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Til samtlige medarbejdere

Nyt fra din arbejdsplads

Kommunaldirektørens hjørne

Sundhed for borgere
og medarbejdere
Sommeren er ved at gå på
hæld, og vi rykker igen indenfor. Om sommeren er det
som om vi spiser sundere og
bevæger os mere. Og vi lover
os selv år efter år, at vi skal
holde fast i den sundere levevis, men så trænger efteråret
og hverdagen sig igen på…
Sundhed skaber trivsel
Der er meget fokus på sundhed og en
bedre levevis – og det er der en grund
til! Jeg tror, at vi som sunde mennesker
trives bedre, både med os selv og med
vores omgivelser – og dermed også
i vores job. Vores sundhed påvirker
vores evne til at arbejde, lære, lege og
leve det liv vi ønsker. Vores sundhed og
trivsel hænger i høj grad sammen med
det at være en attraktiv arbejdsplads.
Det er to sider af samme sag.
Med den nye sundhedslov fra 1. januar
er det kommunernes opgave at skabe
rammerne for, at borgerne kan leve et
sundt liv. Kommunerne har hovedansvaret for det offentliges forebyggende og
sundhedsfremmende indsats. Det er en
omfattende og spændende opgave.
Vi begynder med os selv
Også i Høje-Taastrup har vi rettet
endnu mere fokus på sundheden.
Byrådet har vedtaget en sundhedspolitik
”Sundheden frem i hverdagen” og der
er nu udarbejdet en plan for, hvordan
vi får den omsat i praksis. Meget retter
sig mod borgerne i form af konkrete
initiativer, men en sundere levevis for
borgerne udspringer i høj grad hos os.
Det er os, som medarbejdere, der kan
være med til at præge hverdagen i en
sundere retning.
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Jeg oplever, at vi på institutionerne og
i forvaltningen er godt i gang med at
gøre en indsats for sundheden. Som
ledere og medarbejdere i Høje-Taastrup
Kommune skal vi tænke sundhed for
borgerne ind alle typer af aktiviteter.
Og vi skal hver især foregå med et godt
eksempel som led i vores professionelle
identitet og i vores dagligdag vise, at vi
kan betjene vores borgere på en sund
måde.
Et mål i ”Sundheden frem i hverdagen”
er, at vi skal være ambassadører for
sundheden. Vi skal som ansatte gå
foran med et godt eksempel. At være
rollemodeller betyder ikke, at vi skal
ligne fitnessinstruktører. Men vi skal
tænke os om i forhold til de signaler, vi
udsender – i forhold til vores kolleger og
i forhold til de borgere, som vi omgås i
det daglige. Det handler ikke om, hvad
vi er, men hvad vi gør.
Vi skal prøve at ændre de små ting i
hverdagen, som kan have stor værdi
– ikke mindst stor signalværdi.
De små ting i hverdagen
Jeg tror, at der er flere ting i vores
hverdag, vi nemt kan ændre. Vi kan
f.eks tage cyklen på arbejde, have et
sundt supplement i kantinerne og i det
hele taget huske at holde vores frokostpauser. Vi skal hygge os på en sund
måde, drikke mere vand – også til vores
møder. Vi kan integrere fysisk aktivitet
i vores arbejde, hvad enten vi sidder på
rådhuset eller er i en daginstitution.
Nogle af de eksempler, jeg her har
nævnt, er et udpluk af de godt 90
forslag, som mange af jer har peget på
til et idékatalog om, hvordan borgere og

medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune
kan få en sundere levevis. Idékataloget
findes på hjemmesiden og bliver brugt
som inspiration i det videre arbejde.
Men vi er slet ikke færdige med at finde
på forslag. Vi skal blive ved med at
tænke på initiativer, der kan gøre rammerne for os selv og borgerne sundere.
Opbakning til DHL-stafet
Jeg ønsker, at vi som ledelse skal
opfordre og støtte initiativer, som får
medarbejderne til at gøre en indsats for
sundheden. Der er f.eks DHL-stafetten.
Jeg er meget stolt over, at vi som arbejdsplads stiller med 25 hold til denne
efterhånden store begivenhed for virksomheder og arbejdspladser. Når 125
medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune
deltager i en stafet og hver løber 5 km
– og samtidig har en hyggelig aften – så
går motion/sundhed og det at være en
god arbejdsplads op i en højere enhed.
Høje-Taastrup skal fortsat være en
attraktiv arbejdsplads – og det betyder
også, at vi skal gøre en indsats for at
være sunde hver dag. Og vi skal ikke
mindst give vores borgere mulighed for
at vælge sundt, når vi tilrettelægger de
kommunale tilbud. Rigtig god fornøjelse.

Hugo Pedersen
Kommunaldirektør

Stor ros til hjemmeplejen
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er generelt godt tilfredse med den hjemmehjælp, de
modtager. Hele 84 pct. har i en brugerundersøgelse svaret, at de enten er meget tilfredse
eller tilfredse med deres hjemmehjælp.
Undersøgelsen er lavet af TNS-Gallup for Høje-Taastrup
Kommune i løbet af foråret 2007. I alt 445 ud af knapt 1500
modtagere af rengøring og personlig pleje indgik i undersøgelsen.
Sammenlignet med borgere i andre kommuner er borgerne
i Høje-Taastrup Kommune mere tilfredse med deres hjemmehjælp. Det gælder både, når der sammenlignes med
landsgennemsnittet og med kommuner af samme størrelse
som Høje-Taastrup.
Undersøgelsen viser også, at 97 pct. af borgerne er meget
tilfredse eller tilfredse med den måde, de og hjælperne
taler sammen på. Den kommunale hjemmepleje, herunder
Rengøringskorpset og de private leverandører, yder således
en flot indsats, som borgerne værdsætter.

Kun syv klager på et år
Den store tilfredshed med hjemmeplejen afspejler sig også i,
at Klagerådet kun behandlede syv klager om hjemmehjælp i
hele 2006.
De, der vil, bliver inddraget
I brugerundersøgelsen blev der fulgt op på opmærksomhedspunkter fra tidligere undersøgelser. Et af dem var, at
en del borgere ikke føler sig inddraget i tilrettelæggelsen
af hjælpen. Derfor blev der i denne undersøgelse spurgt
yderligere ind til emnet.
Det viser sig, at de fleste af de borgere, der gerne vil inddrages, også oplever at blive inddraget. Til gengæld inddrages
de borgere, der ikke ønsker det, heller ikke. Resultatet viser
altså, at personalet tilpasser omfanget af inddragelse til den
enkelte borgers ønsker. Det er meget tilfredsstillende set i
lyset af Høje-Taastrup Kommunes værdier for hjemmeplejen,
som blandt andet handler om, at borgeren skal mødes med
respekt, og at der skal tages hensyn til den enkelte borger.
Svarer omfanget af hjælpen til aftalen?
Selv om det overordnede billede, der tegner sig af hjælpen
til rengøring og personlig pleje, er positivt, så har
undersøgelsen selvfølgelig også givet anledning til,
at der er emner, der skal arbejdes videre med for at
gøre servicen endnu bedre.
Det drejer sig blandt andet om, at borgerne ikke
altid oplever, at omfanget af hjælpen svarer til det,
de har aftalt med kommunen. Der er således behov
for en afklaring af, om borgerne er informeret godt
nok om den hjælp, de er berettiget til, eller om
årsagen er en anden.
Marie Lindeløv
Kvalitetskoordinator
Pensions- og Omsorgscentret

Sammenlignet med borgere i andre kommuner er
borgerne i Høje-Taastrup Kommune mere tilfredse
med deres hjemmehjælp. Det viser en ny brugerundersøgelse. Foto: Jens Wollesen.
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Vi har fået ny designlinje
Høje-Taastrup Kommune har fået ny designlinje, og som led i vores kommunikationspolitik skal vi have en designmanual.

Farver
Farverne i byvåbnet - rød, gul og grøn - er de tre grundfarver i det nye design. Derudover er der givet tre supplerende
farver. Farverne er defineret ud fra følgende værdier:

Høje-Taastrup Kommune er en stor organisation, der kommunikerer til mange forskellige målgrupper og med mange
forskellige budskaber. Vi er en myndighed, der træffer
afgørelser, meddeler beslutninger og foretager prioriteringer.
Samtidig er vi leverandør af serviceydelser og information.
Uanset målgruppe og indhold bør der ikke herske tvivl om,
at Høje-Taastrup Kommune er afsender, og vi skal fremstå
entydigt og som én virksomhed i alle sammenhænge.
Målet med Høje-Taastrup Kommunes designmanual er at
sikre, at vi har en sammenhængende visuel identitet i kraft
af et enkelt og funktionelt fælles design, som formidler et
positivt, seriøst og imødekommende billede af kommunen.

Elementerne i det nye design
I foråret godkendte byrådet et revideret byvåben, som udgør
det bærende element i kommunens nye designlinje. Den
kommende designmanual gør rede for en række grundelementer som byvåben, skifttyper og -størrelser og farver. Og
den fortæller og forklarer, hvor og hvordan grundelementerne skal bruges.

