
PIPPET#4 -  Maj 2018

I det her PIP kan du: Møde den nye leder på Dyregården• Du kan tilmelde dig personaleforeningen • Du kan hoppe med i Badesøen • Du kan finde ud af hvad GDPR 
står for • og nååååhhhhh ja, så er det altså nu du skal tilmelde dig Ønskeløbet - vi lover, at solen skinner!) 

Der er spændende tider i vente på vores dyregård, Tof-
tegården. Vi har nemlig fået en ny leder. Hun hedder 
Emilie og er  en øko-ildsjæl, der har mod på at videreud-
vikle det skønne sted i vores lille fine og grønne kom-
mune. Vi mødtes lige med hende – og vi er mildest talt 
ellevilde med hende.

 Velkommen, Emilie!)

Tryk på play eller se videoen på vores facebook-side: 
https://www.facebook.com/albertslundkommune/vi-
deos/1634786276577138/

• Personaleforeningen i Albertslund Kommune (PAK) er for alle ansatte  
i Albertslund Kommune. 

• Det koster 25,00 kr. om måneden at være medlem. 

• Vi holder ca. 10 arrangementer om året, med en mindre egenbetaling.  
Eksempelvis biograftur, teatertur, julebanko, kanalrundfart 

 og meget andet.  

• Forslag til arrangementer er altid velkomne! 

• Vi er i øvrigt også medlem af Fordelsklubben Billetsalget. 

• Se mere om PAK på Medarbejdersiden [medarbejdersiden.albertslund.dk/PAK] 
eller skriv til pak@albertslund.dk 

Vi glæder os til at se dig!

Dyregården har fået ny leder - mød hende, heste og høns...

Kom med i personaleforeningen PAK
Af; Anne-Line Mortensen, fuldmægtig, Analyse- & Udviklingscenteret

http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/ansat-a-z/personaleforeningen-pak/
http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2017/den-gode-historie-om-sygefravaer/


BADESØEN - EN OPLEVELSESARENA I ALBERTSLUND 
Sommeren har allerede lagt sin varme hånd over os. Med høj sol og temperaturer over 30 grader. 
Og når der er sol og sommer, er der ikke noget bedre sted end Friluftsbadet Badesøen i Alberts- 
lund. Det er en fantastisk oase og oplevelsesarena for hele familien. På gode sæsoner besøger 
over 70.000 gæster Badesøen. Spred ordet og tag familien med - der er rutchebaner, sauna, 
beachvolley, minigolf, hoppepude, legeplads og meget mere - bl.a. en festival!)

Friluftsbadet Badesøen

https://badesøen.albertslund.dk/
https://badesøen.albertslund.dk/
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0


GDPR – KURSUS TIL ALLE MEDARBEJDERE 
GDPR? Gitte og Per? Eller hvad er det nu for noget. Medierne har på det seneste været 
fyldt med historier og myter om de fire bogstaver. Men hvad skal vi som medarbejdere i 
Albertslund Kommune vide om den EU-forordningen om persondataregler, der gemmer 
sig bag bogstaverne? Det vil et ny e-læringskursus for alle medarbejdere i Albertslund 
Kommune sætte fokus på.   

Kort sagt gælder persondatareglerne for alle, som behandler personoplysninger. Det er oplysninger, der kan 
identificere en fysisk person. Oplysningen behøver ikke direkte at omhandle personen som sådan, det kan også 
være oplysninger, der er særlige for en persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller so-
ciale identitet.

Derfor er det vigtigt, at du ved, hvornår noget er personoplysninger, og hvornår noget ikke er personoplysninger. 
Men det er også vigtigt, at du ved, hvilke typer af personoplysninger der er. Typen af personoplysninger bestem-
mer nemlig, hvilke krav der er til, hvornår og hvordan du må behandle oplysningerne. Alt det og meget mere vil 
kurset sætte fokus på. 

Hvordan og hvorfor
Kurset sendes ud per mail i midten af juni, så du vælger selv, hvornår du tager det. Bare så længe det er inden 
den 31. august 2018. Alle medarbejdere skal nemlig gennemføre kurset. Kurset tilpasses de enkelte grupper af 
medarbejdere, så alle ikke skal igennem det samme, men kun det, der vurderes at være relevant for dem. Det er 
tænkt som en hjælp til at sikre, at du altid ved, hvordan du skal behandle de personoplysninger, som du kommer 
i besiddelse af. 

Andre tiltag på vej
Udover kurset, er det også muligt for lederne at booke Maibritt Zuschke fra Jura til at komme og holde et oplæg 
for afdelingerne, hvilket mange allerede har gjort. Der er også mulighed for at læse meget mere om forordningen 
på medarbejdersiden og www.albertslund.dk, der begge opdateres løbende med relevant information om forord-
ningen.

I denne lille film kan du 
se en teaser for kurset, og 
hvorfor det er vigtigt at 
deltage i...
 
Klik på play og se filmen eller find den på  
www.medarbejdersiden.albertslund.dk/GPDR

 

Der er så meget man ikke forstår - men prøv alligevel!

https://medarbejdersiden.albertslund.dk/media/1714880/gdpr-medarbejder-folder.pdf
http://www.provector.dk/video/?p=47969&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0


Info
Næste “pip” udkommer i juni - god sommer!

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund
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Ønskeløbet er et løb  
for hele familien, hvor 

overskuddet går til  
Make-A-Wish Danmarks  
arbejde; at opfylde børn  
og unge med livstruende 

sygdommes højeste  
ønsker.

Du kan vælge at løbe  
3, 5 og 10 kilometerrute.

Priser: 
Voksen: 100,- Barn: 50,-

Læs mere og tilmeld dig på: 
www.makeawish.dk

LØRDAG D. 9. JUNI KL. 10.00-13.00
ØNSKELØBET 2018

Vær med og støt en  
god sag, der vil være  
aktiviteter og musik  

ved start og målområdet i 
Albertslund Centrum

KOMMUNEN BETALER DIT STARTGEBYR
Albertslund Kommune er igen samarbejdspartner og 
ønsker at støtte op om den gode sag – og inviterer der-
for alle medarbejdere med til Ønskeløbet lørdag den 9. 
juni. Kommunen betaler startgebyret, og derfor håber 
vi at mange af jer vil støtte op og tage familien med på 
en frisk lørdagsløbetur. Så løbet bliver en endnu større 
succes end sidste år, hvor over 300 løb med - det er 
blevet en god tradition, hvor vi kan vise vores grønne 
by frem. Og vi lover, at solen skinner!)

Så kynd dig ind og meld dig og familen til - efter løbet 
eller din tilmelding kan du får refunderet dit udlæg til 
startnummer ved at komme med kvitteringen til Ulla 
Brandt Lasson. Hun sidder på rådhuset, blok c, stuen. 
Du kan også scanne det og sende per mail til:
ulla.lasson@albertslund.dk.

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

