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Velkommen til seks nye sagsbehandlere – og endnu mere forebyggelse

Vi er rigtig glade for, at politikerne i kommunalbe-
styrelsen har besluttet, at vi kan ansætte yderli-
gere seks sagsbehandlere i Familieafsnittet. De er 
faktisk allerede startet. De seks nye sagsbehand-
lere betyder, at hver sagsbehandler får færre sager 
og dermed har bedre tid til hver enkelt sag. 

De børn, unge og familier, der kommer i Familieafsnittet, vil opleve, at de får en bedre service – fordi de får 
hurtigere svar og en indsats, der passer endnu bedre til lige netop den situation, som de står i. Trivslen 

blandt vores sagsbehandlerne skal også meget gerne blive højere. Og det er væsentligt for mig, at medarbejderne får de rig-
tige betingelser for, at de kan udføre deres arbejde, og de har lyst til at sætte sig op på cyklen eller ind i S-toget og køre på 
arbejde hver morgen. 

De nye sagsbehandlere er også en del af vores ønske om at fokusere endnu mere på forebyggelse og sammenhænge mellem 
områderne. Hvis vi får hjulpet Mads på ni år og hans familie så hurtigt som muligt med den rigtige indsats i Familieafsnittet, 
kommer han hurtigere til at trives bedre i sin hverdag. Det betyder måske også, at han lettere kan koncentrere sig i skolen – til 
fordel for hans klassekammerater og lærere og hans egne muligheder for at lære dansk, engelsk, matematik og alle de andre 
fag. 

Den nyeste børne- og ungeforskning viser netop, at jo tidligere vi handler, jo bedre hjælper vi de børn, der har forskellige ud-
fordringer. Det kommer jo nok som en overraskelse for de færreste medarbejdere, og I er allerede meget opmærksomme på 
børnene og de unges trivsel. Alligevel vil vi gerne se, om vi ikke kan blive endnu bedre til at sætte tidligt ind. Til fordel for det en-
kelte barn eller unge menneske – og selvfølgelig også til fordel for kommunen.
 

En klodset weekend i Albertslund

For første gang i historien blev der afholdt EM i 
det legendariske computer- og bipbipspil Tetris. 

Europamesterskaberne blev afholdt på spilleste-
det Forbrændingen i Albertslund den 13-14 marts. 

Forbrændingen huser nu, udover en lang række 
koncerter, arkadespil på stribe. Så kig forbi og 
prøv et af de gode gamle klassiske spil og oplev en 
god koncert. 

Se indslaget på www.tv-lorry.dk

Af Jytte Therkildsen, områdedirektør Børn, Sundhed & Velfærd

det er væsentligt for mig at 
medarbejderne får de rigtige  

 betingelser  

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/3/13?video_id=101564
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/2/3?video_id=100093
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/3/13?video_id=101564
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/3/13?video_id=101564


Børnene på dagsordenen...

Tirsdag aften den 24. marts var flere end 150 pædagoger, pædagogiske ledere, 
andre ansatte i dagtilbud, forældre, sundhedsplejersker og mange andre samlet 
i Musikteatret for at komme med ideer til, hvor dagtilbuddene i Albertslund skal 
bevæge sig hen de kommende år

IDEERNE KOM STRØMMENDE

”Børns udvikling sker især til og med 2. klasse. Derfra er det nærmest bare reparationsarbejde,” fortæller Char-
lotte Ringsmose, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik. Hun understreger videre:

”Derfor er det vigtigt, at der er nogle gode læringsmiljøer for børnene i dagtilbuddene, og de har tid til at være 
sammen med børnene. Hvis børnene skal udvikle sig, kræver det netop dagtilbud med høj kvalitet”.

Charlotte Ringmose satte rammen for ideværkstedet, hvor deltagerne kom med ideer til, hvordan dagtilbuddene i 
Albertslund kan blive endnu bedre. I løbet af 3 ½ time når de at inspirere hinanden, give sparring på hinandens 
forslag og få videreudviklet deres ideer. Imens flyver snakken rundt omkring bordene i Musikteatret om at skabe 
mere sammenhæng i børnenes hverdag, hvordan alle børn kan være med, om mere børnevenlige byrum - og ikke 
mindst om, hvordan pædagogerne får mere tid sammen med børnene.

Ideerne fra borgere, medarbejdere mfl. kom strømmende, da Albertslund Kommune var vært for et idéværksted, hvor 
dagtilbuddene i fremtiden var på tapetet.



