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Til samtlige medarbejdere

Kommunaldirektørens hjørne

Det handler om at
gøre en forskel
En attraktiv arbejdsplads er et sted, hvor man kan lide at
komme på arbejde. Når jeg skal sætte ord på, hvad det er,
der har betydning for, om jeg er glad for at gå på arbejde, er
de første to ting, jeg tænker på, de opgaver, jeg skal løse og
de mennesker, jeg skal løse dem sammen med.

Ledere på alle niveauer kan medvirke til at skabe de rette
betingelser for, at det kan ske, og medarbejderne skal også
spille med. Medarbejderen skal selv være klar, når muligheden for at gøre en forskel melder sig. Man skal turde gribe
chancen, når den er der.

Kommunens trivselsundersøgelse peger i samme retning.
Det er opgaverne, lederne og kollegerne, der er i fokus, når
det handler om, hvad der betyder noget for medarbejdernes
trivsel på arbejdspladsen. Det er vigtigt:

På Lederforum havde vi for nylig et inspirerende indlæg
om lederes evne til at organisere deres arbejde i stedet for
at håndtere det. Det er vigtigt, at vi ikke halser bagefter
opgaverne og håndterer dem efterhånden, som de tikker
ind i mailen eller viser sig i døråbningen. De ledere, der
er lykkedes med at organisere arbejdet, har både kunnet
nedsætte deres arbejdsbyrde og samtidig øge tilfredsheden
blandt medarbejderne.

•
•
•
•
•
•
•
•

at have tid og ressourcer til at udføre et godt stykke
arbejde
at opleve sine arbejdsopgaver som meningsfulde
at få den information fra sin leder, som man har brug for
i sit arbejde
at lederen håndterer konflikter på en god måde
at få hjælp af kolleger, når der er brug for det
at samarbejdet fungerer godt på arbejdspladsen
at blive hørt, når ens leder træffer beslutninger, der
vedrører ens arbejdssituation
at opleve, at lederen sætter pris på ens indsats

Som kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune har jeg
gode forudsætninger for at trives på mit arbejde. Jeg har
utrolig mange spændende og udfordrende opgaver, og jeg
har kompetente kolleger - mennesker jeg sætter stor pris på
- som jeg kan løse opgaverne sammen med.
Jeg oplever succes på mit arbejde, når jeg føler, jeg gør
en forskel. Jeg føler, jeg gør en forskel, når jeg opnår den
ønskede reaktion med løsningen af en opgave. Jeg gør en
forskel, når jeg medvirker til at ændre nogle forhold i medarbejdernes hverdag i en positiv retning.
Jeg vil ønske, at mange medarbejdere i kommunen kender
og oplever denne følelse af mening - af at gøre en forskel.
Jeg vil sammen med de mange andre ledere i kommunen
gøre en indsats for, at så mange som muligt kan dele denne
oplevelse.
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En del af kunsten handler om at kunne sætte grænser og
skabe sig et frirum til fordybelse og koncentration i løbet
af en arbejdsdag. En anden del handler om at gøre sig fri
af rollen, som den der ordner det hele, og i stedet få givet
noget opgaveansvar fra sig. At give opgaver fra sig er en
stor del af det at være anerkendende.
Der er mange ting i spil for at skabe en attraktiv arbejdsplads. God og bæredygtig ledelse er en grundpille. Det er
kompetente medarbejdere, der tør tage udfordringen op,
også. Vi er alle sammen med til at gøre vores arbejdsplads
attraktiv. Vi kan hjælpe os selv til bedre trivsel.
Jeg glæder mig til sammen med jer at arbejde videre med
at gøre Høje-Taastrup Kommune til en endnu mere attraktiv
arbejdsplads.
Hugo Pedersen
kommunaldirektør

Forældrene
har talt
I efteråret gennemførte Høje-Taastrup
Kommune brugerundersøgelser på skole- og
fritidsordningsområdet og på dagsinstitutions- og dagplejeområdet. Ved denne lejlighed
blev ca. 5200 forældre bedt om at svare på
et spørgeskema.
Undersøgelsens resultater er blevet sammenlignet med
lands- og regionsresultater og med gruppen af kommuner
med et tilsvarende indbyggertal.
På baggrund af brugerundersøgelsens resultater har byrådet
besluttet, at den enkelte skole, dagsinstitution og dagplejen
skal udarbejde handleplaner.
Overordnet tilfredshed på skoleområdet
På skoleområdet viser undersøgelsen, at størstedelen af
forældrene er overordnet tilfredse. Forældrene er mest
tilfredse med forhold som barnets trivsel, barnets faglige
udbytte, samarbejdet mellem skole og hjem og lærernes
faglige niveau. Derimod har forhold som lærernes tid til
den enkelte elev og muligheden for som forældre at påvirke
undervisningen scoret lavt i undersøgelsen.
Plads til forbedringer
Høje-Taastrup Kommunes resultater på skoleområdet ligger
overordnet set under landsresultatet, resultatet for Region
Hovedstaden og kommuner med tilsvarende indbyggertal.
Det lavere gennemsnit i Høje-Taastrup Kommune skyldes
primært, at flere forældre placerer sig i kategorien hverken
eller og ikke så meget, at der er mange flere utilfredse
forældre.
Undersøgelsen viser også, at hovedparten af forældrene er
tilfredse med deres barns fritidsordning. Forældrene er mest
tilfredse med fritidsordningens aktiviteter, evne til at skabe
trivsel og kontakten mellem fritidsordningen og hjemmet.
Kommunens resultat ligger lidt over landsresultatet. Sammenlignet med kommuner af samme størrelse ligger HøjeTaastrup Kommune under disse kommuners gennemsnit.

På baggrund af brugerundersøgelsens resultater har byrådet
besluttet, at der skal laves handleplaner.
Foto: Kenn Thomsen.

Hovedparten er samlet set tilfredse med
daginstitutionerne
På dagsinstitutionsområdet viser undersøgelsen, at hovedparten af forældrene samlet set er tilfredse. Forældrene er
mest tilfredse med forhold, der vedrører daginstitutionens
åbningstider, evne til at skabe trivsel for børnene og evnen
til at udvikle børnenes sociale færdigheder. Forældrene er
mindre tilfredse med indeklima og rengøring, fysiske rammer
indendørs og personalets tid til det enkelte barn. Resultatet
på dagsinstitutionsområdet ligger under landsresultatet og
resultatet for Region Hovedstaden samt andre kommuner
med 40.000 – 50.000 indbyggere.
Høj grad af tilfredshed på dagplejeområdet
På dagplejeområdet er forældrene i høj grad tilfredse. Den
generelle tilfredshed med dagplejen ligger på samme niveau
som landet som helhed og de to øvrige sammenligningsgrupper – kommuner med 40.000-50.000 indbyggere og
Region Hovedstaden. Forældrene er særligt tilfredse med
den daglige kontakt, trivsel og dagplejerens engagement,
mens forældrene er mest kritiske over for ventetider på en
dagpasningsplads, information om pasningsmuligheder og
muligheden for valg mellem forskellige pasningsformer.
Mange har svaret
Svarprocenten på undersøgelsen, der vedrører skole og
fritidsordninger, er 49. På undersøgelsen, der vedrører
dagsinstitutioner, er svarprocenten 60,7 og på undersøgelsen, der vedrører dagplejen, er svarprocenten 67,6.
Anne Mie Solberg
udviklingskonsulent
Økonomi- og Analysecentret

I efteråret gennemførte kommunen
brugerundersøgelser på skole- og fritidsordningsområdet og på dagsinstitutions- og
dagplejeområdet. Ca. 5200 forældre blev bedt
om at svare på et spørgeskema.
Foto: Kenn Thomsen.
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Ny administrativ organisation:

Ny etape af KVIK
En ny etape af Høje-Taastrup Kommunes
kvalitetsudviklingsprogram står for døren. På
menuen er genopfriskning af KVIK for alle og
selvevaluering II på centerniveau.
Arbejdet med KVIK-modellen er nu blevet en del af driften i
Høje-Taastrup Kommune. Således er der en rød tråd mellem
resultaterne af den første KVIK-runde og indførelsen af
aftalestyring. Samtidig indgår den værdifulde viden, som
vi opnår gennem KVIK-arbejdet, som en del af kommunens
samlede strategiske arbejde.
Forberedelserne til den kommende etape af KVIK er i fuld
gang. I løbet af 2007 vil flere nye ledere og tovholdere blive
uddannet i KVIK-modellen, og alle enheder vil blive informeret om det KVIK-arbejde, der nu står for døren.
Genopfrisk jeres KVIK
Med ”mikroKVIK” skal alle enheder i andet kvartal af 2007
genopfriske deres KVIK-arbejde. Det handler om at gøre
status over det igangværende arbejde med de prioriterede
forbedringsområder. Formålet med mikroKVIK er at understøtte fremdriften i arbejdet, samt at skabe tværfaglig

videndeling og input til aftalestyring. Enheder, som endnu
ikke har gennemført et KVIK-forløb, vil blive kontaktet og
orienteret om, hvordan de inddrages i processen. Enheder,
der har afsluttet deres selvevaluering primo 2007, skal ikke
gennemføre mikroKVIK.
Selvevaluering II
I slutningen af 2007 forestår anden runde af selvevaluering
med start på centerniveau. Ligesom under første runde
munder selvevalueringen ud i en fælles vurdering blandt
medarbejderne og ledere i de enkelte enheder, hvorefter
der udpeges forbedringsområder. I begyndelsen af 2008
igangsættes samme forløb for kommunens decentrale
enheder. Som følge af strukturændringer har enkelte centre
endnu ikke gennemført første selvevaluering, og disse vil
blive kontaktet med henblik på deres KVIK-forløb.
Du kan følge med i hvad, der sker på KVIK-fronten på
HTKalle under På tværs/ KVIK
Dorthe Agerlund Sloth
Udviklingskonsulent, Økonomi- og Analysecentret

Eksempler fra det virkelige liv:

Anerkendelse af KVIK-arbejdet
uden for kommunegrænsen
Høje-Taastrup Kommune har allerede
høstet anerkendelse og interesse
for vores arbejde med KVIK-modellen. For nyligt er KVIK-arbejdet
for eksempel blevet præsenteret
på en stor konference afholdt af
Statens Center for Kompetence- og
Kvalitetsudvikling. Desuden medvirker medarbejdere, som har deltaget
i KVIK-processen, i en international
film om KVIK som repræsentanter for
Høje-Taastrup Kommune. På den måde bliver KVIK-aktiviteterne formidlet
og udbredt til større forsamlinger
uden for kommunens grænser.
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Stress som indsatsområde på Borgerskolen
1. etape af KVIK-selvevaluering har sat skub i en masse aktiviteter rundt
omkring i kommunen.
Som eksempel har Borgerskolen valgt stress som indsatsområde for
alle medarbejdere, hvilket er blevet overført til skolens drifts- og udviklingsaftale under overskriften ’Trivsel’. Borgerskolen har udarbejdet
en detaljeret handleplan og udnævnt Sikkerhedsgruppen som ansvarlig for dette indsatsområde. Af konkrete aktiviteter har man bl.a.
afholdt et fælles foredrag om stress, og efterfølgende er der gjort et
stort arbejde i alle skolens teams, som har arbejdet med deres egen
situation. Borgerskolens leder Arne Møller Madsen forventer, at skolen
næste år vil opnå synlige resultater af indsatsen, og at vi fremover vil
følge op på indsatsen.
Fælles mål og visioner for daginstitutionsdistriktet
Taastrupgård
Som et andet eksempel har daginstitutionsdistriktet Taastrupgård
valgt et indsatsområde, der handler om at skabe fælles mål og visioner. Dette indgår i den ny aftalestyring, hvor målene således ligger i
forlængelse af det igangværende KVIK-arbejde. Områdeleder Henrik
Duus Kristensen fortæller, at der arbejdes på at skabe en fællesskabsfølelse, hvor de fælles mål og visioner skal nå ud til hver enkelt
medarbejder. Idéen med processen er at skabe en vekselvirkning
mellem inputs fra ledelse og fra medarbejdere. Som eksempel på
medarbejderinddragelse har afholdelse af fælles personalemøder ført
til et idékatalog fra medarbejderne med fokus på fællestræk og mål for
lokalområdet, som man senere har arbejdet mere konkret med.

