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Høje-Taastrup
Kommune
- din arbejdsplads

Danmarksmester på nettet
Danmarksmester på nettet - det blev Høje-Taastrup Kommune kåret til i den årlige vurdering af offentlige hjemmesider "Bedst På Nettet". Videnskabsminister Helge Sander overrakte diplomet og en
stor buket blomster til borgmester Michael Ziegler og web-konsulenterne Birgit Secher og Brian Andersen fra Byrådscentret ved prisuddelingen den 14. november.
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Find nisser og vind
Med vores sædvanlige julespøg ønsker redaktionen alle
glædelig jul og godt nytår!

Kommunaldirektørens hjørne

Den nye bundlinie
Når vi i tv eller radio hører om sorte eller røde tal på bundlinen, handler det typisk om,
hvorvidt en privat virksomhed har overskud
eller underskud. Det er ikke et begreb, man
normalt finder i en kommunal ordbog, men
ikke desto mindre har Høje-Taastrup Kommune ligesom det private erhvervsliv ansvar
for at at sikre balance mellem udgifter og
indtægter. Kommunens aktionærer - borgerne - har en forventning om det.

I arbejdet hermed må vi overveje, hvordan vi sikrer fortsat

Et er de rene økonomiske plus- eller minus-tal på bundlini-

Det gode arbejdsmiljø - den attraktive arbejdsplads

en, men det er i mine øjne ikke tilstrækkeligt for en kom-

Som berørt i et tidligere Hjørne tager vi i Direktionen hand-

mune at se så snævert på opgavevaretagelsen. Vi må ud-

sken op i 2007 og gør den attraktive arbejdsplads til et af

vide vores forståelse af, hvad der indgår i vores bundlinie.

vores tre strategiske temaer. Her udgør arbejdsmiljø og

produktivitet og engagement blandt medarbejdere, der
knokler dagen lang for at nå både arbejde, børn og fritidsinteresser. Vi må fokusere på, hvordan vi indretter arbejdet fleksibelt og attraktivt, så tilpas motiverende og ikke
stressende, at vi ikke vil opleve rekrutteringsproblemer i
fremtiden.
Vi må også overveje, hvordan vores viden rundt om i organisationen omkring arbejdsmiljøforhold udnyttes bedst muligt. Det vil givet udfordre nogen i det daglige ledelsesarbejde, men arbejdsmiljøet skal på dagsordenen.

trivsel nogle af vores overskrifter for arbejdet.
Vi skal se på kommunens konkurrenceevne
Borgernes frie valg er i dag på mange områder en lovfæs-

Vi kommer i denne proces ikke uden om at skele til bl.a.

tet mulighed. Det betyder, at borgerne kan vælge et tilbud

arbejdet i Familie- og Arbejdslivskommissionen. Kommissio-

i en anden kommune, hvis de vil. Det sker i realiteten ikke

nen kortlægger de forhold, der medvirker til at skabe

særlig tit. Langt de fleste vælger fortsat deres lokale bør-

(u)balance mellem arbejdsliv og familie? og fritidsliv.

nehave, skole eller et af kommunens plejecentre. Måske
skyldes det kvaliteten af opgaveløsningen, måske nærhe-

Med viden derfra, fra Omsorgsnetværket og MED- og sik-

den til bopælen eller måske noget helt andet.

kerhedsudvalgene, fra resultaterne fra den kommende APVog trivselsundersøgelse og fra andre undersøgelser har vi

Uansat de mulige årsager hertil, må vi ikke sove på laur-

gode chancer for at sikre en balance til alles bedste. Vi kan

bærrene. Forventningerne til den kommunale service, den

sammen knække koden.

aktuelle høje erhvervsdeltagelse, lønudviklingen på arbejdsmarkedet og de udfordringer, som nyindretningen af

Fremtidens medarbejderskab

den offentlige sektor fører med sig, betyder, at vi bliver

Som udgangspunkt har vi hver især ansvaret for at skabe

nødt til at se på og forbedre vores konkurrenceevne.

et velfungerende liv og en god balance mellem arbejds? og
familieliv. Det gælder i hjemmet sammen med familien og

En ny og "blødere" bundlinie

på arbejdspladsen sammen med kolleger og chefer. Men

Vi må tænke bredere og mere kreativt end hidtil for at si-

betingelserne og rammerne skal være i orden, og dét bliver

kre en fortsat udvikling i kvaliteten og løsningen af de

som nævnt et emne næste år for Direktionen og Hovedud-

kommunale opgaver. I mine øjne skal vi i Høje-Taastrup

valget.

Kommune finde en plan, der balancerer økonomiske krav
og personalemæssige hensyn. Vi må have fokus på en ny

Når jeg lægger vægt på den enkelte medarbejders ansvar

bundlinie med vinkler som socialt og etisk ansvar samt ar-

for og medvirken til at skabe en god balance og et godt ar-

bejdsmiljø.

bejdsmiljø, skyldes det en overbevisning om, at vi mennes-
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ker har det godt med at kunne påvirke vores hverdag og

nie der vil give sig udslag i en effektiv og konkurencedygtig

trivslen på arbejdspladsen, og at vi finder det berigende at

kommune med tilfredse medarbejdere og borgere, og hvor

få indflydelse på og have ansvar for dagligdagens rutiner

opgaverne i mange år frem løses med høj kvalitet og til al-

og udviklingen af arbejdet fremadrettet.

les tilfredshed.

Når vi selv er med til at skabe rammerne for og indholdet i

Tak for i år

det, vi laver - når vi er medskabende, om man vil - vil vi

Med disse ord vil jeg ønske alle medarbejdere en glædelig

opleve ansvar, føle glæde og stolthed og mærke udvikling-

december måned. Tak for indsatsen i året, der gik. Og tak

ens sus. Mon ikke vi alle har mødt en kollega, der bare

for den fine modtagelse, jeg har fået siden min tiltrædelse i

strålede. Hvor den slags dog smitter!

august. Glædelig jul.

Jeg har troen på, at vi med de forskellige initiativer sam-

Hugo Pedersen

men kan skabe en ny bundlinie i Høje-Taastrup, en bundli-

Kommunaldirektør

Blitz
Den omfattende modernisering af plejecentrene Henriksdal og Sengeløse er afsluttet som planlagt, og de
kunne derfor indvies i slutningen af oktober. Byggeprojektet
har varet i over to år og har betydet genhusning af beboere
og flytning af personale. Resultatet er moderne boliger - og
flere af dem. Mange medarbejdere har været involveret i det
store projekt og var derfor mødt op på de to plejecentre for
at fejre begivenheden sammen med beboerne.
Moderniseringen omfatter også Baldersbo Plejecenter, men er
planlagt, så det bliver færdig sidst. Det har været nødvendigt
for at få puslespillet til at gå op med genhusninger og flytninger.
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Danmarksmester på nettet
"Prisen Bedst På Nettet gives til en hjemmeside, der i særlig grad har formået at sætte
borgeren i centrum og være et eksempel til
efterlevelse" - så fornemt lyder teksten på
det diplom, som borgmester Michael Ziegler
sammen med kommunens to web-konsulenter Birgit Secher og Brian Andersen fra Byrådscentret fik overrakt af videnskabsminister Helge Sander ved den årlige kåring af de
bedste offentlige hjemmesider. Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside fik prisen i kategorien "Kommuner".