Skrifttyper
Kommunens nye standardskrift er VERDANA punktstørrelse
9,5. Det er den standard, der vil blive brugt som brødtekst i
kommunens brevskabeloner.
Verdana pkt. 9,5
Verdana pkt. 9,5
Verdana pkt. 9,5
Verdana pkt. 9,5
Den nye design bliver implementeret gradvist over en
periode. Kommunens hjemmeside og intranet HTKalle følger
de nye retningslinjer, og henover sommeren har flere andre
medier fået ”nyt look”.

Byvåben
1. Byvåbnet er det bærende element i kommunens designlinje. Derfor skal byvåbnet optræde på alle skrivelser/
publikationer, der har kommunen som udgiver eller afsender.
2. Byvåben og navnetræk hører sammen og må ikke manipuleres.
3. Byvåbnet ligger det sædvanlige sted – nemlig G:\Billeder\
Centre\Byrådscenter\INFO\FOTOS\Byvåben.
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Der arbejdes intenst på at implementere det nye design i
alle vores skabeloner. Kommunens informationsannoncer
er blevet frisket kraftigt op, og det nye design slår igennem
på vores stillingsannoncer i løbet af august. Kommunens
velkomstpjece til nye medarbejdere er i det nye design, og
det samme gælder den netop udkomne Sundhedspolitik.
Designmanualen samler retningslinjerne for brug af
byvåben, navnetræk, skrifter og farver i alle tænkelige sammenhænge lige fra visitkort og kuverter til skilte, uniformer
og biler. Designet vil på en del områder blive implementeret
løbende, efterhånden som vedligeholdelse og udskiftning
kræver det.
Christian Egesholm
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Det nye design slår igennem på kommunens
papirlinje: brevpapir, visitkort og kuverter. Alle
wordskabeloner bliver rettet til og som noget nyt
får vi kuverter med fortrykt byvåben.

Den nye designlinje giver institutioner mulighed for at bruge eget logo i
kombination med kommunens.

Designlinjen beskriver en
række grafiske elementer, som giver kommunens trykte publikationer
et fælles udtryk.
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Sundhed for borgere og medarbejdere

Udenfor havde Flinteby opstillet en hockeybane, som blev brugt med stor enthusiasme.

Fod på sundheden
Flinteby er en integreret daginstitution,
som ind imellem tilbyder børnene fodbade
og forskellige former for massage. Da man
kunne vinde en sundhedsdag, foreslog institutionen, at der også skulle være tilbud til
personalet – og sådan blev det den 16. maj
2007.
Alle børn skulle være her kl. 8.30, og Børnehuset var indrettet med mange forskellige tilbud. Et rum var indrettet til
massage for børnene, et rum med fodbade og fodmassage
for børnene, et rum med sanselege for børnene, og udenfor
blev der opstillet hockey- og kondibane.

også meget travlt med 12 voksne og havde lige tid til at
være med til frokosten.
Så vores evaluering er, at skal der være sundhedsdage (á la
Vind en sundhedsdag), bør der være to fysioterapeuter på
skift, så der også er børnetid, en ekstra til køkkenet og en
til det praktiske - og så tilskud til det sunde spiselige. Men
ingen tvivl om, at det var en dejlig dag, som alle snakker
meget om.
Ingrid Juliussen
Leder
Flinteby

Kl. 9.00 gik fysioterapeuten i gang med massage til de
voksne. Det foregik i værkstedet, som var indrettet med
briks, lys og dufte. Der var en halv times massage til hver.
På gangen blev der sat frugt, gulerodsstave, agurkestave,
majsbrød og vand til fri afbenyttelse, og i køkkenet blev der
lavet sund mad i fællesskab med køkkendamen. Menuen
stod på hjemmelavede fiskefrikadeller, råstegte kartoffelbåde og gulerodsråkost med æbler. Til eftermiddagsmad var
der æbleboller og blandet frugt ad libitum.
Liflige dufte
Der var travlhed overalt, og der duftede af æteriske olier
blandet med fiskefrikadeller. Børnene nød det, og der var en
summen af tilfredshed over det hele. Fysioterapeuten havde

Flinteby havde indrettet rum
med forskellige aktiviteter – her
bliver der givet fodmassage.
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Forkælelse en hel, sund
arbejdsdag igennem
Flønghjemmet vandt en sundhedsdag til
glæde for både beboere, brugere og personale.
Vi på Flønghjemmet havde budt ind på ”Vind en sundhedsdag” for at få en dejlig dag, hvor vi som personale rigtig blev
forkælet samtidig med, at vi passede vores arbejde. Samtidig kunne flere beboere være med til nogle af aktiviteterne.
Og det faldt i dommerkomiteens smag. Den 13. juni stævnede Flønghjemmet ud i strålende solskinsvejr.
Vi fik besøg af psykolog Thomas Markersen, som holdt
foredrag om stress. Foredraget indeholdt blandt andet nogle
forklaringer på, hvorfor stress opstår, og hvad stress er i
klinisk forstand. Derudover blev vi introduceret til forskellige
måder at håndtere stress på.
Herefter tog fysioterapeut Ann over. Ann sørgede for, at
såvel beboere og brugere af Landsbyhuset som personale fik
rørt sig. I vores dejlige have lavede vi gymnastik og forskellige former for løb. Dette blev afsluttet med en omgang
afspænding. Selv lattermusklerne blev rørt.
Så var det blevet spisetid. Alle var blevet godt sultne, så nu
skulle der mad på bordet. Imens beboerne spiste, skiftedes
personalet til at få en omgang massage af fysioterapeuterne
Ann og Christine. Det vakte begejstring!
Alt i alt en rigtig dejlig dag, hvor vi som personale rigtig blev
forkælet.
Jeanette Kristensen
Social- og sundhedshjælper
Flønghjemmet

Både beboere, brugere og personale kunne være med i
forskellige aktiviteter, da Flønghjemmet holdt sundhedsdag den 13. juni.
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Nydelse, æstetik og
sundhed i skøn forening
”Vind en sundhedsdag” blev til ”Vind en
kok” i Støttecentret Cirklen – og til en hel
dags nydelse og inspiration.
”Støttecentret Cirklen rummer et bofællesskab med 10
voksne mennesker med sindslidelser, fem socialpædagoger og en studerende.
Tilsammen har vi nogle idéer om, hvad ’det gode liv’
indeholder. Bl.a. fællesskab. Vi samles flere gange
dagligt om ’den gode kop kaffe’ og ’det gode måltid’.
Vi er enige om, at det er SKØNT at lave kager som
arkitektoniske/smagsmæssige mesterværker – en gang
imellem. Det er SKØNT at lave – og nyde – julemiddagen
med and og flæskesteg – en gang om året. Vi synes
også, det er SKØNT i stedet for kage at nyde et BJERG
af veltillavet gulerodssalat med nødder og appelsin. Eller
en veltillavet – og smuk - indonesisk risret med kylling,
grønsager og chili, der svi’er.
En SUNDHEDSDAG i vores støttecenter er en dag, hvor
vi sætter fokus på den fælles inspiration til ’det gode
måltid’. Vi vil gerne invitere den kendte TV-kok Nikolaj
Kirk til Støttecentret Cirklen en dag, hvor fællesskabet
danner rammen om ’det gode måltid’ HELE DAGEN”.
Således var vores oplæg. Og vi vandt. Desværre var det
ikke muligt at få Nikolaj Kirk i hus, men det lykkedes
Wellatwork at hitte en genial kok, Sanne Hansen, som
gjorde den 27. juni til en dag, vi næppe vil glemme.
Kun ti tortillas til 14…
Sanne Hansen havde sendt os indkøbslister i forvejen, så
da hun dukkede op kl. 9 om morgenen, blev hun mødt
af både medarbejdere og beboere med nysgerrige blikke
– og spørgsmål om, hvad i alverden hun skulle bruge
(kun) ti tortillas til, når vi nu blev 14 mennesker samlet
til brunch kl. 12? Og hvad med de (kun) to bakker
jordbær? Dét fik vi at smage.

Det gode måltid var i centrum, da Støttecenteret Cirklen afholdt
deres sundhedsdag, og den lækre og sunde mad blev nydt i fulde
drag,

Vi hjalp ikke kun til med nysgerrige spørgsmål, men
dækkede det smukkeste bord, mens Sanne tryllede to slags
hjemmebagt brød frem, lavede den lækreste müsli og sunde
smoothies, fyldte de ti tortillas med salat, kylling, chili og
ingefær og rullede dem sammen og skar dem på skrå i
portionsbidder – samt meget, meget andet. Alt var udsøgt
delikat. Og appetitten var – øh – skærpet.
Til brunchen havde vi inviteret en journalist og en fotograf
fra Lokalavisen Taastrup som eneste gæster. Sanne
præsenterede maden, og samtalen hen over det store bord
handlede naturligvis om idéer, tricks og fif og om alt det
dejlige ved at lave mad, der imødekommer vores forventninger om god smag, god ernæring og god økonomi. Og om
den lille detalje, der gør en stor forskel.
Jordbær-pindemadder
Til eftermiddagskaffen serverede Sanne en række
bittesmå ’pindemadder’. Den ene bakke jordbær skar hun
i mindre stykker, dryssede en anelse sort peber imellem
og satte dem på pinde, som hvilede i et fad, hvor bunden
lige akkurat var dækket med indkogt balsamico, sødet
med en dråbe ahornsirup. Dét vakte opsigt – og smagte
himmelsk ligesom alle de øvrige delikatesser.
Stor gastronomi medfører en del opvask og snittearbejde.
Så der var brug for alle hænder mellem måltiderne. Og
Sanne i sin flotte kokkeuniform havde styr på det hele.
Babettes Gæstebud
Det var fantastisk. Der var en stemning om bordet, som
Karen Blixen beskriver den i Babettes Gæstebud. Først

