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Til samtlige medarbejdere

Kommunaldirektørens hjørne

Kvalitet og trivsel
hænger sammen
Når vi taler om kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling i Høje-Taastrup Kommune
er det to sider af samme sag. Det handler
om kvaliteten i vores arbejde og om vores
trivsel.
Høje-Taastrup Kommune er en stor organisation, der består
af mange forskellige arbejdspladser med forskellige opgaver
og sociale kulturer. Derfor er der også stor forskel på,
hvad der ligger til grund for vurderingen af kvalitet, og på
hvordan vurderingen foretages.
På samme måde kræver de mange forskellige opgaver et
bredt spektrum af kompetencer, der hele tiden skal vedligeholdes og udvikles.
På tværs af alle forskellighederne har vi i Høje-Taastrup
Kommune fire grundlæggende værdier, som udgør fundamentet i vores daglige arbejde:
•
•
•
•

Menneskelighed og et positivt livssyn
Engagement
Professionalisme
Helhed

Kvalitet i alle forhold
Med udgangspunkt i disse værdier bestræber vi os på at
fastholde og udbygge den høje kvalitet i vores service og
opgaveløsning. Vi vil gerne stå for kvalitet i alle forhold, og
det gør vi. Det betyder også, at vi oplever kvaliteten i vores
indsats.
De fire værdier kendetegner den service, vi yder borgerne
i Høje-Taastrup Kommune, men de gælder også for den
oplevelse, vi som ansatte har af at gå på arbejde. Derfor
hænger den kvalitet, vi tilstræber, sammen med vores
trivsel.
Kvalitet og trivsel
Når vi kvalitetsudvikler med KVIK, får vi et overblik over
de aktiviteter, vi har i gang. Vi får indsigt i udviklingsmuligheder og blik for sammenhængen mellem indsatser og
resultater.



Men samtidig kan vi bruge KVIK-arbejdet til at blive
klogere på, hvordan vi kan påvirke og forbedre vores egen
oplevelse af kvalitet i arbejdet. Derfor handler kvalitetsudvikling også om trivsel.
Kvalitet og kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling handler til dels om uddannelse og
et godt kursuskatalog, men det handler endnu mere om
ændrede opgaver og øget ansvar.
Man kan sammen med sin leder løbende gøre status på
samspillet mellem opgaver, ansvar og kompetencer.
En god måde at udvikle sine kompetencer på kan være at
påtage sig en rolle i et af de større eller mindre projekter,
vi har kørende i kommunen.
Lad os se projekterne som muligheder for at udvikle os og
- som jeg var inde på i det seneste nummer af personalebladet - for at være med til at gøre en forskel. For når vi
gør en forskel, så trives vi. Så føler vi os som en succes.
Vi knokler for den bedst mulige kvalitet i service og ydelser
over for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, og som
medarbejdere vil vi have kvalitet i arbejdet. Derfor går
kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling hånd i hånd.
Jeg ønsker jer alle en god sommer.

Hugo Pedersen
Kommunaldirektør

Samlet plan for
integration klar
En revideret integrationspolitik er vedtaget
af byrådet. Integrationspolitikken indeholder
som noget nyt konkrete målsætninger på alle
kommunale fagområder og modeller til at
evaluere indsatsen.
Integrationspolitikken er væsentlig for en lang række af de
områder, vi som ansatte arbejder med i Høje-Taastrup Kommune. Den bygger på de mange gode erfaringer, der er gjort
på området indtil nu, men der er også fokus på nytænkning
og skarpere og mere ambitiøse målsætninger. Politikken
indeholder som noget nyt:
•	konkrete målsætninger på alle kommunale fagområder
• modeller til at evaluere indsatsen.
Konkrete indsatsområder
Integrationspolitikken dækker alle kommunale områder, hvor
der nu er fastlagt konkrete målsætninger og indsatsområder.
For eksempel arbejdes der med en målsætning om, at
tosprogede børn sikres en god tilegnelse af dansk inden
skolestart. Et andet eksempel er, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i de problemramte områder skal ned på
niveau med resten af den almene sektor i kommunen inden
udgangen af 2009.

Fokus på opfølgning og evaluering
Det er også et nyt tiltag, at integrationspolitikken vil blive
suppleret af opfølgnings- og evalueringsmodeller, der skal
sikre en vigtig udveksling af erfaringer. På den måde sikres
det, at der sker en koordinering af de mange tiltag på integrationsområdet, og at nye succeser på integrationsområdet
bliver tænkt ind i det daglige arbejde.
Visionerne for integration
Integrationspolitikken tager udgangspunkt i fem grundlæggende visioner om at:
•	etniske minoriteter kan indgå i samfundets økonomiske,
sociale, politiske og kulturelle liv på lige fod med den
øvrige befolkning.
•	etniske minoriteter får mulighed for at udnytte egne
ressourcer og bidrage aktivt i integrationsprocessen.
•	medvirke til gensidig indsigt i, respekt for og dialog med
og mellem borgerne, uanset etnisk baggrund.
•	sikre, at etniske minoriteter har kendskab til grundlæggende samfundsnormer, værdier og spilleregler i det
danske samfund.
•	alle flygtninge og indvandrere taler og forstår dansk.
Francisco Vestersten
integrationskonsulent
Social- og Handicapcentret
og
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret

Integrationspolitikken
indeholder som noget nyt
konkrete målsætninger på alle
fagområder og modeller til at
evaluere indsatsen.



BLITZ:
BLITZ

Den 36. borgerrundtur i Høje-Taastrup Kommune blev kørt tirsdag den 8. maj. På billedet ses de mange friske guider kort før
afgang til busserne, der skulle fragte de 883 tilmeldte borgere på en ca. 55 km. lang rundtur i kommunens byer, landsbyer og landskaber. Guiderne fortalte dels fra det udleverede manuskript fra Informationsafdelingen, dels fra deres eget kendskab til (arbejds)områder i kommunen, og det værdsættes altid af borgerne. Borgmester Michael Ziegler var ligesom sidste år blandt guiderne.
Som tidligere belønnes guiderne for at bruge deres fritid på borgerrundturen med en fælles tur til Cirkusrevyen med ledsagere.

Høje-Taastrup Turistforening har fået ny
hjemmeside, der bl.a. udmærker sig ved en
flot oversigt over seværdigheder og aktiviteter.
Klik ind og få en god idé til din næste udflugt
i Høje-Taastrup! Formålet med den nye
hjemmeside er at skabe overblik over og
profilere Høje-Taastrups udbud af attraktioner
og seværdigheder. Den skal skabe opmærksomhed om Høje-Taastrups mange kvaliteter
og samtidig give de nødvendige praktiske
oplysninger om adresser, telefonnumre,
åbningstider etc. Hjemmesiden skal give et
aktuelt og opdateret billede af Høje-Taastrup
og omegn. Turistforeningen opfordrer derfor
arrangører til at henvende sig med relevante
informationer. Du kan ringe til Høje-Taastrup
Turistforening på tlf. 43 35 38 48 eller sende en
mail til erhvervskontoret@htk.dk. Se den nye
hjemmeside på www.hojetaastrup.dk.