Overskuelig og brugervenlig
"www.htk.dk er en overskuelig, brugervenlig side med klar
kommunikation til og stor åbenhed over for Høje-Taastrups
borgere. Nettets muligheder for løbende ajourføring og dialog inddrages med abonnementsordning og debatfora", lød
det blandt andet i dommerkomitéens begrundelse for at kåre Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside til den bedste
kommunale hjemmeside i år. "Digitalisering med mening"
kaldte videnskabsministeren den indsats, som det offentlige
skal lægge vægt på i disse år - nemlig fokus på digitalisering af information, dialog og serviceydelser, som har nytteværdi for borgerne og virksomhederne. Borgmester Michael
Ziegler understregede også nytteværdien og adgangen for
alle borgerne i sin takketale ved prisuddelingen:
Tilgængelighed for handicappede

700 hjemmesider vurderet

- Vi har relanceret vores hjemmeside i år. Vi har fåët nyt

I alt udpegede Bedst på Nettet seks vindere i forskelli-

design, vi har arbejdet på at forbedre brugervenligheden,

ge kategorier blandt knap 700 vurderede offentlige

og vi er gået målrettet efter at styrke tilgængeligheden for

hjemmesider. Udover Høje-Taastrup Kommune var

ikke mindst handicappede borgere, fortalte Michael Ziegler.

prisvinderne Køgebibliotekerne, Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, Udenrigsministeriet, Videncenteret for

Og det er netop disse kriterier, Bedst På Nettet har bedømt

Arbejdsmiljø samt Erhvervs- og Byggestyrelsens portal

www.htk.dk og de øvrige offentlige hjemmesider ud fra.

for boligejere. Se kriterierne og alle bedømmelserne

Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside opnåede førsteplad-

på www.bedstpaanettet.dk.

sen ved sammenlagt at opnå 87 % af de mulige point i
"Bedst På Nettet". Høje-Taastrup Kommune var den eneste
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kommune, der opfyldte mindstekravene til teknisk tilgængelighed, der sikrer handicappedes adgang til hjemmesidens
indhold..
94 % brugervenlighed
I kategorien "Digital selvbetjening" opnår hjemmesiden 78
% af de mulige point for adgangen til digital selvbetjening,
og i kategorien "Brugervenlighed" opnår Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside 94 % af de mulige point. Hjemmesiden får blandt andet max-point for at være nem at
navigere på og for at tilbyde højtlæsning af alle sider.
100 % åbenhed
Allerbedst scorer Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside i
kategorien "Åbenhed og nytteværdi", hvor hjemmesiden
opfylder Bedst På Nettet's kriterier 100 %. Blandt nyskabelserne på hjemmesiden, der havde premiere i maj i år,
er åbne postlister.
Den tekniske leverandør af Høje-Taastrup Kommunes

De tre glade prismodtagere fra Høje-Taastrup Kommune:
Webkonsulent Birgit Secher, borgmester Michael Ziegler og
webkonsulent Brian Andersen.

hjemmeside, firmaet Netmester, modtog i øvrigt leverandør-prisen "Bedst Til Nettet".
Birgitte Skou Andersen
Informationschef, Byrådscentret/Informationsafdelingen

Flere gode hjemmesider på vej...
Den flotte kåring af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside
forpligter selvfølgelig, og kræfterne bliver nu lagt i dels at
videreudvikle service, brugervenlighed og teknisk tilgængelighed på www.htk.dk, dels at gennemføre tilsvarende forbedringer på alle institutions- og skolehjemmesider m.v. et arbejde, der er i fuld gang.
Forældre- og elevsider på skolerne
Skolerne har allerede taget det nye redskab "Skoleporten" i
brug til deres hjemmesider. Skoleporten er et system, som
også gør det muligt for skolerne at oprette særlige webfora
til klasserne, til forældrene og til lærerne indbyrdes - også
på tværs af skolerne. Skolerne går igang i første halvår
2007, og målet er, at de nye tilbud er etableret fra skoleåret 2007/2008.

Kåringen forpligter, og arbejdet med at forbedre brugervenlighed m.m. fortsætter på kommunens øvrige hjemmesider
- her for eksempel Parkskolens nye hjemmeside.

En række daginstitutioner og klubber er allerede i gang
med at reetablere deres hjemmesider i den nye version af

ret udvalgte skolers eller daginstitutioners profil på en ræk-

programmet Sitecore, som www.htk.dk også er opbygget i.

ke områder. Sammenlignelig brugerinformation er et lov-

Det vil give flere forbedringer på hjemmesiderne - blandt

krav fremover.

andet muligheden for at abonnere på nyt fra den enkelte
hjemmeside.

Indsatsen på kommunens mange hjemmesider er således i
tråd med byrådets og direktionens fokus på udvikling af

Sammenlignelig brugerinformation

kommunens borgerservice i 2007.

Skoler og daginstitutioners hjemmesider vil desuden blive
udstyret med faciliteten "Sammenlignelig brugerinformation". Det indebærer, at man med få klik kan få præsente-

Birgitte Skou Andersen
Informationschef, Byrådscentret/Informationsafdelingen
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Kommunalreformen:

Vi skal løse nye opgaver
fra 1. januar
Kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007. For borgere og virksomheder i
Høje-Taastrup Kommune betyder det én indgang til det offentlige - nemlig kommunen.
Mange flere opgaver løses af kommunen fra
denne dato. For at gøre det nemmere at orientere sig om forandringerne, bringes en
oversigt her. Klip den eventuelt ud og gem
den.
Pas og kørekort

z

modtagere af kontanthjælp

z

ledige med sociale eller personlige problemer.

Alle sygemeldte - uanset om de har arbejde eller ej - er også tilknyttet Jobcentret.
Jobcenter Høje-Taastrup tager sig af at:
z

få ledige i arbejde

z

rekruttere personale til virksomheder og opslag af stillinger

z

fastholde i job

z

etablere flex- og skånejob

z

give råd og vejledning ved jobskifte.

Pas og kørekort udstedes af Borgerservice på rådhuset, og
altså ikke mere af politiet. Det betyder bedre åbningstider,
når man skal have pas eller kørekort, og at endnu flere opgaver nu kan løses hurtigt i Borgerservice.
Pas og kørekort kan i øvrigt udstedes i alle kommuner. Der
er nemlig ikke noget krav om, at det skal ske i den kommune, man bor i.