Blitz

Daginstitutionen Regnbuen i Hedehusene fik uvant besøg da økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen lagde
vejen forbi for nylig. Her skulle han nemlig hente inspiration til regeringens arbejde med kvalitetsreformen i den offentlige
sektor. I Regnbuen introducerede bl.a. institutionsleder Lone Nielsen ministeren til områdeledelse i daginstitutioner og
samarbejde med skolerne. Men også kommunens arbejde med kvalitetsudvikling (KVIK) og aftalestyring var et emne,
som havde ministerens lydhørhed. Arbejdet med KVIK har medvirket til, at der fra 2007 på rådhuset og daginstitutions- og
idrætsområdet er indført aftalestyring, hvor der er fokus på målbare resultater og effekter. Bendt Bendtsen var meget
interesseret i at høre om dette systematiske kvalitetsarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen.

Skal det være en skovtur med børnene? En hyggelig brunch på en af havnene? Et museumsbesøg, en cykeltur
eller en af sommerens store udendørs koncerter? Vestegnen byder på dejlig natur, spændende kultur og masser af
aktiviteter. For tredje gang udgiver Vestegnskommunerne sammen sommeravisen, der udkommer den 30. maj 2007
som indstiksavis til regionalavisen Vestegnen. Sommeravisen fortæller om de mange tilbud, som du og din familie kan
få glæde af i løbet af sommermånederne. Avisen rummer også en kalender. Sommeravisen produceres af regionalavisen Vestegnen og distribueres med denne til alle husstande i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup,
Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Desuden uddeles den på biblioteker, kommunekontorer, turistattraktioner mv. På
billedet ses Hedelands Veteranbane, som hver søndag hele sommeren kører gæster på skovtur i Hedeland – afgang
fra stationen ved Hedehusgården på hjørnet af Hovedgaden og Brandhøjgårdsvej i Hedehusene.
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40 års jubilæum:

Fra nødløsning
til permanent
dagtilbud
Børnepasning i private hjem. Én voksen til 3-4 børn.
Sådan startede dagplejen for 40 år siden i Høje-Taastrup
Kommune, og sådan ser dagplejen stadig ud. Men ellers
er der ikke mange ligheder at spore mellem dagplejen
dengang og anno 2007. Hverdagen har ændret sig for
både børn og voksne, og dagplejen har gennemgået en
rivende udvikling.
De blå tvillingebarnevogne er i dag en naturlig del af
bybilledet, og de færreste kan forestille sig de kommunale pasningstilbud uden dagplejen. Men dagplejen blev i
flere år opfattet som en nødløsning – et nødvendigt men
midlertidigt svar på det stigende pasningsbehov.
Dagplejemoderen var ikke dækket af nogen overenskomst, og der fulgte ikke en fast løn med børnepasningen. Hun fik udbetalt et vederlag, som kunne variere, alt
efter hvor mange børn hun passede, om der var tale om
børn på fuld tid osv. Hun var som regel hjemmegående
husmor, der udover egne børn påtog sig at passe 1-2
børn.
Der var ingen eller kun meget lidt kontakt dagplejemødrene imellem. Ofte kendte de slet ikke hinanden,
og børnepasningen foregik derfor bag ligusterhækken.
Støtte fra kommunen i form af legetøj og inventar i det
hele taget var stærkt begrænset.
Fra dagplejemor til dagplejer
I dag er titlen dagplejemor skiftet ud med dagplejer – og
nok så vigtigt har dagplejeren fået kolleger, fast løn, fast
arbejdstid mv. Dagplejerne følger en normal overenskomst, og det betyder mere tryghed i ansættelsen og
vilkår på linie med andre offentligt ansatte.
Fagligheden er kommet i fokus. Alle dagplejere følger et
lovpligtigt grundkursus om børns udvikling, forældresamarbejde mv. Og de får løbende tilbud om supplerende
kurser.
Både dagplejeren og hjemmet skal godkendes til
børnepasningen. Kommunen vurderer, om dagplejeren
er i stand til at tilgodese det enkelte barns behov, og
om hjemmet er egnet. Udover legetøj og forskellige
hjælpemidler bistår kommunen med udstyr, der fremmer
hygiejne og sikkerhed.
Mere udadvendt
Dagplejerens hverdag er i dag langt mere udadvendt
– til stor glæde for både store og små. Mindst én gang
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Dagplejen fejrer 40 års jubilæum den 9. maj i Hakkemosen
med blandt andet klovneforestilling og sanseskov.

om ugen mødes dagplejerne og deres børn gruppevis i
en af kommunens legestuer. Det betyder flere udfoldelsesmuligheder for det enkelte barn. Udover fælles hygge
i forbindelse med fødselsdage, fastelavn, jul og udflugter
danner legestuerne rammen om en vigtig social kontakt for
både dagplejere og børn.
Til hver dagplejer er der tilknyttet en fast pædagog, som
kommer på besøg i hjemmet hver 3.-4. uge. Pædagogen
fører tilsyn, vejleder og giver gode råd om børnenes
udvikling og trivsel.
Fra at være et job, der foregik isoleret i hjemmet uden
kolleger, er det i dag ord som samarbejde og faglig sparring,
der præger dagplejerens arbejde.
Stor brugertilfredshed
For børnene i dagplejen udspringer hverdagen stadig af et
overskueligt og hjemligt miljø med få børn og én voksen
– men med aktiviteter uden for dagplejehjemmets fire
vægge og jævnlig kontakt til flere børn og voksne.
Dagplejens udvikling har været til gavn for både dagplejere,
børn og forældre, idet det kan konstateres, at der er en stor
brugertilfredshed med dagplejen.
Kommunen har 43 dagplejere, som hver især passer tre
børn. Dagplejere, børn og forældre fejrer jubilæet den 9.
maj i Hakkemosen med blandt andet klovneforestilling og
sanseskov.
Tove Amsinck, dagplejeleder,
og Lilian Andersen, souschef i dagplejen

Spar op til 20 % på
dine indkøb
Køb mere effektivt ind ved at indgå større
og bedre aftaler. Så opnår du besparelser
på dine indkøb og holder budgettet – uden
at det går ud over kvaliteten.
Der er mange penge at spare, når kommunens institutioner,
skoler mv. køber ind. Det giver luft i økonomien – og er med
til at sikre kommunens budgetter. Og det behøver ikke at gå
ud over kvaliteten. Tværtimod.
Fordelagtige indkøb
Som kommune følger vi reglerne for offentligt indkøb. Disse
regler er sammen med kommunens Indkøbspolitik styrende
for, at vores indkøb foregår på en fordelagtig måde.
Vi skal foretage udbud af indkøbsopgaverne. Det betyder, at
vi skal oplyse om vores indkøb på en ensartet måde og invitere til at give tilbud til os på en gennemsigtig måde. Det
giver en fair konkurrence leverandørerne imellem. På den
måde får kommunen det økonomisk mest fordelagtige tilbud
med mulighed for at sammenligne pris, kvalitet, service,
miljøaspekter osv. Til gavn for borgere, medarbejdere og
kommunen som helhed.
Nye uniformer gav besparelse på en halv million
Og det kan lade sig gøre at købe billigt og godt ind. Det
viser et eksempel fra Ældre- og Handicapcenteret. For an-

den gang har centret i samarbejde med Indkøbsfunktionen
udbudt indkøb af uniformer til Hjemmeplejen. Her opnåede
Ældre- og Handicapcentret en årlig besparelse på ca. en
halv million kr. Ved at gennemtænke indkøbet med hensyn
til standarder, mængder, logistik osv. lykkedes det at opnå
denne besparelse – og samtidig fastholde kvaliteten.
Det bedste var det billigste
På IT-området har der også været penge at spare. IT-afdelingen i Byrådscentret udbød indkøb af driften af kommunens IT systemer. KMD kom med det økonomisk mest
fordelagtige tilbud, og for samme budget fik kommunen en
forbedret aftale på adskillige områder, f.eks. drift/support af
nye håndholdte computere til Hjemmeplejens personale.
Professionelt indkøb betaler sig
Det kan altså betale sig at arbejde med indkøbsaftalerne,
dvs. tænke i større aftaler, se på kvalitetskravene, arbejde
med standarder hvor det er muligt osv.
Professionelt indkøb kan give besparelser på op imod 20 %
og er en del af professionel økonomistyring – og en nødvendighed set i lyset af de besparelser, som Udligningsreformen
kræver.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Velkommen til
Store Cykeldag
Vestegnssamarbejdet, som Høje-Taastrup
Kommune er en del af, arrangerer sammen
med Dansk Cyklist Forbunds lokalafdelinger
”Den store cykeldag” søndag den 10. juni.
På dagen vil der i alle otte vestegnskommuner blive afviklet cykelarrangementer med
start fra kommunernes rådhuse kl. 10, hvor
borgmestrene byder velkommen – således
også borgmester Michael Ziegler, som i øvrigt kører hele turen med.
Turen, der vil være 20-25 km lang, cykles igennem i adstadigt familietempo og med mulighed for stop undervejs.
Deltagelse er gratis, og der er ikke krav om tilmelding. Man
møder bare op med sin cykel og sit gode humør.
Store Cykeldag er en kombination af et motionscykelløb og
en sightseeing på Vestegnen. Formålet med arrangemen-

tet er at give borgere og besøgende lejlighed til at opleve
Vestegnens smukke natur samt et udvalg af områdets andre
spændende attraktioner.
Der er til dagen planlagt otte særskilte cykelruter – en for
hver kommune - som vil blive trykt i en samlet
cykelpjece, som foruden cykelkort indeholder beskrivelser
af de mange seværdigheder, som deltagerne kan opleve på
deres vej. Så er der lejlighed til at køre nogle af de andre
ruter en anden god gang og lære Vestegnen endnu bedre at
kende.