8

Sundhed for borgere og medarbejdere
andægtig tavshed, som så blev afløst af levende samtale
– om mad – og den løftede stemning skyldtes i dette
tilfælde alene den udsøgte mad og ikke årgangsvine, for vi
drak hjemmelavet hyldeblomstsaft til middagen.
Sundhed? Måske spiste vi en smule mere, end vi plejer
– dén dag. Men vi har også taget en masse inspiration med
os til at gøre lidt ekstra ud af den daglige mad. Og på sigt
bliver det uden tvivl sundere mad, vi spiser. Alle ved ret
meget om ernæring og om betydningen af sund mad – og
nu har vi også fået idéer, vi gratis kan bruge løs af hele
vinteren.
Karen Gjesing
Leder
Støttecenteret Cirklen

5.-bedst til vækstvirksomheder
Høje-Taastrup Kommune har opnået en flot 5.-plads blandt
landets 98 kommuner - kun overgået af Ballerup, Brøndby,
Gladsaxe og Herlev - når det gælder vækstklimaet for
erhvervslivet. Høje Taastrup har oplevet en stigning i
antallet af vækstvirksomheder, så kommunen nu rummer
35 vækstvirksomheder mod 28 i 2005. Sammensætningen
af vækstvirksomhederne har bevæget sig i retning af flere
virksomheder med over 20 ansatte.
Det viser en undersøgelse fra Deloittes Videncenter for
Vækst, der for sjette år i træk har undersøgt vækstklimaet

i dansk erhvervsliv. Hovedstadsregionen har størst vækst,
mens der på landsplan har været et fald i antallet af
vækstvirksomheder fra 2005 til 2006 på ikke mindre end
28 procent.
Deloittes undersøgelse fremhæver, at Høje-Taastrup
Kommune arbejder med erhvervspolitikken i et helhedsperspektiv, hvor specielt adgangen til kvalificeret arbejdskraft inddrages. Andre vigtige elementer i kommunens
erhvervspolitik er gode bolig-muligheder, kommunale
serviceydelser, kultur og uddannelsesmuligheder.

Fra byrådssalen

Roskilde og Høje-Taastrup i samarbejde
Som nabokommuner i grænselandet mellem
Hovedstadsregionen og Region Sjælland har Høje-Taastrup
og Roskilde Kommuner fælles interesser og udfordringer
på en række områder. Derfor har byrådene i de to kommuner besluttet, at der indledes et samarbejde mellem
kommunerne.

og Roskilde udvikler Trekroner i Roskilde øst. Samarbejde
om erhvervsudvikling er også oplagt, idet kommunerne
har tilgrænsende erhvervsområder langs Københavnsvej.
Desuden har Roskilde og Høje-Taastrup fælles interesser
på trafikområdet, ligesom der er peget på markedsføring,
rekruttering og andre emner som mulige samarbejdsfelter.

Samarbejdet kan omfatte byudvikling, hvor Høje-Taastrup
skal i gang med Vision Gammelsø i Hedehusene sydøst,

De to kommuners økonomiudvalg forventes at holde fælles
seminar i efteråret.
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Eventyrlig vej til læsning
Et samarbejdsprojekt
mellem Selsmoseskolen, Høje-Taastrup
Kommunes Biblioteker
og historiefortæller
Mariane Josefsen har
udviklet nye kompetencer hos alle de
involverede børn og
voksne.
Projektet havde titlen ”Den
eventyrlige vej til læsning” og
krævede en stor indsats af alle
deltagere. Børn fra Selsmoseskolen skulle igennem en hel
måneds undervisning, leg,
læsning, tegning og eventyrfortælling, før de motiverede
og koncentrerede var klar til at
optræde som ”fortællespirer”.
Fremvisningen fandt sted den
14. juni som den naturlige
kulmination på en lang række
aktiviteter i skolen og på
biblioteket. Skoleinspektør Ellis Andersen bød velkommen
til bl.a. forældre, presse og tilhørere fra andre klasser til
den første fremvisning, og derefter skulle alle børn på skift
fortælle det eventyr, de havde øvet sig på.
En ny bibliotekarrolle
Bibliotekarrollen er under forvandling i disse år. Bibliotekaren skal i højere grad sætte sig selv i spil, og det var
netop, hvad en række børnebibliotekarer fra kommunens
biblioteker gjorde, da de gennem et halvt år gennemførte
en række workshops i mundtlig fortælling ledet af historiefortæller Mariane Josefsen.

Historiefortæller Mariane Josefsen lærte børnene at
fortælle eventyr, men gav også mange prøver på sine
egne færdigheder som fortæller.

Børnebibliotekarerne optrådte for hinanden og for et
indbudt publikum og udviklede deres fortællekompetencer
ved at give hinanden kritik på deres præstationer.
Et samspil af fagligheder
Taastrup Bibliotek vil gerne have en tættere kontakt
til børnene i Taastrupgård, og derfor var det oplagt at
inddrage Selsmoseskolen i projektet. Skolens status som
heldagsskole var et godt udgangspunkt for at
etablere alternative aktiviteter, og skolens meget
positive holdning til at deltage skabte gode
relationer mellem alle de involverede.
Projektet satte med udgangspunkt i eventyrgenren fokus på den mundtlige fortælling. Skolens
3.-5. klasser blev udvalgt som målgruppen for
aktiviteterne. Gennem et antal workshops ledet
af Mariane Josefsen og en række undervis-

Inden børnene selv skulle fortælle, var det
vigtigt at få brugt krop og stemme, så de
frigjort kunne sætte sig i fortællestolen.
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ningslektioner med klasselærerne skulle børnene blive så
dygtige, at de kunne optræde med en kort fortælling for et
publikum.
Børnebibliotekarerne inviterede klasserne op på biblioteket, hvor de fortalte eventyr for børnene. Samtidig kunne
børnene låne bøger med eventyr og dermed blive motiverede til at give sig i kast med selv at fortælle.
Også børnenes forældre blev inddraget. De blev opfordret
til at fortælle eventyr for børnene hjemme, så børnene
kunne være med til at videregive de eventyr, som forældrene havde i bagagen fra deres egen barndom.
Hvad opnåede vi?
Det var en fornøjelse at opleve børnene optræde. Da de
stort set alle er tosprogede, var det en udfordring for
mange at tilegne sig nye ord og formå at beherske sproget
så godt, at der kom en sammenhængende historie ud af
det. Der er grund til at tro, at børnenes sproglige kompetencer er blevet udviklet i forløbet.
Lærerne har opnået erfaringer med mundtlig fortælling
i undervisningen og er blevet inspireret til at fortsætte
processen.
Børnebibliotekarerne er blevet endnu bedre fortællere,
hvilket selvfølgelig kan inspirere yderligere til at gøre
fortælling til en del af det bibliotekariske arbejde

Den foreløbige evaluering tegner et meget positivt billede
af projektet. Væsentligt for det gode resultat har været
Mariane Josefsens kompetente måde at lede aktiviteterne
på. Børnebibliotekarerne kunne måske have været mere
på banen, og børnenes forældre kunne også i højere grad
have været inddraget.
Projektet som kompetenceudvikling
Historiefortælling kunne have været gennemført som et
traditionelt kursus, hvor deltagerne bagefter skulle hjem
og afprøve deres nye viden.
Ser man på den samlede proces, som jeg har beskrevet
den her, er jeg overbevist om, at den tætte sammenhæng
med en daglig praksis har givet langt bedre resultater, end
hvis deltagerne havde været sendt på kursus.
Børnebiblioteket afprøver i disse år nye veje, og historiefortælling kan være en måde at give børnene oplevelser
med litteratur. Mundtlig fortælling behøver ikke foregå på
biblioteket, så børnebibliotekarerne er klar til at komme ud
i skoler og institutioner, både for at fortælle og for at gøre
opmærksom på bibliotekets mange andre tilbud.

Jens Vincents
Afdelingsleder
Taastrup Bibliotek

Fortælleren Mariane Josefsen har i samspillet mellem børn,
lærere og bibliotekarer udviklet pædagogiske kompetencer,
så hun er bedre rustet til at indgå i nye projektforløb.

Børnene fra Selsmoseskolen lavede et
stort antal tegninger,
der skulle visualisere eventyrene og
gøre det nemmere
at huske dem.
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Tema: APV og Trivsel

I skal have jeres egen stresspolitik
Alle kommunens arbejdspladser skal identificere mulige
stressfaktorer på arbejdspladsen og formulere en lokal
politik for, hvordan arbejdsbetinget stress forebygges og
håndteres.
Hovedudvalget har besluttet, at alle
kommunens arbejdspladser skal have en
stresspolitik. Den skal forebygge negativ
stress og dermed skabe større trivsel,
således at vi får attraktive arbejdspladser, mindre sygefravær og bedre
mulighed for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
Holdninger til stress
Forebyggelse af arbejdsbetinget stress
handler om holdninger. Stresspolitikken
skal bygge på de grundlæggende holdninger og værdier på arbejdspladsen og
skal sikre, at rammen for arbejdet med
stress er kendt og accepteret. Den skal
også tydeligt markere arbejdspladsens
holdninger til stress og sende et klart
signal til alle om, at stress skal forebygges, og at den negative stress skal
undgås og reduceres så meget som
muligt.
Flere årsager
Årsager til negativ stress kan f.eks.
være:
• At kravene til arbejdets udførelse og
medarbejdernes fleksibilitet er for
høje i forhold til ressourcerne.
• At engagementet hos den enkelte er
højere end kravene til jobbet.
• At kravene til løsning af opgaven er

•

•
•
•

•

højere end medarbejderens kvalifikationer rækker til.
At kravene til løsning af opgaven er
for små i forhold til medarbejderens
kvalifikationer.
Der er for lidt arbejde, og det giver for
lidt udvikling.
Graden af selvstændighed i arbejdet.
Arbejdsvilkår og –miljø i form af
udsættelse for krænkende adfærd,
støj, varme, farlige materialer osv.
Subjektive faktorer i form af følelsesmæssigt og socialt pres, fornemmelse
af utilstrækkelighed, oplevet mangel
på støtte og lignende.

Stressfænomener er meget komplekse
og kan opstå af arbejdsmæssige eller
private årsager.

den 1. oktober 2007. Det forudsættes,
at samtlige medarbejdere på en eller
anden måde får indflydelse på arbejdet.
I Høje-Taastrup Kommunes overordnede
stresspolitik er der beskrevet en række
såkaldte ”opmærksomheds-punkter”,
som kan bruges ved en dialog på
den enkelte arbejdsplads om, hvilke
stress-problematikker der kan være, og
hvordan de skal forebygges og håndteres. Den overordnede stresspolitik kan
findes på intranettet HTKalle.
Hjælp fra stressvejledere
For at sikkerhedgrupperne og MED
kan få professionel hjælp i forbindelse
med udarbejdelse af stresspolitikken,
uddannes der i løbet af efteråret fire
stressvejledere:

Stresspolitik på arbejdspladsen
Arbejdet med at udarbejde en stresspolitik er forankret i de respektive
sikkerhedsgrupper/MED-udvalg. Den
skal indeholde retningslinier for, hvordan
der konkret arbejdes med identifikation,
forebyggelse og håndtering af stress på
arbejdspladsen.

Lisbeth Wolff, Arbejdsmiljøafdelingen
– lisbethwo@htk.dk
Helle Planch-Larsen, Arbejdsmiljøafdelingen – hellepla@htk.dk
Ane Saabye, HR-teamet – anesa@htk.dk
Jonas Balslev, HR-teamet – jonasan@
htk.dk

Sikkerhedsgrupperne indfører derfor
i APV-trivsels-handleplanen, hvornår arbejdet med stresspolitikken
påbegyndes, hvordan man agter at
gribe arbejdet an (løbende proces), og
hvornår stresspolitikken forventes at
være færdigbehandlet.

Du er velkommen til at kontakte en af
de fire stressvejledere, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med arbejdet
med at indarbejde stresspolitikken i
APV- og trivselsundersøgelsens handleplan og i forbindelse med arbejdet med
stresspolitikken.

Dialog med medarbejderne
Tids- og handleplanen for arbejdet med
stresspolitikken forelægges for medarbejderne på et personalemøde senest

Tove Kryger
Arbejdsmiljøchef
Byrådscentret/Arbejdsmiljøafdelingen

Inspirationsdag – vores fælles arbejdsglæde
Den 28. november er alle ansatte inviteret til årets store inspirationsdag, der
sætter fokus på arbejdsglæde og samarbejde. Inspirationsdagen er et kick-off til
at have fokus på trivsel og den attraktive arbejdsplads og afholdes i Taastrup
Idrætshaller.
Dagen byder på mange spændende
aktiviteter og interessante oplæg, som
skal skabe gode ideer og energi til det
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videre arbejde i sikkerheds- og samarbejdsgrupper på arbejdspladserne i
kommunen.

og find de gode grunde til, at netop din
arbejdsplads skal tildeles arbejdsmiljøprisen.

Arbejdsmiljøpris
Der uddeles en arbejdsmiljøpris til en
arbejdsplads, der har gjort en positiv
forskel for at skabe en hverdag med trivsel og arbejdsglæde. Der kommer mere
information om prisen i løbet af september, men læg allerede nu hovedet i blød

Program og nærmere information bliver
udsendt i oktober. Inspirationsdagen
arrangeres af arbejdsmiljøafdelingen og
HR-afdelingen. Hvis man har spørgsmål,
er man velkommen til at kontakte de to
afdelinger.

Tema: APV og Trivsel

Ydelsesservice afholdt
i marts en temadag
om stress og fik bl.a.
besøg af en stresskonsulent.

APV/Trivselsundersøgelse
gør en forskel
Ydelsesservice har brugt APV/Trivselsundersøgelsen til at skabe bedre arbejdsmiljø
og trivsel Her fortæller leder Pia Roskjær,
sikkerhedsrepræsentant Liselotte Andresen
og tillidsrepræsentant Anne V. Petersen,
hvordan de har grebet det an.
Ydelsesservice er en ny afdeling, der blev oprettet i august
2006 i forbindelse med kommunalreformen. Derfor er der
både ”nye” og ”gamle” medarbejdere i afdelingen. Ydelsesservice udbetaler sociale ydelser til borgere i Høje-Taastrup
Kommune. Ofte kan det være et hårdt arbejde - dels
fordi der er et stort arbejdspres, dels fordi nogle borgere
sommetider kan blive vrede og aggressive, hvis de f.eks.
får et afslag.
Medarbejdere inddraget
Hvad viste jeres APV/Trivselsundersøgelse?
”Den viste, at vi er gode til at samarbejde, og at medarbejderne mente, at de havde en god ledelse. Derudover
viste undersøgelsen, at vi havde en række udfordringer.
I handleplanen havde vi 13 obs-punkter som vi måtte
forholde os til, hvor stress var den absolut største udfordring”, siger Pia Roskjær.

og Liselotte lavet et udkast til en handleplan. Den har vi
efterfølgende haft på et personalemøde, hvor resten af
personalet kom med indspark”, fortæller Pia Roskjær.
”Efter vi har lavet handleplanen, har vi holdt en temadag
om stress og fulgt op på personalemøder og på et to-dages
seminar”, supplerer Liselotte Andresen.
Mindre stress end før
Har I sat nogen konkrete initiativer i værk på baggrund af
undersøgelsen?
”Ja, på temadagen om stress havde vi en stresskonsulent
og arbejdsmiljøchef Tove Kryger ude for at få forskellige
perspektiver på, hvordan vi kunne undgå stress på vores
arbejdsplads. Det førte til, at vi har lavet en stresspolitik,
og at vi har organiseret arbejdet anderledes, så de fleste
medarbejdere nu har én dag om ugen, hvor de ikke har
borgerkontakt”, fortæller Pia Roskjær.

Hvordan har I fulgt op på undersøgelsen?

Anne V. Petersen fortsætter: ”Kontanthjælpssagsbehandlerne har fået én dag om ugen uden borgerkontakt. Derfor
er det blevet lettere at behandle nogle af de tungere og
krævende sager, fordi vi ikke bliver forstyrret af telefoner
eller borgere, som kommer forbi. Det gør, at disse typer
af sager ikke i samme grad stresser os som de gjorde
tidligere”.

”Det startede med, at jeg sendte resultaterne ud til alle
medarbejderne. Derefter holdt vi et personalemøde, hvor
vi snakkede om, hvordan man kunne forstå de forskellige
grafer og tabeller i rapporten. Jeg har sammen med Anne

Tættere på hinanden
Er det blevet anderledes at arbejde i Ydelsesservice?
”Jeg synes, vi har fået mere åbenhed og er kommet
tættere på hinanden, så vi kan aflæse hinandens tegn.

Fortsættes...
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Tema: APV og Trivsel
Derudover har vi fået nogle redskaber, så vi kan undgå at
blive stresset på vores arbejde”, siger Liselotte Andresen.
Hvordan har det været at arbejde med APV/Trivselsundersøgelsen?
”Det har gjort en forskel på vores arbejdsplads. Vi har
også haft en leder, der har taget det seriøst og er gået
forrest i arbejdet, hvilket har været afgørende. Tidligere
har jeg nok været en af dem, som syntes, at APV/Trivselsundersøgelse ikke var så vigtigt, fordi det ikke førte til
noget, men denne gang har det gjort en positiv forskel”,
fortæller Anne V. Petersen.