Ipads og højtlæsning
Strategien skal sætte rammer og mål for, hvordan dagtilbuddene skal udvikle sig i de kommende fem år. Foreløbigt 
har strategien for børnene i dagplejen, vuggestue, børnehave og børnehuse overskrifterne lege- og læringsmiljøer, 
fysiske omgivelser, relationer og fællesskaber, børnemiljø og sammenhæng i børns liv. Nogle af de konkrete ideer 
som blandt andet forældre og pædagoger kom med i løbet af aftenen er eksempelvis at bruge ipads til at styrke 
børnenes kreativitet og fantasi, mere højtlæsning for børnene, legepladsen  som aktivitetsrum og tættere foræl-
dresamarbejde.  

Stort engagement
Jytte Therkildsen, direktør for Børn, Sundhed & Velfærd, slår fast, 
at de mange deltageres perspektiver og ideer får stor betydning 
for arbejdet med børnene.

”Når der møder så mange op sådan en aften, viser det netop, hvor dedikerede de er. Det betyder rigtig meget for 
dem, at vi har nogle virkelig gode dagtilbud for at skabe det bedst mulige hverdagsliv for børnene. De mange ideer 
og forslag de kommer med, kommer uden tvivl til at give os et godt udgangspunkt for strategien. Så vi kommer til 
at bruge det meget i vores videre arbejde,” siger hun.

Afdelingen for dagtilbud arbejder fortsætter nu arbejdet  med strategien indtil politikerne i Kommunalbestyrelsen 
behandler udkastet til strategien i december 2015.

Daginstitutionsstrategien kommer til at gælde fra 2016 til 2020. 

Børns udvikling sker især til 
og med 2. klasse. Derfra er  

 det nærmest bare reparati- 
 onsarsbejde

Kreativiteten fik frit løb tirsdag den 24. marts, hvor dagtilbuddene i Albertslund var i fokus på et ideéværksted i MusikTeatret.



Info

KB-MØDERNE LIVE
Følg med i det politiske liv i Albertslund. Fra kommune-tv.dk kan du 
altid følge med fra kommunalbestyrelsessalen, hvor møderne bliver 
live-streamet.  

Alle forrige måneders udsendelser ligger tilgængelig på hjemmes-
iden kommune-tv.dk og her kan de altid genses. Du har ovenikøbet 
mulighed for at inddele møderne efter dagsorden, punkt for punkt. 
Derved kan du se, eller gense, lige det du har lyst til at vide om kom-
munens politiske beslutninger. 

Alle kommunalbestyrelsesmøder er tilgængelige online fra mobil, tablet eller computer se mere på www.kommune-tv.dk

Næste “pip” udkommer i april

BYPLANLÆGNING
- I DET VIRTUELLE RUM
Hvordan kan en by komme til at se ud, når man arbejder tredimensionelt i compu-
terspillet minecraft? Og hvad kan man bruge det til i undervisningssammen-
hænge?  Det var nogle af de mange spørgsmål, der var til læringsmessen i Bella 
Centeret i starten af måneden.

Der var mødt mange op, der netop gerne ville vide mere om byplanlægning og mi-
necraft på læringsmessen i Bellacentret d. 3. og 4. marts. Albertslund Kommune deltog med en stand sammen med Glostrup 
Albertslund Produktionshøjskole. Med fokus på byplanlægning har Produktionshøjskolens spilværksted udviklet en platform 
for læring, leg og udvikling, som kan bruges af kommunens folkeskoler. Albertslund Kommune er gået med i projektet, fordi 
det understøtter visionen om den innovative og digitale kommune.                 
                                     
                                                                                                                                                        Læs mere om projektet på albertslund.dk

CHEFFORUM GÅR I TRÆNINGSLEJR 
På chefseminaret i juni sidste år blev grundstenene lagt til en fælles træningsplan for arbejdet i topledelsen. Chefforum 
har dermed besluttet at gøre sig selv til laboratorium for de nye arbejdsformer i Albertslund Kommune med målet om at 
være den bedst samarbejdende topledelse i landet. Træningsplanen sætter mål for den udvikling chefforum skal være med 
til at skabe for borgerne og Albertslund Kommune. 

”Vi skal sammen lykkes med at bringe de rigtige kompetencer i spil til de forskellige opgaver og vi skal være parate til at 
springe forbi hierarkierne for at sikre den bedste opgaveløsning,” siger kommunaldirektør Jette Runchel om et af de mål, 
som træningsplanen skal hjælpe med at holde fokus på.       
                  Læs hele artiklen og se træningsplanen på medarbejdersiden
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