Aktuelt fra KVIK-fronten

Vi deltager i kvalitetsudviklingsarbejdet på landsplan
Høje-Taastrup Kommune deltager i to
landsdækkende samarbejder med henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og
SCKK (Statens Center for Kompetence- og
Kvalitetsudvikling) omkring udvikling af en
helhedsorienteret kvalitetsmodel til kommunerne.
Baggrunden for samarbejdet er de krav om målsætning og
dokumentation, som regeringens kvalitetsreform indeholder.

Formålet er først og fremmest at skabe en fælles forståelsesramme for den kommunale kvalitetsudvikling og at skabe
sammenhæng i kvalitetsarbejdet på tværs af sektorer i den
enkelte kommune.
Høje-Taastrup Kommune bidrager til samarbejdet med de
resultater og de mange eksempler på kvalitetsarbejde,
som vi allerede har opnået gennem det systematiske KVIKarbejde og koblingen til aftalestyring.

KVIK i Pensions- og
Omsorgscentret
Som et eksempel på kommunens kvalitetsudviklingsarbejde har Pensions- og
Omsorgscentret arbejdet med en bred vifte
af forbedringsområder på baggrund af den
første KVIK-selvevaluering.
Her fortæller kvalitetskoordinator Marie Lindeløv om KVIKarbejdet:

Centerchef Karen
Kofoed, Pensions- og
Omsorgscentret ser
frem til, at resultaterne
af forbedringsprojekterne vil vise sig i
næste KVIK-evaluering
ved årsskiftet.

”Siden vi gennemførte KVIK- selvevalueringen tilbage i 2005,
har vi arbejdet med en række forbedringsprojekter. Blandt
andet har vi i fællesskab fået formuleret mission, vision og
værdier for vores center. Vi har også arbejdet med kompetenceudvikling i de forskellige teams. Der er blandt andet
gennemført faglig coaching og intern uddannelse”.

”Det sker nu ved, at vores centerchef giver en kort briefing
efter udvalgsmøderne på ’Speakers Corner’ ”.

Centerchefen på ”Speakers Corner”
Marie Lindeløv fortæller endvidere, at der i forbindelse med
KVIK-selvevalueringen blev givet udtryk for, at medarbejderne gerne ville have tilbagemeldinger på politiske sager.

I den kommende tid står systematisering af, hvordan der
følges op på enkeltsagsniveau, på programmet. Det skal ske
gennem løbende opfølgning via stikprøver. Centerchef Karen
Kofoed fortæller:

Kvalitetskoordinator
Maria Lindeløv: Pensionsog Omsorgscentrets
forbedrings-projekter har
bl.a. omfattet kompetenceudvikling og formulering af centrets mission,
vision og værdier.

”I den kommende tid skal vi følge op på vores forbedringsarbejde ved at gennemføre MikroKVIK. Ved anden runde af
KVIK- selvevaluering omkring årsskiftet forventer jeg, at det
store arbejde, som vi er i gang med, vil afspejle sig i vores
konsensusrapport”.
Annette Homilius
Specialkonsulent, Økonomi- og Analysecentret



Hjemmepleje
n
går til filmen
Vores kolleger i hjemmeplejen er gået til
filmen – om end ikke Hollywood. Optagelserne har nemlig fundet sted lokalt,
og anledningen er, at hjemmeplejen har
valgt at gå nye veje i arbejdet med at
rekruttere medarbejdere og introducere
kommende og nyansatte medarbejdere
til jobbet. Hjemmeplejen har således fået
produceret en film, hvor medarbejdere og
ledere i hjemmeplejen selv fortæller om
deres arbejde.
Under titlen ”Den moderne hjemmepleje” fortæller
medarbejdere og ledere om, hvordan de ser på deres
arbejde, og hvad de sætter pris på ved opgaverne,
det kollegiale fællesskab og udviklingsmulighederne.
Desuden fortæller de om kommunens sundhedsordning
for alle ansatte og om brugen af moderne IT i hjemmeplejen.
Mobil IT
I 2006 indførte Høje-Taastrup Kommune (som omtalt
i tidligere personaleblade) en mobil IT-løsning i hjemmeplejen. Den indebærer, at alle medarbejdere i de
udekørende hjemmeplejegrupper via en PDA er koblet
direkte på kommunens omsorgssystem (IT-systemet
CARE).
En PDA er en lille håndholdt pc, der også fungerer som
mobiltelefon. Via PDA’en har medarbejderen forbindelse

til omsorgssystemet, der giver adgang til alle de oplysninger, som medarbejderen har brug for i sit arbejde for
borgeren, vel at mærke i borgerens eget hjem!
Filmen indeholder bl.a. medarbejdere og lederes kommentarer til den håndholdte IT-løsning i hjemmeplejen, ligesom
temaer som samarbejde og udviklingsmuligheder i øvrigt er
indeholdt i filmen.
30 år i faget
- Jeg vil meget gerne være med til at skabe interesse for
vores arbejde og fortælle ikke mindst unge mennesker om
de udviklingsmuligheder, jeg synes, vi har i jobbet, fortalte
SO-SU-hjælper Jette Gammelgaard til undertegnede efter
præsentationen af filmen på rådhuset.
Jette Gammelgaard er en af interviewpersonerne i filmen.
Hun arbejder i kollektivet på Vesterkøb og har 30 års
erfaring i faget – heraf har hun været ca. halvdelen af årene
i Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje. Foruden Jette
Gammelgaard bliver også SO-SU-assistenterne Rikke Nadja
Rasmussen og Martin Nielsen fra Vesterparken samt daglige
leder i Vesterkøb Lene Valentiner Nielsen og centerchef i
Pensions- og Omsorgscentret Karen Koefoed interviewet i
filmen.
SO-SU-hjælper Maibritt Hansen fra Aften/nat-kollektivet og
flere andre medarbejdere og ledere medvirker på billedsiden
med situationer fra hjemmeplejens hverdag og møde-aktiviteter.

Film-stjerner i snak ;-)



Efter film-premieren var der
forfriskninger til medvirkende og
publikum…
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Se med på www.htk.dk
Den nye film havde premiere ved et arrangement på
rådhuset med deltagelse af blandt andre formanden for
Ældreudvalget Poul Bonderup, og snart får den endnu flere
”premierer” på arbejdspladserne i hjemmeplejen.
Alle andre interesserede kan kigge med på Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside www.htk.dk/job (vælg linket ”Den
moderne hjemmepleje” i højre spalte). ”Den moderne
hjemmepleje” er produceret af firmaet Zenaria i samarbejde
med Høje-Taastrup Kommune.
Rekruttering
Filmen indgår i en samlet indsats for at rekruttere nye
medarbejdere og fastholde allerede ansatte i deres job i
kommunen. Det er altså ikke en debatfilm eller dokumentar
om arbejdsforholdene, men snarere en appetitvækker, der
gerne skulle kunne vække interessen for et job i hjemmeplejen i kommunen og give mulighed for at orientere sig,
allerede inden en egentlig jobsøgning går i gang.

Kommunes Hjemmepleje til, at der i fremtiden kommer flere
ældre borgere og større rift om medarbejderne. Strategien
har fem hovedtemaer:
• Tiltrækning af arbejdskraft
• Ansættelsesvilkår
• Fastholdelse på den attraktive arbejdsplads
• Dygtige medarbejdere gennem livslang læring og
• Fokus på ledelse.
Repræsentanter for medarbejdere og ledere i hjemmeplejen
er i gang med at konkretisere indsatsområderne, som
herefter præsenteres for byrådet i juni måned.
Tina Hosbond, Projektleder Mobil-IT, og
Birgitte Skou Andersen, Informationschef, Byrådscentret/Informationsafdelingen
Forsidefoto: SO-SU-hjælper Maibritt Hansen fra Aften/natkollektivet hos Gudrun Jørgensen. De to medvirker også i
filmen om den moderne hjemmepleje. (Foto: Jens Wollesen,
PF).

