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I det her "pip" kan du... komme med til noget helt særligt - det hedder Suburban Summit og er på Forbrændingen• Og ja, så kan du godt begynde at høre  juleklok-
kerne spille, for Musikskolen holder julekoncert den 15. december. • Borgerne har talt; vi får en ny kommunalbestyrelse den 1. januar • Og så kan du komme med i 
praktik - Pippet har nemlig interviewet fire medarbejdere; to der har været i praktik og to der har haft praktikanter...

Suburban Summit. Af og til kræver ord bare flere ord 
for at give mening. Sådan er det med Suburban Sum-
mit. Det dækker over spillestedet Forbrændingens 
platform for unikke kunstneriske samarbejder. Artister 
mødes på en tom scene. Et blankt lærred – der skal 
skabes noget nyt. Billetter købes, men hvad vil ske? 
Hvordan vil det lyde? Tidligere har artister, som Mat-
thew E. White, Teitur, Thy Music Collective, John 
Schmersal & Toko Yasuda besøgt Suburban Summit. I 
det tredje af slagsen mødes 3 stærke artister: Bo 
Madsen, Josefin Öhrn & Dave Allen! De arbejder sam-
men i den her uge og giver verdenspremierende kon-
cert på lørdag den 2. december. Så bak op, køb billet og 
oplev noget helt unikt.
 

Se en lille videoom konceptet; https://www.youtube.

com/watch?v=WczFkZaNktQ&feature=youtu.be

Siden sidste udgave af Pippet er der blevet afholdt kommunalvalg. En lang række medarbejdere har taget en 
ekstra tørn for demokratiet i perioden omkring valget. Og borgerne har stemt. Det betyder, at der kommer seks 
nye medlemmer ind i kommunalbestyrelsen. 

"Farvekoden" i den nye kommunalbestyrelse, der skal tage beslutninger for Albertslund Kommune de næste fire 
år, ser fra den 1. januar 2018 derfor sådan ud; Socialdemokratiet [9], Det Radikale Venstre [1], Det Konservative 
Folkeparti [2], SF [2], Dansk Folkeparti [3], Venstre [1], Enhedslisten [2] og Alternativet [1]. 

Stemmeprocenten faldt lidt 
Valgdeltagelsen ved sidste uges kommunalvalg blev en smule lavere end sidst. På landsplan stemte således 70,8 
procent af de stemmeberettigede. Ved kommunalvalget i 2013 endte stemmeprocenten på 71,9, hvilket var rekord. 
I Albertslund faldt stemmeprocenten også, men lidt mindre end på landsplan. Stemmeprocenten var således på 
66,0, hvor den i 2013 var på 66, 8 (til sammenligning var stemmeprocenten på 60,3 ved valget i 2009).

Tak til alle, der har g jort en indsats for at få valget til at lykkes - og borgerne til at stemme. Alle jer der har g jort 
en indsats på valgstederne, bag skærmene, på gaderne, i boligområderne osv.

Tirsdag den 5. december holder den nye kommunalbestyrelse konstituerende møde, hvor de forskellige 
udvalgsposter og pladser i råd og nævn kommer på plads. Og derfra begynder arbejdet med at klæde 
den nye kommunalbestyrelse på til de næste fire år, ikke mindst de seks nye, der ikke har prøvet at sidde i 
kommunalbestyrelsen før.

Tillykke med valget til alle 21 medlemmer.  
Vi ser frem til de næste fire års arbejde til gavn for Albertslund Kommune. 

Verdenspremiere på Forbrændingen  

Demokratiet har talt; 6 nye i kommunalbestyrelsen

https://www.youtube.com/watch?v=WczFkZaNktQ&feature=youtu.be
http://albertslund.dk/nyheder/2017/resultat-af-kommunalvalget-2017/
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http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
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Praktisk talt...

Ja, det er noget af en overskrift. Men den er god nok; I uge 44 greb mere end 40 gæve ansatte 
muligheden for at komme i Albertslundpraktik. Vi har spurgt to praktikanter og to prak-
tikværter, hvad de har fået ud af oplevelsen. Her får du deres ord på praktikken..

Helle Nielsen, socialrådgiver i Voksne med særlige behov. Praktik hos Kristina Koch Sloth, områdedirektør.  
Hvorfor valgt du at tage i praktik? 
Jeg valgte at tage i praktik hos Kristina Koch, da jeg var nysgerrig på hvilke arbejdsopgaver man løser i en stilling 
som hendes. Jeg arbejder i en enhed, som Kristina er direktør for, så min forhåbning var også, at jeg fik større ind- 
blik i hendes rolle og arbejdet i en politisk styret organisation, men også omvendt. Den forhåbning fik jeg heldigvis 
indfriet. Derudover synes jeg, at det var spændende at komme i praktik et sted, som jeg ikke nødvendigvis ville få 
adgang til på andre tidspunkter. 
 
Hvad overraskede dig mest ved at være i praktik? 
Der var ikke noget overraskende ved min praktik, men jeg blev meget klogere på hvordan embedsværket fungerer 
i en kommune. 

Hvordan kan du bruge din nye viden i din hverdag? 
Jeg har fået en større viden om beslutningsprocesserne, og den viden tager jeg med mig, når der sker ændringer 
som påvirker mig i mit arbejde med borgerne. 

Vil du gerne i praktik til næste år? 
Jeg vil rigtig gerne i praktik næste år. Jeg synes der er mange steder, som kunne være spændende, og jeg håber, 
der er mulighed for det igen næste år. 