Alle ledige skal henvende sig til det nye Jobcenter.
Udbetaling af penge
Ydelsesservice, der udbetaler penge, har til huse i samme
bygning som jobcentret. Her udbetales bl.a.:

Ansøgninger om pas og kørekort behandles ikke mere af politiet, men af kommunen.

z

kontanthjælp

z

sygedagpenge

z

andre individuelle, økonomiske ydelser.

Ledighed og beskæftigelse

Ydelsesservice tager sig også af refusion til virksomheder for

Jobcenter Høje-Taastrup står for alt, hvad der har med le-

alle sygemeldte.

dighed at gøre - også den funktion AF (Arbejdsformidlingen)
har haft gennem årene.

Sprogcenter Høje-Taastrup og en række afklaringsprojekter
for ledige holder også til i bygningen. Den lokale arbejdsfor-

Alle ledige er tilknyttet Jobcentret. Det gælder altså:
z

modtagere af arbejdsløshedsdagpenge
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midlig Jobexpress ligger fortsat i Taastrupgård.

Kommunalreformen:
Adresse, telefonnummer og buslinier

Specialundervisning for voksne

Jobcenter Høje-Taastrup ligger på Erik Husfeldts Vej 2 og

Alle henvendelser om specialundervisning for voksne skal

har telefon 43 35 39 00. Buslinie 119 kører til døren i mor-

ske til Høje-Taastrup Kommune. Det er også kommunen,

gen- og eftermiddagstimerne, og buslinierne 117 og 118

der skal vejlede borgerne. Specialundervisning kan f.eks.

kører hver 20. minut til Nørreby Torv ca. 300 meter fra

være undervisning af ordblinde eller af borgere med et

Jobcentret.

syns- eller hørehandicap.

Sociale institutioner

Specialundervisning for børn

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for seks nye sociale

Al rådgivning og vejledning i forbindelse med børn med

institutioner. Der er derfor nu mulighed for at skabe en

særlige behov foregår hos kommunen. Det gælder børn fra

sammenhæng med de tilbud, kommunen har på området i

0-18 år, der:

forvejen. De nye institutioner er:

z

er udviklingshæmmede

z

har gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Slejpner, der er en døgninstitution for unge mellem 14 og

z

har opmærksomhedsforstyrrelser

17 år.

z

har vanskeligt ved at koncentrere sig.

z

z

Frøgaard Allé, der er et botilbud for udviklingshæmmede
voksne.

Kommunen har også det fulde ansvar for:

z

Vestervænget, der er et botilbud for sindslidende.

z

specialskoler

z

Taxhuset, der er et botilbud for voksne med vidtgående

z

specialklasser

fysiske handicaps og senhjerneskadede.

z

særlig støtte i almindelige institutioner og skoler.

z

z

Blå Kors Behandlingshjem, der tilbyder behandling for alkoholmisbrug.

Behandling af misbrug

Blå Kors Pensionat, der har døgnpladser for alkoholikere.

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for behandling af
stof- og alkoholmisbrug, og for at de nødvendige tilbud fin-

Kommunen står også for tilsyn med private tilbud på områ-

des. Det er også kommunen, der skal vejlede misbrugere.

det.

Kommunen sørger for, at de nødvendige tilbud findes, når
det gælder stof- og alkoholmisbrug.
Genoptræning
Kommunen har ansvaret for al den genoptræning, som
foregår, efter at borgerne er udskrevet fra hospitalet.

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for seks nye sociale
institutioner bl.a. for handicappede.

Konkret er det kommunen, der sørger for al ikke-specialiseret genoptræning af borgere i alle aldre. Det forudsætter
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Kommunalreformen:
dog, at borgeren har fået en træningsplan fra et hospital

Sammen med Regionen har kommunen desuden ansvaret

og er henvist til genoptræning i kommunen. Specialiseret

for tilbud om forebyggelse til borgere, som allerede har en

genoptræning vil stadig ske på det hospital, der henviser til

diagnose. Det kan f.eks. dreje sig om rygestop-tilbud, kost-

genoptræning. Specialiseret genoptræning kræver f.eks.

vejledning, vejledning om fysisk aktivitet og rådgivning om

specielt udstyr, eller at der er en læge tilstede.

livsstil til kronisk syge borgere.

Hjælpemidler
Høje-Taastrup Kommune føjer disse hjælpemidler til listen
over ansvarsområder:
z

Arm- og benproteser

z

Optiske synshjælpemidler

z

IT-baserede kommunikationshjælpemidler

z

Høreapparater og tilhørende batterier

Kommunen beslutter, om disse hjælpemidler kan bevilges,
men på baggrund af indstillinger fra Regionen. Hvad angår
handicap-biler har Høje-Taastrup Kommune det fulde ansvar for bevillingerne.

Det er kommunens opgave at fremme den generelle folkesundhed og dermed være med til at forebygge sygdom.

Byrådet behandler for tiden et forslag til en ny sundhedspolitik. Politikken lægger rammerne for, hvordan opgaven med
forebyggelse og sundhedsfremme skal gribes an.
Natur og miljø
Kommunen løser opgaver inden for de love, der gælder på
natur- og miljøområdet. Opgaverne dækker blandt andet
Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for flere typer hjælpemidler.

tilladelser, tilsyn og klagesager. Der er tale om disse love:
z

Borgere og kommunalt ansatte kan som hidtil benytte
Hjælpemiddelcentralen i Rødovre for at få rådgivning om

Miljøbeskyttelsesloven (f.eks. virksomhedstilsyn og -godkendelser og beskyttelse af jord og grundvand)

z

hjælpemidler.

Råstofloven (tilladelser og tilsyn ved udvinding af råstoffer)

z

Forbyggelse og sundhedsfremme

Vandforsyningsloven (f.eks. tilladelser til indvinding og
boring, tilladelser til bortledning af grundvand og vand-

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for den generelle fol-

ressource-planer)

kesundhed, når det gælder forebyggelse og sundhedsfrem-

z

Vandløbsloven (administration af vandløb)

me. Opgaven er at skabe rammer for, at borgerne kan leve

z

Jordforureningsloven (tilladelser til bygge- og anlægsar-

et sundt liv.
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bejder på forurenede grunde)

Kommunalreformen:
z

Miljømålsloven (handleplaner for vandområder)

z

Naturbeskyttelsesloven (f.eks.fredninger, beskyttelsesliner
og adgang til naturen)

z

Museumsloven (fortidsminder og sten- og jorddiger).

Kommunen står fortsat for også at udføre de mere praktiske
opgaver på natur- og miljøområdet. Dog er opgaverne udvidet med åer, moser og fortidsminder.

Endnu flere opgaver inden for natur- og miljøområdet løses
af Høje-Taastrup Kommune.
Samtlige veje - undtagen motorvejen - er i kommunale
hænder.

Veje
Med overtagelsen af amtets veje har Høje-Taastrup Kommune ansvaret for samtlige veje inden for kommunens grænser
- undtagen Holbækmotorvejen. Kommunen skal derfor sørge
for at vedligeholde og renholde samtlige veje, sørge for skiltning, trafiklys osv.
Med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse har kommunerne dog lavet en aftale med Vejdirektoratet om at sørge
for det på de tidligere amtsveje i overgangsvinteren 06/07.
Kollektiv trafik
Et trafikselskab står for al busdrift på Sjælland og øerne. Trafikselskabet betaler for de overordnede busruter, primært Sbusserne. De andre busruter i kommunen betaler Høje-Taastrup Kommune for og bestemmer derfor også, hvordan
busserne skal køre. Mange af ruterne går dog over kommunegrænserne. Det kræver derfor, at Høje-Taastrup Kommune
samarbejder med de involverede kommuner.
Erhvervsservice
Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for erhvervsservice,
som omfatter servicering af eksisterende virksomheder og
iværksættere med rådgivning og vejledning.
Birgitte Thorsen og
Thomas Vaaben Søgaard,
Byrådscentret

Kommunen har stor indflydelse på den kollektive trafik.
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Kommunalreformen:

Taastrup Teater væksthus
for musical-talenter
Taastrup Teater skal være væksthus for unge
musical-talenter. VækstHuset har tidligere
haft base på Gladsaxe Teater, der nu er lukket. Det er Kulturministeriet og Københavns
Amt, der har besluttet, at talenterne skal findes og udvikles på Taastrup Teater.

Blandt partnerne indenfor undervisningssektoren er HøjeTaastrup Gymnasium, Roskilde Universitetscenter, Copenhagen Business School, Odsherred Teaterskole, CEUS-Handelshøjskolecenter og Business Education Center i Ballerup.
Partnerne indenfor kunstsektoren hentes først og fremmest
fra Taastrup Teaters tætte forbindelser til teatre i England.
En studierejse til West End i London indgår i undervisnings-

Kulturministeriet og Københavns Amt har besluttet, at

forløbet på VækstHuset.

Taastrup Teater skal videreføre det musikdramatiske væksthus for unge musical-talenter. Væksthuset har hidtil har

Mogens Holm

haft base på Gladsaxe Teater. Det bliver dermed den Kø-

teaterleder,

benhavnske Vestegn, der skal bidrage til at finde talenter

Taastrup Teater

og udvikle den musikdramatiske scenekunst i Danmark.
Der er tale om en fire-årig millionbevilling.
Musikdramatisk VækstHus bliver en selvstændig enhed på linje med TeaterKliken (teatrets
dramaskole for børn). Væksthuset får sin egen
ledelse og egne lærerkræfter samtidig med, at
teatret står til rådighed med kunstneriske og
organisatoriske input. Det kan f.eks. være de
erfaringer, teatret har med rekruttering af
unge med anden etnisk baggrund end dansk.
Professionelle krav
Væksthus-projektet indeholder en undervisningsdel og en forestillingsdel, hvor sidstnævnte munder ud i produktionen af en musical. Det er hensigten først at give eleverne
mulighed for at fordybe sig og få indsigt i de
sceniske værktøjsfag. Bagefter får de så et
førstehåndsindblik i den professionelle branches krav og publikums forventninger.
Undervisningen starter i første halvdel af
2007. Inden da gennemføres optagelsesprøver og -samtaler, som sikrer, at de gensidige
forventninger mellem elever og væksthus er
afstemt. Unge mellem 18 og 23 år kan søge.
Internationalt netværk
I og med at VækstHuset placeres på et professionelt teater, kommer det til at indgå i en
vifte af samarbejds-konstellationer. Det sikrer,
at det pædagogiske og kunstneriske niveau
hele tiden opdateres, og at de unge kan tilbydes en bred kontaktflade.
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Ny børnepolitik styrker
sammenhæng i vores indsats
Byrådet har netop vedtaget de grundlæggende værdier og holdninger for kommunens nye
børnepolitik. En ændring af lovgivningen betyder, at alle kommuner inden udgangen af
2006 skal have udarbejdet en sammenhængende børnepolitik. Samtidig skal der udarbejdes standarder for sagsbehandlingen.

spekt for og medinddragelse af familiens tanker, ønsker og
behov. Forældrene har det primære ansvar for deres børns
trivsel, opdragelse og udvikling. Forældrenes ressourcer og
kompetencer ses desuden som værdifulde i forhold til barnets udvikling og trivsel.
Byrådets holdning er også, at ethvert barn er enestående og
udvikler sig i samspil med de fællesskaber, det indgår i. Udgangspunkt er altid barnets tarv, og der lægges i den nye

Børnepolitikken skal danne rammen for den samlede ind-

børnepolitik vægt på, at kommunens generelle tilbud - især

sats over for samtlige børn og unge i kommunen, Den skal

institutioner og skoler - som udgangspunkt rummer alle

desuden udstikke de rammer og standarder, som kommu-

børn og unge.

nens fagpersoner skal udføre arbejdet indenfor. Børnepolitikken fokuserer også på en sammenhæng mellem de al-

Hvad mener brugerne?

mindelige tilbud på børneområdet og indsatsen over for

Næste skridt er at høre, hvad kommunens brugere og sam-

udsatte børn og unge.

arbejdspartnere mener om den ramme, politikerne har lagt.
Børnepolitikkens værdigrundlag er derfor sendt i høring i pe-

Ordet sammenhæng er vigtigt i den nye politik. Formålet er

rioden fra 1. december til 31. januar 2007.

nemlig at styrke "den røde tråd" i den kommunale organisation - dels at skabe sammenhæng mellem politiske mål

Borgerpanelet vil også blive inddraget. På kommunens

og den konkrete indsats over for børn og unge, dels at den

hjemmeside er der information om borgerpanelet, og her

røde tråd skal findes på tværs af de forskellige områder, der

kan man også tilmelde sig panelet. Høringssvarene behand-

har med børn og unge at gøre.

les af Byrådet i marts. Derefter vil kommunen informere om
de ændringer, som svarene eventuelt giver anledning til.

I tilknytning til børnepolitikken skal der også udarbejdes
standarder for sagsbehandlingen på området - netop for at

Fra politik til handling

sikre sammenhængen.

Den nye børnepolitik er en politik på vej. Det betyder, at politikkens børnesyn, vision og målsætninger i løbet af 2007-

Børnepolitikkens værdier og holdninger

2009 foldes ud i handlingsplaner og delpolitikker for under-

De grundlæggende værdier og holdninger dækker bl.a., at

visning, dagtilbud, ungdom, fritid osv.

kommunen skal møde børn, unge og deres familier med re-

Blitz
Digital julestemning: En gør det selv på nettet-julekalender
spreder igen i år hygge og julestemning på kommunens hjemmeside www.htk.dk. Alle inviteres til at deltage i årets julekalenderquiz, hvor det gælder om at svare på spørgsmålet i dagens låge.
Der er nye spørgsmål alle dage til og med den 23. december,
hvor der trækkes lod blandt de rigtige besvarelser. Dagens vinder
får et gavekort sendt med posten. Den 24. december trækkes
der lod blandt samtlige deltagere om den store kurv med lækkerier til nytår. I øvrigt kan du også sende digitale julekort fra
www.htk.dk!

11

Parkskolen og
"Attention Mobning"
Fjerde årgang fik løst nogle problemer, og
resten af Danmark fik lov at kigge med og
tage ved lære, da DR TV fulgte cand.psyk.
Helle Høibys arbejde med klassen. Parkskolen
arbejder videre med psykologens model.

var der i kassen, da holdet forlod Parkskolen, så det var

En indsats på Parkskolen sidste vinter blev pludselig en del

Alle forældre havde på forhånd givet tilladelse til optagelsen

af en landsdækkende kampagne mod mobning.

og fik forevist resultatet inden udsendelsen blev vist. Hvad

En pædagogisk dag for alle medarbejdere og et efterføl-

man synes om filmen, må være op til den enkelte at bedøm-

gende forældremøde for alle forældre på skolen var start-

me, men den dækker stort set hele forløbet i metoden. Dog

skuddet. Her fortalte Cand.psyk. Helle Høiby om, hvordan

var der et fælles forældremøde i klassen inden opstarten på

hun via klassemødet bekæmper mobning og fremmer triv-

klassemøderne.

svært at forestille sig, hvilke scener, der ville blive brugt.
Ét var dog sikkert: der var i løbet af det halve år sket en
meget stor forandring i klassen, så vi var ikke i tvivl om, at
vi havde gjort det rigtige ved at bruge Helle Høibys metode.

sel i skoleklasser.
Elevsamtaler i alle klasser
Fra såvel lærerside som forældreside var der et ønske om

På Parkskolen arbejder vi videre med modellen, idet vi i år

at få hjælp til at fremme trivslen på den daværende 4. år-

har indført elevsamtaler i alle klasser lagt på de samme da-

gang. Da DR samtidig ønskede en optagelse med Helle Høi-

toer for hele skolen. De dage er der to voksne på alle klas-

by og hendes metode, blev løsningen at Helle gik ind i ar-

ser, således at den ene kan undervise og den anden intervie-

bejdet på Parkskolen, og at DR optog modellen.

we elever efter Helles metode.

Stærkt medie

Interesserede kan læse mere i Helles bog: "Ikke mere mob-

Selve ideen med udsendelsen: "at være med til at udbrede

ning".

metoden" var jo smuk nok, men vi gjorde os mange tanker

Filmen blev vist på henholdsvis DR2 og DR1 i uge 45.

og bekymringer undervejs, om hvordan børnene ville blive
Lene Andersen

fremstillet i så stærkt et medie. Ca. 50 timers optagelse

Skoleleder, Parkskolen

Blitz
Linie 10 gen-indviet: Torsdag den 16. november fejrede 10. klasse-centret Linie 10 skolens
"gen-indvielse" i nye lokaler på samme adresse,
nemlig Erik Husfeldtsvej 2 - nu indgang E. Linie
10 er flyttet til nye lokaler med hovedindgang
på bygningens vestside for at gøre plads til det
nye Jobcenter Høje-Taastrup på bygningens
østside. Borgmester Michael Ziegler forestod
gen-indvielsen sammen med konstitueret skoleleder Thorsten Dyngby, og nogle af de 150 elever og skolens lærere præsenterede i de nye
klasselokaler nutidens moderne undervisning
med digital, interaktiv tavle. Om aftenen fortsatte elever og lærere festlighederne med en
galla-fest.
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Succesfuldt partnerskab om
boligsociale problemer
Effektiv jobformidling til indvandrere, hjælp til mere aktiv
fritid og tilbud til unge kriminelle er nogle af resultaterne af
Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune,
som blev etableret for fire år siden med tilskud fra staten.
Det utraditionelle partnerskab involverede beboere, boligselskaber, kommune, foreningsliv og sågar private virksomheder i boligområderne. Og de mange gode resultater - såvel som det, der ikke lykkedes - var i kikkerten, da Det
Boligsociale partnerskab holdt afsluttende repræsentantskabsmøde den 16. november.
Det Boligsociale Partnerskab rettede sig primært mod tre
målgrupper: Voksne arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, Unge samt Indvandrere og flygtninge. Og i de tre boligområder Charlotteager, Taastrupgård og
Torstorp blev forskellige projekter iværksat, der rettede sig mod netop disse målgrupper.
Skoletrætte
Mellem Erhvervscentret og 10.-klasseskolen
Linie 10 etableredes samarbejde om Projekt
Nye Muligheder, som gav en række særdeles skoletrætte drenge et alternativt tilbud om skolegang.
Både første og andet hold samlede med stor succes
nogle unge op, som hidtil havde haft dårlige erfaringer med skolen.
I Charlotteagers Aktivitetshus blev etableret en
lektiecafé. Lektiecaféen indledte et samarbejde
med Ungdommens Røde Kors, som kører caféen i
dag. I Charlotteager startede også sprogundervisning for

16 sider tema-avis i Lokalavisen Taastrup den 15. november præsenterede de mange projekt-erfaringer fra Det Boligsociale Partnerskab mellem boligselskaber, foreninger,
virksomheder og kommune.

ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, og også
denne aktivitet fortsætter i Aktivitetshuset. Det Boligsociale
Partnerskab tog også initiativ til et pilotprojekt rettet mod

ny helhedsplan for de fremadrettede aktiviteter, der skal

yngre hashmisbrugere.

styrke området og dets beboere.

Jobexpres og A-hold

Helhedsplaner og Kulturring

I Taastrupgård etableredes blandt andet Jobexpres, som er

Den positive udvikling skal fortsætte med de nye helheds-

blevet landskendt for sin succes med at hjælpe indvandrere

planer for boligområderne og det kommende projekt Kultur-

og flygtninge i arbejde ved at fokusere på deres ressourcer

ringen, der tager nye initiativer op og binder Taastrup By-

og yde tæt støtte til den nyansatte og virksomheden i be-

midte sammen med området ved Taastrup Teater og

gyndelsen.

Taastrupgård. Resultater såvel som fremtidsplaner blev

Desuden etablerede man i Taastrupgård projektet A-holdet,

præsenteret i en 16-sider tema-avis i Lokalavisen Taastrup

der havde som mål at hjælpe unge kriminelle ud af krimi-

den 15. november - ekstra eksemplarer fås hos boligsocial

naliteten og over i en livsbane, hvor de fastholder et arbej-

koordinator Didde Henriksen, diddehe@htk.dk eller lokal

de, tager ansvar for deres liv og ophører med stofmisbrug.

1559.

A-holdet vil fortsætte som aktivitet i den nye helhedsplan
for Taastrupgård. Også Charlotteager har fået vedtaget en

Birgitte Skou Andersen
Informationschef, Byrådscentret/Informationsafdelingen
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Rabat på legetøj og
kontorartikler
Ny og bedre aftale på legetøj
Legetøjsleverandørerne Padborg, Krea, Rabo og Brio er fusioneret - i dag hedder leverandøren Rabo-Brio BB A/S.
Kommunen har fået en ny og bedre aftale, og du får derfor
bedre rabatter.
Rabat på kontorartikler og materialer
Fra den 1. januar 2007 opfordrer vi alle til at handle kontorartikler, tonerpatroner og beskæftigelses-materialer (alt
til klippe-klistre leg og lignende) hos Lyreco. Vi er nemlig

Abena A/S

Kirudan A/S

blevet stillet besparelser på 10 pct. i udsigt. Vores nuvæ-

Altikon A/S

Lyreco

rende leverandører f.eks. AV form, Remmer, Creative Com-

Av form

Merrild Coffee Systems

pany skulle ikke kunne matche de priser, vi har fra januar

BC Catering

Nordisk Skoletavle Fabrik

2007 hos Lyreco.

Bent Brandt

A/S

Dansk Belysnings Service

Padborg Legetøj ApS

Der er tale om en SKI-aftale, og du skal oplyse Høje-Taas-

DICA A/S

Papyrus

trup Kommunes SKI nr. 5790000360871, når du handler.

Ergoteam A/S

Phonic Ear A/S

Er du ikke enig i, at den nye aftale er billigere, så giv os

EXAKT

Rabo A/S

meget gerne besked.

Frydenholm A/S

Remmer og Friedlænder A/S

Huntleigh

SCA Hygiene Products A-S

Elektronisk handel

Hørkram A/S-SKI

Snehvide A/S

Du kan handle elektronisk i vores e-handelssystem hos

Johnson Diversery

Tønnesen

disse leverandører:
Indkøbsfunktionen,
Økonomi- og Analysecentret

Nyt fra Feriefonden
Sneen daler, men græsset vil grønnes igen,
og Feriefondens huse vil stå indbydende
klar!

Telefoniske henvendelser kan kun ske mandag mellem kl.
09.00 og kl. 12.00.
Ændring i skiftetidspunkt

Renovering

Skiftedag i højsæsonen er lørdag/lørdag og i resten af året

I løbet af vinteren gennemføres der en tiltrængt renove-

fredag/fredag. Lejer skal først være ude af huset på skifte-

ring af badeværelserne i de nordlige huse. Det vil - sam-

dagen kl. 12.00, og ny lejer kan rykke ind kl. 14.00. Booker

men med maling af den indvendige beklædning på Rådyr-

man feriehuset for en weekend, kan lejer fortsat råde over

vej og øvrige renoveringstiltag - få feriehusene til at

huset indtil mandag kl. 10.00 uden ekstrabetaling.

fremstå mere indbydende.
Udlevering af nøgler
Ingen online-booking

Nøgler til feriehusene kan hentes i rådhusets information i

På grund af svære startproblemer besluttede bestyrelsen

ugen op til lejeperioden og afleveres samme sted snarest

sig tidligt i 2006 for at droppe muligheden for online-

muligt efter lejeperioden.

booking.
Ændring i betaling via træk i lønnen
Udlejning og telefontid

Betaling for lejemål i højsæsonen trækker vi i din løn med

Henvendelser om udlejning rettes til Svend Mathiasen via

udgangen af maj måned, mens betaling for øvrige lejemål

mail-adressen svendma@htk.dk eller på tlf. 43 59 14 57.

normalt trækkes i din løn måneden før lejemålet.
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Afbestillingsgebyr

Uændrede udlejningspriser

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at indføre et afbestil-

Højsæson uge 24-37, efterårsferie, juleferie og vinterferie:

lingsbegyr på 400 kr. i højsæsonen og 150 kr. for øvrige pe-

Ugeleje kr. 1900, Weekendleje kr. 675, Døgnleje kr. 275

rioder, hvis der meldes afbud mindre end en måned før lejeperioden, og der ikke sker en genudlejning.

Øvrige perioder:
Ugeleje kr. 1450, Weekendleje kr. 500, Døgnleje kr. 225

Pensionister
Vores pensionerede kollegaer har normalt mulighed for at
aftale leje af feriehusene, dog tidligst en måned før lejepe-

På vegne af Feriefonden

rioden.

Svend Mathiasen

Lej et sommerhus!
Lejeansøgning for
højsæsonen ferieåret 2007
Højsæson: Uge 24 - uge 37, begge inklusive!
Følgende huse er til udlejning:
Hus
Hus
Hus
Hus

nr.
nr.
nr.
nr.

1.:
3.:
5.:
6.:

Antal sovepladser:

Irisvej 20, Marielyst, 4873 Væggerløse
Rådyrvej 33, Høve Strand, 4550 Asnæs
Møståen 1 B, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl.
Pajesøvej 19, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl.

6
7
8
4

Ugelejen i højsæsonen er for hvert enkelt hus: Kr. 1.900.
Lejeperiode: Lørdag fra kl. 14.00 til følgende lørdag kl. 12.00.

Ansøger:

(skriv tydeligt)

CPR-nr:
Navn:
Arbejdssted:
Privatadresse:
Postnummer og by:
Tlf. arbejde:
Tlf. privat:
Den ønskede ferieperiode er uge nr.:

Alternativt uge nr.:
Kun én uge

Jeg ønsker at leje hus nr.:

Max. 4 uger

Alternativt hus nr.:
Kun ét hus

Antal voksne/børn:

/

Max. 3 huse

Ansøgningsdato:

/

Ansøgers underskrift
Ansøgningen

skal være Kontrolafdelingen på Rådhuset i hænde
senest den 6. februar 2007 kl. 12.00.

Besked om resultatet af lodtrækningen sendes til ansøgerne i uge 7. 2007
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Solidarisk barselsfond
Fra 1. januar 2007 skal alle kommunens arbejdspladser bidrage til en solidarisk finansiering af vikarudgifterne ved orlov til barsel
og adoption.

Fast procentandel af lønbudget
Der skal til det formål oprettes en såkaldt barselsfond,
hvorfra både indkomne dagpengeindtægter og den yderligere refusion vil blive udbetalt til de enkelte arbejdspladser.
Administrationen foreslår efter indstilling fra Hovedudvalget,
at fonden finansieres via en "forsikringspræmie", der op-

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået

kræves som en fast procentandel af de enkelte kommunale

aftale om, at der med virkning fra 1. januar 2007 skal

områders lønbudget.

etableres en udligningsordning af udgifterne til barsels- og
adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økono-

Et område er defineret ud fra en overordnet afgrænsning,

misk udligning mellem samtlige kommunale arbejdspladser

f.eks. folkeskolerne, biblioteker og idræts- og svømmehal-

i Høje-Taastrup Kommune og dermed understøtte et ar-

ler. Der er altså tale om en solidarisk finansiering, hvor det

bejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

skal understreges, at den enkelte arbejdsplads i tilfælde af
barselsorlov modtager den aftalte refusion, uanset områ-

100 % dækning

dets bidrag til fonden.

Hovedudvalget behandlede i september 2006 et forslag til
ordningen. Hovedudvalget indstillede, at ordningen bør gi-

Forsikringsbidrag

ve 100 pct. dækning af udgiften til vikar i orlovsperioden.

Konkret betyder det, at alle områder ud af lønsummen skal

Det betyder, at en arbejdsplads vil modtage en refusion

betale et "forsikringsbidrag" til ordningen, og disse penge

bestående af dagpengerefusionen samt forskellen op til vi-

kanaliseres herefter tilbage til de områder, som får medar-

karens løn.

bejdere på barsels- eller adoptionsorlov.

Denne refusion af udgifterne til vikar kræver selvfølgelig,

Den endelige udformning og finansiering af ordningen skal

at der er nogle penge at omfordele. Barselsdag-pengerefu-

godkendes af Byrådet i december. Når ordningen er ende-

sioner udgør i dag en indtægt for Høje-Taastrup Kommune

ligt godkendt, vil administrationen sørge for, at alle praktis-

på ca. 10 mio. kr. på årsbasis. Administrationen har på

ke omstændigheder mv. vedrørende ordningen bliver ud-

den baggrund skønnet, at barselsudligningsordningen vil

meldt til samtlige medarbejdere og ledere.

skulle udbetale i alt ca. 20 mio. kr. på årsbasis: dagpengerefusionerne på 10 mio. kr. plus forskellen op til vikarlønnen, yderligere ca. 10 mio. kr.

Niels Ougaard
Økonomikonsulent, Økonomi- og Analysecentret

Orlov til adoption eller barsel og dermed
udgifter til vikar skal ikke være den enkelte arbejdsplads' økonomiske hovedpine: Fra 1. januar 2007 oprettes en fælles barselsfond for kommunens
arbejdspladser. Foto: Ken Thomsen.
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Undgå problemer med udbetaling af din løn
Hvis du vil undgå problemer med udbetaling
af din løn i januar, skal du læse dette. Du
skal nemlig vide, om du skal aflevere dit skattekort eller ej. Erfaringen viser, at nogle afleverer skattekortet, selv om de ikke skal,
mens andre ikke afleverer det, selv om de
skal. Det betyder rod i lønudbetalingen. Få
derfor klar besked her.

nye skattekort til LPC. Sker der ændringer i løbet af 2007,

Find dig selv her og læs:

Timelønnet personale:

Personale med fast månedsløn

Ansat før 1. oktober

Ansat før 1. oktober

LPC modtager kun elektronisk oplysning om din trækpro-

Løn- og Personalecentret (LPC) modtager som hovedregel

cent. Hvis du ønsker, at vi skal bruge dit hovedkort eller fri-

dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT ved årsskiftet.

kort, skal du sende det til LPC.

skal du altid sende dit skattekort til LPC.
Frikort
Ansatte med frikort skal altid aflevere dette til LPC.
Afleveringsfristen er for:
forudlønnede: 6. december 2006.
bagudlønnede: 5. januar 2007.

På din forskudsopgørelse - side 2 midtpå - og på selve skattekortet kan du se, hvem skatteoplysningerne overføres til.

Hvis du er vikar og ønsker, at vi bruger dit fulde fradrag,

Står der Høje-Taastrup Kommune, skal du ikke sende dit

skal din leder have en skriftlig erklæring på, at du ikke be-

skattekort.

nytter fradraget andre steder.

Kan oplysningerne ikke overføres elektronisk, f.eks. hvis du

Ansat 1. oktober 2006 eller senere

har flere arbejdsgivere, vil der i stedet stå, at du skal afle-

Hvis du er ansat efter 1. oktober 2006 skal du altid aflevere

vere skattekortet til din arbejdsgiver. Du skal så sende

dit skattekort.

hovedkortet til den arbejdsgiver, hvor dit fradrag skal benyttes.

Ændrede forskudsoplysninger
Hvis du har ændret dine forskudsoplysninger, vil det fremgå

Ansat 1. oktober 2006 eller senere

af dit nye skattekort, om oplysningerne er sendt til Høje-

Hvis du er ansat efter 1. oktober 2006 skal du altid aflevere

Taastrup. Hvis de ikke er, skal du selv sende dit nye skatte-

dit skattekort.

kort til LPC. Sker der ændringer i løbet af 2007, skal du altid sende dit skattekort til LPC.

Ændrede forskudsoplysninger
Hvis du har ændret dine forskudsoplysninger, vil det fremgå

Afleveringsfristen er 5. januar 2007.

af dit nye skattekort, om oplysningerne er sendt til Høje-

Inge Møller

Taastrup Kommune. Hvis de ikke er, skal du selv sende dit

projekt- og personalekonsulent
Løn- og Personalecentret

Personalebladet i 2007
Personalebladet "Nyt fra Høje-Taastrup
Kommune - din arbejdsplads" udkommer
i 2007 på følgende dage:
Nr. 1 - Mandag den 6. februar 2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 15.
januar 2007.
Nr. 2 - Mandag den 30. april 2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 10.
april 2007.
Nr. 3 - Mandag den 11. juni 2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 21.
maj 2007.

Nr. 4 - Mandag den 3. september
2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 13.
august 2007.
Nr. 5 - Mandag den 22. oktober 2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 1.
oktober 2007.
Nr. 6 - Mandag den 10. december
2007
- afleveringsfrist til
Informationsafd@htk.dk mandag den 18.
november 2007.

Materiale sendes til
informationafd@htk.dk tekst og billeder
hver for sig!
Aftal gerne i forvejen med Informationsafdelingen, hvis du har emner til
personalebladet - så kan vi hjælpe dig
med vinklen på din historie, forslag til illustrationer m.m.
Birgitte Skou Andersen
Informationschef, Byrådscentret/Informationsafdelingen
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Fødselsdage og jubilæer
Fredag den 8. december 2006
Områdeleder Birgitte Jacobsen Schafer, Børnehaven Korshavegård,
50 års fødselsdag

Onsdag den 10. januar 2007
Social- og Sundhedshjælper Linda
Marx, Aften/ Nat - Distrikt Fløng Sengeløse, 50 års fødselsdag

Lørdag den 3. februar 2007
Pædagogmedhjælper Laila Snestrup
Bomark, Sct. Georggårdens Vuggestue, 50 års fødselsdag

Søndag den 10. december 2006
Dagplejer Anny Margit Vigholt, Dagplejen, 50 års fødselsdag

Mandag den 15. januar 2007
Overlærer Jens Sig Wadsholt, Grønhøjskolen, 50 års fødselsdag

Lørdag den 3. februar 2007
Bibliotekar Mette Mundt Ottesen,
Børnebiblioteket, 50 års fødselsdag

Afskedsreception Fællestilidsmand Vilfred Post, Driftsbyen, går på pension.
Alle er velkomne til afskedsreception
mandag den 11. december kl. 13-15 i
Driftsbyens kantine på Lervangen.

