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I den her udgave af Pippet...  er der gået kage i den og skole i den • Du skal derfor smage på kager fra Herstedvester Skole • Og croissanter fra Herstedøster Skole  
Og så er et nyt omsorgssystem lige kommet ud af ovnen • Ja, og så kommer Phlake hjem til Albertslund og varmer op til fest...  

DA DER GIK KAGE I HERSTEDVESTER SKOLE

DET' REN KAGEMAND. Overalt i landet gik der 
kage i den i uge 41. Institutioner bakkede nem-
lig op om Børns Vilkårs "Bag for en sag". Eller 
måske bagte de i virkeligheden op om den 
gode sag. Også i flere institutioner i Alberts-
lund blev der bagt brød og kager for at støtte 
op om Børns Vilkårs gode initiativ.

En af de institutioner, der havde gang i ovnen, 
var SFO Stjernen på Herstevester Skole, hvor 
der gik kage i den - det var TV2 Lorry forbi og 
lave et lille indslag om.

VELFÆRD MED CURA I HÅNDEN...
Af; Catrine Granzow Holm, faglig koordinator i Sundhed, Pleje & Omsorg

Se det  lille indslag på: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/11-10-2018/1930/
bag-en-sag?autoplay=1#player

Mandag den 22. oktober 2018 gik Albertslund Kommunes nye IT-omsorgssystem CURA i luften. Systemet 
kommer fremover til at lette arbejdsgangene for pleje- og sundhedspersonalet og gør det nemmere at 
målrette kommunens pleje af borgerne med et godt overblik over den enkelte borgers samlede sag.

Alt er blevet grundig forberedt før opstarten på det nye system. For at sikre en gnidningsløs overgang for 
ansatte og borgere, er hele plejepersonalet i Sundhed, Pleje og Omsorg blevet uddannet i brugen af CURA. 

Overgangen til et nyt IT-system er en omfattende og krævende øvelse for enhver organisation. Her har 
involveringen af mange medarbejdere i planlægningen og gennemførelsen af projektet sikret gode resultater. 
Ikke mindst har det stor betydning, at alle medarbejdere kender deres ’egen’ superbruger, som har stået for at 
uddanne deres kolleger. 

Og man skal ikke blive overrasket, hvis man spotter en kollega i nye farver; superbrugerne bærer gule veste, så de 
let kan findes, hvis CURA driller.   

Vigtigt med et nyt og moderne digitalt arbejdsredskab i det daglige 
CURA samler borgerens data på omsorgs- og ældreområdet, og vil gøre det nemmere for eksempelvis SOSU-
assistenten at dokumentere oplysninger og behandlingsforløb i journalen. Med CURA kan medarbejderen skrive 
oplysningerne ind på sin tablet i borgerens hjem, ligesom de i CURA hurtigt kan finde oplysninger frem, f.eks. om 
en borgers medicin. Det nye system vil også gøre det nemmere for medarbejderne på tværs af områderne at 
udveksle viden og oplysninger. Albertslund Kommune kommer i højere grad til at målrette plejen, så plejen gør 
størst mulig nytte i forhold til den enkeltes borgers behov og ressourcer.

Vil du vide mere om CURA? 
I opstartsperioden tilbydes medarbejderne ekstra støtte og hjælp til at komme godt i gang med CURA. På 
Medarbejdersiden finder du alle informationer om den aktuelle driftsstatus, vejledninger til CURA m.v.  
 

Du finder det på Medarbejdersiden; https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/cura/
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En fredag for nylig var der hejst flag foran Herstedøster Skole. Ikke fordi det var den 5. juni og Grundlovs-
dag. Men fordi det var den 5. oktober og FN’s Internationale lærerdag. Og da lærerne kom ind på skolen 
blev de budt smilende velkommen af skolens ledelse, formanden for skolebestyrelsen, Ulla Pawdrup, og 
skolebestyrelsesmedlem, Edibe Baran. 

Skoleleder Birgitte Pilgård udtaler om dagens varme velkomstevent:

”Vi er så stolte af skolens lærere og pædagoger. De har en kæmpe betydning for de 1.000 børn, der er 
på skolen. De er dygtige og meget kompetente. Vi synes det er vigtigt, at det bliver markeret i dag på 
lærernes internationale dag. Vi sætter stor pris på vores medarbejdere, og jeg er meget stolt over den 
måde, vi driver Herstedøster Skole på sammen.”

HERSTEDØSTER SKOLE 
FLAGEDE FOR MEDARBEJDERNE 

VARM VELKOMST. Med flag og varme croissanter blev medarbejderne på Herstedøster Skole budt velkommen på arbejde en særlig fredag i oktober. På billedet 
takker Martin Greve Korsbæk, der er afdelingsleder for udskolingen, for indsatsen og byder velkommen. 

Godt i gang - med flag og croissant... 
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Fredag den 5. oktober var det FN's internationale lærerdag. Det markerede de på Herstedøster 
Skole fra morgenstunden – ledelsen, formanden for forældrebestyrelsen mfl. tog imod per-
sonalet ved indgangen med en varm croissant og flag. ”Vi er så stolte af skolens lærere og 
pædagoger. De har en kæmpe betydning for de 1.000 børn, der går på skolen”, siger skoleleder 
Birgitte Pilgård.



Dansk udgave: Lærerens Dag
I Danmark er ulandsorganisationen Ibis og Danmarks Lærerforening gået sammen om at bruge FN’s In-
ternationale lærerdag som anledning til at lave en dansk udgave, der hedder ”Lærerens Dag”, som mange 
skole markerer – bl.a. Herstedøster Skole. Ibis og Danmarks Lærerforening siger om dagen:  

”Lærerens betydning for den enkelte elev er uvurderlig, og læreres arbejde har en samfundsmæssig 
værdi, som ikke kan værdsættes nok.” 

Udover flaget foran skolen og den varme velkomst sendte ledelsen på Herstedøster Skole en venlig hilsen 
og tak for indsatsen til lærere og pædagoger på intranettet og facebook i lærerdagens anledning. Her er 
teksten, der mødte medarbejderne:    

”Til alle lærere og pædagoger! Tak fordi I er som I er! Tak for jeres kæmpe engagement! Tak for jeres ind-
sats hver dag! Jeres ledelse sætter sååååååå meget pris på jer! Derfor vil der være en lille overraskelse 
i dag! I ønskes alle en god dag og en super weekend, når I kommer så langt. 

Jeres stolte og tilfredse ledere!!!”
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Tak fordi I er som I er. Tak for jeres 
kæmpe engagement... "

SKIBET ER LADET MED A. På Herstedøster Skole blev medarbejderne budt på croissanter i "a- food" poser fredag den 5. oktober.   



Info

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

MUSIKTEATRET
LØRdAg 
27/10-2018
Phlake
Kl. 21.00 - dør Kl 20.00
FOrSAlG: 215,- / 245,-
Musikteatret albertslund
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FOrBræNdiNGeN: 43625043

forbraendingen.dk // facebook.com/forbraendingen
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https://www.facebook.com/albertslundkommune/
https://www.instagram.com/voresalbertslund/
https://forbraendingen.dk/events/phlake-2

