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I den her udgave af Pippet... får du spillestedet Forbrændingens efterårsprogram serveret • Du kommer med til et helt særligt redaktionsmøde • Du skal læse lidt 
om AlbertslundPraktik, blive inspireret og tilmelde dig • Og så skal du læse om en ny måde at inddrage borgere på • Og ja, så kommer du med til en skæv åbning...  

Gode gamle dage...

På ældrecenter Albertshøj har de et lokalblad, 
som meget passende hedder Albertshøj lokal-
blad. Bag det står en redaktion af beboere 
bl.a. Harry, Bent, Flemming og Poul som sam-
men med aktivitetskoordinator Connie Kejser 
står i spidsen for bladet. For et par uger si-
den besøgte ældreminister Thyra Frank Al-
bertshøj. Hun besøgte blandt andet rehabili-
teringsafdelingen, men var også et smut forbi 
et redaktionsmøde sammen med borgmester 
Steen Christiansen. 

Før-høring af politikken "ET NYT VI"
Af; Dorte Lassen og Ida Skov Nielsen, Sekretariat for netværksstrukturen 

Se det  lille indslag på: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/19-09-2018/1930/al-
bertshoj-lokalblad?v=0_rpmu2ss8&autoplay=1#player

For første gang nogensinde har byens borgere kunne kommentere på en politik, før den er færdigbehandlet. 
Borgerne har fra d. 7. til d. 21 september haft mulighed for at kommentere på første udkast af den kommende 
politik ”Et nyt vi”, som er en politik for medborgerskab- og fællesskab i Albertslund Kommune. Initiativet, som gav 
nye perspektiver på politikken, kaldte vi for en før-høring.  

Med en før-høring, g jorde vi noget nyt: Vi gav ordet til byens borgere, og lod dem komme til orde ved at 
kommentere første udkast af medborger- og fællesskabspolitikken ”Et nyt vi”. Før-høringens formål var at 
blive klogere på, hvad politikken skal indeholde og samtidig give byens borgere mere indflydelse på fremtidens 
Albertslund. I et forsøg på at gøre det så nemt som muligt at deltage, blev før-høringen sendt ud på kommunens 
Facebook- og hjemmeside, samt i en mail til de borgere, der allerede har bidraget til udviklingen af politikken. 

Udviklingen af politikken er første tema i Kommunalbestyrelsens nye Temaudvalg, som er et §17 stk. 4-udvalg, der 
har til opgave at udvikle politik og inddrage borgere på nye måder. Det stiller krav til temaudvalget; at det prøver 
forskellige initiativer af og ser om der findes flere gode måder at involvere borgerne på, end dem vi bruger i dag. 

Før-høringen er derfor ikke det eneste initiativ, der er brugt for at få borgerne med i udviklingen af 
politikken. Som noget særligt for §17 stk. 4-udvalg kan der sidde medlemmer med, som ikke er en del af 
Kommunalbestyrelsen. Temaudvalget har udvalgt seks medlemmer, som er med fordi de har en særlig viden, som 
er vigtig for det politikområde, udvalget arbejder med. 

Og så har alle albertslundere været inviteret med fra start. Det blev de i maj måned, hvor udvalget var invitreret 
til et ’fællesskabslaboratorie’ og var i dialog med 75 borgere om fremtidens fællesskaber i Albertslund. Borgerne 
var dermed med til at sætte retningen på politikken fra start. Og mange af de idéer, borgerne kom med i 
fælleskabslaboratoriet, er blevet til en del af første udkast til medborger- og fællesskabspolitikken. 

Borgernes involvering og engagement i politikudviklingen har indtil videre været med til at give nye perspektiver 
på politikken; der er kommet pointer og forslag, som hverken politikere eller administration har haft øje for. Men 
at åbne op for borgernes indflydelse forpligter. Borgerne vil gerne se resultaterne af at dele deres perspektiver 
og involvere sig i politikudvikling. Derfor er forhåbningen også, at før-høringen har været med til at vise borgerne, 
hvordan deres perspektiver fra fællesskabslaboratoriet i maj, er blevet omdannet til et første udkast af 
politikken i september.
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Trænger du til at blive inspireret, møde kolleger du ikke kender og se dit arbejde fra 
en ny vinkel? Så kom med i AlbertslundPraktik i uge 44. Aftal med din leder, om du 
kan undværes (eller skiftes ud med en praktikant fra et andet sted) en dag, to dage 
eller måske bare en ½ - og gå så ind og tilmeld dig praktikordningen.

Hvis du foretrækker at være praktikvært, så er det også en mulighed. Hvad enten du 
tilmelder dig som praktikant eller vært, kan du forvente at få et nyt blik på Alberts- 
lund Kommune, og de opgaver vi løser. Og mindst lige så vigtigt; du vil sandsynligvis 
få inspiration til at løse dine egne opgaver på en måde, der er smartere, mere effek-
tiv, øger kvaliteten og/eller værdien for borgeren og dig selv.  

Du kan læse mere om ordningen, og de muligheder den indebærer for dig på medar-
bejdersiden - medarbejdersiden.albertslund.dk/praktik.

Pippets redaktion er vild med tanken om praktik og håber at rigtig mange udnytter 
muligheden for at få noget på den kloge. Derfor giver vi også plads til en side med ci-
tater fra nogle af sidste års praktikanters oplevelse. Og samtidig bliver vi gerne selv 
klogere og åbner op, så I har mulighed for at komme i praktik som redaktionschef 
for oktobermåneds pip. 

GÅ I PRAKTIK PÅ DIN EGEN ARBEJDSPLADS

VI SLÅR DET FAST med syvtommersøm. Faktisk med pæle, Praktik har potentiale. Nu er tiden inde til at tilmelde sig enten som praktikant eller praktikvært, så 
AlbertslundPraktik igen i år bliver en succes og giver en masse medarbejdere og ledere nye perspetiver. 

AlbertslundPraktik...
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https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/loen-personale/kursussitet/albertslundpraktik/
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Det var en rigtig god oplevelse. De 
havde forberedt og tænkt over, hvad 
jeg skulle lave. "

Supergodt. Er blevet meget klogere 
på, hvilke muligheder og faldgruber 
der er i hvert vores arbejdsområde, 
og hvad der kan gavne samarbejdet på 
tværs. 

"
Jeg synes, det var spændende. Fik lov 
til at deltage i møder og fik forelagt 
en problemstilling, hvor jeg selv skulle 
bidrage til en løsning. 
"

RUSMIDDELCENTER INDVIET
Torsdag den 20. september blev Albertslund Rusmiddelcent-
er, som holder til i Kærnehuset, indviet.

Og der var både varme i stenovnen og i udvalgsformand Nils 
Jensens tale, som 40-50 fremmødte nød godt af. Der var lidt 
til ganen og dem med en sød tand kunne med fordel varme 
en marshmallov i pizzaovnen. 

Albertslund Rusmiddelcenter åbnede den 27. august og er et 
tilbud for borgere, som har udfordringer med hash og andre 
stoffer. 

Læs om Albertslund Rusmiddelcenter på albertslund.dk/AR
Både formand for Social- og sundhedsudvalget, Nils Jensen (tv), og 
leder af Albertslund Rusmiddelcenter, Martin Henrik Reumert Fre-
itag, holdt tale ved indvielsen.

https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/albertslund-rusmiddelcenter/
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Info

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

EFTERÅR

01.09

PYRAMAZE + DEFECTO
08.09

DE UNDERJORDISKE, KOGEKUNST M.FL.
09.09-15.09

FÆLLESSPISNING
16.09

LIVE FOR BØRN: BØRNESKOVEN
21.09

SONJA HALD
22.09

LABEL NIGHT: VELLNESS PLADER
29.09

CHRISTIAN HJELM
19.10

ALBUMKONCERT: BERSÆRK + GRUSOM
27.10

PHLAKE
28.10

LIVE FOR BØRN: HIPSOMHAP
02.11

UDE AF KONTROL
03.11

VNV NATION
11.11

LIVE FOR BØRN: BODY RHYTHM FACTORY
16.11

AUDIO/VISUAL: BABY BLOOD + O/RIOH
17.11

NIGHT OF THE BLACK ATTACK 3.0
30.11

LUSTER + NEW KIDS

FORBRÆNDINGEN.DK
VOGNPORTEN 11
2620 ALBERTSLUND

Psst....

Undskyld vi roder lidt i løbet 

af efteråret. Vi bygger ny  

bar og lægger spritnyt  

gulv i salen.... 
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