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Den her udgave af Pippet er i løbetøj: Du kommer nemlig med til DHL• Du ser en lille film med regnfuld sommer fra Badesøen Festival • Du kan læse om flotte 
resultater fra årets afgangsprøver på kommunens folkeskoler • Og så går Albertslund Kommune igen forrest - den her gang med en ny pædagogisk metode...  

Badesøen Festival - vådt men godt...

Ovenpå en rekordvarm sommer med rekord-
mange badegæster (120.000) i Friluftsbadet Ba-
desøen, tog sommeren revanche lørdag den 25. 
august og bød på ualmindelig meget regn. Allige-
vel lykkedes det at holde en skøn 2. udgave af Ba-
desøen Festival med musik, litteratur, god mad og 
overraskende events. Bl.a. spillede Peter Sommer  
otte koncerter for otte forskellige gæster. Du kan 
se en af de små koncerter i den her lille håndholdte 
film, hvor lyden kæmper med den silende regn. 
Lad os alle bede guderne om godt vejr til næste år 
- det fortjener det fremragende arrangement...    
 

Resultaterne fra årets afgangsprøver i folkeskolerne viser, at eleverne i Albertslund for fjerde år i 
træk klarer sig bedre. De senere års arbejde med en målrettet skolestrategi virker til at have båret 
frugt. Det glæder naturligvis borgmester Steen Christiansen.

Skolerne har nu opgjort resultaterne fra årets afgangsprøver. Og de viser samlet fremgang på skolerne i Albertslund 
Kommune. Det gælder særligt i dansk og engelsk mundtligt – men også i den nye fælles naturfagsprøve klarer 
eleverne sig rigtigt fint. For fjerde år i træk er der altså en positiv udvikling i resultaterne på afgangsprøverne. Ifølge 
borgmester Steen Christiansen ser det altså ud til, at det fokuserede arbejde med skolestrategien ”Skole for alle”, 
som der er bred politisk opbakning til og som startede i 2012, giver afkast.

”Det er glædeligt, at vi kan se, at når man har et klart fokus, som vi har med skolestrategien, så rykker eleverne 
også. Den tendens skal have endnu mere vind i sejlene. Uddannelse er nøglen til et godt liv, og derfor er det 
vigtigt at eleverne i vores skoler trives og bliver dygtigere. Lederne og medarbejdere gør et stort stykke arbejde, 
som forhåbentlig vil bære endnu mere frugt i fremtiden,” siger borgmester Steen Christiansen.  

Herstedlund Skole træder frem 
Særligt positivt bemærket i år gør Herstedlund Skole sig. Ifølge skoleleder Søren Hald er det ikke tilfældigt. 
Det skyldes en længere målrettet indsats, som startede med at medarbejderne, ledelsen, forvaltningen og 
skolebestyrelsen fastlagde fire tydelige målsætninger for skolen. Han siger:

”For et par år siden fik Herstedlund Skole en pose penge fra kommunalbestyrelsen til et særligt 3-årigt 
udviklingsprojekt. I den indledende fase spurgte vi bl.a. skolens vejledere, hvad de mente vi skulle 
fokusere på, hvis eleverne skulle løftes bedre. De nævnte sproglig udvikling. Og det blev derfor afsættet for 
kompetenceudviklingen af medarbejderne det første år.”

Det har bl.a. betydet, at alle lærere og pædagoger på Herstedlund Skole har været på uddannelse indenfor sproglig 
udvikling. Det har gjort dem mere opmærksomme på, at de præsenterer de ting, eleverne beskæftiger sig med, mere 
præcist sprogligt. Det har resulteret i at børnene har fået et bredere og mere nuanceret sprog, som f.eks. bidrager 
til, at de har lettere ved at forstå hvad matematikopgaverne går ud på.

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/flotteresultater

Flotte resultater fra afgangsprøverne på byens skoler
Af; Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent

Se en lille sommerkoncert på:
medarbejdersiden.albertslund.dk/sommerkoncert
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Albertslund Kommune har kigget mod Storbritannien og Norge og set de positive 
effekter af en ny pædagogisk metode, som hedder ”Genoprettende praksis”. Som 
den første kommune i landet har Albertslund netop uddannet lærere i metoden, 
som skal gøre en forskel på byens skoler og få positiv effekt på børns trivsel, fravær, 
læring og kriminalitet. I første omgang i udskolingerne.    
Som de første i landet er alle udskolingslærerne i Albertslund netop blevet uddannet i den nye pædagogiske 
metode ”Genoprettende praksis”. Den har i Storbritannien og Norge vist sig at have imponerende effekt på 
børns trivsel, læring, fravær og kriminalitet. En effekt leder af Den kriminalpræventive enhed i Albertslund 
Kommune, Kasper Fisker, naturligvis håber også vil være resultatet af indsatsen i Albertslund. Han siger:

”Tilbage i vinteren 2014 tog Kommunalbestyrelsen i Albertslund en modig og fremsynet beslutning om 
at arbejde i retning af en genoprettende by. Betydningen af det vil efter min vurdering være, at konflik-
ter, støj, fravær og risikoadfærd blandt byens børn vil blive reduceret. Forskningen peger nemlig på, at 
det sociale miljø på sigt vil blive styrket i klasserne, hvilket har en direkte effekt på kriminalitetsbilledet 
og på børnenes oplevelse af at gå i skole og uddanne sig.”