Peter Lind, gartner på Materialegården. Praktikvært for Thea, kommunikationskonsulent.
Hvad tænkte du, da du blev spurgt, om du ville være praktikvært? 
Jeg grinede og tænkte, at det er dog endnu et af de skøre påfund, der kommer fra Rådhuset:)

Hvad har du fået ud af at være praktikvært? 
Jeg har haft en stor glæde ved at vide, at jeg til min praktikant fra en anden afdeling har formidlet en forståelse 
for mit job på arbejdspladsen og jeg i tilgift har fået lidt indblik i hendes ditto.

Vil du være praktikvært igen til næste år? 
Jeg vil gerne være praktikvært igen, hvis det er muligt. Specielt hvis vi kan få en ligeså interesseret praktikant.

PRAKTIK ER PRAKTISK TALT EN PERFEKT 
ANLEDNING TIL PARVISE ERFARINGSUDVEKSLINGER

Se en lille video om Albertslundpraktik.

http://www.provector.dk/video/?p=45606&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=45606&cid=60&pl=0


Kunne du tænke dig selv at komme i praktik til næste år? 
Jeg ved egentlig ikke, om jeg selv kunne have lyst til at være praktikant. Faktisk tror jeg, det er fint nok for mig at 
udføre det arbejde, jeg føler, jeg er bedst til.

Helle Wagner Gehlert, chef for Økonomi og Stab. I praktik hos skoleleder Birgitte Pilegård på Herstedøster Skole.
Hvorfor valgt du at tage i praktik? 
Fordi jeg er nysgerrig på, hvordan hverdagen er på en skole og gerne vil have et blik på, hvad ledelsesopgaven er på 
en af de institutioner, hvor vi er helt tæt på kernen i vores opgave som kommune - at uddanne og danne børn og 
unge. Og for at få viden om, hvordan min afdeling bedre kan understøtte skolerne. Viden om hvad der bøvler, hvordan 
vi får styrket dialogen og samarbejdet. Gøre afstanden mellem os mindre.

Hvad overraskede dig mest ved at være i praktik? 
Den store kompleksitet der er i at drive en skole, og hvordan man skal navigere i et felt med mange aktører – børn, 
forældre, medarbejdere, ledere, skolebestyrelse, forvaltning, politikere. Og en super oplevelse at se det store en-
gagement, den stærke faglighed og professionalisme, der er omkring børnene og deres læring. Og så er det bare 
skønt at være blandt børn og unge.

Hvordan kan du bruge din nye viden i din hverdag? 
Jeg er blevet mindet om, hvorfor vi er her og hvor vigtigt det er at holde fokus på borgerne uanset hvor vi er i or-
ganisationen. Så har jeg også fået input til, hvordan vi – i Økonomi & Stab – bedre kan understøtte organisationen. 
Og det handler først og fremmest om at være i dialog og får tænkt institutioners vilkår og behov ind i vores op-
gaveløsning. 

 
Vil du gerne i praktik til næste år? 
Ja, helt sikkert og det skal også være en institution, hvor vi er helt tætte på borgerne, hvor jeg kan opleve faglig- 
heden og professionalismen i vores opgaver med og for borgerne.

Metin Cakmak, Kriminalpræventiv koordinator. Praktikvært for Bahar, kontorassistent i Løn. 
Hvad har du fået ud af at være praktikvært? 
Jeg har lært en god kollega at kende, fået ny viden om organisationen og en relevant afdeling som jeg ikke har nogen 
daglig kontakt med. Min praktikant var meget autentisk, engageret og interesseret i vores område. Det var meget 
opløftende og motiverende at opleve.

Vil du være praktikvært igen til næste år? Og hvem vil du gerne invitere i praktik hos jer? 
Meget gerne og der er frit slag blandt dem, der har lyst. Dem vi arbejder meget tæt sammen med kender jo nok 
allerede en del til vores arbejde, men alle er velkomne. 

Kunne du tænke dig selv at komme i praktik til næste år? Hvis ja, hvor?
Bestemt ja, men jeg ved ikke hvor endnu.

 

Jeg er blevet mindet om, hvorfor vi er her og hvor vigtigt det er at 
holde fokus på borgerne uanset, hvor vi er i organisationen 

Randis smil baner vejen... 
Mange tak til alle jer, der g jorde en ekstra godmorgen-indsats i oktober. Alle de varme krammere var til at 
mærke og føle. Vi fik mange gode indstillinger, men der var noget ved Randi Westergaards indsats, der bare 
g jorde, at hun fik prisen for en særligt god godmorgen-attitude. Se selv med her i indstillingen fra Randis kol-
lega: "Randi er leder af myndighedsområdet for voksne med særlige behov samt pension og ydelser.  Randis 
medarbejdere er placeret på flere forskellige etager i blok A på rådhuset. Men ikke desto mindre går hun rundt, 
næsten hver morgen, og hilser på dem alle. Undervejs på denne runde husker hun også altid på at sige godmor-
gen til alle os andre undervejs. Tak for alle dine dejlige morgen-smil, Randi!
  
Nu må vi se om Randi kan holde smilet med lidt tebirkes mellem tænderne, for hun har vundet morgenmad for 
hele sin afdeling på Café Albertine i Sundhedshuset. 

Kommunikationsenheden siger møjn og tak for indsatsen - bliv endelig ved med de gode manerer!)

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/
mailto:kommunikation%40albertslund.dk?subject=M%C3%B8jn
mailto:kommunikation%40albertslund.dk?subject=M%C3%B8jn


Info
Næste “pip” udkommer  på nippet til jul

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund

