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I det her "Pip" får du... årets første dukkert i Friluftsbadet Badesøen. Du kommer med til en festival i Albertslund, der 
er lidt sundere end mange andre festivaller. Du kommer vidt omkring med kommunens interntaionale koordinator, der 
hedder Gert. Og så gælder det om at løbe for livet - eller ihvertfald løbe for at hjælpe andre... 

Klar, parat, hop i Badesøen...

Tag familien med når Friluftsbadet Badesøen åbner. 
på lørdag den 28. maj. Der er fri entré fra kl. 8-10. 

Friluftsbadet Badesøen er placeret midt i det grønne 
Albertslund, med udendørs aktiviteter for hele fami-
lien. Badesøen har åbent hver dag til og med den
28. august.Gå på opdagelse på 5.000 m2. Prøv uden-
dørs fitness og streetbasket, byg et sandslot
eller svøm lange baner mens ungerne drøner ned af 
de vilde vandrutsjebaner.

Klik på filmen og få en forsmag på sommeren i Fri-
luftsbadet Badesøen. Du kan også se filmen og følge 

med i Badesøens liv på facebook.

Det tager kun fem minutter at handle i Fakta, men de vil så gerne have dig til at blive lidt længere. Jeg ved ikke 
hvor lang tid det tager at løbe 3, 5, eller 10 kilometer - men vi vil så gerne have flere løbere med til Ønskeløbet 
næste lørdag den 4. juni. Vi kan ikke love godt vejr, men vi kan love gode ruter i Albertslunds skønne natur, god 
underholdning og at overskuddet går til den gode sag; at opfylde ønsker for børn med livstruende sygdom i 
Danmark.

Kommunen betaler dit startgebyr
Borgmester Steen Christiansen og kommunaldirektør Jette Runchel løber med. Vi håber også, at rigtig mange 
af alle jer medarbejdere vil bakke op om initiativet, løbe for den gode sag og være med til at skabe en god og 
begejstrende dag - og vise vores grønne by frem!

Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni og tag familien med - efter løbet kan du får refunderet dit udlæg til dit 
startnummer ved at komme med kvitteringen til Ulla Brandt Lasson, der sidder på rådhuset, blok b, 2. sal, lokale 
623 eller sende det pr. mail til ulla.lasson@albertslund.dk

Sisse Fisker skyder familiefesten i gang. Og X-factor står for musikken
Udover løbet i det grønne Albertslund er der fuld fart på oplevelserne. Studievært Sisse Fisker skyder løbet i 
gang. New Fitness varmer op. Der er forfriskninger, aktiviteter og musik i Centrum - en familiefest med et godt 
formål. I år spiller Mads Christian fra X-factor på scenen.Spred ordet - og hop selv i løbeskoene. Tilmeld dig og 
læs mere på www.ønskeløbet.dk

Løb med, fest med, vær med - for den gode sag

http://www.provector.dk/video/?p=37088&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=37088&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=37088&cid=60&pl=0
https://www.facebook.com/badesoeenalbertslund/?fref=ts
http://www.provector.dk/video/?p=37088&cid=60&pl=0
https://www.facebook.com/onskelobetdk/?fref=ts


ALBERTsund

Løbeskoene var snørret, ørerne slået ud, dansetøjet fundet frem og forklæderne blev flittigt 

brugt, da der var Sundhedsfestival i Albertslunds nye og topmoderne sundhedshus den 20. og 

21. maj. Der var nemlig børneteater, kokkeskoler, motionsløb, undervisningsforløb, foredrag 

med bl.a. Chris Macdonald og Michael Meyerheim, Vild Med Dans workshop og meget mere med 

sundhed som fællesnævner. Her kommer du med på en fotoreportage fra en festival, der var 

lidt sundere end så mange andre festivaller...

SUNDHEDSFESTIVAL I SUNDHEDSHUSET

Leder i Børnehuset Toftekær, Ulla Valentin, demonstrerer hvordan de bl.a. bruger billeder i deres kommunikation med forældrene.