Fra skyld til forståelse
I praksis betyder det, at udskolingslærerne har fået en række redskaber til at mindske fravær og øge trivs-
len og læringen i klasserne. Derudover er metoden yderst velegnet til at håndtere konflikter, herunder 
mobning, på en konstruktiv måde. Det kan dreje sig om konflikter i elevgrupper eller mellem medarbej-
dere og elever. En del af redskaberne handler om at styrke samarbejdet med hjemmene. 

ALBERTSLUND GÅR FORREST FOR BØRNENE

DE FØRSTE I LANDET. Den kriminalpræventive enhed i Albertslund Kommune (DKE) har kigget mod Storbritannien og Norge, hvor den pædagogiske metode 
"Genoprettende praksis" har vist sig at have imponerende effekt på børns trivsel, læring, fravær og kriminalitet. En effekt man også håber at kunne få i Albertslund. 
Inden børnene startede i skole i august var alle medarbejderne i kommunens udskolinger således på kursus i den nye metode.  

For børnene...
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ALBERTSLUND GÅR FORREST FOR BØRNENE

Genoprettende processer har i international forskning vist sig som det mest effektive middel på området, 
og Albertslund Kommune er altså den første i landet til systematisk at bruge disse metoder på alle skoler. 
Om det siger Kasper Fisker:

”Det er meget mere end et projekt - det er implementeringen af et nyt paradigme for, hvordan vi omgås 
hinanden. Vi går konkret fra et konstant fokus på skyld og “den objektive sandhed” til et fokus på, hvordan 
vi hver især har oplevet en hændelse, hvordan hændelsen har påvirket os følelsesmæssigt, og hvad der 
skal til for at det bliver godt igen. Det kan dreje sig om alt fra hjemmearbejde eller støj i klassen til endog 
meget voldsomme oplevelser. Forskellen er, at den ene tilgang forstærker en afvigeradfærd og dermed 
også kriminalitetsbilledet, mens den anden tilgang gør det modsatte.”

Ifølge Kasper Fisker er en af de afgørende styrker ved metoden dens virkning i “fredstid”. Fra at være en 
konfliktløsningsmetode virker den nemlig her forebyggende. Som en måde at skabe robuste individer, re-
lationer og fællesskaber på, som ikke i samme grad er disponeret for negative påvirkninger. 

Baggrunden for uddannelsen 
I november 2017 har et hold af udskolingsmedarbejdere, skole/udskolingsledere, medarbejdere fra Den 
kriminalpræventive enhed og en klubleder været på første del af en specialistuddannelse i genoprettende 
processer. De har i løbet af vinteren 2017 og foråret 2018 brugt genoprettende praksis i deres arbejde. I 
april 2018 var de i Wales for at få anden del af deres uddannelse i genoprettende praksis og for at besøge 
skoler, der har arbejdet systematisk med den praksis i en årrække.

Det er det hold af specialistuddannede, der her umiddelbart op til skolestart har uddannet/trænet alle de 
øvrige udskolingsmedarbejdere. På den baggrund skal genoprettende praksis bruges systematisk i alle 
kommunens udskolinger og på Ungecentret i skoleåret 2018/19.  

Nationalt potentiale
Efter skoleåret skal det så evalueres af professionelle, eksterne evaluatorer. Det Kriminalpræventive Råd 
har valgt at støtte evalueringen med 300.000 kroner, fordi rådet synes, at projektet har potentiale til på 
sigt at skulle udrulles i resten af landet. 

I Albertslund siger Kasper Fisker følgende om udrulningsplanen:

”Fremtiden for Albertslundprojektet med genoprettende praksis byder på en total udrulning på skolerne, 
i klubberne og sågar i lokalpolitiet.”

I praksis betyder det, at metoden skal udbredes til skolernes indskolinger og mellemtrin, når implemen-
teringen i udskolingerne er færdig. Det handler om at skabe robuste generationer. Således skal metoden 
også spille sammen med den kriminalpræventive læreplan, som netop hedder “Den Robuste Generation”, 
og som i øvrigt også er landets eneste obligatoriske læreplan af sin slags. Med andre ord går Albertslund 
forrest med det kriminalpræventive arbejde. Til gavn for børn og unge. Til gavn for byen... 
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Tilbage i vinteren 2014 tog kommunalbesty-
relsen en modig og fremsynet beslutning om 
at arbejde i retning af en genoprettende by..."



Info

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

DET LØB AF MED ALBERTSLUND TIL DHL 

NY REKORD; 485 LØB DHL I 2620-TRØJER
Albertslund er en grøn kommune. Men i år var kom-
munens deltagelse ved årets DHL i Fælledparken helt 
blå. Det løb nemlig af med 485 medarbejdere fra "rundt 
om i kommunen" - og de var alle i blå trøjer... 

Der blev vanen tro gået, stået - og løbet til den store 
guldmedalje. Og ikke mindst hygget. Løbe-t-shirts, 
hættetrøjer og pandebånd med "2620 Albertslund" blev 
flashet. Tak til alle, der deltog. Og tak til Kultur & Fritid 
stab for at stå for planlægningen.  

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