Filmen er således første udspil i en ny strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet, som
byrådet har vedtaget. Strategien skal ruste Høje-Taastrup



Politik i børnehøjde
Byrådet har vedtaget en ny børnepolitik
og standarder for sagsbehandlingen, som
vi skal arbejde efter. Børnepolitikken skal
skabe en sammenhæng mellem det almindelige område, det forebyggende arbejde og
den sociale indsats. Standarderne skal sikre
gennemsigtighed i sagsbehandlingen.
Den nye børnepolitik, der ligger til grund for vores arbejde
med børn og unge, skal sikre sammenhæng mellem det
almene område, det forebyggende støtte- og vejledningsarbejde og den sociale indsats. Politikken beskriver tre
indsatsområder, der vil være fokus på de næste fire år.
Indsatsområde 1: Inklusion
Det første indsatsområde er ”Inklusion”. I Høje-Taastrup
Kommune betyder inklusion, at der skal være plads til alle
børn og unge inden for almenområdets tilbudsvifte – fra
dagpasning over grundskole til ungdomsuddannelse. Derfor
skal den enkelte enhed være fleksibel i forhold til løbende
at justere rammerne, så eksklusion af børn og unge med
særlige behov undgås.
Udgangspunktet er altså at skabe rammer, der passer til det
enkelte barns ressourcer og behov, og at yde en støtte, som
mindst muligt ekskluderer og griber ind i barnets hverdagsliv. I særlige tilfælde skal der findes relevante tilbud. Med
børnepolitikken vil vi fortsat fokusere på udsatte børn og
unges egne ressourcer.
Indsatsområde 2: Tværgående helhed
og sammenhæng
Det andet indsatsområde er ”Tværgående helhed og sammenhæng”. Kommunen vil prioritere, at der er helhed og
sammenhæng i det enkelte barns/den enkelte unges liv.
Det betyder, at der skal arbejdes for at skabe veltilrettelagte overgange ved skift mellem tilbud på det almindelige
område.
Samtidig skal der arbejdes målrettet med en tidlig og forebyggende indsats, så der bliver handlet hurtigt på risiko og
bekymring. Det skal ske ud fra en samlet tværfaglig indsats,
hvor fagpersoner, familie og netværk samarbejder om barnets udvikling.
Indsatsområde 3: Trivsel
Det tredje indsatsområde er ”Trivsel”. Og det gælder både
fysisk og psykisk trivsel. Udgangspunktet er at skabe ram-

Byrådet har vedtaget en ny
børnepolitik og standarder for
sagsbehandlingen.



mer, der giver alle børn og unge mulighed for en sund og
stimulerende hverdag og for at indgå i sociale fællesskaber.
Forebyggelse af forhold, der kan skade børn og unges trivsel, sker altid i tæt samarbejde med familie og netværk, der
bærer det primære ansvar.
Standarder sikrer gennemsigtighed
Der er også vedtaget standarder for sagsbehandling på en
række områder. Formålet med standarder er bl.a. at give
en større gennemsigtighed i det sociale arbejde for både os
som medarbejdere, for borgerne og for politikerne.
Der er vedtaget standarder inden for disse områder:
•	Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov
for støtte
•	Inddragelse af den, der har forældremyndigheden, og
barnet/den unge
•	Systematisk inddragelse af familie og netværk
•	Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen
•	Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt
15 år.
Andreas Hegnsvad
udviklingskonsulent
Økonomi- og Analysecentret
og
Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret

Styr på styringen med
aftalestyring ;-)
Vi er nu nået langt med aftalestyring. Daginstitutionsområdet, idrætsområdet og administrationen (Fase 1-områderne) er i fuld
gang, og arbejdet med at få indført aftalestyring på de øvrige kommunale områder
(Fase 2-områderne) er kommet godt fra
start.
Fase 1: Et halvt års erfaringer
Fase 1-områderne har på nuværende tidspunkt arbejdet med
aftalestyring i et halvt år. Der er lavet tids- og handleplaner
og arbejdet med målene, ligesom der er arbejdet videre med
at få mulighederne med det nye økonomiske styringsprincip
”ind under huden”.
For at imødekomme startvanskeligheder er der oprettet en
hotline hos Løn- og Personalecentret, hvor institutionsledere
kan ringe til og søge råd og vejledning. Forbindelsen bliver
brugt dagligt i forbindelse med spørgsmål om systemet:
hvordan budgettallene læses, og hvordan systemet anvendes generelt.
Et er hovedformålene med aftalestyring er at få et fælles
og solidt dialogredskab, ligesom KVIK er det i dag. Derfor
vil alle enheder i den kommende periode
fokusere på at få indarbejdet en rutine
omkring dialogen.

Nyt økonomi- og lønsystem
Byrådet valgte i april 2007 et nyt, integreret økonomi- og
lønsystem mv. udviklet af Fujitsu/ Silkeborg Data. Når systemet er helt implementeret, forventes det at understøtte alle
decentrale enheders behov i forhold til løn- og driftssumsstyring.
Økonomi- og lønsystemet skal bruges af os alle i både fase
1- og 2-områderne, og der planlægges derfor afholdelse af
uddannelsesaktiviteter i slutningen af 2007. Der vil i løbet af
juni komme meget mere information herom til alle relevante
medarbejdere.
Kontakt
Du kan læse mere om formålet med aftalestyring, organiseringen af projektet, designet af aftalen, principper og vilkår
for resultat- og økonomistyring og meget andet på HTKalle
under ”På tværs”. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til sende en mail til aftalestyring@htk.dk.

Signe Bohm
Chefkonsulent, Økonomi- og Analysecentret

Fase 2: Forarbejde og mål-formuleringer
For fase 2-områderne har der i maj været
afholdt workshops i målformulering, hvor
ledere, tovholdere og TR/MED-repræsentanter har arbejdet med at formulere mål.
Samtidigt er forarbejdet for lønsumsberegninger sat i gang for samtlige områder.
Efter sommerferien vil de enkelte områder
så gå i gang med arbejdet med blandt andet at opstille mål. Her arbejde vil MEDog TR-repræsentanter blive inddraget for
at sikre, at alle kender og bakker op om
de mål, der bliver en del af aftalen. Det vil
efterfølgende give mulighed for at målene
hurtigt kan konkretiseres i tids- og handleplaner, som der kan arbejdes efter i det
kommende år.
MED- og TR-systemet også blive inddraget i
arbejdet med den økonomiske del af aftalen, så der er bredt
kendskab til fastsættelse af lønsummer, evt. udligningsordninger og puljer.

Et nyt IT-system omfattende økonomi-, løn, og vagtplansystem skal understøtte aftalestyringen. Fujitsu leverer i
samarbejde med Silkeborg Data det nye system, hvor Fujitsu
står for økonomisystemet og Silkeborg Data står for løn- og
vagtplansystemet. På billedet adm. direktør Hans Iakob
Estrup, Fujitsu, og økonomidirektør Ole Kristensen, Høje-Taastrup Kommune, med den underskrevne kontrakt.