Pia Roskjær supplerer: ”Det er vigtigt, at leder, sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant har fælles fodslag
i arbejdet - ellers kan det ikke lade sig gøre”.
”Næste projekt bliver at lave en lokal sygepolitik. Den skal
vi lave til efteråret, når vi er kommet over sommerperioden. Det er altid en hård periode, fordi borgerne selvfølgelig også skal have udbetalt penge i sommerperioden”,
slutter Pia Roskjær.
Jonas Balslev Andersen
HR-konsulent
HR-afdelingen/Byrådscentret

Revy i november
Planlægningen af årets revy er i fuld gang. Vi spiller
to forestillinger hhv. torsdag den 8. og fredag den 9.
november. Som noget nyt har vi fået eget kontonummer.
Det betyder, at når billetsalget går i gang, vil I kunne
betale via nettet og så hente billetten ved lejlighed. Der
bliver billetsalg/-udlevering i Jobcentret hos Liselotte
Andresen, i BURC hos Susanne Funder, i Familiehuset hos
Michael Nørhave og i Social-og Handicapcentret hos Lissy
Henriksen.
Med hensyn til mad har vi en aftale med MIRA om, at de
laver en lille ret til torsdag, og Peter fra Kantinen leverer
en lidt mere udvidet menu om fredagen. Priserne er endnu
ikke helt på plads, men vi kan love, at udgifterne til revy
og mad ikke bliver højere, end at alle kan være med.

Foreløbig vil vi sige fortsat god sommer til alle. Vi melder
ud på forsiden af HTKalle, så snart vi har noget konkret om
priser på mad og forestilling, billetsalg og spilletidspunkter.
Men: Sæt allerede nu kryds ved den 8. eller 9. november.
Varme sommerhilsner fra
Revygruppen

Efterår på bibliotekerne
Så er det igen sæson for gratis underholdning og oplysning
på bibliotekerne i kommunen.
Vi lægger ud med fint besøg af kriminalinspektør Ove
Dahl, der har skrevet en bog om sit spændende liv som
drabschef. Kom og hør ham fortælle i byrådssalen mandag
den 10. september kl. 19.
I anledning af klassikerdagen, der i år handler om Herman
Bang: Ludvigsbakke, fortæller seminarielektor Lise Lotte
Frederiksen, som er kendt og elsket på biblioteket for sin
klassikerlæseklub. Læs bogen og mød op på Taastrup
Bibliotek tirsdag den 25. september kl. 17
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Derefter går det slag i slag med smykkeudstilling, foredrag
om økologi, om krigsafslutningen i 1945, om at blive en
bedre kok, om at samle på antikviteter og om operaens
verden. To forfatteraftener er der også blevet plads til og
en sangeftermiddag på spil-dansk-dagen
Læs om alt dette og mere til på www.bibliotek.htk.dk
under ”Nyheder og arrangementer”. Man kan også hente
programmet på bibliotekerne i kommunen.
Anne Birgitte Gill
PR-Bibliotekar
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker

Alverdens farver
ved Selsmosen
Der blev malet på livet løs,
da projektet Traffic Art løb af
stabelen i august, og HøjeTaastrupstien/Selsmosestien
blev omdannet til ét stort,
udendørs maleværksted og
udsmykket med fantasifulde
malerier.
Traffic Art-projektet er blevet til i et
samarbejde mellem lokale børn og
unge fra Billedskolen og Kulturteamet

i Taastrupgård under ledelse af billedkunstneren Ra Kajol.
Alle kunne være med, og 200-300 børn
og voksne har i løbet af de otte dage
kastet sig over maling og pensel og
sat deres præg på Høje-Taastrupstien/
Selsmosestien. Maleriet er blevet 150
meter langt.
Jytte Andersen, leder af Billedskolen og
initiativtager til Traffic Art-projektet,
kalder projektet en stor succes:
”Jeg har været overrasket over
det fantastiske miljø, der har
været omkring arbejdsprocessen. Folk har været glade og
nysgerrige. Værket er ikke kun
selve den udsmykkede sti, men
også stemningen omkring den”,
siger Jytte Andersen.
Kulturmøde
Traffic Art er et gadeudsmykningskoncept udviklet
af billedkunstneren Ra Kajol,
der oprindeligt kommer fra
Bangladesh og nu bor i

Borgmester Michael Ziegler
holdt en åbningstale, da
maleriet stod færdigt. Til
venstre - med megafon
- ses Billedskolens leder,
Jytte Andersen. Foto: Kenn
Thomsen

København. Gennem mange år har Ra
Kajol arbejdet i europæiske storbyer
med sine megastore ornamentale udsmykningsprojekter på gader, pladser,
mure etc.
Med sig til Taastrup havde Ra Kajol
assistenter fra Italien og Venezuela, og
der har i sandhed været en international
stemning – det har summet af både
kurdisk, tyrkisk, arabisk, italiensk,
spansk og mange andre sprog.
”Traffic Art har været et integrationsprojekt og et multietnisk møde. Og
man kan ikke være forskrækket over
fremmedhed efter sådan en oplevelse”,
fortæller Jytte Andersen.
Man kan få syn for sagen, hvis man
lægger vejen forbi stien. Malerierne vil
kunne ses, så længe vind, vejr og slid
tillader det. Ra Kajol siger selv, at det er
som en regnbue, der langsomt vokser
frem: Man skal nyde den og huske synet
af den…
Traffic Art er en del af projekt
Kulturringen, som skal forny området omkring Taastrupgård. Nu er
Kulturrings-området blevet beriget med
et helstøbt værk og en oplevelsesrig tur
ned ad stierne ved Selsmosen.
Birgitte Städe
Kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret

Fra byrådssalen

Agenda 21 Råd
Kommunerne har med kommunalreformen overtaget hovedparten af amternes og Hovedstadens Udviklingsråds opgaver på natur-, miljø- og planområdet. Det betyder et større
ansvar for at beskytte naturen og sikre grønne omgivelser
og naturoplevelser i det åbne land.
For at styrke dialog og samarbejde med borgere og interessegrupper og synliggøre budskabet om, at alle kan gøre en
indsats for miljø og natur, har byrådet besluttet at etablere

et Agenda 21 Råd. Rådet kan drøfte nye ideer og principielle
forhold inden for natur- og miljøplanlægning samt udvikling
af strategi på plan-, miljø- og friluftsområdet.
Byrådet har endnu ikke besluttet, hvilke foreninger og institutioner der vil få plads i rådet, men det er allerede besluttet, at det nuværende Genbrugsudvalg nedlægges, og at
udvalgets opgaver indgår i det kommende Agenda 21 Råd.
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Ud i det blå
Daginstitutionerne i Område 3 - Rønnevang
har været på deres årlige tur til Hartmannsgave. Her fortæller de om tre forrygende
dage med alt fra edderkopper og biller til
sang og fællesskab.
Hartmannsgave er en strandgrund, som Høje-Taastrup Kommune har i Karlslunde. Det er en herlig plet, som vi har benyttet med glæde i en del år. På grunden er opstillet to store
telte, hvor vi kan opbevare vores bagage dag og nat. Der er
også en toiletbygning, hvor vi kan hente frisk vand.
Afgang i solskin
Så blev det endelig mandag, og vi skal afsted til Hartmannsgave. Alle - både børn og voksne - har glædet sig meget, humøret er højt, og vejret er perfekt med masser af sol. Ju-hu!
Vi ankommer ca. kl. 10, hvor daginstitutionerne Bjælken,
Troldebo, Bisværmen, Lindevang og Klokken skal tilbringe
tre dage sammen. Vi slår lejr, og så er vi klar til at mødes og
synge velkomstsang og andre gode børnesange.
Projekter med naturvejleder
Vi har besøg af vores naturvejleder Thomas, der følger os i
to dage. Thomas deler os op i grupper, hvor vi kan vælge forskellige aktiviteter. Vi kan f.eks bygge vandkanal af nedløbsrør og finde små dyr (edderkopper, biller og lignende). Eller
lave blomster af grankogler og male dem bagefter.
Efter valg af aktivitet drager alle til stranden. Børnene er
meget aktive med spande, skovle, muslinger og ikke mindst
vand. De nyder det i fulde drag, og tiden iler af sted.
Efter frokost er der nogle børn, der skal sove til middag - resten går til stranden eller leger mellem træerne.
Klokken 14 samles alle til frugt og kage. Vi bliver hentet af
bussen og er hjemme ved 16-tiden. Det har været en dejlig
dag med masser af oplevelser.

Hartmannsgave ligger lige ved vandet, og det gav
gode muligheder for ture til stranden.

