
Specialarbejder Svend Lindsø Larsen,
Parkvæsen 1, 25 års jubilæum
Torsdag den 1. marts 2007
Overlærer Karin Nørgaard Kjeldsen,
Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum
Torsdag den 8. marts 2007
Teknisk servicemedarbejder Stig Bo
Kiding, Rønnevangsskolen,
25 års jubilæum

Fredag den 16. marts 2007
Overlærer Søren Overby, Øtofteskolen,
50 års fødselsdag
Onsdag den 21. marts 2007
Pædagogmedhjælper Helle Bruun Jensen, Daginstitutionen Vesterby,
50 års fødselsdag
Torsdag den 22. marts 2007
Overlærer Birthe Nielsen, Borgerskolen, 50 års fødselsdag
Lørdag den 24. marts 2007
Rengøringsassistent Søs Larsen, Rengøringsafdelingen, 25 års jubilæum
Torsdag den 29. marts 2007
Overlærer Claus Bredekjær Andersson, Torstorp Skole, 50 års fødselsdag
Fredag den 30 marts 2007
Leder Jørgen Hjarnø, Teknisk Drift,
Byrådscentret, Afskedsreception kl. 9,
Kantinen, Rådhuset

Søndag den 1. april 2007
Pædagogmedhjælper Yvonne Andersen, Børnehaven Gyngehesten,
25 års jubilæum
Onsdag den 4. april 2007
Leder Susanne Langballe Sørensen,
Arbejdsmarkedsafdelingens Stab,
50 års fødselsdag
Torsdag den 5. april 2007
Rengøringsassistent Gitte Stausholm,
Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag
Søndag den 8. april 2007
Overlærer Conny Annelise Trøjborg
Krogh, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag
Tirsdag den 10. april 2007
Assistent Mustafa Tüyfü, Fritid- Og
Ungdomsklubben” Impulsen”, 50 års
fødselsdag
Mandag den 16. april 2007
Overlærer Marlene Duvier Liisb Kamp,
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag
Onsdag den 25. april 2007
Dagplejer Jytte Tandrup Olsen, Dagplejen, 50 års fødselsdag
Søndag den 29. april 2007
Social- og sundhedshjælper Jeanette
Rovena Sundskarø, Kollektiv Sengeløse
Øst og Vest, 50 års fødselsdag

Lørdag den 31. marts 2007
Kontorassistent Nina Reinhold Petersen, Borgerservice, 50 års fødselsdag

Nye social- og
sundhedshjælperelever
Her er det nye hold social- og sundhedshjælperelever
som er startet den 15. junuar 2007.
Det er bagerst fra venstre: Majbrit B. Larsen, Gitte
B. Hansen, Anne Lise Larsen, Patricia Bierlich,Camilla
Thinggaard, Anna Knøvl og Dan Ystrøm.
Forrest fra venstre: Tanja Jørgensen, Esme Öcal,
Maylen Larsen, Marjorie Andersen, Maja Mortensen og
Kenn Andersen.
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Nyt om navne

Ny ældrechef
1. februar 2007 tiltrådte Karen Koefoed som
Høje-Taastrup Kommunes nye chef for Center
for Ældreservice – det hidtidige Ældre- og
Handicapcenter på rådhuset. Hun afløser Jonna
Nielsen, der har valgt at gå på pension fra 1.
februar.

Karen Koefoed kommer fra en stilling som
kontorchef for Pensions- og Omsorgskontoret i
Brønshøj-Husum-Vanløse i Københavns Kommune. Tidligere har hun bl.a. været leder for
ældreområdet i Valby under bydelsforsøget og
souschef for hjemmeplejen i Rødovre.

Ny chef for Ejendomscentret
1. januar 2007 tiltrådte Anne Maj Fromholdt
som ny chef for Ejendomscentret på rådhuset. Anne Maj Fromholdt kommer fra en
stilling som kontorchef i Københavns Amts
Tekniske Forvaltnings stabsfunktion med
ansvar for forvaltningens samlede økonomi,
lønbudget, strategi- og organisationsudvikling, personaleudvikling og -administration
tillige med IT. Hun er cand.merc. jur. og har

tidligere arbejdet i KL med politisk interessevaretagelse og politiker-betjening i Bruxelles.
Anne Fromholdt er 35 år, gift med Mark på
6. år og sammen har de en dejlig fræk unge
- Daniel - på 1 år. De bor i en lejlighed i
hjertet af København, men tilbringer mange
weekender og ferier i sommerhuset i Rågeleje
tæt ved strand og vand.