Børnefestivalen Callisto Danmarks mindste festival
En kreds af frivillige arrangerer igen i år børnefestival på Rønnevangsskolens boldbane.
Talsmand Carsten Junker fortæller her om den
lokale festival, som også får et kommunalt tilskud.
Hver sommer lægger en række frivillige en masse kræfter i at få
stablet en lille børnefestival på benene i Taastrup. Callisto Festivalen samler en masse børnefamilier til en hyggelig dag - næste
gang lørdag den 25. august 2007. Musikprogrammet starter kl.
10 og slutter ved 16-tiden.
Festivalen arrangeres udelukkende på børnenes præmisser, og
der er en særlig stemning på festivalpladsen, når snores klippes
over. Børnefestivalen afholdes på Rønnevangsskolens Boldbane,
og der er masser af børnekultur, underholdning og aktiviteter.

På børnefestivalen er der altid travlt ved boden med
ansigtsmaling.

Loppemarked
Som en del af børnefestivalen afholdes et populært børneloppemarked. Børn kan lege kræmmere for en dag og møde op med
alt deres gamle legetøj for at sælge det til andre børn. Det var
meget populært sidste år, og mange børn skrabede en mindre
formue sammen ved at sælge deres gamle sager. Mange af børnene var dog rundt og bruge de samme penge på andet legetøj,
så der blev handlet på livet løs. Stadepladser er ikke gratis - en
plads koster 25 øre.
Fint ministerbesøg
Callisto Festivalen kalder sig ”Danmarks mindste festival”, og
foreningen bag festivalen lægger heller ikke skjul på, at det er
et ukommercielt foretagende, som er stablet på benene af glade
amatører. Ikke desto mindre får børnefestivalen i år fint ministerbesøg. Det er selveste kulturminister Brian Mikkelsen, som
kommer og besøger Callisto. Han skal sammen med borgmester
Michael Ziegler åbne festivalen.

Selv om der var masser af børn og voksne på sidste års
festival, er det stadig ”Danmarks mindste festival”.

Arrangementet er en ikke-kommerciel festival. Egentlig er der
kun ét formål med festivalen: At ha’ det sjovt! Folkene bag
festivalen har ingen ambitioner om at skabe overskud. Der er
gratis entre - og alt er billigt på festivalen. Det er meningen, at
Callisto Festivalen skal være en børnefestival, som er åben for
børn i alle aldre fra hele Vestegnen, og gerne uden at forældrene
konstant skal hive penge op af lommen.
Danmarks mindste dyrskue
Sideløbende er der en masse aktiviteter. Aktiviteterne er enten
gammeldags, sjove, skøre eller anderledes. Der er alt fra sækkevæddeløb og dåsekast til go-kart-ringridning og kørestols-race.
En af de store nyheder i år er Bob-spil...
Festivalen har sit eget bibliotek, som arrangørerne kalder
Danmarks mindste Folkebibliotek. Her kan børnene låne en bog
med hjem i et helt år og aflevere igen året efter. Det særlige
Bedsteforældre-område er kun for bedsteforældre og børnebørn,
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Forskellige dansere peppede stemningen mellem underholdningen.

hvor der kan læses historier om gamle dage - og som
arrangørerne understreger: Der må mimres...
Callisto Festivalen er stolte af at have Danmarks mindste
dyrskue. Det er Toftegården i Albertslund som kommer
med en ko, høne og gris. Hønen bliver senere på eftermiddagen givet til Årets Hønemor... en pris som Callisto
indførte sidste år til den mest pylrende mor.

spiller musik for børnene. Familier møder op og lytter til al
den gode børnemusik. Musikprogrammet indeholder både
gamle velkendte børnesange - og nye numre.
Man kan læse mere om Callisto på www.callisto.dk eller
man kan ringe på CallistoFonen på tlf. 40 57 15 80. Det
lyder stort – men det er det nu ikke… Det er kun et lille
arrangement for børn.

Masser af børnekultur
En række børn og unge-foreninger er med på Callistoen.
Fra ”Lille Scene” er der amatører og professionelle, som

Carsten Junker
Callisto Festivalens talsmand.

Bedre bisser til
små indvandrerbørn
Integrationspolitik i praksis kan bestå i målrettede initiativer, der tager nøje udgangspunkt i målgruppen. Det er tilfældet for en
ny kampagne henvendt til små indvandrerbørns forældre for at sikre børnene en bedre
tandsundhed. Tandplejen og Sundhedsplejen
er i tæt samarbejde om indsatsen.

og sundhedsplejersken deres budskaber om, hvad god
tandpleje er.

Kommunens tandpleje har taget initiativ til en kampagne,
der skal give indvandrerbørn sundere tænder. Sponsoreret
informationsmateriale på syv sprog og en lille gave-pakke
med tandpasta og tandbørste fra firmaet Zendium gør
opmærksom på kampagnen.

Besøg i mødregrupper
Tandplejen og Sundhedsplejen samarbejder også om kampagnens øvrige initiativer. Sundhedsplejersken introducerer en medarbejder fra Tandplejen i alle mødregrupper,
og Tandplejen deltager løbende i Sundhedsplejens ”åbent
hus”-arrangementer.

Fem gange så mange huller
”Alle børn skal have børstet tænder to gange dagligt med
fluortandpasta, fra den første tand bryder frem”, lyder
kampagnens overordnede budskab. Målgruppen er forældre
til børn i 4-18 måneders alderen, der har anden etnisk baggrund end dansk, og baggrunden er, at disse børn får fem
gange så mange huller i tænderne som de etniske danske
børn.
Den sædvanlige praksis er, at Tandplejen sender et velkomstbrev, når barnet er seks måneder og indkalder til
første besøg på tandklinikken i 12-18 måneders-alderen.
Men en del familier tager ikke imod tilbuddet, men venter til
barnet har fået problemer i form af tandpine. Og så det jo
for sent.

Ved firemåneders-besøget har sundhedsplejersken en lille
gave med fra Tandplejen, som består af et velkomstbrev,
en rigt illustreret pjece på det relevante fremmedsprog
samt en babytandbørste og en tube flourtandpasta.

Opfølgning
Sundhedsplejen og Tandplejen registrerer i fællesskab, om
der er opnået kontakt til alle familier i målgruppen. Sidste
registrering sker i Tandplejen i forbindelse med første
besøg på klinikken i 12-18 måneders alderen.
Hvis der stadig er familier som udebliver fra første besøg
på klinikken, og som Tandplejen heller ikke tidligere har
haft kontakt med ved ovenstående tiltag, kan Tandplejen
tilbyde dem at komme på hjemmebesøg.

Tidlig kontakt
Målet med kampagnen er at forebygge og styrke tandsundheden gennem tidlig kontakt til alle relevante småbørnsfamilier. For at opnå gode resultater koordinerer Tandplejen

Tænderne skal gerne have en god start, og det er der god
hjælp til, når børnene regelmæssigt møder Tandplejen. En
ny kampagne fra Tandplejen i samarbejde med sundhedsplejerskerne retter sig dog mod de alleryngste, som helst
skal lære tandbørsten at kende allerede ved tandfrembrud.
(Arkivfoto).

