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Den her udgave af Pippet er syngende: Du skal nemlig både se videoer og billedreportage om projektet "ALLE KAN SYNGE", som er et samar-
bejde mellem skole og kirke • Du får et stormfuldt musikprogram med kvalitet i højsædet • Og så giver vi plads til et jubilæum med bid i...  

"DET ER VERDENS BEDSTE DAG"

ALLE FUGLE SYNGER MED SIT NÆB. Det be-
tyder også, at alle kan synge. Spørgsmålet er 
bare hvordan. Men synger man sammen sker 
der noget helt særligt. Det kan de skrive un-
der på i 0. og 1. klasserne på Herstedøster 
Skole. De har nemlig korskole på skemaet i år. 

Bag det står Herstedøster Skole og Hersted- 
øster Kirke, der samarbejder om projektet 
"Alle Kan Synge". Hør om det i videoen, som du 
også finder på medarbejdersiden;
medarbejdersiden.albertslund.dk/allesynger 

50 ÅR MED TÆNDER I GODE HÆNDER...
Af; Ida Nøhr Larsen, Overtandlæge, Tandplejen Albertslund

Børnetandplejen fylder 50 år den 1. december. Det skal fejres. Her er et kort indblik i  den kommunale tandpleje 
"dengang for 50 år siden" og i dag.

I 1968 besluttede kommunalbestyrelsen, at Herstedernes Kommune skulle tilbyde tandpleje til børn (Kommunen 
kom først til at hedde Albertslund i 1973).

Tandsundheden var dårlig. En fireårig havde fire huller i tænderne i gennemsnit. I dag har de mindre end et hul, og 
80 % af dem har slet ingen huller. De 15-årige havde 16 huller. I dag har de mindre end to huller i gennemsnit, og 
over halvdelen har slet ingen huller. 

Man startede med 1. klasse. Alle sejl var sat ind med forebyggelsen. Der blev fluorskyllet og spillet tandteater, 
og der blev boret og lagt sølv i tænderne. Da tandplejen var på sit højeste, var der 50 ansatte fordelt på alle 
kommunens skoler. Forebyggelsen virkede, og tandsundheden blev bedre og bedre, godt hjulpet på vej af at 
fluortandpastaen kom på markedet. Samtidig blev der større bevidsthed om kostens betydning for tænderne og 
det generelle helbred - hvem kender ikke begrebet ”lørdagsslik”, som blev opfundet i den tid.

Tandplejen anno 2018 er behovsorienteret. Der bruges flest ressourcer på de svageste børn og færre på dem 
med god tandsundhed. Fluorskylning er ikke længere rentabel, fordi næsten alle børn børster tænder med 
fluortandpasta. Vi arbejder ud fra sundhedspædagogiske principper og med blik for tværfagligheden, og det 
er vigtigt for os at have barnet i centrum og se hele barnet. Tandplejen rummer alle børn og unge fra 0-18 år. 
Tandreguleringen er kommet til, og Omsorgstandplejen blev indført i 1987. 

Men der bliver stadig spist masser af slik, og det er ikke alle, der lige får børstet tænderne hver dag, så der er 
fortsat nok at tage fat på. 

Tandplejens 20 ansatte har aktiviteter på alle skolerne i ugen op til jubilæet. Den bedste klasse i ”Tip en 13ér om 
tænder” vinder en biograftur for hele klassen, sponseret af Musikteatret. Den 8. december er vi på tæerne for 
tænderne i Albertslund Centrum, hvor vi deler balloner ud, og alle kan deltage i konkurrencen om en el-tandbørste.

Vi fejrer de første 50 år og går ind til de næste 50 år med vores motto: SUND MUND I ALBERTSLUND

https://www.provector.dk/video/?p=50490&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=50490&cid=60&pl=0
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/19-09-2018/1930/albertshoj-lokalblad?v=0_rpmu2ss8&autoplay=1#player
https://www.provector.dk/video/?p=48839&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=50490&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=50490&cid=60&pl=0
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2018-11-23/-I-de-første-år-var-børnenes-tænder-fyldt-med-huller-3569506.html
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2018-11-23/-I-de-første-år-var-børnenes-tænder-fyldt-med-huller-3569506.html
https://www.provector.dk/video/?p=50490&cid=60&pl=0
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2018-11-23/-I-de-første-år-var-børnenes-tænder-fyldt-med-huller-3569506.html


Vi vil ha' sang i den, gang i den...                               Følg projektet på www.facebook.com/Allekansynge.dk/
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Mandag den 26. november besøgte kultur- og kirkeminister Mette Bock Herstedøster Skole 
for at opleve projektet "Alle Kan Synge", som bliver præsenteret i en video på forsiden af 
den her udgave af Pippet. Det er et samarbejde mellem Herstedøster Skole og Herstedøster 
Kirke, hvor alle 0. og 1. klasser har kor på skoleskemaet. Ministeren oplevede bl.a. sammen med 
borgmester Steen Christiansen og formand for Børne- og Skoleudvalget, Marianne Burchall, 
en time med korskole i 0. F. Og ministeren kvitterede med både håndtegn og thumbs up. Og vi 
kvitterer med en billedreportage fra besøget.              Fotograf: Kim Matthäi Leland

P1 var forbi Herstedøster Skole for at lave en reportage fra en times levende udgave af Alle 
Kan Synge. Du finder reportagen ved at følge linket (og "curse" hen til de sidste 12 minutter): 

 https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2018-11-26

ENDNU EN FILM 
Vi bombarderer jer  med "Alle Kan Synge" 
- der blev nemlig også lavet en film fra 
kulturministerens besøg. Klik her og se 
den - eller find den på medarbejdersiden
medarbejder.albertslund.dk/allesynger 

MINISTER & BORGMESTER  
GAV HÅNDTEGN SAMMEN MED 0.F

https://www.facebook.com/Allekansynge.dk/
https://www.facebook.com/Allekansynge.dk/
https://www.provector.dk/video/?p=50498&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=50498&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=50498&cid=60&pl=0


Info

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

Spillestedet Forbrændingen er 

kommet i vælten pga. det her 

program. Ikke fordi det som 

sædvanlig er et program med 

kvalitet i højsædet. Men fordi 

alle frontfigurerne er kvinder!! 

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