7

Tema: AVP & trivsel

Vi kan lide vores arbejde –
men vi har ofte for travlt
Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune
kan grundlæggende godt lide deres arbejde
og sætter pris på fagligheden og kollegerne.
Men mange har ofte for travlt. Der er udfordringer nok at tage hånd om, når kommunens arbejdspladser i denne tid gennemgår
deres resultat af APV- og trivselsundersøgelsen. Det fortæller Jonas Balsev Andersen
fra Konsulent- og IT-staben i Byrådscentret
om – han har sammen med Arbejdsmiljøafdelingen været med til at planlægge og
gennemføre APV- og trivselsundersøgelsen
2007.
Hvad kan arbejdspladserne bruge resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen til?
”Resultaterne kan bruges som afsæt til at skabe mere attraktive arbejdspladser. Min forhåbning er, at arbejdspladserne oplever APV/Trivselsundersøgelsen som et enkelt
værktøj, hvor de kan bruge deres tid og ressourcer på at
starte initiativer, der forbedrer både arbejdsmiljø og trivsel.”
Hvad viser undersøgelsen om medarbejdernes trivsel og
arbejdsmiljø?
”Der er stor forskel på de forskellige arbejdspladser. Derfor
har det også været vigtigt, at alle arbejdspladserne har fået
deres egne resultater. Når arbejdspladserne ser på resultaterne, er det en god idé at fokusere på det, som er betydningsfuldt for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.”
Hvad har stor betydning for medarbejdernes trivsel og
arbejdsmiljø?
Kvaliteten i arbejdet er vigtig
”For det første er kvaliteten i arbejdet vigtigt for medarbejderne. Medarbejderne lægger stor vægt på at have de
rette kvalifikationer, og at de har tid og ressourcer til at
udføre et godt stykke arbejde, samt at arbejdsopgaverne er
meningsfulde. For det andet har samarbejdet stor betydning. Medarbejderne lægger stor vægt på, at samarbejdet
fungerer godt på arbejdspladsen, og at man kan få hjælp af
sine kolleger.
Der er tale om forhold, der er vigtige for at skabe en attraktiv arbejdsplads, men der er også forskel på, hvad der
betydningsfuldt. Fx lægger skoleområdet vægt på, at de har
indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, mens rengøringsområdet lægger vægt på, at lederen sætter pris på
deres indsats og giver den nødvendige information.”
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De 5 mest betydningsfulde udsagn
’Stor
betydning’
Samarbejdet fungerer godt på min arbejdsplads

87%

Jeg har tid og ressourcer til at udføre et
godt stykke arbejde

87%

Jeg får hjælp fra mine kolleger, når jeg
har brug for det

85%

Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde

84%

Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er
meningsfulde

84%

Note: Tabellen angiver, hvor stor en procentdel, der har
vurderet, at udsagnet har ’stor betydning’.
Undersøgelsen viser, at en stor del af medarbejderne er
tilfredse med deres arbejdsliv. Hvad gør, at medarbejderne
trives i deres arbejde?
Meningsfulde opgaver
”Det handler om, at en stor del af medarbejderne oplever,
at de har meningsfulde arbejdsopgaver, har de rette kvalifikationer og kender målene for deres arbejde. Derudover
viser undersøgelsen, at medarbejderne har gode muligheder
for at få hjælp fra deres kolleger og at kun et fåtal oplever
diskrimination på arbejdspladsen.
De positive tendenser er også forskellige mellem områderne
i kommunen. Fx oplever medarbejderne i Fritid og Kultur,
at lederne er gode til at prioritere arbejdsopgaverne, mens
man i hjemmeplejen i grad oplever, at borgerne sætter pris
på deres arbejdsindsats. Alt dette er med til at gøre HøjeTaastrup Kommune til et attraktivt sted at arbejde, og noget
som vi skal værne om.”

De 5 mest positive udsagn
På min arbejdsplads diskrimineres ingen
medarbejdere….

3,6

Jeg får hjælp fra mine kolleger, når jeg
har brug for det

3,6

Jeg kender målene for mit arbejde

3,5

Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er
meningsfulde

3,5

Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde

3,5

Note: Tabellen angiver de fem udsagn som er vurderet mest
positivt ud fra et gennemsnit mellem 1-4, hvor 4 er mest
positivt.

Tema: AVP & trivsel
Hvad skal der til for at gøre Høje-Taastrup Kommune til et
endnu mere attraktivt sted at arbejde?
”At færre medarbejdere er stressede. Der stilles i dag høje
krav til medarbejderne – det bekræfter undersøgelsen. Mange oplever, at de ikke har tid og ressourcer til at udføre et
godt stykke arbejde. Høje krav kan være med til at skabe et
udfordrende arbejde, men for høje krav kan have negative
konsekvenser i form af stress.
Der bør derfor fokuseres på, hvordan ledere og medarbejdere håndterer de høje krav. Nogle af de forhold, som
kan have positiv indflydelse på håndtering af høje krav, er
opbakning fra kolleger og ledelse, klare forventninger til arbejdet, indflydelse på udførelsen af arbejdet og et meningsfuldt arbejde.”
Bedre håndtering af de følelsesmæssige krav
”Et andet forhold som kan gøre HTK til et mere attraktivt
sted at arbejde, er en bedre håndtering af de følelsesmæssige krav. En del medarbejdere oplever, at arbejdet er
følelsesmæssigt belastende. Det kan på længere sigt have
alvorlige konsekvenser som udbrændthed. Derfor skal disse
resultater tages alvorligt.
Omvendt er de følelsesmæssige krav en del af arbejdet for
mange medarbejdere i kommunen, fordi det vi arbejder
med mennesker. Det handler om at drage omsorg og øge
kompetencer hos andre mennesker. De følelsesmæssige
krav kan derfor ikke fjernes fra arbejdet, men det er vigtigt,
at arbejdspladsen er i stand til at håndtere, hvis der opstår
ubehagelige og belastende situationer.
Et tredje forhold er, at de fysiske arbejdsforhold bliver
bedre. En del medarbejdere oplever at have problemer med
støj og indeklima. Derudover er arbejdet fysisk belastende
for mange medarbejdere. Derfor er det vigtigt at kigge på,
hvordan man kan forbedre de fysiske arbejdsforhold, så
medarbejderne ikke nedslides.”

5 opmærksomhedspunkter
Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads

2,5

Mit arbejde er ikke fysisk belastende

2,6

Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer

2,6

Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads

2,6

Jeg har tid og ressourcer til at udføre et
godt stykke arbejde

2,7

Note: Tabellen angiver de fem udsagn som er vurderet mest
kritisk ud fra et gennemsnit mellem 1-4, hvor 1 er mest
kritisk.
Brug undersøgelsen aktivt
Hvad ser du som vigtigt for, at undersøgelsen bliver en succes?

Medarbejderne lægger vægt på at have de rette kvalifikationer og på at have tid og ressourcer til at udføre et godt
stykke arbejde, fortæller Jonas Balsev Andersen.

”Det er helt afgørende, at arbejdspladserne bruger undersøgelsen aktivt og sætter initiativer i gang, der forbedrer
arbejdsmiljøet og trivslen. Det er jo på arbejdspladsen, at
man for alvor kan rykke ved arbejdsmiljøet og trivslen. Men
jeg oplever også, at mange ledere og medarbejdere tager
arbejdet meget seriøst, fordi det opleves som væsentligt.
Derudover er det vigtigt, at organisationen understøtter arbejdspladserne med de udfordringer, som de står over for.”
Hvilken rolle har ledelsen?
”Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der er et godt
arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Derfor er det
også ledelsens ansvar, at undersøgelsen og handleplanen
bruges aktivt på arbejdspladsen, men ledelsen kan ikke
gøre det alene - medarbejderne skal også bidrage.”
Hvad bør medarbejderne bidrage med?
”Medarbejderne bør deltage aktivt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen. Hvis der ikke på arbejdspladsen er en åben og konstruktiv dialog, er det vanskeligt at
gøre noget ved arbejdsmiljøet og trivslen. Ofte har medarbejderne ideer og løsninger til, hvad og hvordan forholdene
kan forbedres.”

Tidsplan for opfølgning på undersøgelsen
Alle ledere har modtaget resultaterne
Handleplanen og resultaterne er behandler på et personalemøde

Marts
Juni

Sikkerhedsudvalgene har modtaget alle
handleplaner

1. august

Sikkerhedsudvalgene har modtaget de
ajourførte handleplaner

1. april
2008
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Tema: AVP & trivsel

Fokus på stress
Ane Saabye er HR-konsulent i Konsulent- og
IT-staben i Byrådscentret. I sit daglige
arbejde har hun især fokus på sygefraværet
og aktiviteter, der kan støtte lokale arbejdspladser i at få fraværet bragt ned. En del af
aktiviteterne sker i direkte samarbejde med
Arbejdsmiljøafdelingen og konsulenterne
herfra. Hun brænder for emnet stress, som
hun er specialiseret i, og det er med det
fokus, hun her ser på resultaterne for APV/
Trivselsundersøgelsen 2007.
Hvad viser resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen 2007,
hvis man ser på undersøgelsen ud fra en stressvinkel?
”Jeg tænker, at vi skriver os ind i den debat, der er på
samfundsniveau om stress. Vi står over for de samme
udfordringer som mange andre arbejdspladser – hverken
flere eller færre. Af hovedrapporten fremgår det, at næsten
hver fjerde medarbejder oplever en form for stress.

det signal og bare køre videre. Jeg tror, det er vigtigt, at vi
går i gang med at få lavet en samlet strategi for, hvad stress
er i Høje-Taastrup Kommune, og hvordan vi håndterer det.”
Hvordan ser du resultaterne på sektorniveau?
”På sektorniveau er billedet mere spredt. På ældre-handicap
er det f.eks. kun hver tiende medarbejder, der oplever stress,
og i Driftsbyen kun hver syvende. I den anden ende af
skalaen har vi sektorer, hvor næsten halvdelen af medarbejderne oplever stress. Så udfordringerne er forskellige og skal
håndteres forskelligt.”
Stress er en individuel ting
Hvad mener du, der skal til, når man arbejder med stress?
”Det er vigtigt, at vi får et samlet fundament, og at vi starter
med at skabe et fælles billede af, hvad stress er og ikke
mindst ikke er. Det gør det muligt at skille stressproblemer
fra andre trivselsproblemer og dermed vælge de rigtige
værktøjer til at afhjælpe situationen.

Det er ikke nødvendigvis et alarmerende tal, men det er
vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Vi må ikke overhøre

Inspiration til bedre ledelse
Eva Rehling arbejder til dagligt med ledelsesudvikling i Høje-Taastrup Kommune. Hendes arbejde skal understøtte, at lederne kan
klare de mange og forskelligartede udfordringer. Eva fortæller her om APV- og trivselsundersøgelsens resultater set fra et ledelsesperspektiv.
Hvad viser resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen 2007,
hvis man ser på undersøgelsen med ledelsesbriller?
”Jeg oplever, at mange ledere har et stort engagement, nærvær og vilje til at gøre en forskel for både borgere og medarbejdere i deres daglige arbejde. Når jeg kigger på resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen fra et ledelsesperspektiv
er der tre forhold, som umiddelbart falder i øjnene.
Det første er, at knap 30% af medarbejderne oplever, at
deres ledere ikke er gode nok til at prioritere deres arbejdsopgaver, når de har travlt.
For det andet oplever hver tredje medarbejder, at de ikke får
den nødvendige feedback fra nærmeste leder. Både prioritering og feedback er vigtigt for en god opgaveløsning, og det
giver medarbejderen en større arbejdsglæde og mindre stress
i hverdagen. God prioritering og feedback betyder, at den
enkelte medarbejder ved, hvad der forventes af dem og om
de lever op til forventningerne.”
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At skabe udviklingsmuligheder
”Det tredje forhold er, at knap 30% af medarbejderne oplever, at der ikke følges op på MUS-samtalerne. Udfordringen
er at omsætte MUS-samtalen til noget konkret, så den gør
en forskel i hverdagen. Der er begrænsede midler til at sende
medarbejderne på kurser og videreuddannelser, så ledernes
opgave er at skabe udviklingsmuligheder i det daglige arbejde. Fx ved nye arbejdsopgaver og ansvarsområder, jobrotation, løbende dialog om kvaliteten i opgaveløsningen osv.”
Hvordan skal lederne få mere tid til bedre prioritering og
feedback samt til at se udviklingsmuligheder?
”Lederne skal forsøge at uddelegere så mange af deres opgaver som muligt, så der bliver tid til ledelse. Lidt frækt sagt
skal lederne gå fra at håndtere opgaverne til at organisere
opgaverne. Det er selvfølgelige lettere sagt end gjort, men
nogle gange skal lederne forsøge at uddelegere mere, end de
tror, er muligt.”
Hvordan mener du, at lederne kan bruge resultaterne fra
undersøgelsen til at blive bedre ledere?
Hvor klarer jeg mig godt – og mindre godt?
”Den enkelte leder skal selvfølgelig kigge nærmere på de
spørgsmål i undersøgelsen, som handler om ledelse – hvilke
resultater falder umiddelbart i øjnene? Hvor klarer jeg mig
godt, og hvor klarer jeg mig mindre godt? Næste skridt er

Tema: AVP & trivsel

Vi skal også sørge for, at vi i Høje-Taastrup Kommune får en
bred viden om stress. Dels for at vide, hvad der hæmmer og
fremmer stress, og dels så vi kan lære vores egne og andres
stress-signaler at kende.
Stress er en utrolig individuel ting, og der skal derfor
også være fokus på udvikling af den personlige tilgang
og de personlige handlemuligheder, vi hver især har til at
forebygge og håndtere stress. Derfor bliver dialogen blandt
medarbejderne og lederne et helt afgørende værktøj, når
man arbejder med stress.”
Uddanner stress-vejledere
Hvilke aktiviteter ligger der i støbeskeen for 2007-2008 i
Høje-Taastrup Kommune?
”I Omsorgsnetværket har vi et projekt, hvor vi vil uddanne
25 lokale stress-vejledere. Det bliver medarbejdere fra
de lokale arbejdspladser, der får en stor viden om stress,
værktøjer til at holde dialog i gang og værktøjer til, hvordan
man konkret kan håndtere og arbejde med at minimere
stress.