11

Sundhedsordningen:

Hvad kan vi
gøre for dig?
Vi indgik i starten af 2006 en aftale om en
sundhedsordning for alle ansatte i HøjeTaastrup Kommune, og vi har netop rundet
bruger nummer 1000. Rigtig mange af dine
kolleger har fået øget deres trivsel. Vi vil
også gerne gøre noget for dig, hvis du ikke
allerede bruger sundhedsordningen. Derfor
får du her et overblik over, hvad vi kan
gøre for dig. Du er selvfølgelig også meget
velkommen, hvis du er sygemeldt eller på
orlov.
Få det bedre!
Det handler om, at du skal have det bedre! Wellatwork
har i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune valgt at
give alle ansatte en lang række muligheder for at styrke
helbredet og øge trivslen.
Vi kan vejlede dig om kost, tilbyde behandling hos fysioterapeut, vi har oprettet hold med forskellige former for
fysisk træning og vi er klar til at råde dig i dit træningscenter på Erik Husfeldts Vej. Du skal bare tage beslutningen,
så hjælper vi dig.
Et æble om dagen…
Det er ikke sikkert, at et æble om dagen er nok til at sikre
dit helbred. Derfor har du mulighed for at få en tid hos
vores kostvejleder, der bl.a. kan hjælpe dig med vægttab,
vægtøgning, kolesterol-rigtige madvaner og fødevarer, der
forebygger forhøjet blodtryk. Vi finder en kostplan, der
passer nøjagtigt med dine ønsker.
Fysioterapeuten er klar
Vi har klinik på Torstorp Skole, Borgerskolen og Hedehusene Skole. Her er vores fysioterapeut klar til at hjælpe
dig, hvis du oplever problemer med:
• Spændingshovedpine
• Rygsmerter
• Nakkeproblemer
• Musearme
• Skuldersmerter
• Vurdering af arbejdsstilling
• Smerter under/ efter graviditeten
• Andre akutte eller kroniske gener.
I klinikken kan du tale med vores fysioterapeut, og I kan
i fællesskab lægge en plan for, hvordan du får det bedre.
Nogle af vores brugere kan nøjes med en enkelt behandling, andre skal have en 4-5 stykker. Fælles for alle de
medarbejdere, vi ser, er, at de får det bedre! Så book en
tid på www.wellatwork.dk.
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Motion giver velvære
Regelmæssig motion er en vigtig faktor, når man vil øge
livskvaliteten. I samarbejde med MedicSport har Høje-Taastrup Kommune indrettet fitnesscenter på Erik Husfeldts
Vej. Her kan vi rådgive dig om træning, så book tid til
instruktion på vores hjemmeside.
Vi har professionelle instruktører, og du kan vælge mellem
en lang række forskellige fysiske udfordringer, alt efter dit
temperament. Herudover tilbyder vi pausegymnastik på
rådhuset og i jobcentret hver tirsdag kl. 10-13.
Du kan også få rørt dig på et af de følgende ugentlige hold
i:
• Spinning
• Pilates
• Kondi- og styrkehold
• Vandgymnastik
• Styrk din ryg
• Aerobic.
Smid smøgerne væk!
Hvis du har lyst til at blive røgfri, så meld dig til et af vore
rygestop-kurser. Vi holder dem med jævne mellemrum,

og du kan finde tid og sted på vores hjemmeside www.
wellatwork.dk.
Hvem kan bruge sundhedsordningen?
Alle ansatte i Høje Taastrup Kommune kan bruge sund

Fakta om krop og velvære:
Vidste du, at 8 ud af 10 på et tidspunkt i livet
oplever smerter i ryggen? Og at fysioterapeuterne
i din sundhedsordning kan hjælpe dig?
Vidste du, at rygsmerter er den hyppigste årsag
til førtidspensionering i den vestlige verden? Og at
din fysioterapeut kan hjælpe dig med behandling
og øvelser, så du får en bedre hverdag?
Vidste du, at fysioterapeutisk behandling kan
reducere hyppigheden af spændingshovedpine
med op til 25%?

hedsordningen, også hvis du er sygemeldt eller på orlov. Gå ind på
vores hjemmeside www.wellatwork.dk eller ring til vores callcenter
på tlf. 60 299 559 dagligt mellem kl. 11.00 og 15.00.
Venlig hilsen
Wellatwork

Vidste du, at 50% af alle gravide kvinder oplever
smerter i bækkenet under graviditeten? Og at
fysioterapeuten kan hjælpe dig med øvelser og
behandling?
Vidste du, at øvelser fra din fysioterapeut til akut
og kronisk nakkebesvær kan nedsætte smerterne
markant?
Vidste du, at regelmæssig motion forebygger
stress og giver en bedre søvn?
Så book en tid! Vi glæder os til at se dig!

BLITZ

Høje-Taastrup størst i Ladywalk: Med 161 deltagere stillede Høje-Taastrup Kommune med det største hold ved dette års
Ladywalk i København, som havde 4.000 deltagere i det iøvrigt landsdækkende arrangement, hvor ialt 15.579 friske kvinder/piger over hele landet gik en tur til fordel for sygdomsramte kvinder. I år gik overskuddet til de osteoperose-ramte. Udnævnelsen
til største hold i København resulterede i en fin pokal, som blev overrakt af Pia Christmas Møller, som også sendte deltagerne
af sted på ruten. Vejret var med deltagerne, og det var en smuk tur rundt om søerne og de gamle gader i København - og der
var pinkfarvede bluser overalt, hvor man så hen, og så langt øjet rakte. Snakken gik livligt og humøret var højt. Tina Gensø og
Lissy Henriksen fra Social- og Handikapcentret takker for alle tilmeldingerne og giver lyd igen til næste år.
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Tema: Trivsel og APV