Søndag den 21. januar 2007
Assistent Ulla Kjerrumgaard, SFO
Sengeløse Skole, 50 års fødselsdag

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

Onsdag den 20. december 2006
Pædagogmedhjælper Lene Nødskou,
Børnehaven Lindevang,
50 års fødselsdag
Torsdag den 21. december 2006
Rengøringsassistent Daniela Rozycki,
Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag
Søndag den 24. december 2006
Sundhedsplejerske Inger Lise Randbøll Rasmussen, Sundhedsplejen,
50 års fødselsdag
Lørdag den 30. december 2006
Specialarbejder Michael Binder, Vejvæsnet, Driftsbyen, 50 års fødselsdag
Mandag den 1. januar 2007
Teknisk servicemedarbejder Henrik
Corydon Larsen, Fløng Svømmehal,
25 års jubilæum
Mandag den 1. januar 2007
Dagplejer Anita Birthe Sørensen,
Dagplejen, 25 års jubilæum
Søndag den 7. januar 2007
Områdeleder Bente Inge Laursen,
Daginstitutionsafsnit, 50 års fødselsdag

Torsdag den 25. januar 2007
Pædagogisk leder Søren Fogde, Daginstitutionen Taastruphøj,
50 års fødselsdag
Fredag den 26. januar 2007
Assistent Eydna Mellemgaard, Familiehuset, 50 års fødselsdag
Søndag den 28. januar 2007
Lærer Hans P.Gabrielsen, 10. klasse
skole, 50 års fødselsdag
Søndag den 28. januar 2007
Teknisk servicemedarbejder Leif Andersen, Charlotteskolen,
50 års fødselsdag
Søndag den 28. januar 2007
Rengøringsassistent Ena Kløverhøj,
Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag
Tirsdag den 30. januar 2007
Hjemmevejleder Tone Johanne Ørskog, Distrikspsykiatrisk Center- Pensionsafsnittet, 50 års fødselsdag
Torsdag den 1. februar 2007
Skolepsykolog Keld Gregersen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning,
25 års jubilæum

Blitz
Blitz: Den 2. og 3. november løb årets revy af stablen under titlen “Hva´ - hvor ska´ vi hen du?” Revyholdet årgang 2006 bestod af Lissy Henriksen,
Liselotte Andresen, Michael Nørhave, Ea Molzen,
Susanne Messel, en unavngiven, batteridreven kat
og med Torben Puggaard ved klaveret. Holdet leverede en underholdende forestilling med bid, hvor
især vores borgmester fik et par kærlige ord (og
katten) med på vejen. På billedet præsenterer holdet deres udgave af den nye borgerlige sangbog.
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Velkommen til de nye social- og
sundhedshjælperelever
Velkommen til de nye social- og sundhedshjælperelever, som er
startet i Høje-Taastrup Kommune den 15. september 2006.
På billedet ses bagerst fra venstre: Nurten Diken, Jeanette
Henriksen, Karina Thomsen, Beat Mathez, Allan Flessum, Maj-Britt
Poulsen og Rushan Kara. I midten: Mia Gjertsen og Nadia Hansen. Forrest fra venstre: Anette Nielsen, Sara Kvist, Karin Petersen og Nergiz Kurt.
Annette Grøn
Uddannelseskonsulent, Ældre- og Handicapcentret

Velkommen til
ny teknisk direktør

Velkommen til ny
institutions- og
skolechef

Høje-Tastrup Kommunes nye teknis-

Før han kom til Bramsnæs Kommu-

Vi får ny centerchef for Institutions-

ke direktør kommer fra Bramsnæs

ne, var Jørgen Lerhard forvaltnings-

og Skolecentret. Han hedder Holger

og Ny Lejre Kommune: Kommunaldi-

chef i Tølløse Kommune. Tidligere

Olsen og kommer fra en stilling som

rektør i Bramnæs Kommune og di-

har han været ansat blandt andet i

vicedirektør i Albertslund Kommune,

rektør med ansvar for det tekniske

flere ministerier og på Rigshospita-

hvor han tidligere har fungeret som

område i Ny Lejre Kommune Jørgen

let.

skolechef. Han tiltræder stillingen

Lerhard tiltræder den 1. januar 2007
som vores nye tekniske direktør.
Jørgen Lerhard er uddannet

som centerchef den 1. januar 2007.
Jørgen Lerhard er 46 år og bor i Vindinge ved Roskilde sammen med sin

Holger Olsen er 52 år, bor i Roskilde

hustru og deres to store børn.

og er far til to voksne sønner på 21

cand.scient.adm. fra Roskilde Uni-

og 24 år.

versitetscenter i 1985. Han har været kommunaldirektør i Bramsnæs
Kommune gennem snart fire år - en
periode, hvor kommunen blandt andet har haft stærkt fokus på udvikling af borgerbetjening og digitalisering af service og arbejdsprocesser.
Forud for dette var Jørgen Lerhard
forvaltningschef for det tekniske område i Bramsnæs Kommune, hvor
han blandt andet har stået i spidsen
for opførelse af nyt folkebibliotek og
nyt plejecenter.

Jørgen Lerhard - ny teknisk direktør
pr. 1. januar 2007.

Holger Olsen - ny chef for Institutions- og Skolecentret.
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Nu er det heldigvis igen blevet tid til Informationsafdelingens årlige
marcipangrisebassekonkurrence. Du har nemlig mulighed for at
vinde en dejlig, dejlig marcipangris, hvis du er i stand til at finde ud
af, hvor mange julenisser (som den på kuponen), der gemmer sig i
dette nummer af personalebladet. Nissen på kuponen er kun et eksempel og skal ikke tælles med.
Marcipangrisebassekonkurrencen er voldsomt populær. Det er faktisk utroligt så mange kuponer, de små grise kan afstedkomme. Vi
har oplevet adskillige medarbejdere kaste sig ind ad døren med kuponen i hånden ved deadline og set lettelsen malet i deres ansigter,
når de opdager, at de ikke er kommet for sent. Når vi overrækker
grisen til de udvalgte, har vi ligeledes nydt den enorme glæde, der
er resultatet af at være på den grønne marcipangrisebasse-gren.
Så megen glæde kan man ikke sidde overhørig, og vi har derfor
igen sat hele 10 grise på højkant.
Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og Informationsafdelingen skal
have svarene senest mandag den 18. december kl. 10.00. Du
hører fra os inden jul, hvis du har vundet.
Med julehilsen fra
Informationsafdelingen

Nissekupon
Der er ___ tegnede nisser
i personalebladet
Navn:
Arbejdssted:
Hjemmeadresse:
Postnr:
Tlf.nr. ( om dagen )

Adresse - label

Find nisser
og vind