Når det drejer sig om stress står vi over for de samme
udfordringer som mange andre arbejdspladser – hverken
flere eller færre, siger Ane Saabye.

De skal derfor også kunne se på arbejdsgange og muligheden for at skabe bedre fysisk arbejdsmiljø ved at justere
dem. Uddannelsen sker i samarbejde med Center for Stress,
og det kommer I til at høre meget mere ud om inden sommerferien.”

at finde ud af, hvordan jeg som leder kan bliver bedre på de
områder, hvor jeg klarer mig mindre godt.
Hvis det fx handler om at give bedre feedback i hverdagen,
kan lederen inddrage sine medarbejdere. Derudover er det
en mulighed at sparre med sin overordnede leder eller sine
lederkolleger. Dialogen med ledere og medarbejdere kan give
en idé om, hvordan man kan blive en bedre leder.
Desuden har Høje-Taastrup Kommune en række aktiviteter,
som understøtter ledernes udfordringer. Trivselsundersøgelsen kan ses som en slags evaluering, og - som enhver
anden evaluering - skal den bruges aktivt for at flytte noget i
hverdagen.”
Hvilke aktiviteter kan understøtte ledernes udfordringer?
”Der er en række kurser i kursuskataloget, som kun er henvendt til ledere med personaleansvar. Der er i år bl.a. blevet
afholdt kurser om, hvordan man som leder kan afholde MUSsamtaler, så det gør en forskel for medarbejderne. Vi har
også sat endnu et hold ”Fra fravær til nærvær” i gang, hvor vi
arbejder med, hvordan man skaber en attraktiv arbejdsplads
gennem god ledelse.
Desuden har kommunen en række leder-netværk, der har
fokus på de daglige udfordringer, man har som leder i HTK. I
efteråret kommer der desuden kurser i GRUS (gruppeudvik-

Jeg oplever, at mange ledere har et stort engagement,
nærvær og vilje til at gøre en forskel for både borgere og
medarbejdere, siger Eva Rehling.

lingssamtaler) og forandringsledelse, men det kommer I til at
høre nærmere om i det reviderede kursuskatalog til august.”
I de kommende numre af personalebladet vil der være
artikler om, hvordan arbejdspladser har brugt APV/Trivselsundersøgelsen. Hvis I har en god historie om, hvordan I på
arbejdspladsen har brugt undersøgelsen, må I meget gerne
kontakte Jonas Balslev Andersen på 43 59 18 41 eller på mail
jonasan@htk.dk
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Erhvervspolitik med fokus på
byudvikling, partnerskaber og
rådgivning
Erhvervsrådet og kommunen arbejder
sammen om to-årige handlingsplaner for
erhvervsudvikling. Forskellige enheder i
kommunen medvirker i de erhvervspolitiske
projekter.
Byudvikling, partnerskaber og rådgivning fylder meget i
den erhvervspolitiske handlingsplan for 2007-2008, som
Erhvervsrådet og Høje-Taastrup Kommune har fastlagt.
Emnet byudvikling fylder meget, fordi kommunen er inde i
en rivende udvikling.
Således rummer handlingsplanen emnet ”Helhedsplan for
Hedehusene Sydøst”, hvor en ny bydel med 7.000 indbyggere vil skyde op. Det vil medføre øget detailhandel, men
der vil også være fokus på at tiltrække videnbaserede
virksomheder til det nye vækstområde.
Private investeringer
Projektet ”Kulturringen” i Taastrup fokuserer på at løfte
området omkring Selsmosen og Taastrupgårdsvej fysisk,
kulturelt og socialt. Blandt andet skal pladserne foran
Taastrup Stationscenter og Taastrup Teater fornys.
Det lokale erhvervsliv skal inddrages i projektets partnerskab, og private investeringer i området skal fremmes.
Også indsatsområdet ”Helhedsplan for Høje Taastrup By”
fokuserer på byudvikling og erhvervsliv: Kommune og
erhvervsråd vil samarbejde med virksomhederne og borgere, foreninger og uddannelsesinstitutioner om konkrete
projekter, som kan udvikle bydelen.
Kommuneplan og erhvervsudvikling
Byrådet skal vedtage revision af kommuneplanen senest i
2009. Det sker på basis af en planstrategi, som først skal
udarbejdes og vedtages.
Et af emnerne i planstrategien er erhvervsudvikling. Det
lokale erhvervsliv skal inddrages, når forslag til planstrategi
og kommuneplan-revision udarbejdes – fx gennem deltagelse i fokusgrupper, interviewundersøgelser eller andre
kanaler.
Iværksætter-rådgivning
Erhvervsrådet forventer at modtage omkring 100
iværksættere årligt til rådgivning. Mange ledes videre til
de tilbud, som et kommende regionalt Iværksætterhus
og Teknologisk Institut har. Desuden vil Erhvervsrådet
forsøgsvis følge og registrere, hvordan det går iværksætternes virksomheder.
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Virksomheden Spæncom flytter fra området syd for
Hedehusene Station, og en ny bydel skal etableres. I den
erhvervspolitiske handlingsplan sættes fokus på lokalisering
af erhverv i bydelen. (Foto: Ali Kartal, Høje-Taastrup
Kommune).

Erhvervsrådet vil tage initiativ til, at virksomheder kan få
hjælp til at søge EU-midler – noget der typisk kræver samarbejde mellem flere virksomheder og over landegrænser.
Indslusning til arbejdsmarkedet
Kommunen åbnede 2. januar 2007 sit nye Jobcenter, hvor
AF og den kommunale arbejdsmarkeds-indsats smelter
sammen.
Et af indsatsområderne vil være projekt ”Virksomhedscentre”, hvor man etablerer små indslusningscentre i
virksomhederne til borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne får økonomisk
støtte til at udpege mentorer og andre støtteordninger i
virksomheden.

Branding-partnerskaber
Erhvervsrådet og Høje-Taastrup Kommune vil danne
partnerskaber om branding af kommunen – fx som
bosætningskommune i partnerskab med ejendomsmæglere
og boligudlejere, eller som turistkommune sammen med
turistforeningen og turistvirksomheder.
Velkomstpakker
Erhvervsrådet vil give nye virksomheder velkomstpakker
med information om både Erhvervsrådets og kommunens
erhvervsservice, om Erhvervsrådets rådgivning og netværk
og om kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, som medarbejderne kan nyde godt af.
Erhvervsrådet vil stå for velkomst-pakkerne med bistand
fra relevante enheder på rådhuset. En stor udfordring
er dog, at der ikke i Danmark findes en registrering af
virksomheder, der flytter – Erhvervsråd og kommune må
derfor opfange beskeder om nytilkomne virksomheder ad
mange kanaler!
Klaus Torsbjerg Møller
Udviklingschef, Byrådscentret/Udviklingsafdelingen

Fakta:
• Erhvervsrådet og Høje-Taastrup
Kommune samarbejder om to-årige
erhvervspolitiske handlingsplaner.
• Erhvervskontaktudvalget – EKU – med
borgmesteren som formand og deltagelse
af udviklingschef, direktører, erhvervschef og erhvervsrådets formand holder
møde kvartalsvist, hvor der følges op
på handlingsplanen og i øvrigt drøftes
principielle og aktuelle emner omkring
erhvervsudviklingen og erhvervsservice i
kommunen.
• Erhvervspolitisk Arbejdsgruppe – EA
– med udviklingschefen som formand og
deltagelse af medarbejdere og centerchefer fra flere centre samt erhvervschefen
har ansvaret for de enkelte projekter i
den erhvervspolitiske handlingsplan.

Blitz

Taastrup Teater får ny facade og flere indvendige nyskabelser, efter at Fonden Realdania har besluttet at donere omkring
12 mio. kr. til projektet, som er en del af det samlede byfornyelsesprojekt for Taastrupgårdsvej ogområdets kulturinstitutioner m.m. kaldet Kulturringen. I forvejen har byfornyelsesprojektet Kulturringen fået statsstøtte, ligesom byrådet har afsat
midler hertil. Ved ombygningen får teatret en åben og indbydende glasfoyer ud til Kjeld Abells Plads. Ved samtidig at åbne
bygningen til kælderniveau, vil teatrets café i højere grad kunne blive mødested for både teatrets gæster og forbipasserende.
Samtidig med etableringen af den nye glasfoyer skal teatret ombygges og moderniseres betydeligt - blandt andet med en
såkaldt teleskop-tribune, som gør det muligt at fjerne publikumsstolene og fritlægge gulvet til fx koncerter. Desuden betyder
ombygningerne, at handicappede får langt bedre adgang til teatrets faciliteter. Kjeld Abells Plads udvides og vil visuelt spille
en større rolle og også komme til at virke som trafikdæmpende element på Taastrupgårdsvej, og dermed er sat gang i den
byfornyelse, der skal binde kvarteret bedre sammen med Taastrup Bymidte, som ligeledes er byfornyet og har gennemgået en
positiv forvandling i de seneste år. (Luftfoto: JW Luftfoto).
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De lærer at sætte familien
i centrum
Jeg oplever, at familien får ejerskab over
deres løsninger, siger børne- og ungesagsbehandler Charlotte Tinsfeld, der sammen med
36 kolleger deltager i en et-årig efteruddannelse. Formålet er at lære at sætte fokus på
familiernes egne muligheder for at skabe løsninger på problemer og styrke forældrenes
egne ressourcer. Familier med meget udsatte
børn og unge skal med andre ord i centrum.
Høje-Taastrup Kommune prioriterer inddragelse af forældrene højt i kommunens indsats for udsatte børn og unge.
Kommunen har fået en bevilling på 1.5 mio. kr. fra Socialministeriet til målrettet efteruddannelse af alle børne- og
ungesagsbehandlere og andre medarbejdere, der arbejder
med de allermest udsatte børn og unge.
Formålet er at sætte fokus på familiernes egne muligheder
for at skabe løsninger på de problemer og udfordringer, der
måtte være, og styrke forældrenes egne ressourcer.
I alt 37 medarbejdere har siden 1. november 2006 deltaget
i en meget spændende et-årig deltids-efteruddannelse, hvor
deltagerne trænes i at arbejde med løsninger frem for at
fokusere på problemer. Vi har bevidst prioriteret at sammensætte et tværfagligt sammensat forløb, så mange kolleger fra sundhedsplejen, PPR, familiehuset, døgnplejeformidlingen og støtte- og kontaktpersonkorpset også indgår
i uddannelsen. Det er en stor fordel, at disse faggrupper
arbejder tæt sammen og kender til hinandens metoder
– ikke mindst nu, hvor vi alle er samlede i Børne- og Ungerådgivningscentret.
For meget fokus på det, der IKKE fungerer
Det er svært, for mange års faglig tradition tager udgangspunkt i det, der IKKE fungerer. De sociale journaler er tykke