Hvordan skaber vi arbejdspladser uden stress?
Resultaterne fra APV/trivselsundersøgelsen
viser, at oplevelsen af stress er meget
forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads.
Driftsbyen er en af de arbejdspladser, hvor
stress ikke er en del af medarbejdernes
daglige arbejde. Driftschef Tom Søderhamn
fra Driftsbyen fortæller i dette interview,
hvordan han mener, en ledelse kan forebygge stress.
Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet
Resultaterne fra APV/trivselsundersøgelsen viser, at der
generelt ikke er megen stress blandt medarbejderne i
Driftsbyen. Hvad ser du som årsag hertil?
”Jeg oplever, at den primære stresskilde blandt medarbejderne ligger i at få arbejdet til at hænge sammen med
et privatliv, hvor der også er mange ting, man gerne vil.
Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har muligheden for
at have indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.
I Driftsbyen arbejder medarbejderne derfor i teams, hvor
de er deres egen leder helt ud i yderste led og har stor
indflydelse på, hvornår og hvordan opgaverne skal løses.
Medarbejderne kører selv tingene, og er der fx sygdom, så
finder det enkelte team selv en løsning. Indflydelsen gør, at
opgaverne et langt stykke ad vejen kan tilpasses medarbejdernes præmisser og ikke omvendt.
Indflydelse er vigtig i et arbejde, hvor man aldrig helt kan
sige, hvordan den næste måned ser ud. Vores opgaver kan
jo bogstaveligt talt skifte, som vinden blæser – får vi en
vinter med megen sne, betyder det mere snerydning. Får
vi et forår med megen regn, er der ekstra meget græs, der
skal slås. Her er indflydelsen på planlægningen af arbejdsopgaverne en vigtig årsag til, at uforudsigeligheden ikke
bliver til et negativt arbejdspres, men vendes til et oplevet
ejerskab og engagement i arbejdet.”
Kompetence til at håndtere indflydelsen
Hvad skal der til, for at medarbejderne kan bruge indflydelsen positivt gennem teamarbejdet?
”Vi bruger mange ressourcer på at udvikle medarbejdere og
ledere. I 2005 igangsatte vi et sammenhængende uddannelsesforløb, der løbende udbygges og tilpasses de nuværende forhold og behov. Det er afgørende, at ledergruppen
og medarbejderne er socialt velfungerende, og at der
generelt er en tryg atmosfære og en naturlig åben dialog.
Man kan sige, at medarbejderne kontrollerer sig selv, og
så er tillid selvfølgelig et nøgleord, og det er vigtigt, at
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de er klædt på til at kunne håndtere tilrettelæggelsen af
opgaverne.”
Nærværende ledelse, der prioriterer opgaverne
Hvordan vil du beskrive ledelsesopgaven i en hverdag, hvor
medarbejderne i så stor en udstrækning selv tilrettelægger
deres arbejde?
”Det er vigtigt at forstå, at selvledelse ikke giver mindre
behov for ledelse. Det kræver tværtimod en meget
nærværende ledelse, der støtter medarbejderne, der hvor
den enkelte er. Vi har også enkelte medarbejdere, som ikke
ønsker så stor en grad af selvledelse. Her er det afgørende,
at ledelsen giver den grad af styring, der gør deres
hverdag tryg. Så man skal kende sine medarbejdere.
Som leder må man også forholde sig til, at der ud over
egne fagspecifikke kerneopgaver, også kommer flere
opgaver fra rådhuset. Senest har vi haft KVIK, Aftalestyring og APV/trivselsundersøgelsen. Det forstærker behovet
for en ledelse, der går ind og prioriterer arbejdet, når det
bliver nødvendigt.
Min dør er altid åben, og jeg har en meget tæt dialog med
medarbejderne. Derfor oplever jeg også, at de har nemt
ved at komme til mig og de andre ledere, når det er svært
at prioritere opgaver. Og så får de en klar feedback på,
hvilke opgaver der skal løses, og hvilke opgaver de kan
lægge til side, og som jeg så tager på mine skuldre.”
Ledelsen skal informere – og sortere i informationen
Store projekter som KVIK, aftalestyring og APV/trivselsundersøgelsen kan opfattes som et ekstra pres. Hvad er
ledelsens rolle i at sikre, at medarbejderne ikke oplever
sådanne projekter som kilde til stress?
”Som sagt skal ledelsen støtte medarbejderen i at prioritere arbejdsopgaverne. Men det er også afgørende, hvordan
man som leder taler om og præsenterer fx aftalestyring
over for medarbejderne.
Jeg gør ofte det, at jeg sætter mig selv ind som tovholder
og videreformidler til medarbejderne. Jeg sorterer i den
information, der kommer, så medarbejderne informeres om
det, de har brug for at vide. Og jeg synliggør den røde tråd
mellem fx aftalestyring og vores daglige arbejde.
Vores medarbejdere ser altid en ledergruppe, der bakker 100 % op om de projekter og opgaver, der kommer
oppefra, og det, oplever jeg, er helt centralt for deres
motivation for opgaverne.

Tema: Trivsel og APV
Som leder skal man også være sig bevidst, at det kan være
et stort pres for medarbejderne selv at sortere i al den
information, der kommer. Derfor laver ledelsen i Driftsbyen
løbende nyhedsbreve til medarbejderne. Her samler jeg
et lille uddrag af den relevante information og de emner,
der tales om i organisationen. Det giver medarbejderne en
nem og overskuelig informationskilde.”
Ane Kerstine Saabye
HR-konsulent, Byrådscentret/HR-teamet

Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, en ledelse der kan prioritere opgaverne, når det bliver nødvendigt, og som sorterer og
formidler information målrettet til medarbejdernes behov – det er
ingredienser i Tom Søderhamns opskrift på en arbejdsplads uden
stress. Tom er centerchef for kommunens Driftsby.

Sikkerhed og samarbejde i
samme udvalg
Nu har Høje-Taastrup Kommune en enstrenget mødestruktur for MED- og sikkerhed
Hovedudvalget har på sit møde den 18. april 2007 vedtaget, at alt samarbejde mellem arbejdsgiveren Høje-Taastrup
Kommune og medarbejderne skal foregå i en enstrenget
mødestruktur kaldet ”MED-Sikkerhed”.
Det betyder, at sikkerhedsrepræsentanterne fremover er
medlem af MED-udvalg på alle niveauer.
Det betyder ikke, at der ikke er sikkerhedsgrupper på hver
arbejdsplads. Sikkerhedsgruppen er krumtappen i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Det er herfra, at alt arbejde om
arbejdsmiljø på arbejdspladserne bør udgå. Men Sikkerhedsgruppens arbejde forelægges nu i MED, så alle får indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen/institutionen.

MED-sikkerhedsudvalg/RådhusMED m.v.
Alle sikkerhedsrepræsentanter på et fagområde vælger to
sikkerhedsrepræsentanter til at deltage i MED-sikkerhedsudvalget.
Hovedudvalget
Sikkerhedsrepræsentanterne i sikkerhedsudvalgene vælger
to sikkerheds-repræsentanter til at være medlem af Hovedudvalget.
Har du spørgsmål til det videre arbejde i den enstrengede
mødestruktur, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøafdelingen.
Tove Kryger
Arbejdsmiljøchef

Sikkerhedsgrupper
En sikkerhedsgruppe består af to personer:
• Arbejdslederen for en afdeling/arbejdsområde og
•	en sikkerhedsrepræsentant, der er valgt blandt og af de
ansatte i den samme afdeling/arbejdsområde.
Sikkerhedsrepræsentanten deltager i det lokale MED.
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Indkøbstips

Obligatorisk indkøb af
kontorartikler og papir!
Indkøb af kontorartikler, toner (til alle andre end Ikonmaskiner), kopipapir, legetøj, beskæftigelsesmaterialer og sportsartikler er blevet billigere, fordi Høje-Taastrup Kommune
sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)
har indgået nogle aftaler med allerede kendte leverandører i
kommunen.
Direktionen har besluttet, at aftalerne om indkøb af kontorartikler og printer/kopi-papir er obligatoriske fordelsaftaler,
fordi de medfører store besparelser, når vi alle køber samme
sted. Har de to leverandører det, du ønsker, er det vigtigt, at
du køber det hos dem, da kommunen ellers kan blive erstatningspligtig for manglende køb. Der vil løbende foretages opfølgning på kommunens indkøb af ovenstående varegrupper.
Spar penge
Sammenlagt får kommunen over 500.000 kr. i besparelse
ved at købe ind på disse to nye aftaler. Besparelserne kommer på de konti, der bruges, når I køber papir og kontorprodukter. Direktionen har derfor samtidigt vedtaget, at I må
beholde hele besparelsen selv. Kun de centrale konti til indkøb af kontorartikler og papir til rådhuset har skullet aflevere
en større del af besparelsen til kommunekassen.