Vrede svaner
Næste dag fortæller Thomas om et nyt projekt. Vi skal
samle sten, blomster, blade, eller hvad børnene kan finde
på deres vej, hvorefter tingene bliver sat i rammer med
gips. Alle deltager, og der bliver samlet og plukket en
masse ting. Det bliver nogle flotte rammer, som børnene er
stolte af.
Om eftermiddagen går vi tur langs vandet og møder et svanepar, som ikke er særlig ”venlige”. Børnene er lidt utrygge,
så vi vælger at gå tilbage. Der bliver snakket ivrigt om de
sure svaner, men da vi kommer tilbage, går forskellige lege
i gang, og svanerne bliver glemt igen.
Grill og på gensyn
Den tredje og sidste dag skal vi grille, og det er noget, børnene glæder sig rigtig meget til. Alle sidder på tæpper omkring grillen, hyggen breder sig omkring pladserne, og der
bliver spist pølser i lange baner. Men nu kan det være nok
med al det spiseri, børnene vil bare lege, og der er masser
af muligheder. Naturen ligger lige uden for døren.
Tre utrolige dage er forbi, og vi glæder os allerede til næste
år.
Hanne Hammer
Pædagogmedhjælper
Daginstitutionen Lindevang
Rikke Kristensen
Pædagog, forhenværende medarbejder
Daginstitutionen Klokken

Et kig ind i naturens
forunderlige verden…
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MED – en vej til indflydelse
Gennem MED-systemet har man som medarbejder indflydelse på sin arbejdsplads.
Der har været afholdt valg til MED-udvalg
og sikkerhedsgrupper.
MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Her
mødes repræsentanter for ledelse og medarbejdere og tager
fat i de forhold, som er vigtige på netop deres arbejdsplads.
Rundt omkring på arbejdspladserne i kommunen er der nedsat lokale MED-udvalg. Hovedudvalget er det øverste organ
i MED-systemet og dækker hele kommunen. På niveauet
mellem de lokale MED-udvalg og Hovedudvalget findes de
såkaldte sektorudvalg, som dækker de enkelte centerområder.
MED-aftalen betyder, at ledelsen altid forud for beslutninger
vedrørende arbejds- og personaleforhold inddrager medarbejderne og MED-udvalgene for at sikre den bedst mulige
løsning. Det må aldrig forekomme, at sådanne beslutninger
træffes udenom medarbejderne.
MED-aftalen udtrykker også meget klart, at der er tale om
et fælles ansvar. Det er derfor vigtigt altid at huske på, at
samarbejde fordrer at begge parter – medarbejdere og
ledere – tager dette ansvar på sig.
Valgene til MED-udvalg og sikkerhedsgrupper blev afsluttet
i juni og gælder to år. Hvis man gerne vil vide, hvem der er
MED-repræsentant på ens arbejdsplads, kan man kontakte
sin tillidsrepræsentant eller leder.
MED – nu med sikkerhed
Hvor MED er det brede samarbejdsorgan, arbejder sikkerhedsgrupperne specifikt med sikkerheden på arbejdspladsen. Fremover vil MED og sikkerhedsgrupperne afholde
fælles møder. Det kaldes en enstrenget mødestruktur, og
den har fået navnet ’MED-Sikkerhed’.
Beslutningen om at etablere ’MED’sikkerhed’ er taget ud fra
de gode erfaringer, som er gjort i Hovedudvalget. Her har
man haft en enstrenget mødestruktur siden 1. marts 2006,
og det har betydet, at f.eks. APV, trivsel og indeklimaforhold
er blevet en aktiv del af MED-arbejdet.

var mange fælles emner. Derudover betyder det også, at
vi kan holde færre møder. Vi har som medarbejdere stor
indflydelse, og det er en fordel med et enstrenget system”,
fortæller Heidi Hansen, medlem af Hovedudvalget og repræsentant for Pædagogmedhjælpernes Fagforening/en del
af FOA.
Sådan kan man bruge MED-Sikkerhed
Man kan bruge MED-Sikkerhed til at bringe ting op, som
har betydning i hverdagen. Det kan f.eks være, at man er
nyansat og pludselig har fået en hovedpine, som man ikke
havde før. Så kan man gå til sin MED-repræsentant, som
kan undersøge, om det er et generelt problem, og om der
f.eks kan være problemer med indeklimaet.
Det kan også være, at man arbejder på en institution, som
gang på gang oplever hærværk. Så kan man kontakte
sin MED-repræsentant, som f.eks kan kontakte de øvrige
institutioner i området og høre, om de også har problemet
og på den måde finde en løsning. Nogle steder bruger man
også MED til at fastlægge en lokal lønpolitik, og her har
medarbejderne stor indflydelse på, hvordan den skal se ud.
Rundt omkring bliver MED-udvalget også brugt til at fastlægge den lokale personalepolitik og rammerne omkring
aftalestyring.
Sygefraværet er også noget, man tager op i MED, bl.a. i
Hovedudvalget.
”Sygefraværet er højt i Høje-Taastrup Kommune, og vi
skal se på, hvordan vi kan gribe det an. Vi skal følge op på
APV-undersøgelsen og udarbejde handleplaner. Vi skal også
arbejde med problemerne omkring stress”, fortæller Ingrid
Juliussen, som er sikkerhedsrepræsentant i Hovedudvalget
og valgt på ledersiden.
Medarbejdernes eget råd
Medarbejderrådet er medarbejdernes eget organ, som består af samtlige tillidsrepræsentanter i kommunen, og hvor
alle medarbejdergrupper er repræsenteret. Medarbejderrådet mødes hver anden måned, og her vender man alt fra A
til Z og gennemgår dagsordnerne til Hovedudvalgets møder.
Birgitte Städe
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

”Det er en stor fordel med fælles møder. Vi kunne jo se, at
arbejdet i de to organer overlappede hinanden, og at der

Udstillinger på rådhuset
6. - 27. september udstiller Torstorp Fotoklub i anledning
af klubbens 10 års jubilæum. Udstillingen omfatter ca. 100
fotos og rummer derudover også fotogenstande i montrer.
Udstillingen sker i samarbejde med den svenske venskabsby Ängelholm. Kulturudvalgsformand Søren D. Sørensen
taler ved ferniseringen torsdag den 6. september kl. 17.

1. – 30. oktober udstiller to lokale kunstnere: Helge Voldbjerg og Ovidia. Helge Voldbjerg arbejder i stål, mest i form
af relieffer. Ovidia maler store, farvestrålende, abstrakte
malerier. Der er fernisering den 4. oktober kl. 17.
Randi Jensen
Bibliotekar
Høje-Taastrup Kommunes biblioteker
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Farvel til lønsedler på papir
Det er ganske vist: Hvis du har adgang til
pc på arbejdet, vil du fra slutningen af september modtage dine lønsedler elektronisk
i din e-boks. Det giver en række fordele,
og du kan allerede nu bestille en personlig
pin-kode til e-boksen.
På baggrund af en sag i Direktionen er det besluttet, at alle
ansatte, der via deres arbejde har adgang til en pc, skal
have deres lønspecifikation via e-boks.
Fra og med lønudbetalingen den 30. september 2007, vil du
– hvis du har adgang til pc på arbejdet - derfor ikke længere modtage papirlønsedler. Du vil i stedet for modtage
lønsedlerne i din e-boks tre dage før lønudbetaling. Alle
danskere har en e-boks, som kan aktiveres ved selvvalg,
og det er der rigtig mange af kommunens ansatte, der
allerede har benyttet sig af.

lønsedler, og du vil også kunne finde gamle lønsedler, som
du kan få brug for af forskellige årsager.
Fordele ved e-boks
Der er mange fordele ved e-boks. Det kan nævnes, at du
• får et gratis arkiv
• altid får din lønseddel tre dage før lønudbetalingen, også
hvis du f.eks. er syg eller har ferie
• er sikker på altid at have samling på alle dine lønsedler
og altid kan finde dem
• undgår, at lønsedlen bliver væk i posten
• kan have et samlet overblik over alle de papirer du får
fra det offentlige og - hvis du ønsker det - også fra din
bank/kreditinstitut. Kan efter eget valg arkiveres hele
livet
• kan overføre indholdet elektronisk, hvis du skal anvende
lønsedlerne som dokumentation for f.eks. beskæftigelsesanciennitet, lån i bank o.l.
• sparer ringbind og anden arkivplads på dine reoler.
Hvis du ikke har adgang til en pc via arbejdet, men har pc
hjemme, kan du også gøre brug af alle fordelene. LPC kan
oprette dig som bruger af e-boks, hvis du mailer dit navn
og cpr-nummer til os med anmodning om, at vi opretter
dig.

Helle Mølleskov, konsulent i HR-afdelingen: - Jeg gemmer
både lønsedler, skatteoplysninger, forsikringspapirer,
forbrugsforening, ATP og bankpapirer i min e-boks. Jeg
sparer tid på at sætte papir i system, og jeg sparer plads til
opbevaring.
Få pin-koden nu
Løn- og Personalecentret (LPC) vil orientere den enkelte
medarbejder grundigt om ændringen samtidig med modtagelse af den sidste papirlønseddel.
LPC sørger for tilslutningen, så den enkelte medarbejder
skal ikke foretage sig noget i den anledning. Det eneste,
der kræves, er en pin-kode, som den nye e-boks-bruger
skal bestille på e-boks hjemmesiden – www.e-boks-dk
- under fanebladet ”Opret e-Boks ”. Det kan du gøre allerede nu, så du blot skal logge dig ind på e-boks for at se
lønsedlen fra ultimo september. Ansatte med Netbank og
Digital signatur kan logge sig på e-boks derfra.
Lønsedlerne bliver liggende i e-boksen, indtil du selv
fjerner dem. Det betyder, at det er slut med bortkomne
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Lone Hartmann, regnskabskonsulent: - Jeg er tilmeldt eboks, fordi jeg ikke ønsker alt det papir på hjemmefronten.
Det er let og overskueligt, og selvom jeg ikke er på min
egen pc, kan jeg altid finde de oplysninger, jeg har gemt i
e-boks.
På intranettet under ”Løn og personale” kan du læse mere
om e-boks, herunder hvordan du åbner lønsedlen.
Løn- og Personalecentret står til rådighed for alle de
spørgsmål, der måtte dukke op og vil orientere og vejlede
i, hvor let det er at bruge e-boks.
Bjarne Hansen
Kontorchef
Løn- og Personalecentret

