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Jeg er så glad for min cykel...

Riiing Riiiing! Har du hørt flere ringeklokker for 
nyligt? Cykelscore og Albertslund Kommune vil i 
hvert fald have flere børn i sadlen til skole. 

Med en grøn chip, checkpoints der registrerer dig 
overalt i byen, og på vej i skole - så ER der ingen 
undskyldning. Der er endda en app, hvor man kan 
checke point ind, mens man tramper i pedalerne 
på Albetslunds 124 kilometers cykelsti. 

Et cykelkapløb for børn - op i sadlen og igang! Der 
følger endda præmier med til den med flest kilo-
meter på bagen...

Se indslaget fra www.tv-lorry.dk

Grøn fejring på bytorvet...

Nogle byer holder blomsterfestivaler. Nogle holder madfestivaler. 
Der er vist også noget med en ølfestival... 

I Albertslund fejrer vi byens grønne liv.  

Det er en mangeårig tradition for at præsentere byens grønne regn-
skab for borgerne. Igennem flere år har vi også benyttet lejligheden til 
at uddele priser til frontløbere i miljø- og klimaarbejdet. I år var ingen 
undtagelse. Selvom fejringen forsøgsvis var blevet henlagt til septem-

ber var vejret lige som det skulle være. Om det var det høje solskin og måske årets sidste sommerdag, de fine 
anretninger fra rådhuskantinen, muligheden for at smage insekter eller gratis krydderurter, der fik fyldt Bytorvet 
med glade albertslundere skal være uvist.

Borgmester Steen Christiansen kunne fortælle at byen på bare 10 år har barberet en tredjedel af sin CO2 udled-
ning væk. Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen kunne fortælle om regionens mange pro-
jekter med den lille vestegnskommune, der for hende altid  fremstår som pionerer inden for bæredygtige grønne 
løsninger. 

De tre Grønne initiativpriser gik til: Byhavens Hænder, der laver lokal 
dyrkning i Hedemarken, de frivillige i Drivhuset, der holder kommunens 
store byttecentral åben i weekenderne, og sidst men ikke mindst til 
Jaynet A/S, der leverer deres overskudsvarme ud i kommunens fjern-
varmenet til gavn for byens borgere.

Læs om grønt regnskab på medarbejdersiden.

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/9/7?video_id=106513
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/9/7?video_id=106513
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http://albertslund.dk/erhverv/affald-og-miljoe/groen-virksomhed/groen-initiativpris//


Er den næste dansker i rummet fra Albertslund... 

Forrige uge kom Andreas Mogensen tilbage fra sin store rumrejse. Som astronaut var han ude 

at finde svar på noget af det, vi endnu ikke ved. I Albertslund er 18 astronauter ved at gøre sig 

klar til deres ”rumrejse”.  Med andre ord er 18 nye netværksledere i fuld gang med at finde svar 

på en række udfordringer, f.eks. hvad man gør for at knække kurven for elever med højt fravær?

Indrømmet – til sidst begyndte al den opmærksomhed om Andreas Mogensens rumrejse at hænge mig langt ud 
af halsen. Hvad følte hans mor? Kone? Og telefonsamtalerne med statsministeren, udviklingsministeren og fan-
den og hans pumpestok. Bagved er det en vigtig færd, han har været ude på – han har været ude for at lave en 
række forsøg og måske finde nye svar om solen, urin der kan blive til drikkevand, strålingsniveauer i atmosfæren 
osv. Hans rejse skal være med til at finde en masse svar, der kan bruges som nye løsninger til gavn for mennesker 
i den her verden. 

18 nye astronauter i Albertslund 
Nogen har det måske med netværksstrukturen og netværkene i Albertslund Kommune, som jeg havde det med 
Andreas Mogensen; det hænger jer ud af halsen.

Men når man lige får rystet de mange ord af sig, kan det nyere mindset i Albertslund Kommune med netværk 
sammenlignes med at samarbejde om at sende en astronaut ud i universet for at finde nogle svar, vi ikke kender 
endnu. Svar knyttet til en række udfordringer, som vi gerne vil komme nærmere gode løsninger på. Til gavn for 
borgerne, medarbejderne – til gavn for byen Albertslund.