Køber du f.eks. ind for 10.000 kr. om året, fordelt på 4.000
kr. til kopipapir og 6.000 til kontorartikler, så anslår vi, at
du får en besparelse på ca. 1.700 kr. Det får din arbejdsplads lov at beholde. For at opnå besparelserne oplyser du
kommunens SKI-nr. 5790000360871 ved købet.
Spar tid
Du sparer også tid ved at kun at handle papir og kontorartikler to steder. Ved at centralisere indkøbet opnår kommunen og din enhed yderligere besparelser på procesomkostninger.
Procesomkostninger beregnes som det tidsforbrug, der
opstår ved at benytte mere end én leverandør, såsom: flere
fakturaer, flere leveringer, flere gange optælling, kontrol,
flere gange betalinger o.l. Ofte overstiger disse tidsomkostninger i stor grad den i første omgang opnåede besparelse,
hvis du ser nogle enkelte af de nuværendes varer som et
slagtilbud hos en anden leverandør.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Større rabatter
Som vanligt har vi i den forløbne tid indgået
en række indkøbsaftaler, som giver os
større rabatter på mange varer.
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, som betyder, at
du får bedre rabatter.
Beskæftigelsesmaterialer
Vores nuværende leverandører (f.eks. AV Form, Remmer
eller Creative Compagny) skulle ikke kunne matche de
priser, vi har fra januar 2007 hos Lyreco på beskæftigelsesartikler. Det er en SKI-aftale, og du skal oplyse
Høje-Taastrup Kommunes SKI nr. 5790000360871, når du
handler. Er du ikke enig i, at den nye aftale er billigere, så
giv os meget gerne besked. Vi er blevet stillet en besparelse 10 % p priserne i udsigt.
Sportsartikler
Vi har indgået ny aftale med Virklund Sport. Virklund Sport
har forhøjet deres rabat fra 8 til 15 %, gebyrfrit ved køb
over 500 kr.
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Bestil elektronisk
Vil du spare tid i selve indkøbet og have bedre overblik,
så kan du lære at købe ind elektronisk hos de to
omtalte leverandører. Henvendelse herom kan ske til
Indkøbsfunktionen i Økonomi- og Analysecentret.
Fælles indkøb på Vestegnen
Borgmestrene på Vestegnen har besluttet, at Vestegnens
indkøbschefer foretager udbud sammen, så vidt det er
muligt. Dermed kan vi foretage flere udbud, samtidigt
med at vi får større indkøbsvolumen i udbuddet. Målet
er at opnå bedre priser og betingelser i vores aftaler. Via
Vestegnssamarbejdet udbyder vi standardvarer/tjenesteydelser, hvor der ikke kræves en service eller betingelse,
der er helt speciel for Høje-Taastrup Kommune.
Kommentarer til Indkøbsfunktionen
Oplever du, at priserne på ovennævnte varegrupper,
til samme betingelser som ovenstående aftaler, er
billigere andet sted, så henvend dig meget gerne til
Indkøbsfunktionen i Økonomi- og Analysecentret.
Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Udstillinger

Knud Odde udstiller
på rådhuset
Som en del af Kultour-festlighederne præsenteres en
kunstudstilling med værker af Knud Odde og Helle Duus
Weiss på rådhuset fra den 12. juni til 6. juli. Der holdes fernisering torsdag den 14. juni kl. 17, hvor borgmester Michael
Ziegler taler.

Knud Odde viser
billeder på rådhuset
indtil den 6. juli.

Grafikeren og maleren Knud Odde blev bibliotekar i 1978,
men han var kort forinden med til at danne den toneangivende punkgruppe Sods, der i 1983 skiftede navn til Sort
Sol. Her spillede han el-bas til 2001, og han har også skrevet
musik til gruppen.
Som kunstner er han autodidakt, og i 1982 debuterede han
på Charlottenborgs Efterårsudstilling. Knud Odde regnes til
de ”Vilde Unge”, der opererer med et stærkt symbolsprog og
en ekspressiv form. Mange af Knud Oddes værker har en meget naturalistisk karakter, næsten helt tegneserieagtig. Knud
Odde er nu medlem af kunstnergruppen Decembristerne.
Helle Duus Weiss
Helle Duus Weiss arbejder især med raku-, pit- og stentøjsbrænding. Raku- og pitbrænding ligger hendes hjerte særligt
nær, da der er meget at lege med i både leret, farverne og
den endelige brænding. Tingene ændrer sig under hele processen, og det er livgivende. Hendes inspiration er mennesker, følelser og tanker.
Hendes værker er skabt med fantasi.

Helle Duus Weiss
har skabt en keramisk skål af ringe.

Grøn - bag glasset
Der var en gang, hvor Høje-Taastrup Kommune var grøn
på en anden måde end i dag – nemlig grøn bag glasset,
altså drivhusenes glastage og –vægge. ”Inde bag glasset”
kalder Byhistorisk Samling og Arkiv på Blaakildegaard
udstillingen om den tid, da Taastrup var Københavns
spisekammer, og gartnere, lugekoner og drivhuse tegnede
egnens profil.

På MP3-spillere kan gæsterne høre interviews, hvor folk
fortæller om deres erfaringer med arbejdet i drivhusene.
Udstillingen indgår i Kroppedal Museums tre udstillinger i
anledning af, at 2007 er udnævnt til INDUSTRIKULTURENS
ÅR. Læs mere om de øvrige udstillinger samt ”Inde bag
glasset” på www.kroppedal.dk .

På udstillingen vises en enestående samling af billeder
og genstande fra livet inde bag glasset i perioden
1900-1970. Udstillingen formidler lokal- og personhistorien, samtidig med at den indgår i fortællingen om
industrialiseringen af det danske samfund i det 20.
århundrede. Også den videnskabelige del af drivhusdriften er repræsenteret i form af frøforædling.

Udstillingen om gartneri-erhvervet i HøjeTaastrup Kommune er rig på gamle fotos. Her
er to kvinder i sving på en jordbærmark på
Gartneriet Hyldevang ca. 1945.
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Fødselsdage og jubilæer
Fredag den 1. juni 2007
Pædagogisk konsulent Mette Steen
Pedersen, Pædagogisk Udviklingscenter,
25 års jubilæum
Fredag den 1. juni 2007
1. klinikassistent Helle Larsen, Børne- og
Ungdomstandplejen, 25 års jubilæum

Fredag den 22. juni 2007
Social- og sundhedsassistent Mansour
Ansari, Vestervænget, 50 års fødselsdag
Torsdag den 28. juni 2007
Overlærer Vibeke Rosendal, Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag

Lørdag den 2. juni 2007
Teknisk serviceleder Erling Bendt
Madsen, Fløng Skole, 25 års jubilæum

Torsdag den 28. juni 2007
Social- og sundhedshjælper Susan
Stuberg Simonsen, Kollektiv
Rugvænget, 50 års fødselsdag

Tirsdag den 12. juni 2007
Ekspeditionssekretær Ulla Nielsen,
Jobcentret, 50 års fødselsdag.