Indkøb – en sag for alle
Mange bække små gør en stor å. Det gælder også besparelser ved indkøb. Hvis vi har
mange leverandører af det samme, bestiller
vi mange gange, og vi får mange leveringer
og mange regninger. På den måde vil totaløkonomien være større end totaløkonomien
ved at have få leverandører og bestille færre
gange.

tid eller penge. Vi vil bringe den bedste historie og honorere med en lille gave og en flaske vin.
Der kommer et forslag til en ny indkøbspolitik i høring
ultimo august, og her er det et mål at sænke antallet af
leverandører i kommunen.
Indkøbsfunktionen
Økonomi- og Analysecentret

Mere tid og flere penge
Du har sikkert oplevet at tænke ”Nu har jeg sørme rendt
i byen alle uges dage. Bare jeg kunne nøjes med færre
indkøbsdage, så kunne jeg bruge min tid til noget andet.”
Somme tider får du planlagt dine indkøb rigtig godt. Du
går i få butikker, og du nyder, at du kan bruge tiden til
noget andet. Arbejdsmæssigt er det interessant, hvad vi
kan gøre, hvis vi kan spare tid og penge på indkøb. Der er
muligheder for at få tid til bedre service, uddannelse eller
give luft til bedre arbejdsklima. Der er også mulighed for,
at en besparelse i indkøb kan bruges til andre spændende
aktiviteter.
Tid og ressourcer er knappe. Derfor kommer her en opfordring til at tænke i totaløkonomi næste gang, du køber ind.
Drøft det gerne med dine kolleger.
En flaske vin for din gode idé
Har du en god historie, hvor I totaløkonomisk i et indkøb
fik mere tid eller sparede penge? Så send os en
mail - indkoebsafdelingen@htk.dk. Vi vil også meget gerne
høre om, hvad I kunne gøre i stedet for, når I nu sparede

Viste du at…
• ca. 25 % af kommunens budget,
svarende til ca. 734 mio. kr., går
til indkøb?
• af de 734 mio. kr. er de ca. 500
mio. kr. daglig drift?
• i 2005 havde vi tilsammen 1.975
leverandører – hvoraf indtil flere
leverer nøjagtig samme typer
varer og ydelser?
Så bare en lille forbedring i
totaløkonomien bredt set kan give
mange muligheder. Også selv om
det er små bække mange steder.

En flaske
vin for din
gode idé

Hurtigst til at få
udlændinge i job
Høje-Taastrup Kommune er hurtigst til at få udlændinge i
selvforsøgelse eller uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra AKF (institut for Anvendt KommunalForskning),
som har undersøgt, hvor lang tid der går, før udlændinge
bliver selvforsørgende i mindst et halvt år eller begynder
på en uddannelse.

Også når andelen af afsluttede forløb gøres op, viser undersøgelsen flotte resultater for Høje-Taastrup Kommune.
69 % af forløbene er nemlig afsluttet mod 37 % på
landsplan. De øvrige kommuner i top 10 er Albertslund,
Allerød, Billund, Egedal, Glostrup, Greve, Horsens, Ishøj og
Rødovre.

AKF har blandt andet opgjort den gennemsnitlige varighed
af integrationsforløb, der afsluttes med selvforsørgelse. I
Høje-Taastrup Kommune er den gennemsnitlige varighed
knap 22 måneder mod landsgennemsnittet på knap 38
måneder. Der skal dog tages forbehold for, at der ikke er
korrigeret for eventuelle forskelle i forudsætningerne for
integrationsindsatsen.

Andre kommuner har da også fået øje på Høje-Taastrups
resultater, og medarbejdere fra Jobexpress skal udlånes til
to jyske kommuner som en slags ”systemeksport” af vores
metoder.
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750 skal undervises i løn- og
økonomisystem
Byrådet valgte i foråret et nyt, integreret løn-, økonomi- og vagtplansystem
leveret af Fujitsu og Silkeborg Data.
Undervisningsplanen i det nye system ligger
nu klar og skal gennemføres i efteråret,
hvor 750 brugere skal undervises. Systemet
forventes at understøtte behovene i forhold
til lønsums- og driftsumsstyring. Samtidig
understøtter det styringsprincipperne for
aftalestyring.
Formålet med undervisningsplanen er, at alle kommende
brugere af det nye løn- og økonomisystem vil modtage
undervisning i løbet af efteråret 2007. Det sker for at sikre,
at alle medarbejdere, der skal arbejde i systemet, er klædt
godt på, når det tages endeligt i brug i november 2007.
Når systemet er helt implementeret, forventes det at
understøtte alle decentrale enheders behov i forhold til
lønsums- og driftsumsstyring.
Det nye system understøtter samtidig styringsprincipperne
for aftalestyring. Det betyder, at de tidligere planlagte
IT-kurser i forbindelse med aftalestyringen nu er erstattet
af kurserne i de nye systemer.
Uddannelse i efteråret
I alt 750 medarbejdere vil blive uddannet i løn- og
økonomisystemet. I efteråret vil hovedparten af uddannelsesplanen blive afviklet i tre parallelle undervisningsforløb. Det drejer sig om undervisning i systemerne:
Silkeborg Vagtplan, Silkeborg Løn og Fujitsu-Prisme.

Uddannelsesplanerne ligger på intranettet HTKalle under
”På tværs”, hvor dato, tid og uddannelseslokale for hver
enkelt kursist fremgår.
Undervisningen af brugere i Silkeborg Vagtplan og
Silkeborg Løn afvikles primært i uge 41-48, mens undervisningen af brugere i økonomisystemet Prisme primært bliver
afviklet i uge 43-46. Spørgsmål vedrørende uddannelse og
kursustilmelding rettes til Maibritt Jarl, HR-teamet.
Stort forarbejde
Vi har siden projektets start været i fuld gang med at
etablere projektorganisationen med dens projektgruppe og
arbejdsgrupper. Derudover har vi været igennem en fase
med workshops og afklaringsmøder, der har været med til
at give et mere detaljeret grundlag for implementeringen
af systemet.
Inden sommerferien er der også brugt meget tid på at
forberede den kommende undervisning af brugerne. Det
har bl.a. drejet sig om at skaffe lokaler, indkøbe møbler og
udarbejde og planlægge kurser. I løbet af sommerferien
er der så blevet arbejdet på at få teknikken på plads,
herunder snitfladebeskrivelser, installation af serverudstyr
og systemprogrammel.
I starten af august markerede vi et af projektets vigtige
milepæle, nemlig afprøvning af IT-linierne mellem HøjeTaastrup Kommune og henholdsvis Fujitsu og Silkeborg
Data. Der er også udarbejdet brugerprofiler og oprettet
brugere, så de ligger klar i systemet til undervisningen.

Indholdet i brugerkurserne
Prisme
For 2 dages kurserne:
• en generel introduktion
• forespørgsler
• udskrifter og rapporter
• bogføring
• kontering af elektroniske regninger
enten i Prisme eller Portel
• forespørgsel på kreditor
For ½ dags kurset:
• kontering af elektroniske regninger
• simple forespørgsler
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Vagtplan
En demo-dag i Byrådssalen, hvor
opsætninger mv. gennemgås samt
udlevering af det materiale, der skal
medtages på kurserne.
For 3 dages kurserne:
• registrering af arbejdstider og fravær
• ressourcestyring, herunder timer,
afspadsering, ferie, normperioder
mv.
• pc-arkiv, adgang til lønsedler

Løn
For 1 dags kurser, personale Web/pcarkiv - lønseddel:
• forespørgsel på institutionens personale
• indberetning af timer/fravær
• pc-arkiv, adgang til lønsedler
For ½ dags kurser, ressourcestyring:
• simulering
• fravær
• lønanalyse
• budgetopfølgning

Herudover vil der generelt i hele 2. halvdel af 2007
blive arbejdet intenst i projekt- og arbejdsgrupper med
overtagelsesprøver, datakonverteringer, driftsstart og
driftsprøver.
E-handel system på vej
I aftalen om det nye integrerede løn- og økonomi- og vagtplansystem er også indeholdt et nyt E-handel system. Det
udvikles i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune
og Fujitsu i løbet af 2007 og sættes i drift februar 2008.

Det er ikke nogen hemmelighed, at et så stort et projekt
kræver sine ressourcer i hele organisationen, og vi håber
der gensidigt er forståelse og velvillighed herfor.

Annette Van Wonterghem
Projektleder og økonomikonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Pjece til nyansatte
”Velkommen til nye medarbejdere” er en ny pjece,
der giver nyansatte et overordnet billede af HøjeTaastrup Kommune som arbejdsplads.
Den fortæller om kommunen generelt, den politiske og administrative organisation, værdierne,
personalepolitikken, medindflydelses-systemet,
sundhedsordningen, kompetenceudvikling, løn og
ansættelse, foreninger – og meget mere.
Alle nyansatte vil fremover modtage pjecen sammen med ansættelsesbrevet.