De 18 nye "astronauter" i Albertslund Kommune. 

ER DEN NÆSTE DANSKER I RUMMET 

FRA ALBERTSLUND?                

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netvaerksstrukturen/aktuelt/aktuelle-netvaerk//


Der er ingen bar mark i Kasakhstan som ramme. Ingen 25.000 kilometer i timen som risiko. Ingen flammer som 
rampe…

Her er det 18 netværksledere, som er i fuld gang med nye netværk, der skal finde svar på noget vi ikke ved endnu – 
svar på hvordan vi får nye tilflyttere, hvordan vi bruger mindre tid på papirarbejde, så den kan bruges på borgeren 
i stedet - og hvordan vi får bugt med vores udfordringer med for mange elever med højt fravær. Netværkslederne 
inviterer forskellige ind i deres rumskib (læs; netværk) i bestræbelserne på at finde nye svar – det kan være kol-
leger fra helt andre områder, borgere, virksomheder, foreninger.

Man kunne bruge floskler som, at man bygger vejen, mens man går den. Man kunne sige, at vi blander genrer – lidt 
ligesom jeg gør nu. For det her er ikke en helt almindelig artikel, hvor nyhedskriteriet er bærende om de 18 nye 
netværksastronauter. Det er heller ikke en reportage, hvor du nærmest kan dufte rumskibet. Det er ikke standup. 
Heller ikke en sit-com. Eller kunst eller kolera. 

Alligevel håber jeg den giver mening for dig, kære læser? Ligesom det giver mening i Albertslund Kommune at ud-
danne nye astronauter, sætte dem i spidsen for nye netværk og finde nye svar på noget af det vi ikke ved endnu, 
men har brug for at finde løsninger på.

Rumrejse med mål om mindre fravær 
En af de 18 astronauter (netværksledere) er leder i PPR, Charlotte Djuraas. Med udgangspunkt i hendes undren 
over et stadig stigende antal elever, der ikke kommer i skole gennem længere perioder, arbejder hun og hendes 
netværk på at finde svar på; hvordan vi lykkes med at få elevfraværet til at falde på vores skoler.

I netværket har hun inviteret bl.a. lærere, pædagoger og forældre til børn med højt fravær. Det skaber noget helt 
nyt at få så mange perspektiver på samme problem.

Charlotte Djuraas skulle over Atlanten for at finde forskning omkring området – den proviant er de andre ombord 
på rumskibet blevet præsenteret for – og deltagernes viden, erfaringer, forestillinger og syn på udfordringen er 
også vigtige og er blevet delt i netværket. Det skaber nogle helt nye måder at snakke om udfordringen på . Måske 
ligger en del af de svar vi ikke kender endnu gemt her – svar der kan bidrage til løsninger på udfordringerne.    

Et af de billeder fra rumrejsen, der endnu er i fuld gang, som Charlotte Djuraas særligt husker, handler om en 
dansende mor. Charlotte Djuraas sætter de her ord på:

”En interesseret mor til et barn med højt fravær nærmest dansede ud fra et netværksmøde, fordi hun følte, at hun 
var blevet hørt på en ny måde – og havde fået lov til at sætte ord på hendes perspektiv. Og hun glæder sig SÅ meget 
til næste netværksmøde.”

Det er i felter som det her, astronauterne i Albertslund arbejder. 
Og det er måske her svarene ligger på noget af det, vi endnu ikke 
ved…Er det ikke for sent?

Et af mine yndlingsband, og det er stadig mig der skriver den her artikel der ”taler”, hedder The National. De syn-
ger i deres sang Looking for Astronauts;“We’re out looking for astronauts, looking for astronauts”. Og de spørger 
så videre i sangen “Isn’t it a little too late for this, little too late, too late for this…”?

Og jo, det giver mening at lede efter astronauter – og vi har 18 nye af dem her i Albertslund Kommune. De er som 
Andreas Mogensen på vigtige missioner. 

Er det ikke for sent? Når vi nu igen skal spare op mod 80 millioner kroner. Nej, det er ikke for sent, for også i det 
lys giver det rigtig god mening. For kommunernes økonomi er under pres – og de vil også være i fremtiden. Derfor 
skal vi finde nye svar på vores udfordringer. De svar kan måske skabe nye råderum og ny værdi. 