med bekymringsskrivelser, underretninger, problembeskrivelser med stakkevis af beskrivelser af det, der ikke
fungerer i familierne eller for det enkelte barn. I alt for
ringe grad tages der udgangspunkt i det, der trods alle
odds fungerer – evt. bare engang imellem.
Anerkendelse er motiverende
Vi arbejder med familiens og den unges egne forslag til
løsninger – også i de familier, hvor vi er i kontakt som følge
af fx en børnehaves underretning om omsorgssvigt.
Vi fokuserer på de undtagelser, der er, hvor familier med
nogle givne problemer trods alt handler anderledes og er
med til at skabe sikkerhed for et omsorgstruet barn.
Børne- og ungesagsbehandler Karin Pehrson udtaler i en
midtvejsevaluering: -Flere familier og unge, har fået et
helt nyt syn på deres egen sag og er begyndt at fokusere
på deres ressourcer i stedet for problemer. Jeg havde en
meget kriminel ung dreng, hvor jeg i min første samtale
med ham fortalte, at jeg kun ville fokusere på undtagelserne – herunder det der havde fungeret i hans liv. Det
kom der en meget god og udbytterig samtale ud af, og
han fortalte bagefter, at det var dejligt, at han ikke endnu
engang skulle tale om alle sine problemer, samt at det
under samtalen var gået op for ham, hvor god han var til
både det ene og det andet, men at han havde glemt det på
grund af de mange problemer, han havde.
-Jeg har oplevet, at familierne og de unge har været glade
for den tilgang, jeg har haft til dem ved at bruge metoden.
Det giver mig dog mere arbejde, idet de har ønsket samtaleforløb hos mig i stedet for hos andre samarbejdspartnere, som det egentlig var meningen.
Løsningsfokuseret samtale
Teorien er enkel. Det kaldes løsningsfokuseret samtale og bygger på systemisk tankegang/anerkendende
samtale og er meget udbredt i bl.a. USA, England
og Sverige. I uddannelsen indgår internationalt højt
kvalificerede undervisere fra USA, England, Finland,
Sverige, Australien og Schweiz. I Danmark er bl.a.
Københavns Kommune i gang med et tilsvarende
projekt. De seminarer, som Høje-Taastrup Kommunes
medarbejdere deltager i, tilrettelægges i samarbejde
med Københavner-uddannelsen og tilsvarende kurser
bl.a. i Malmø.

Sagsbehandler Claus Bøg
Larsen og sundhedsplejerske Pia Rønnenkamp.
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Familiebehandler Helge
Markussen.

Sagsbehandler Tina Adler Nielsen
med sønnen Anton.
Praksis er svær
Selvom teorien er enkel, er praksis meget svær. Det kræver øvelse, mod og høj grad af faglig kompetence i arbejdet med de mest udsatte børn og unge at tage udgangspunkt i forældrenes løsninger. Men det er respektfuldt og
den eneste måde at skabe varige forandringer. For den
enkelte kursusdeltager giver dette samtidig et merarbejde,
hvilket vi kan mærke i praksis – specielt her i kursusperioden, hvor alt er nyt.
Hvordan reagerer forældrene og de unge?
Tit og ofte kommer vi ud for, at forældrene siger: Nej, nu
må du holde op med at stille så mærkelige spørgsmål. Og
så alligevel lykkes det med enkle spørgsmål at finde håb,
overskud og måske tillid til, at det trods alt kan lade sig
gøre at finde forandringer og løsninger, som kan være til
barnets bedste. Kernen er, at det IKKE er sagsbehandleren, der skal løse familiens problemer, men forældrene
og børnene selv, der skal gøre arbejdet. Sagsbehandlers
opgave er at bistå dem i processen og samtidig holde fokus
på, at de løsninger, der vælges, også tilgodeser barnets
behov.
Hvordan reagerer medarbejderne?
Børne- og ungesagsbehandler Louise Kristiansen beskriver i sin midtvejsevaluering, at først havde hun modstand

Døgnplejekonsulent
Ulla Lynge.

mod metoden, men -nu kan jeg mærke, at jeg er glad for
tænkningen bag metoden og har fået en tro på, at den
virker – ikke nødvendigvis på alle, men på de fleste. En af
de familier, jeg brugte metoden overfor fik et håb og en tro
på bedring af datterens liv.
En anden sagsbehandler Inge Sewerin, der arbejder med
familier med tvangsfjernede børn, siger bl.a.: -Jeg har
brugt metoden og har fået forskellige reaktioner på det.
En mor lyste op og ændrede attitude fra at have været
afvisende fornærmet på sin datter til at indgå i dialog om,
hvordan hun kunne genetablere kontakten med datteren.
Hun tog af sig selv ansvar for, at initiativet lå hos hende.
Metoden er – i hvert fald i starten - tidskrævende. Således
siger sundhedsplejerske Annette Jensen i sin evaluering:
-Der er meget behov for tid for at kunne afprøve metoden.
Denne tid er ikke til stede.
Sagsbehandler Carsten Rosenvinge skriver om det samme
emne: -I starten var jeg lidt tvivlende overfor implementeringen af metoden pga. det store tidsbehov i startfasen.
Men ved nærmere eftertanke er jeg nået frem til, at det
helt klart vil spare ressourcer og meget tid i sidste ende.
Rent faktisk tror jeg også, at vi kan spare penge på diverse
foranstaltninger.
Planerne for fremtiden
Det igangværende kursusforløb fortsætter frem til november 2007. Herefter er det planen, at Familiehuset skal
overtage forpligtelsen til at efteruddanne og træne medarbejderne i denne metode. Metoden indføres således som
en generel arbejdsmetode af Børne- og ungerådgivningscentrets sagsbehandlere. Alle sagsbehandlere vil således
inden for to års ansættelse blive tilbudt intern efteruddannelse i denne metode.
Christian Ditlev Reventlow
faglig konsulent
Børne- og Ungerådgivningscentret
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Lean-projektet startede i byrådssalen i februar og skal ende med, at de daglige arbejdsprocesser i Borgerservice bliver lettere,
når der frigøres ressourcer.

Lean i Borgerservice
Borgerservice sætter med et Lean-projekt
fokus på KVIK-temaet om arbejdsgange og
forandringsledelse. Lean er en metode til at
reducere spildtid og unødig brug af ressourcer til gavn for både medarbejdere og borgere. Når de daglige arbejdsprocesser gøres
lettere, frigøres ressourcer i arbejdsdagen.
Tema 5 i KVIK-konceptet handler om arbejdsgange og
forandringsledelse, og det er præcis det, som Borgerservice
har kastet sig over med centrets nye Lean-projekt, som gik
i gang i februar og fortsætter indtil efteråret.
Det er direktionen, der har igangsat projektet, der skal
sætte ekstra fokus på arbejdsgange og forandringsledelse
i Borgerservice. Lean betyder slank eller trimmet og er en
medarbejderbåret metode til at reducere spildtid og unødig
brug af ressourcer. Det skal komme både medarbejdere og
borgere til gavn.
Hjælp fra konsulenter
Medarbejdere og ledere i Borgerservice skal derfor - sammen med to Lean-konsulenter fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess og konsulenter fra Økonomi- og Analysecentret - arbejde med at gøre de daglige arbejdsprocesser
lettere og frigøre ressourcer i arbejdsdagen.
Fra irritation til gode idéer
Medarbejdere og teamchefer i Borgerservice har allerede
været i gang med interview, workshops og produktionsgrupper. Når projektet slutter til efteråret, fortsætter medarbejdere og ledere selv med at bruge de nye metoder i deres
hverdag, så dét, der før var dagligdags irritationsmomenter
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og uhensigtsmæssigheder, kan blive til ideer til at ændre de
gængse arbejdsgange.
Grunden til, at Borgerservice er et ideelt center for et Leanprojekt, er bl.a., at Borgerservice i 2007 i kraft af kommunalreformen har fået nye opgaver. Opgaverne skal løses
indenfor Borgerservices ressourceramme, og medarbejdere
og ledere er derfor glade for muligheden for at arbejde med
Lean-projektet.
Intern uddannelse
Samtidig med projektet i Borgerservice deltager en gruppe
af ledere og medarbejdere fra Økonomi- og Analysecentret,
Pensions- og Omsorgscentret og Borgerservice i et internt
uddannelsesforløb, som skal ruste dem til at fortsætte arbejdet med Lean.
Naturligt led i evalueringskulturen
Det er et naturligt led i den fortsatte udvikling af evalueringskulturen i Høje-Taastrup Kommune, at der nu sættes
ekstra fokus på tema 5 i KVIK om arbejdsgange og forandringsledelse. Konsulenter fra Økonomi- og Analysecentret
forventes gennem arbejdet i Borgerservice og via uddannelsesmodulet for medarbejdere og ledere at få kompetencen til også at gennemføre Lean-projekter andre steder i
Høje-Taastrup Kommune.
Hvis du vil høre mere om Lean-projektet og mulighederne
for at arbejde med Lean, er du velkommen til at kontakte
enten Tina Levysohn fra Økonomi- og Analysecentret eller
centerchef for Borgerservice Peer Anker Hansen.
Tina Levysohn
udviklingskonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Deltagerne i det første informationsmøde om aftalestyring indledte med en glad forårssang.

Alle med i aftalestyring
1. januar 2007 lagde de første områder
i kommunen ud med aftalestyring: daginstitutionsområdet, idræts-området og
administrationen. Nu er turen så kommet
til kommunens øvrige områder – kaldet
fase 2-områdene - som 1. januar 2008 skal
overgå til aftalestyring. I alt skal der cirka
udarbejdes 60 nye aftaler.
Aftalestyringen sætter fokus på sammenhængen mellem
mål, indsatser og resultater ved at lægge større ansvar
og kompetence ud til de decentrale enheder. Lederne og
medarbejderne får mere frihed til at tilrettelægge arbejdet
og prioritere ressourcerne for at nå de fastlagte mål.
Samtidig kan politikerne og administrationen i højere grad
koncentrere sig om at fastlægge mål og udstikke overordnede retningslinjer. Aftalestyring kan derfor siges at være
det modsatte af at arbejde detailstyret.
Workshops og uddannelsesdage
I april var ledere, tovholdere og MED- og tillidsrepræsentanter inviteret til informationsmøde for fase 2-områderne.
I maj bliver der holdt en række workshops om målformulering, hvor deltagerne vil gå i dybden med, hvad resultatog effektmål er, og prøve kræfter med at formulere mål.
Deltagere vil være ledere og tovholdere samt ved behov
TR/MED-repræsentanter.
I november bliver der holdt en række uddannelsesdage om
resultatstyring og økonomistyring. På uddannelsesdagene
om resultatstyring går vi i dybden med det daglige arbejde, og deltagerne prøver selv kræfter med at udarbejde
tids- og handleplaner.

Uddannelsesdagene om økonomistyring forløber over
halvanden dag. Først vil et halvdags-arrangement gennemgå principper og daglige styringsmuligheder. På dag
to undervises i IT-systemet, som benyttes ved lønsumsstyring. Her vil deltagerne arbejde med de faktiske løn- og
personaleoplysninger fra de enkelte enheder.
For også at give tillidsrepræsentanter en introduktion til
IT-systemet afholdes et særskilt arrangement umiddelbart i
forlængelse af ovenstående, hvor programmet præsenteres
- dog uden at vise faktiske løn- og personaleoplysninger.
Målformulering og beregning af lønsum
Der vil også være en løbende proces om formulering af
de enkelte enheders mål i aftalerne og om beregning af
økonomi/lønsummer hos enhederne. Workshops vil understøtte arbejdet med at formulere mål. Der skal formuleres
to-tre mål på tre niveauer:
• Politisk niveau: Målene kan afspejle både nationale og
lokale mål for det pågældende område.
• Administrativt niveau: Målene skal skabe sammenhæng
på tværs af organisationen og områderne.
• Enhedsniveau: Målene kan både fokusere på profileringsområder og forbedringsområder.
Kontakt
Du kan læse mere om formålet med aftalestyring, organiseringen af projektet, designet af aftalen og meget andet
på HTKalle. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen
til sende en mail til aftalestyring@htk.dk.
Niels Ougaard
Økonomikonsulent, Økonomi- og Analysecentret
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Daginstitutionen Mini-Giros nye hjemmeside illustrerer det nye fælles design for kommunens hjemmesider med mulighed for
nyheder, nyhedsabonnement, højtlæsning m.m.