Lørdag den 30. juni 2007
Specialarbejder Jens Otto Hansen,
Parkvæsen, 25 års jubilæum

Lørdag den 16. juni 2007
Lærer Niels Ludvig Kamia Jørgensen,
Charlotteskolen, 50 års fødselsdag

Lørdag den 30. juni 2007
Overassistent Hanne Skrydstrup
Nielsen, Ældre- og Handicapcenter,
50 års fødselsdag

Søndag den 17. juni 2007
Pædagogmedhjælper Vibeke Lunding
Mørch, Daginstitutionen Taastrupvang,
50 års fødselsdag
Søndag den 17. juni 2007
Daglig leder Birgitte Dehn, Henriksdal,
50 års fødselsdag
Mandag den 18. juni 2007
Assistent Anne Spangtoft, Pædagogisk
Udviklingscenter, 50 års fødselsdag
Tirsdag den 19. juni 2007
Sygeplejerske Anne Mari Ahrensbach,
Visitation – Omsorgsafsnittet,
50 års fødselsdag
Onsdag den 20. juni 2007
Assistent Lisa Schelde Nielsen,
Daginstitutionen Oasen, 25 års jubilæum
Torsdag den 21. juni 2007
Produktionsleder Per Frederiksen, HøjeTaastrup Egnsteater, 50 års fødselsdag

Søndag den 1. juli 2007
Socialpædagog Birgit Ellen Bengtsson,
Social- og Handicapcenter,
25 års jubilæum
Søndag den 1. juli 2007
Børnehaveklasseleder Sadieh Mahmoud,
Selsmoseskolen, 50 års fødselsdag
Mandag den 2. juli 2007
Overlærer Lene Hauerberg Mølgaard,
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag
Tirsdag den 3. juli 2007
Plejehjemsassistent Bente Lønstrup
Hejlesen, Distrikt Fløng og Sengeløse,
50 års fødselsdag
Fredag den 6. juli 2007
Teknisk servicemedarbejder Benny Arno
Jørgensen, HTK Risiko, 50 års fødselsdag
Onsdag den 11. juli 2007
Overlærer Susanne Parsbæk Petersen,
Grønhøjskolen, 50 års fødselsdag

Årsberetning 2006. 2006 blev et år med fokus på kommunalreformen. Byråd, administration og institutioner har i årets løb
haft travlt med at forberede de mange nye opgaver – og samtidig sikre kvalitet og udvikling inden for de forskellige områder.
Få et indblik i årets gang og se regnskabet i Årsberetning 2006.
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Fredag den 20. juli 2007
Pædagogmedhjælper Bodil Frank
Larsen, Børnehuset Solsikken,
50 års fødselsdag
Lørdag den 21. juli 2007
Social- og sundhedsassistent Yvonne
Kristiansen 25 års jubilæum
Lørdag den 21. juli 2007
Leder Jan Tomzak, Fritids- og
Ungdomsklubben ”Klub-In”,
50 års fødselsdag
Mandag den 23. juli 2007
Overlærer Henrik Mogens Larsen,
Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag
Mandag den 23. juli 2007
Kontorassistent Bente Mailund,
Arbejdsmarkedsafsnittet,
50 års fødselsdag
Onsdag den 1. august 2007
Medarbejder Linda Løndahl, Indkøb/
Rengøring, 50 års fødselsdag
Overlærer og byrådsmedlem Conny
Annelise Trøjborg Krogh, Hedehusene
Skole,
25 års jubilæum
Viceskoleinspektør Lars Bælum Jensen,
Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum
Overlærer Maj-Brit Wydojnik, Sengeløse
skole, 25 års jubilæum
Overlærer Leif Thor Andersen,
Grønhøjskolen, 25 års jubilæum
Fuldmægtig Kirsten Fromsgaard
Nielsen, Jobcentret, 25 års jubilæum
Lærer Minna Thøgersen,
Charlotteskolen, 25 års jubilæum

Find årsberetningen på kommunens hjemmeside eller få et
eksemplar ved at kontakte Informationsafdelingen. Borgerne
modtog årsberetningen som et indstik i Lokalavisen Taastrup
den 9. maj 2007.

Nyt om navne
Overlærer Marlene Duvier Kamp,
Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum
Overlærer Lene Hauerberg Mølgaard,
Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum
Overlærer Birte Skogsberg,
Gadehaveskolen, 25 års jubilæum
Fuldmægtig Pernille Henning
Pedersen, Borgerservice, 25 års
jubilæum
Overlærer Annie Ebba Nilsson
Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum

1. august 2007
Fuldmægtig Annie Boie
Justesen, Borgerservice,
40 års jubilæum

Social- og sundhedsassistent Annelise
Jensen, Fløng hjemmet, 25 års jubilæum
Overlærer Vibeke Rosendal, Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning, 25 års jubilæum
Fredag den 10. august 2007
Daglig leder Birgitte Dehn, Henriksdal,
25 års jubilæum
Tirsdag den 14. august 2007
Assistent Pia Christensen,
Afklaringsservice, 50 års fødselsdag
Fredag den 24. august 2007
Lærer Julie Ann Bruhn, Charlotteskolen,
50 års fødselsdag

1. august 2007
Overlærer Inge Eldrup,
Parkskolen, 40 års jubilæum

Lørdag den 25. august 2007
Kontorassistent Jette Birgitte Kaimer,
Distrikt Nord Hedehusene, 50 års
fødselsdag
Onsdag den 29. august 2007
Overlærer Ulla Schneller, Øtofteskolen,
50 års jubilæum
Torsdag den 30. august 2007
Aflastningsfamilie Michael Holgersen,
Omsorgsafsnittet, 50 års fødselsdag

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

1. august 2007
Overlærer Jens Ulrick Møller,
Fløng Skole, 40 års jubilæum
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Årets kampagne for at udbrede
cyklen som det sunde transportmiddel – ”Vi cykler til arbejde” - forløb i
maj måned. Virksomheder i HøjeTaastrup Kommune stillede med i alt
64 hold – heraf var de 20 hold fra
kommunale arbejdspladser.
Bibliotekerne stillede med tre hold
– Bibliotekstramperne 1, 2 og 3 - og
Driftsbyen med holdet Tonserne.
Rådhuset samt de eksterne enheder stillede med Byrådets Friske
Cyklister, PUClisterne, SHCpigerne,
Talepædagogerne, PPR, Team tmc
Taastrup, Ydelse 12, Team Rådhus
og HTK Ejendomscentret.
Desuden havde følgende skoler og
institutioner hold: Charlotteskolen
og Sengeløse Skole, Vuggestuen
Planten og daginstitutionerne Engen
og Åen, Aktivitetscenteret Espens
Vænge og Plejecenteret Henriksdal.
På alle holdene trampede friske
medarbejdere til og fra arbejde så
meget som muligt. Nogle bare til
og fra en togstation – andre hele

vejen. Alle i håb om at vinde den
fælles drømmerejse eller andre gode
præmier. Vi deltager i lodtrækningen
med lige så mange lodder, som vi
har cykeldage til sammen på holdet.
Uanset om vi vinder noget, så har
vi en sjov måned med meget snak
om vejret (som vi nu også taler om
hele resten af året, men lige nu får
blæsten en særlig opmærksomhed),
og mange møder i den periode op
med røde kinder og håret i stiv
kuling.
Jeg synes, det er flot, at vi kunne
stille med så mange hold – skal vi
ikke lige gi´ dem/os en hånd!
Susanne Messell
Holdkaptajn for Ydelse 12
i Familiehuset
(Ydelse 12: Dette navn har vi,
fordi huset har 11 faste ydelser til
familierne, f.eks. samtaleforløb og
Marte Meo. Den 12. ydelse er at
deltage i ”Vi cykler til arbejde”).

”Ydelse 12” – det stolte cykelhold fra Familiehuset. Fra venstre: Anna
Vestergaard, Idun Brødsgaard, Susanne Messell, Ulla Berg, Eydna Mellemgaard og Birgitte Baunbjerg Madsen. Vi mangler holdets sidste deltager,
Michael Nørhave.

Adresse - label

20 hold cyklede
til arbejde