Derfor er der brug for rumrejser. Astronauter. Netværk og netværksledere…      
 

 Hør The Nationals 
 "Looking for Astronauts" 

Læs mere om de 18 netværkstemaer på medarbejdersiden

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netvaerksstrukturen/aktuelt/aktuelle-netvaerk//
https://www.youtube.com/watch?v=a9b3o2kxEkA
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netvaerksstrukturen/aktuelt/aktuelle-netvaerk//


Info

KINESERE SER LYSET
Delegationer fra Kina, Frankrig, Kroatien og Italien besøger i stor stil Al-
bertslund og DOLL for at høre om fremtidens lys, smart cities og offentlig/
privat partnerskaber. 

I september blev det til en hel delegation fra den kinesiske by Xiaolan i i 
Guandong-provinsen som så på lys i DOLL Living Lab.

Albertslund Kommune forlænger samtidigt  samarbejdet med Xiaolan om-
kring udvikling af fremtidens energieffektive LED-belysning. Der blev un-
derksrevet en såkaldt"forståelses-aftale", der handler om udveksling af 
know-how og erfaring om lys, smart city og grøn vækst. Den handler om at 
beskytte klimaet, indføre nye grønne løsninger i udendørsbelysningen, ar-
bejde for grøn omstilling og vækst samt bæredygtig byudvikling.
         Læs mere på albertslundposten.dk

Næste “pip” udkommer i oktober

SCIENCE I ALBERTSLUND
Afdelingen for Skoler & Uddannelse har som et led i indsatsen ”Naturfag for alle” 
koordineret ”Science i Albertslund 2015”. Science i Albertslund foregår i uge 39, 
med naturfaglige aktiviteter på forskellige lokaliteter i byen. Arrangementet 
støtter lokalt op om Dansk Naturvidenskabsfestival, der er en national festival, 
som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og 
unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har i år overskriften: ”Vidunder-
lige Vilde Verden”. 

For første gang afholdes aktiviteter lokalt her i Albertslund. Biblioteket, Kroppedal museum, Vikingelandsbyen, DOLL Visi-
tor Center, Bjørnens Sportsfiskerforening/Naturskole, Naturcenter Herstedhøje, Vestskovens Naturskole og CPH-West 
åbner alle dørene for elever og lærere. Over 1.500 elever fra indskoling til udskoling - vil møde naturfagene i denne uge. 
Derudover vil mange også lægge vejen forbi ”Science på Frederiksberg” på professionshøjskolen Metropol, som Albert-
slund kommune har et partnerskab med. Metropol har følgeforskning på indsatsen ”Naturfag for alle” fra 2012-2017. 

Som et led i "Science i Albertslund 2015" kom alle 8.klasseelever forbi CPH-West den 23. og 24 september. Her blev de 
undervist af gymnasieelever. Temaerne er både kemi, matematik, fysik og geografi. Ud over et fokus på naturvidenskab er 
samarbejdet også for at bygge bro mellem folkeskolerne og gymnasiet.

HVAD ER GODT ARBEJDSMILJØ OG HVEM SØRGER FOR DET? 
Vi bruger en stor del af vores liv på vores arbejde – derfor skal vi have et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Hvis du oplever problemer på din arbejdsplads omkring arbejdsmiljøet, så skal du fortælle om det – gerne til din 
arbejdsmiljørepræsentant. Selvom du føler, at det kun er dig der oplever problemet, skal det som regel altid 
løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere involverer sig i arbejdsmiljøarbejdet og støtter 
hinanden. 

Læs hele artikel om arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentanter på medarbejdersiden 

http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-kinesere-paa-officielt-besoeg/Lokale-nyheder/20150909/artikler/709159837/1003
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-kinesere-paa-officielt-besoeg/Lokale-nyheder/20150909/artikler/709159837/1003
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/med-og-arbejdsmiljoeorganisation/arbejdsmiljoeorganisationen/hvad-er-et-godt-arbejdsmiljoe-og-hvem-soerger-for-det//