Nye brugervenlige
institutions-hjemmesider
Alle Høje-Taastrup Kommunes institutioner
(biblioteket, daginstitutioner, klubber,
plejecentre og mange andre) fik nye hjemmesider i februar. Institutionerne er ikke
alle færdige med at opdatere de nye hjemmesider, men efterhånden som arbejdet
skrider frem, kan brugerne glæde sig over
forbedringerne.
De nye hjemmesider er nemlig mere brugervenlige – de
følger modellen fra kommunens hjemmeside www.htk.dk,
der i 2006 blev kåret som Danmarks bedste kommunale
hjemmeside. Institutionernes hjemmesider opbygges
designmæssigt på samme måde som kommunens hjemmeside - institutionerne har deres logo i øverste venstre
hjørne og en billedfrise ved siden af.
Abonnement på nyheder
Desuden har institutionernes hjemmesider fået en ”værk-

18

tøjskasse” med de samme funktioner som kommunens
hjemmeside. Det betyder for eksempel, at man kan
tilmelde sig abonnement og automatisk få mail, hver gang
der er nyheder på daginstitutionens, børnetandplejens eller
plejecentrets hjemmeside – f.x. uge- eller månedsprogram,
referater eller billeder fra aktiviteter.
Læs højt-funktion
Man kan også få hjemmesidens tekst læst højt: Værktøjskassen rummer også knap hertil. Desuden rummer
værktøjskassen funktionerne Kommenter siden, Tip en ven
og Udskriv.
Billedsider
Her i foråret har institutionerne fået følgende nye funktioner på hjemmesiderne:
• Billedserier
• Fællessider
• Ekstranet

I billedserier kan man se billeder fra ture, fester og lignende. Forældre kan hente originalbillederne ved at klikke
på det store billede og så selv printe billederne.
Fællessider og ekstranet
Fællessiderne bliver lige nu brugt af daginstititionerne og
plejecentrene. Det betyder, at alle 58 daginstitioner har
den samme oversigt over alle institutioner, og at den kun
bliver vedligeholdt 1 sted.
Ekstranet er lige ved at blive taget i brug. Det kan bruges
til at forældrene på en institutionshjemmeside kan logge
ind og se nogle ting, som ikke skal ligge åbent for alle.
Premiere
Udover at alle de hidtidige hjemmesider er flyttet over i
det nye design, har en række helt nye hjemmesider haft
premiere. Det drejer sig om følgende:

Ind i varmen
Udover de helt nye hjemmesider, er en række hjemmesider
er flyttet fra løsninger ude i byen og ”ind i varmen” til
vores fælles Høje-Taastrup Kommune-løsning:
• www.lbr.htk.dk – Det lokale beskæftigelsesråds hjemmeside.
• www.seniorraadet.htk.dk – Ældrerådet har samtidig
taget navneforandring til Seniorrådet.
• www.sprogcenter.htk.dk – Sprogcentret.
Og følgende tidligere amtsinstitutioner er også oprettet i
kommunens eget regi:
• www.sleipner.htk.dk
• www.taxhuset.htk.dk
• www.vestervaenget.htk.dk
Man kan se alle hjemmesiderne via www.subsites.htk.dk
Desuden der hjemmesider til følgende institutioner på vej:

• www.billedskolen.htk.dk - Høje-Taastrup Kommunale
Billedskole.
• www.hoejgaarden.htk.dk - Fritids- og aftenklubben
Højgården for udviklingshæmmede.
• www.htki.htk.dk - Den fælles hjemmeside for Taastrup
Svømmehal, Fløng Svømmehal, Fløng Idrætsanlæg,
Sengeløsehallen og Sengeløse Idrætsanlæg.
• www.gadevang.htk.dk – En fælleside for daginstitutionerne i Gadevangs-området.
• www.torstorp.htk.dk - En fællesside for daginstitutionerne i Torstorp-området.
• www.pilealle.htk.dk – Bofællesskabet Pile Allé.
• www.poppelalle.htk.dk – Bofællesskabet Poppel Allé.
• www.stationsvej.htk.dk – Bofællesskabet Stationsvej.
• www.stoettecentret.htk.dk – Støttecentret Sønderby
Torv.

•
•
•
•
•

Støtte- og kontaktpersonordningen
Støtte og Aktivitetscenter Gasværksvej
Støttecentret Cirklen
Tilbud unge sindslidende
Værestedet Pile Alle

Birgit Secher, webkonsulent, og Birgitte Skou Andersen,
informationschef
Byrådscentret

Billedserier til hjemmesiderne
er en ny service, som gør det
nemmere at lægge billeder fra f.x.
ture og arrangementer på hjemmesiden – originalbillederne kan
klikkes frem og printes.
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KUL’TOUR 2007
for alle sanser
Under den årlige kulturbegivenhed
KUL’TOUR i perioden den 9.–17. juni er der
mulighed for at få pirret alle fem sanser
og måske også den sjette sans. For netop
sanserne er temaet for årets vidtspændende
program, der både omfatter finkultur samt
den mere folkelige kultur. Flere af de kommunale institutioner og virksomheder er
medarrangører i kulturugen.
Åbningsarrangement i Vandtårnsparken
Vantårnsparken danner igen rammen om åbningen. Når
borgmester Michael Ziegler lørdag den 9. juni kl. 20.00
tænder flammen, der markerer åbningen af KUL’TOUR–
ugen, bliver det til et musikalsk brag og en forrygende
sansemæssig oplevelse.
Den kendte bassist Moussa Diallo vil sammen med et
fantastisk orkester og afrikanske dansere få hele parken
til at swinge. Moussa er kendt som en yderst musikalsk og
indlevende rytmisk ankermand i de mange bands, han har
spillet i. I flæng kan nævnes Sneakers, Savage Rose, Moon
Jam m.fl.
Du vil ligeledes få mulighed for at udsætte dig for et sandt
kulinarisk sansebombardement, da der vil være mulighed
for at købe eksotisk mad samt drikkevarer.
Carmen på Taastrup Teater
Torsdag den 14. juni 2007 kl. 20.00 præsenterer
KUL’TOUR i samarbejde med Taastrup Teater en eksklusiv
produktion af verdens mest kendte og populære opera:
”Carmen” af Georges Bizet. Med lys, effekter og flamencodansere vil vi denne aften blive ført til det solrige Spanien.
Operaen spiller på alle følelser og sanser: Kærlighed, had,
lidenskab, jalousi, dans, sang og ikke mindst blodhævn og
mord.
I en enkel, rå udgave er Peter Brooks libretto skåret til, så
den passer til Taastrup Teaters scene – en intimitet og på
samme tid en opera med store følelser og store stemmer.
Teksten er på fransk, og med dialogen på dansk vil Guido
Paëvatalu føre os gennem Carmen sammen med nogle af
kollegaerne fra operaen, heriblandt Gert Henning-Jensen
og Andrea Pellegrini.
Det bliver et arrangement, der i høj grad vil appellere til
alle dine sanser. En opsætning, der sammen med fantastisk sang og enestående musik, vil give dig gåsehud. Når
du samtidig køber ekstrabillet til tapas og velkomstdrink,
vil du denne aften blive udsat for en sansestorm af dimensioner. Din sunde fornuft eller måske din sjette sans vil
givet fortælle dig, at dette arrangement må du simpelthen
ikke gå glip af, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!
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Andrea Pellegrini synger titelpartiet, når KUL’TOUR og
Taastrup Teater blænder op for Carmen.

Den store sansedag
Lørdag den 16. juni bliver den store sansedag. Axeltorv vil
være nerven på Taastrup Hovedgade. Fra tidlig formiddag
til ud på eftermiddagen vil der være en masse arrangementer, hvor både børn og voksne vil få brug for alle fem
sanser.
Axel Torv vil fra kl. 16-22 være skueplads for et bluesbrag
uden lige. Foruden de lokale Blue Note Grinders vil Årets
danske bluesnavn 2003, Troels Jensen, også kendt som
Mr. Blues, få Axeltorv og det halve af Hovedgaden til at
swinge, som den aldrig har gjort. En foreløbig hemmelig
gæst vil også give sit bidrag til at få den rette bluesstemning frem. Glæd jer!
Birthe Kjær i Taastrup Kulturcenter
Søndag den 10. juni kan man om eftermiddagen opleve
den populære Birthe Kjær og hendes orkester Gemalerne
ved et udendørs-arrangement i Taastrup Kulturcenter.
Underholdningen og opvarmningen med The Worthy Beats
er gratis, men for en rimelig betaling – det vil sige ca. 120
kroner – kan man samtidig nyde et herligt grillmåltid

KUL’TOUR 2007 er for alle aldre og sanser. Ovennævnte
er kun et udpluk af det vidtspændende og sansepirrende
program, som indeholder noget for alle aldre og smagsløg.
Ligesom tidligere år vil der være mange arrangementer for
børn, og så går det ellers opad igennem aldersklasserne
med motion, gospelkoncert og andre kirkearrangementer,
visesang, folkedans, ølsmagning, ferniseringer og masser
af musik i mange forskellige genrer.
www.kultour.nu
Klik selv ind på www.kultour.nu og find det, som passer til
dine smagsløg. Med arrangementer i Taastrup, Reerslev,
Sengeløse og Hedehusene/Fløng kommer KUL’TOUR 2007
hele kommunen rundt. Og langt det meste er som sædvanligt ganske gratis.

Birthe Kjær sejler ind på Taastrup Kulturcenters scene i
sin knaldrøde gummibåd.

Ivan Sørensen
På vegne af KUL’TOUR’s bestyrelse

Blitz

Hverdagens helte Hjemmehjælpere og sygeplejersker i Høje-Taastrup tog udfordringen op, da snevejret sidst i februar
gjorde det vanskeligt at komme kommunens ældre til hjælp. De blev mødt af taknemmelige borgere og hjælpsomme naboer.
De hjemmehjælpere og sygeplejersker, der ikke selv var sneet inde, var gode til at finde på måder til at trodse vejrguderne.
Enten kæmpede de sig gennem snemasserne på cykel, eller de sørgede for at flere kunne køre sammen i en privat bil. Men
flertallet måtte klare deres besøg til fods, så de ældre borgere ikke skulle undvære hjælp. Hjemmehjælperne oplevede situationer, hvor hjælpsomme naboer var kommet nødstedte ældre til hjælp - ældre der var spærret inde af sneen og derfor ikke
kunne komme ud af deres boliger.
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Tema: Sundhedsambassadører

Må vi ikke længere
spise slik?
I december vedtog byrådet en ny sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune. Af den
fremgår det blandt andet, at Høje-Taastrup
Kommunes 4.500 ansatte vil være ambassadører for sundheden og i deres professionelle virke vil foregå med et godt eksempel.
Men hvad betyder det egentlig i praksis? Må
vi ikke spise slik eller være tykke længere?

uprofessionelt at passe børn, undervise eller pleje syge i
beruset tilstand. I nogle jobs er det også decideret farligt
for borgeren.

En række af kommunens medarbejdere har stillet
spørgsmål til sundhedschef John Sørensen, der her leverer
svarene.

Thommas Nielsen,
Driftsbyen
Thommas Nielsen, Driftsbyen:
Hvordan sikrer vi, at alle har gode forudsætninger for at
deltage i kommunens egen sundhedsordning?

Ulla Mikkelsen,
næstformand i
hovedudvalget
Ulla Mikkelsen, næstformand i Hovedudvalget:
Hvilke konsekvenser vil det kunne få for ansættelsesforholdet, hvis man f.eks. er overvægtig, ikke motionerer nok,
spiser slik eller fede sager i f.eks. børns nærvær?
Vægt eller motionsvaner skal ikke have nogen konsekvenser for ansættelsesforholdet. Men ansatte forventes
naturligvis at overholde de slik- og kostpolitikker, som
bliver formuleret i de institutioner, hvor børn færdes. På
samme måde som de forventes at overholde den gældende
rygepolitik.