De vandt grisene
I sidste nummer af personalebladet satte vi 10 marcipangrisebasser på højkant i den årlige julekonkurrence. Det rigtige svar
var, at der gemte sig 10 julenisser i bladet. De heldige vindere
blev:
John Østergård Mikkelsen, Driftsbyen.
Ulla May Hansen, Pædagogisk Udviklingscenter.
Kirsten Müller, Musikskolen.
Helle Hyldekrog, daginstitutionen Tåstrupdal.
Lone Henriksen, Hovedbiblioteket.

Conny Larsen, Støttecentret Sønderby Torv.
Susanne Smith, Byrådscentret.
Claus Giversen, Sengeløse Skole.
Benny Straby, Borgerservice.
Bente Kyhl Nielsen, Team Pension.
Birgitte Thorsen
marcipangrisebasseansvarlig
Byrådscentret
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To jubilarer i byrådet
De synger ikke altid den samme sang, de to 25 års-jubilarer i Høje-Taastrup Byråd, Svend-Erik
Hermansen og Søren D. Sørensen. De to jubilarer har nemlig hver deres partifarve. Men det
forhindrede dem heldigvis ikke i at fejre deres jubilæer ved en fælles reception og efterfølgende middag torsdag den 8. februar.
Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen sidder i byrådet for Socialdemokraterne og er formand for Boligsocialt Udvalg og 2.
viceborgmester.
Svend-Erik Hermansen havde sin debut i byrådet den 1.
januar 1982. Han er godt inde i de enkelte fagområder,
da han har siddet med i de fleste politiske udvalg gennem
årene. Svend-Erik Hermansen har desuden været formand
for Beskæftigelsesudvalget, formand for Plan- og Miljøudvalget, formand for Undervisnings- og Kulturudvalget,
formand for Socialudvalget, formand for KRIM-udvalget og
formand for VEGA.
Svend-Erik Hermansen blev oprindelig uddannet inden
for Postvæsenet, men har nu i en årrække arbejdet som
miljøkonulent i HK Privat, hvor han er ansvarlig for en
internet-portal om arbejdsmiljø. Svend-Erik Hermansen
beskæftiger sig blandt andet med det rummelige arbejdsmarked, sygefravær, seniorer, voksenmobning og
udbrændthed.
Svend-Erik Hermansen blev født i Spøttrup i Jylland, hvor
han voksede op på et husmandssted ved Knud Strand. Han
kom til Høje-Taastrup Kommune i 1972, og bor i Vesterby i
Torstorp sammen med sin kone Lizzie. De har sammen en
voksen søn.

Søren D. Sørensen
Søren D. Sørensen sidder i byrådet for Venstre og passerede ligeledes 25-årsdagen den 1. januar i år. Søren
D. Sørensen har siddet med i samtlige fagudvalg. Han er
særligt engageret i børne- og ungeområdet samt i fritidsog kulturområdet.
I dag er Søren D. Sørensen formand for Fritids- og Kulturudvalget, og det har han også været i en periode tidligere
i sin karriere. Derudover er han medlem af Børne- og
Ungeudvalget samt Socialudvalget. Han er tillige medlem
af Folkeoplysningsudvalget, og i tre forskellige perioder har
han været næstformand i Vestegnens Kraftvarmeselskabs
bestyrelse. Endelig var han 2. viceborgmester fra 1986 til
1990.
Søren D. Sørensen er netop pensioneret efter en lang
karriere som politiassistent, idet man inden for politiet
pensioneres som 63-årig. Søren D. Sørensen er meget
interesseret i fodbold, har været aktiv som fodbolddommer
og er formand for De sjællandske Fodbolddommere
Søren D. Sørensen er født og opvokset i Vestjylland,
nærmere bestemt i Janderup i Ribe Amt. Efter en tid i
København, flyttede han til Høje-Taastrup i 1970, hvor
han siden har boet på Budstikken i Taastrup sammen med
sin kone Hanne. Sammen har de to voksne børn og to
børnebørn.