"En god sundhedsfestival" 
Leder af sundhedsområde og myndighedsenheden, Anne Arvel, sætter de her ord på sundhedsfestivallen:
"Det var en rigtig fin sundhedsfestival. Vi fik vist byens nye fantastiske sundhedshus frem og der var en god stemning. 
Det var dejligt at se både børn, ældre og forældre være aktive i huset i alt ligefra dans til madlavning, fra teater til 
foredrag og fra markedsplads til motionsløb.”



Info

VI SAMARBEJDER INTERNATIONALT FOR BØRNENE 

Den Internationale dimension er ikke længere et tværgående, 
obligatorisk tema i Folkeskoleloven. Der er dog al mulig grund til fortsat 
at inddrage internationale relationer i skolernes udviklingsplaner og i 
lærernes efteruddannelse.De gode tilskudsmuligheder til internationale 
udviklingsprojekter og efteruddannelse på børne- og ungeområdet har gennem 
mange år inspireret Albertslund Kommune til arbejdet med den internationale 
dimension. Her giver Gert Larsen, der er international koordinator, en overigt 
over igangværende projekter på børne- og ungeområdet i Albertslund.

RECIPE (Regional Educational Centres in Pedagogical Europe) er et Comenius udviklingsprojekt med 
partnere fra fem lande: Danmark, Grækenland, Irland, Norge og Portugal. Målet er at undersøge, 
udvikle og sprede god praksis, som kan hindre at elever ‘melder sig ud’ tidligt i skoleforløbet eller ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse.(ESL - Early School Leaving). Projektet afholder to 5-dages 
konferencer. 14 lærere, skoleledere og konsulenter fra kommunen deltog i kurset i Lissabon i oktober 
2015. Der er søgt tilskud til at et tilsvarende antal kan deltage i kurset i Thessaloniki til efteråret.

Den 15. februar 2016 åbnede COURAGE projektets hjemmeside. 
COURAGE er et treårigt strategisk partnerskab mellem institutioner i de fem lande; Danmark, Norge, 
Irland, Portugal og Litauen. Alle har erfaringer med inklusion af den gruppe unge, som er i fare for at 
droppe ud af skolesystemet samt de unge, som ikke er i job, under uddannelse eller træning (NEET). 
I Albertslund kommune deltager Albertslund Ungecenter, Glostrup-Albertslund Produktionshøjskole 
og AIF, Albertslund Idrætsforening samt Albertslund Ungecenter. 

SPINK er et Nordplus projekt med deltagelse af Tranemo Kommune i Sverige, Karmøy Kommune 
i Norge og Albertslund i Danmark. Der deltager en dagsinstitution og skole fra hver kommune. I 
Albertslund deltager Børnehuset Toftekær og Egelundskolen. "Spink" står for sprog, it og inklusion, 
som er nøgleordene i projektet, der konkret arbejder med tre temaer. Overgange i børns liv - 
Udvikling af læringsarenaer, der skaber inkluderende og sprogudviklende miljøer, der fremmer børns 
udvikling og læring - Kvalificere dialog og information mellem forældre og institution. Projektet 
afsluttes i efteråret 2016 med en konference...  

Og så er der SLAMit7. For syvende gang er Albertslund medarrangør af et 5-dages 
efteruddannelseskursus for medarbejdere i læringscentrene. I 0´erne var mange skolebibliotekarer 
og medie/it vejledere på SLAMit kurser, 280 deltagere fra 21 lande. Kursets akronym dækker over 
”School Libraries As Mulitmediacentres in-service training”.  I dag er skolebibliotekerne blevet til 
læringscentre ikke bare i Danmark, men også i mange andre lande. Derfor har mange spurgt efter 
endnu et SLAMit kursus – og det kommer nu med læringscentret i fokus. Kurset finder sted første 
uge i maj 2017 i Zagreb. Egelundskolen og Herstedlund Skole har ansøgt om tilskud til deltagelse.

Næste “pip” udkommer i juni

Her kan du læse mere om de forskellige samarbejdsprojekter
Om RECIPE [recipeproject.info, på Facebook søg på ”Project Recipe”]
OM COURAGE [eucourage.eu]
OM SPINK [www.toftekaer.albertslund.dk/innovationsprojektiboernehusettoftekaer.asp]

http://recipeproject.info
www.eucourage.eu
http://www.toftekaer.albertslund.dk/innovationsprojektiboernehusettoftekaer.asp