Kommunens egen sundhedsordning er ikke en del af sundhedspolitikken, og jeg kan derfor ikke svare på spørgsmål
til sundhedsordningen.
Hvordan løser vi det problem, at medarbejdernes rygning
nu er blevet synlig for borgerne, fordi medarbejderne ryger
udendørs - uden at skabe problemer for rygerne?
Jeg er enig i, at der kan være et problem her. At ryge
udendørs behøver dog ikke nødvendigvis at betyde, at
man ryger lige uden for døren. På nogle arbejdspladser
er der etableret særlige områder, hvor rygerne f.eks. kan
være i ly og tørvejr. Måske kan noget lignende etableres på
kommunens arbejdspladser. Det afhænger af mulighederne
på stedet.

Er det nok, at vi siger til børnene, at de ikke må ryge, at de
skal spise sundt, så de ikke bliver tykke?
Nej, jeg tror også, at voksne skal sætte normer for børn
om f.eks. ”her ryger vi ikke”, ”her spiser vi sund mad”, ”her
går eller cykler vi til skole”, ”her er vi ude i frikvartererne”
osv.
Vil det i lighed med alkohol have konsekvenser, at man er
ryger og ikke formår at holde op?
Nej, men man skal overholde rygeregler og -lovgivning,
og man bør lade være med at ryge, hvor børn færdes. Når
alkoholforbudet håndhæves strikt, er det fordi det er dybt
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Karin Mikkelsen, HK
tillidsrepræsentant
Karin Mikkelsen, HK tillidsrepræsentant:

Tema: Sundhedsambassadører
Hvad forventes det, at den enkelte medarbejder skal gøre
helt konkret?
At tænke og handle sundt når man er på arbejde. At tænke
over dette: hvis Høje-Taastrup Kommune siger, at den vil
stoppe stigningen i antallet af overvægtige børn ved at få
slik, sodavand og andre usunde fødevarer ud af institutioner for børn, så er det altså signalforvirring at servere slik
og sodavand i institutionerne. Det er næsten det samme
som at sige: ”vi mener det for resten ikke…”!

fylde os med chips, slik og sodavand osv., når vi betjener
byens børn, unge, voksne eller ældre. Det handler derimod
ikke om, hvorvidt man er overvægtig.
Skal kommunens kantine have forbud mod salg af slik, skal
torsdagskagen afskaffes, skal kantinen pålægges kun at
lave fedtfattig mad?
Nej, men den skal helst tilbyde sund mad og sund torsdags-et-eller-andet – hvilket rådhuskantinen faktisk også
gør allerede.

Hvordan kan vi understøtte motion på kontorarbejdspladserne? Det er svært at gå de anbefalede antal skridt
om dagen, når arbejdet foregår siddende foran en Pc’er.
Hvordan kan vi ændre vores arbejdsrutiner, så vi får mere
motion ind i dagligdagen?
Det er et godt spørgsmål – måske vil teknologien med
tiden hjælpe med løsninger, så vi ikke er bundet til en
stationær arbejdsplads, men kan bevæge os rundt, mens
vi arbejder. Hvem ved. Indtil videre kan vi f.eks. koble
os til en printer, der er mindst 25 m. væk, deltage i
sundhedsordningens pausegymnastik, overveje om vi kan
kompensere for vores stillesiddende arbejde ved at gå eller
cykle, når vi ikke er på arbejde osv.

Terapeuterne på
træningsområdet v/
Konny Riising

Skal der udleveres pjecer om rygestop-kurser eller nikotintyggegummi i borgerservice?

Terapeuterne på træningsområdet v/ Konny Riising:

Høje-Taastrup Kommune tilbyder fra 1. maj rygestopkurser til borgerne. De er gratis, men man skal selv
betale nikotintyggegummi. Jeg synes i øvrigt, at man skal
betragte nikotintyggegummi som et hjælpemiddel, når man
beslutter sig for at blive eksryger.

Hvis medarbejderne skal gå foran med et godt eksempel
vil det være oplagt at støtte initiativer som DHL stafet,
Ladywalk og Vi cykler til arbejde. Vi tænker bl.a. på
bademuligheder til ansatte alle steder (efter cykelturen),
mulighed for sund mad til alle medarbejdere. Er det noget
kommunen vil satse på?

Skal vi på kursus i at rådgive borgerne om sund livsstil?

Det er i hvert fald gode ideer, som man godt kunne arbejde
videre med.

Nej, ambassadørtanken betyder ikke, at vi skal rådgive
borgerne. Livsstils-rådgivning skal gives af professionelle.
Der er medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune, der rådgiver om sundhedsforhold som en del af deres job, og de er
professionelle inden for deres faglige område. Men vi andre
skal være med til at påvirke hverdagslivet i en sundere
retning, fordi vi som kommune er med til præge en stor
del af hverdagen for mange mennesker i institutionen, i
skolen, i trafikken, i fritidslivet, i miljøet osv. Det kræver,
at vi er bevidste om, hvordan vi gør ting på en sund måde.
Hvis vi skal rådgive om sund livsstil, forventes det så også,
at medarbejderne lever et sundt liv? Betyder det, at vi i
rekrutteringssituationer bør fravælge personer med fedme,
rygere, astmatikere?
Sundhedspolitikkens formulering om, at vi som ansatte
skal gå foran med et godt eksempel handler ikke om, hvad
vi er, men hvad vi gør. Det betyder konkret, at vi tænker
det ind som en del af vores professionelle identitet – etik,
om man vil - at vi naturligvis ikke ryger, ikke drikker
alkohol, finder på andre måder at hygge på end ved at

Lene Brangstrup,
daglig leder,
Espens Vænge

Lene Brangstrup, daglig leder, Espens Vænge:
Hvilke rettigheder og viden har jeg som medarbejder til
at gå ind og påvirke borgeren om sundhedsfremme – og
hvordan sikres viden og læring hos medarbejderen helt ud
i yderste led?

Fortsættes...
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Tema: Sundhedsambassadører

Hjælp til
rådgivning
om sundhed
Sundhedschef John Sørensen.
Vi skal som nævnt ikke alle ud og rådgive borgerne eller
påvirke dem på den måde. Men der skal da sikres viden og
læring om sundhed rundt om i organisationen. Og det kan
være nødvendigt at kunne svare på spørgsmål fra f.eks.
forældre, brugerne og borgerne. Sundhedscentret overvejer derfor at uddanne nogle medarbejdere på kommunens
egne arbejdspladser – nogle ’overambassadører’ – der ved
lidt mere om sund og usund livsstil mv. Der bliver også oprettet en rådgivningsenhed, som kan hjælpe med at få sat
sundhed på dagsordenen forskellige steder i kommunen.
Ea Skibsted Nielsen, frivillighedskonsulent
og John Sørensen, sundhedschef
Sundhedscentret

Høje-Taastrup Kommune etablerer nu en rådgivningsenhed, der skal hjælpe med at sætte forebyggelse og
sundhedsfremme på dagsordenen.
En konsulent skal rådgive og vejlede de ansatte i kommunens institutioner på sundhedsområdet, for at de
bedre kan håndtere forskellige sundhedstiltag over for
borgerne. Foreninger i kommunen vil også kunne hente
råd og vejledning.
Rådgivningsenheden skal være med til at støtte
kommunens ansatte i deres arbejde med sundhed
og forebyggelse på de forskellige institutioner – hvad
enten det er hjælp til at starte sundhedsprojekter eller
input og idéer i forbindelse med det daglige arbejde.
Det skal være med til at sikre, at sundheden kommer
frem i hverdagen endnu flere steder i kommunen.

Og vinderne er …
Fire arbejdspladser har vundet konkurrencen om en sundhedsdag.
Med forrige personaleblad fulgte en konkurrence, hvor
arbejdspladserne i Høje-Taastrup Kommune kunne vinde
deres helt egen sundhedsdag. Arbejdspladser kunne deltage
ved at sende deres forslag ind med aktiviteter til en sundhedsdag. Kravet til de mange sunde ideer og forslag var, at
sundhedsdagens aktiviteter kunne foregå på egen arbejdsplads og tilpasses de daglige opgaver.
Der er blevet tænkt kreativt og sundt på flere arbejdspladser. Der er sendt ideer ind, som beskriver, hvordan en sundhedsdag kan se ud, når den kombineres med de daglige
arbejdsopgaver. Vinderne af en sundhedsdag blev:
Flønghjemmet, som kan se frem til en dag med fysisk
aktivitet sammen med beboerne. Foredrag og fælles dialog
om stress. Egen massør for en dag.
Daginstitutionen Flinteby, hvor børn og personale sammen indretter institutionen med diverse sunde tilbud til børn
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og voksne, både inde og ude. Blandt andet med små borde
med frugt og vand, fodbade, fysisk aktivitet m.m. Der bliver
lavet sund mad, og som en ekstra vitaminindsprøjtning for
personalet er der en massør til rådighed hele dagen.
Støttecentret Cirklen er glade for god mad og fællesskab.
De skal have besøg af en kok og en diætist, og så skal der
laves sund mad sammen med beboerne, og der skal hygges
om fællesskabet.
Teknik og miljøcentret skal have foredrag og fælles dialog
om stress. En ergoterapeut skal give råd og vejledning om
arbejdspladsen. Der skal spises sund mad, og der skal laves
fælles afspændingsgymnastik.
I personalebladet vil du kunne følge sundhedsdagene på de
fire arbejdspladser, og du kan følge med i, hvad det gør ved
personale og arbejdsplads at være fælles om at forkæle sig
selv midt i de daglige arbejdsopgaver.
Ane Kerstine Saabye
HR-konsulent
Byrådscentret

Serviceeftersyn af
arbejdsmiljøreformen
Arbejdstilsynet screener fremover både
det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og
sygefraværet på arbejdspladserne. Vi kan
bruge kravene aktivt til at sikre en god og
attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne
trives – i tråd med opfølgning på APV- og
trivselsundersøgelsen.
Folketinget har vedtaget et serviceeftersyn af arbejdsmiljøreformen, der trådte i kraft 1. april 2007.
Der sker ændringer på følgende områder:
• Screening
• Påbud/rådgivning
• Smiley-ordning.
Screening
Screeningen udvides til både at omfatte det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær. Fremover vil alt i
arbejdsmiljøet være gennemgået og færdigt allerede ved
screeningen, hvilket betyder at evt. påbud kan udstedes
med det samme.
Screeningen og tilpasset tilsyn bliver betragtet som et
besøg. Dette betyder, at de ting som ikke er i orden
ved screeningen, vil blive grundigt gennemgået på
Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn. Samtidig tager man sine
påbud fra screeningen med til det tilpassede tilsyn.
Arbejdstilsynet vil fokusere meget på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel, og at der er fulgt op på
sygefravær, der er arbejdsrelateret.
Der lægges især vægt på, at arbejdspladsvurderingen
er fulgt op af en prioriteret handle- og tidsplan, samt at
sikkerhedsarbejdet i øvrigt er organiseret med systematisk
opfølgning.
Påbud og rådgivning
Niveau-indplaceringen efter tilpasset tilsyn falder væk.
Dette skyldes, at det er Arbejdstilsynets opgave at få
alle virksomheder op på lovens niveau, men det er ikke
arbejdstilsynets opgave at belønne dem, der ligger over
lovkravet.
Der kan gives påbud med krav om, at institutionen hyrer
ekstern rådgiver, hvis:
• Der er alvorlige og komplekse problemer.
• Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, hvor det er vanskeligt
at finde en varig løsning. Eller hvis der er tre afgørelser
indenfor ergonomi eller ulykker.
• Der er mange arbejdsmiljøproblemer (fem eller flere
samme sted).