Fritiden bruger Svend-Erik Hermansen helst sammen med
sin kone i sommerhuset i Odsherred, hvor han dyrker
kartofler, slår græs, går ture og slapper af. Der bliver
også tid til en del rejser, hvor Svend-Erik Hermansen især
sætter pris på floderne i Europa.

Søren D. Sørensen interesserer sig for historie - en
interesse han deler med sin kone. Sammen har de rejst
meget og besøgt mange historiske rejsemål. De deler også
interessen for musik og teater.

Svend-Erik Hermansen. (Foto: Aasmul).

Søren D. Sørensen. (Foto: Aasmul).
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Bibliotekernes forårsarrangementer er nu godt i
gang, men der er stadig
spændende ting at gå efter.
Bedemand giver råd om dødsfald
og begravelser
Vi lægger ud i den alvorlige ende
torsdag den 15. februar kl. 17 på
Hedehusene Bibliotek. Bedemand
Pernille Buus Nielsen giver gode
råd i forbindelse med dødsfald og
begravelse.
Forfatteren Knud Romer om sin
nyeste roman
Mandag den 26. februar kl. 19 gæster Knud Romer Taastrup Bibliotek.
Knud Romer vandt debutantprisen
med sin roman: Den som blinker
er bange for døden. Ud over at
skrive forrygende om sin barndom
i Nykøbing Falster har han også
talegaverne i orden. Så forvent ikke
at få mange ord indført den aften,
men at høre ham udfolde sig er også
oplevelse nok.
Bibliotekarer fortæller om deres
bedste læseoplevelser
Tirsdag den 6. marts kl. 17 på
Taastrup Bibliotek vil fem bibliotekarer fortælle om og anbefale deres
bedste læseoplevelser blandt de
romaner, der er udkommet det
sidste år. Det er tredje år vi afholder
dette velbesøgte arrangement.
Psykolog fortæller om stress
Mandag den 12. marts kl. 19 på
Taastrup Bibliotek vil psykolog
Thomas Markersen fortælle om
stress og kognitiv terapi som en vej
ud af de fastlåste forestillinger og
negative automatiske tanker, som
er kilde til ubehag, angst og smerte.
Kom og hør hvordan du genopretter balancen mellem krop, tanker,
følelser og adfærd.

For meget og for lidt kærlighed
Onsdag den 21. marts kl. 19.30 på
Blåkilde Bibliotek fortsætter vi i de
psykologiske baner.
Heidi Korsgaard har skrevet en bog
med titlen: Når kærligheden kammer
over. Kom og få gode råd til, hvordan
man kan bryde ødelæggende
kærlighedsmønstre og få et sundt
kærlighedsliv. Psykoterapeut Kirsten
Sylvest Carlsen medvirker også.
Politik og magt
Mandag den 26. marts kl. 19 på
Taastrup Bibliotek kaster vi os over
noget helt andet, nemlig politik
og magt. Peter Mose har skrevet
Håndbog for statsministre og vil tage
dig med ind i magtens cirkler på
Christiansborg og i regeringskontorerne. Hvem har ansigtet,
lederevnerne og kræfterne til at
gribe magten efter Anders Fogh
Rasmussen?
Ølsmagning
Vi slutter sæsonen onsdag den 13.
juni kl. 19 på Taastrup Bibliotek med
ølsmagning med brygmester Anders
Kissmeyer. Nørrebro Bryghus har
fået en afdeling i Hedehusene, og
det skal vi høre mere om. Arrangementet er i samarbejde med Kultour.
Læs også om vores læseklubber i
programmet.
Gratis billetter fås fra en uge før
hvert arrangement.
Få det trykte program, som også
indeholder børnebibliotekernes
arrangementer, på bibliotekerne eller
se det på www.bibliotek.htk.dk
Anne Birgitte Gill
PR-Bibliotekar
Bibliotekerne

Adresse - label

Hør om stress og
smag en god øl på
bibliotekerne