Fra byrådssalen
Rekruttering og fastholdelse i hjemmeplejen
Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje skal rustes til,
at der i fremtiden kommer flere ældre borgere og større
rift om medarbejderne. Derfor har Byrådet godkendt en
strategi for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.
Strategien har fem hovedtemaer: 1/ tiltrækning af
arbejdskraft, 2/ ansættelsesvilkår, 3/ fastholdelse på den
attraktive arbejdsplads, 4/ dygtige medarbejdere gennem
livslang læring og 5/ fokus på ledelse.
I første omgang vil fokus bl.a. være rettet mod at indlede
samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen for på at gøre opmærksom på ældreplejen i HøjeTaastrup Kommune og derved tiltrække nye medarbejdere.
Desuden vil der være fokus på at sikre uddannelse af
hjemmeplejens ledere og medarbejdere. De daglige

lederes arbejdsbetingelser skal styrkes med mere uddannelse og coaching, og der skal gennemføres ensartede
introduktions- og uddannelsesforløb for nye medarbejdere
i hjemmeplejen.
Der vil også blive gjort tiltag for at fastholde hjemmeplejens elever efter endt uddannelse, ligesom kommunen har
indledt forhandlinger med Forbundet af Offentligt Ansatte
(FOA) om etablering af uddannelsesstillinger i hjemmeplejen.
Endelig skal hjemmeplejen sikre gode arbejdstilbud især til
folk med anden etnisk baggrund end dansk, så der skabes
grobund for at rekruttere endnu flere medarbejdere til
hjemmeplejen.
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Byrådet ansætter borgerrådgiver
Laila Lund er den 1. september
tiltrådt stillingen som borgerrådgiver
i Høje-Taastrup Kommune. Laila Lund
kommer fra en stilling som sundheds- og
administrationsdirektør i Frederikssund
Kommune og har tidligere været kommunaldirektør i henholdsvis Frederikssund
og Jægerspris kommuner.
Når Høje-Taastrup Kommune har ansat
en borgerrådgiver, sker det ud fra ønsket
om at styrke dialogen mellem borgerne
og administrationen og sikre, at borgerne
oplever at blive hørt i sager, hvor der
måtte opstå uoverensstemmelser.

Laila Lund er ansat direkte af og
refererer til Byrådet som garanti for uafhængighed af administrationen. Jobbet
som borgerrådgiver indebærer nemlig
behandling af klager og henvendelser
om sagsbehandlingen fra borgere, der
føler, de er kørt fast. Vejledning om de
forskellige administrative klageinstanser
og klagemuligheder er derfor også en
væsentlig del af jobbet. Det er desuden
Laila Lunds opgave at rådgive byrådet
og direktionen om sagsbehandlingen og
komme med forslag til forbedringer, hvor
der måtte være behov for det.

Laila Lund tiltrådte den 1. september
som borgerrådgiver.

Fødselsdage og jubilæer
1. september 2007
Overlærer Viveca Elin Suhr,
Gadehaveskolen, 25 års jubilæum
4. september 2007
Lærer Bent Jonsson, Rønnevangsskolen,
50 års fødselsdag
5. september 2007
Overlærer Peter Friis Nielsen,
Gadehaveskolen, 50 års fødselsdag
7. september 2007
Overlærer Susanne Parsbæk Petersen,
Grønhøjskolen, 25 års jubilæum
7. september 2007
Rengøringsassistent Marianne Søgaard
Olsen, Rengøringsafdelingen,
25 års jubilæum
11. september 2007
Socialformidler Mette Pia Clemmensen
Andersen, Hjælpemiddelafsnittet,
50 års fødselsdag
15. september 2007
Social- og sundhedsassistent Lone
Jensen, Kollektiv Henriksdal B,
50 års fødselsdag
18. september 2007
Sagsbehandler Anni Holch, Jobcentret,
50 års fødselsdag
18. september 2007
Kontorassistent Lene Therkelsen,
Biblioteket, 50 års fødselsdag
19. september 2007
Lærer Tina Saisa Chrisfort,
Bredebjerggård, 50 års fødselsdag
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19. september 2007
Pædagogmedhjælper Kate Irene
Madsen, vuggestuen Bamsen,
50 års fødselsdag

6. oktober 2007
Social- og sundhedsassistent, Inge-Lise
Jensen, Bofællesskabet Taxhuset,
50 års fødselsdag

21. september 2007
Tandklinikassistent Jannie Kronholm,
Børne- og Ungdomstandplejen,
25 års jubilæum

8. oktober 2007
Specialarbejder Kim Nowak Jakobsen,
Kloak/Vejservice, 50 års fødselsdag

22. september 2007
Assistent Jenny Sjøberg Raae, Frøgård
Alle, 50 års fødselsdag
23. september 2007
Assistent Gholam Saedi-Bafghi,
Bofællesskabet Taxhuset,
50 års fødselsdag
24. september 2007
Dagplejer Helle Lea Voss, Dagplejen,
50 års fødselsdag
1. oktober 2007
Plejehjemsbetjent Tony Uffe Johansen,
Vestervænget, har 25 års jubilæum
1. oktober 2007
Fuldmægtig Aase Klein, Borgerservice,
25 års jubilæum
3. oktober 2007
Social- og sundhedsassistent Solveig
Nielsen, kørende aften/nat,
50 års fødselsdag
4. oktober 2007
Økonomaassistent Gitta Merete
Jørgensen, Daginstitutionen Vesterby, 50
års fødselsdag

9. oktober 2007
1. tandklinikassistent Jannie
Kronholm Mathiasen, Børne- og
ungdomstandplejen, 50 års fødselsdag
14. oktober 2007
Overlærer Karin Nørgaard Kjeldsen,
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag
15. oktober 2007
Pædagogmedhjælper Lene Nødskou,
Børnehaven Lindevang, 25 års jubilæum
16. oktober 2007
Køkkenmedhjælper/pædagogmedhjælper
Vibeke Michelle Magnusson,
Daginstitutionen Ræven, 50 års
fødselsdag
18. oktober 2007
Leder Pia Jette Knudsen, fritidsklubben
Engvadgård, 50 års fødselsdag
24. oktober 2007
Lærer Ayse Burcin Coskun,
Selsmoseskolen, 50 års fødselsdag

Nyt om navne
Høje-Taastrup Kommune ønsker de
nyudlærte assistenter tillykke. Fra venstre er det Tina Gensø, Fatiha Bohid,
Merete Jakobsson, Camilla Tønnesen,
Ali Kartal og Mia Salversen.

Ana-Maria Gallardo Ruiz har fra den 1. august
været konstitueret centerchef i Økonomi- og
Analysecentret, idet Anders-Peter Østergaard
stoppede som centerchef med udgangen af juli.
Det er foreløbig aftalt, at Ana-Maria varetager
jobbet som centerchef frem til december 2007.
Ana-Maria var indtil den 1. august chefkonsulent
i ØAC.

June Ambrosen Seeberg, Nadia Friis-Nielsen og Maja Hasseriis er begyndt
som kontorelever. June starter i Social- og Handicapcentret, Maja i
Ejendomscentret og Nadia i Løn- og Personalecentret. De skal i løbet af
den to-årige uddannelse være på tre-fire centre.

Tillykke til nye social- og sundhedshjælpere
Et hold social- og sundhedshjælpere
har afsluttet deres uddannelse. HøjeTaastrup Kommune ønsker tillykke med
eksamen til:

•
•
•
•
•

Lene Dam Larsen
Inge Bech Nygaard Larsen
Joan Seberg
Karina Tryde Thylkjær
Kudret Kilic

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

•
•
•
•
•

Malene Riber Thøgersen
Marie Vera Nduwimana
Anne Mette Pedersen
Peter Juliussen
Birgit Gundel

Næste nr.:
Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 1. oktober
2007. Bladet udkommer mandag den 22. oktober 2007.

Redaktion:
Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør), Birgitte
Thorsen, Christian Egesholm, Birgitte Städe (redaktør).

Læsere og distribution:
Oplag: 4000. Bladet fordeles med intern distribution til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere
kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen.

Indlæg til bladet:
Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send
indlæg pr. mail til informationsafd@htk.dk.

Produktion:
Layout: Thomas Pregel.
Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene.

23

Adresse - label

Der blev kigget en ekstra gang, da ledelsen på Gadehaveskolen uddelte
utraditionelt morgenbrød.

Værdirundstykker
på Gadehaveskolen
Onsdagen op til skolesommerferien
overraskede ledelsen på Gadehaveskolen elever og medarbejdere med
rundstykker og smør i poser påtrykt
Gadehaveskolens fire værdiord:
Faglighed, udvikling, trivsel og
anerkendelse. Værdiordene skal
ses i forlængelse af Høje-Taastrup
Kommunes fire værdier.

Ledelsen på Gadehaveskolen vil nu
bruge det næste år på at indbygge
værdigrundlaget i den organisatoriske og teoretiske kontekst, således
at værdigrundlaget altid skinner
igennem enhver proces, der gør sig
gældende og også viser resultater i
form af større samarbejde mellem
alle medarbejdere.

Alle medarbejdere har i skoleåret
2006 – 2007 arbejdet med at udvikle
værdigrundlaget for Gadehaveskolen.

Efter at elever og medarbejdere
havde fået udleveret rundstykker,
gik den samlede ledelse en tur op
på forvaltningen og delte også her
rundstykker ud. Turen endte hos
borgmesteren, der takkede ja til et
rundstykke fra morgenstunden og fik
en snak omkring Gadehaveskolen.

”Det er vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på værdigrundlaget, og vi
er nu klar til at se implementeringsresultater i de enkelte årgangsteam
i det kommende skoleår”, udtaler
skoleleder Marius Larsen.

En god dag, som hele vejen rundt
gav positive tilbagemeldinger…