Der kan gives undersøgelsespåbud med krav om, at
institutionen hyrer en ekstern rådgiver, hvis:
• Arbejdstilsynet vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø
skal undersøges nærmere. Arbejdstilsynet træffer
afgørelse ud fra den samlede rapport fra gennemgang af
arbejdsmiljøet.
Påbud gives til arbejdsgiveren – her altså kommunen - hvis
der er gentagne arbejdsmiljøproblemer inden for arbejdsgiverens institutioner.
Påbudet gives, når en arbejdsgiver har fået 15 eller flere
påbud på et år inden for det samme emne på et eller
flere af arbejdsgiverens underliggende arbejdssteder. Det
gives, fordi det tyder på, at arbejdsgiveren har svært ved
at koordinere det overordnede arbejdsmiljø på tværs af
virksomheden.
Et emne kunne f.eks. være: støj, ergonomisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmijø (dårlig trivsel), indeklima,
ulykkes-risici, hud-belastninger og formelle krav som
f.eks. arbejdspladsvurdering, sikkerhedsorganisation og
brugsanvisninger.
Smiley
Efter besøget offentliggøres Smiley på Arbejdstilsynets
hjemmeside:
• Grøn smiley – alt er ok. Hvis alt er i orden, får institutionen en grøn smiley efter screening.
• Gul smiley ting - der skal rettes. Hvis der er forhold i
arbejdsmiljøet, der skal rettes, og der derfor gives et
påbud, gives en gul smiley. Denne smiley vil være på
hjemmesiden i minimum 6 måneder. Der gives påbud
med frist – undtagen hvis der er tale om forhold i
det psykiske arbejdsmiljø, der ikke er i orden, for så
udstedes et undersøgelsepåbud, der træder i kraft med
øjeblikkelig virkning.
• Rød smiley – rådgivningspåbud. Rød smiley gives til
virksomheder, der har modtaget rådgivningspåbud med
en ekstern rådgiver. Vises i minimum 6 måneder.
Hvis du har spørgsmål, så ring til Arbejdsmiljøafdelingen
– vi er parate til at hjælpe alle med at få et godt
arbejdsmiljø, som jo ikke blot skal være i orden, fordi
Arbejdstilsynet kommer, men fordi vi ønsker, at medarbejderne trives, så vi får nogle attraktive arbejdspladser!

Arbejdsmiljøafdelingen
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Fødselsdage og jubilæer
Tirsdag den 1. maj 2007
Fuldmægtig Sonja Holdt, Løn- og Personalecentret, 25 års jubilæum
Torsdag den 3. maj 2007
Tilsynsførende Kurt Nissen, Vejvæsen
– Driftsbyen, 25 års jubilæum
Torsdag den 3. maj 2007
Social- og sundhedshjælper Anne-Mette
Nielsen, Kollektiv Sengeløse Øst, 25 års
jubilæum
Fredag den 4. maj 2007
Bibliotekar Eva Jacobsen, Bibliotek
– Børn, 50 års fødselsdag
Torsdag den 10. maj 2007
Overassistent Anne Bille Christensen,
Bibliotek – Filial Blåkilde, 50 års fødselsdag
Fredag den 11. maj 2007
Holdleder Ronny Ulrich Klugmann,
Jobafklaring, 50 års fødselsdag

Onsdag den 30. maj 2007
Rengøringsassistent Jeanette Vivian
Nielsen, Rengøringsafdelingen, 50 års
fødselsdag
Torsdag den 31. maj 2007
Driftsleder Anders Vang Jensen, Vejvæsen – Driftsbyen, 25 års jubilæum
Fredag den 1. juni 2007
Pædagogisk konsulent Mette Steen
Pedersen, Pædagogisk Udviklingscenter,
25 års jubilæum
Fredag den 1. juni 2007
Overlærer og byrådsmedlem Conny
Annelise Trøjborg Krogh, Hedehusene
Skole, 25 års jubilæum
Lørdag den 2. juni 2007
Teknisk serviceleder Erling Bendt Madsen, Fløng Skole, 25 års jubilæum

Lørdag den 12. maj 2007
Rengøringsassistent Susan Haaber
Bredvad, Rengøringsafdelingen, 25 års
jubilæum
Mandag den 14. maj 2007
Specialarbejder Jan Flemming Brandt,
Vandvæsen, 50 års fødselsdag
Lørdag den 19. maj 2007
Assistent Ellen Fokje Wiegman, Daginstitutionen Solhøj, 50 års fødselsdag
Onsdag den 23. maj 2007
Social- og sundhedshjælper Birgit Irene
Gundel, Social- og Sundhedsafdelingen,
50 års fødselsdag

Kunsten at holde bedre møder
i MED- og sikkerhedsudvalgene
Mange synes, at de får for lidt ud af møderne i sikkerhedsudvalg
eller MED, andre synes måske, at det er svært at få sagt noget
på møderne, og andre igen kender ikke helt det ansvar, de selv
har, for at møderne bliver gode og indholdsrige o.s.v. Måske er
mange slet ikke bekendt med de værktøjer eller metoder til brug
i praksis, som kan være mevirkende til, at møderne bliver mere
indholdsrige.
For at hjælpe lidt på vej til gode, effektive og indholdsrige møder
har vi arrangeret en temadag for MED- og sikkerhedsudvalg:
”Kunsten at holde bedre møder i MED- og sikkerhedsudvalg”. På
kurset vil en ekstern konsulent bl.a. lære dig noget om møde-
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teknik, hvordan man får baglandet med, hvem der har hvilken
rolle i forhold til indkaldelse og afvikling af et møde, spørgeteknik og meget andet, som er med til at give møderne kvalitet og et godt indhold med gode debatter og beslutninger.
Temadagen holdes den 24. maj 2007 i Byrådssalen på rådhuset fra kl. 8.30–15.00. Af hensyn til gruppearbejde m.v. er
der kun plads til 50 personer – så skynd dig at tilmelde dig.
Tilmeldingen kan ske til undertegnede – jeg glæder mig til at
se jer.
Tove Kryger
Arbejdsmiljøchef

Nyt om navne

25 år i byrådet
Den 1. maj 2007 har
Laurids Christensen
25 års jubilæum i
Høje-Taastrup Byråd.
Jubilæet fejres ved en
reception onsdag den 2.
maj kl. 14-16 i kantinen
på rådhuset. Laurids
Christensen sidder i
byrådet for Det konservative Folkeparti, og
han trådte ind i byrådet,
da den konservative
borgmester Flemming
Jensen forlod byrådet
for at hellige sig hvervet
som medlem af Folketinget.
Laurids Christensen var således ret ny i byrådet, da han
få måneder senere blev borgmester i forbindelse med, at
Flemming Jensens afløser Ebbe Korvin trak sig fra posten
på grund af sygdom. Laurids Christensen overtog således
borgmesterposten den 1. december 1983 og varetog den
resten af byrådsperioden, dvs. til 31. december 1985.

Ny udstilling
Fra den 3.–24. maj vises på rådhuset den retrospektive
udstilling ”Fra dekorationskunst til skønvirke” om multikunstneren Christen Nielsen Overgaard (1851–1929), som i
årene 1900–1929 boede i Taastrup.
C. N. Overgaard udførte en lang række udsmykningsopgaver, bl.a. loftsmalerier og gobeliner på Frederiksborg
Slot, udsmykning af Marmorkirkens kuppel med 12
apostelbilleder og glasmalerier til bl.a. Helligåndskirken og
Sct. Petri. Han var desuden en af initiativtagerne til at få
bygget Taastrup Nykirke og var ansvarlig for den indvendige
dekoration.

”Nyt fra Høje-Taastrup Kommune
- din arbejdsplads”
Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 59 18 44.

Siden har han beklædt en række udvalgsposter og posten
som viceborgmester og har desuden frem til 1999 været
gruppeformand og økonomisk ordfører for de konservative
– posterne overdrog han til den nuværende konservative
borgmester Michael Ziegler.
Laurids Christensen er i dag næstformand i både Teknisk
Udvalg og Plan- og Miljøudvalget og er desuden medlem af
Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget. Herudover
varetager han flere hverv som byrådsmedlem, bl.a. sidder
han i bestyrelsen for Hedeland I/S, hvor han er formand.
Laurids Christensen var også i en årrække, frem til amtets
nedlæggelse 1. januar i år, medlem af Københavns Amtsråd for de konservative.
Laurids Christensen er vicepolitikommissær ved Glostrup
Politi. Privat bor han i Taastrup med sin kone Marie.
Sammen har de tre sønner. Fritiden bruges ikke mindst på
at holde formen – det sker på lange cykelture, idet Laurids
Christensen har fået udskiftet begge knæ med stålproteser
og derfor er afskåret fra de fleste sportsgrene. En anden
stor fritidsinteresse er jagt, og endelig bruges et par timer
dagligt på labradoren Buster - ”mit eneste og højt elskede
barnebarn”, som Laurids Christensen kalder den.

Dødsfald
Det er med stor sorg, at vi torsdag den 12. april 2007 modtog meddelelsen om, at vores gode kollega Aase Johansen
var død efter få måneders sygdom.
Aase var en vellidt og dygtig kollega, som vil blive savnet
ikke kun af de nuværende kolleger i Børne- og Ungerådgivningscentret men også af de mange kolleger, hun har haft
siden sin start i kommunen i september 1972.
Alle vores tanker går til Aase Johansens familie.
Børne- og Ungerådgivningscentret
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Revyen 2007 har hængt i en tynd
tråd – faktisk har vi været aflyst,
men takket være en samlet direktion
med Hugo i spidsen, er Revygruppen
nu en selvstændig enhed med egen
økonomi. Det vil vi gøre alt for at
forvalte på bedste måde.
Revy den 8. og 9. november
Revyen vil fortsat blive opført på
Taastrup Teater over to aftener. I år
bliver det d. 8. og 9. november. Vi
satser på, at det kan blive valgfrit,
om man vil komme torsdag eller
fredag, men det vil vi skrive om
undervejs.
Vi har den glædelige nyhed, at
gruppen har fået to nye medlemmer: Susanne Funder fra Børne- og
Ungerådgivningscentret og Per
Fynboe fra Teknik- og Miljøcentret.
To personer, der matcher resten af
gruppen meget fint, både hvad angår
alder og humor.
Resten af gruppen er som følger:
Michael Nørhave og Susanne Messell
fra Familiehuset, Ea Molzen fra
Børne- og Ungerådgivningscentret,
Liselotte Andresen fra Ydelsesservice i Erhvervscentret og undertegnede Lissy Henriksen fra Social- og
Handicapcentret.

Derudover har vi den fornøjelse, at
mægtig morsomme Mads (Thorning
Pedersen), fysioterapeut, har tilbudt
truppen to-tre tekster, som vi må
bruge, som vi har lyst til. Det siger
vi tusind tak for. Vi kan fortælle, at
der er gang i skriblerierne, og vi er
overbevist om, at det ender med at
blive til noget godt.
Også for ikke-rådhus-folk…
Vi vil sige til alle ”ikke-rådhus-folk”:
Vi vil så gerne se jer – og selv om
det er halvanden time af jeres sparsomme fritid, kunne det jo være, at
vi også har et budskab til jer. Hvis
nogen oplever et eller andet, som
er ”helt i skoven”, hører vi gerne om
det. Betingelsen er, at historierne
holder vand.
Vi vil frem til november holde jer
orienteret om, hvordan det går,
og der vil evt. også dukke lidt op
på hjemmesiden. Pas godt på jer
selv, hold øje med snelaviner og
faldende aktiekurser og sæt så kryds
i kalenderen ved en af de to vigtige
dage i november.
Revygruppen 2007

☺

Revyholdet 2007: Forrest fra venstre Lissy Henriksen og Ea Molzen, i midten
fra venstre Susanne Funder, Susanne Messell og Liselotte Andresen,
bagerst fra venstre Michael Nørhave og Per Fynboe.

Adresse - label

Revy 2007 reddet
på målstregen

