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I den her udgave af Pippet...  ønsker vi god jul • Du skal med en minister og en borgmester op på en kommende kælkebakke i Albertslund • Og så skal du høre om 
hvorfor det giver god mening at arbejdsmiljørepræsentanterne har været med i kommuneMED i fem år • Ooooog så har Herstedøster Skole haft japansk besøg  

Erhvervsminister Rasmus Jarlov havde taget 
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksport-
udvalg på Vestegnstur. Den gik bl.a. forbi Al-
bertslund, hvor de hørte om natur- og land-
skabsprojektet Hyldager Bakker. Bskkerne 
skal give Albertslund mere natur og mindre 
støj og samtidig muliggøre at bygge nye boli-
ger, hvor Hyldagerskolen i sin tid lå.  

Lorry var forbi - se et lille indslag, hvor mini-
steren og borgmester Steen Christiansen 
udtaler sig om projektet. Vil du læse mere om 
projektet så gå ind på hyldager.albertslund.dk 

Af; Lars Skovmand, jobkonsulent og arbejdsmiljørepræsentant i KommuneMED

Se det  lille indslag på: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/10-12-2018/1930/
minister-besoger-hyldagergrunden?autoplay=1#player

Her på nippet til et nyt år, vil vi lige nå at markere et lille jubilæum. I år har arbejdsmiljørepræsentanterne 
nemlig haft sæde i kommuneMED i 5 år. Hvis vi havde være en butik ville det sikkert blive fejret som et 5 års 
jubilæum med en masse gode tilbud til kunderne. I alt beskedenhed har vores repræsentation været et gode for 
arbejdslivet i Albertslund Kommune. Ikke nødvendigvis fordi det er os, altså Maja Primdal og Lars Skovmand, der 
er repræsentanter for arbejdsmiljøet. Men fordi det, at der er nogen der repræsenterer arbejdsmiljøet, betyder, 
at der er mere fokus på området, end der har været tidligere. Vi syntes derfor, at det er værd at fejre det lille 
jubilæum med lidt fokus her i Pippet.

Typisk er arbejdsmiljøindsatsen noget, der arbejdes med lokalt. AMR og arbejdsmiljølederen skal sikre, at arbejdet 
på de enkelte arbejdspladser udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøgrupperne 
arbejder med at løse lokalt opståede problemstillinger, der kan være fysisk såvel som  psykisk betingede. Vores 
opgave er at have fokus på de arbejdsmiljøtemaer, vi har til fælles på tværs af alle arbejdspladserne i Albertslund 
Kommune. At I lokalt bidrager til egne løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, vi har til fælles, er med til at styrke 
ideen om, at vi i fællesskab kan samarbejde til gavn for det gode arbejdsliv i hele Albertslund Kommune.

Videnskabeligt funderet 
Af tværgående emner, vi som arbejdsmiljørepræsentanter har arbejdet for de sidste 5 år, vil jeg særligt nævne 
trivselsmålingen. Den trivselsmåling der bruges i dag stammer nemlig fra et fyraftensmøde vi deltog i hos det 
Nationale Forskningsråd for arbejdsmiljø (NFA). Det at vide, at man sidder med et velunderbygget værktøj, som er 
solidt videnskabeligt funderet og bygger på de bedste danske forskningstraditioner, virkede meget overbevisende 
for os - og at vi bare måtte se at få den indført i Albertslund Kommune. En fordel ved at bruge social kapital 
lavet af NFA er, at vi ikke længere skal vente med at lave en trivselsmåling hvert 3. år. Nu kan vi tillige lave mini-
trivselsmålinger på alle lokale arbejdspladser, hvis det skønnes nødvendigt. Arbejdsmiljø handler jo dybest set 
om at få viden om, hvad der rører sig på arbejdspladserne. Viden kan føre til handling og handling kan føre til 
forvandling. 

I KommuneMED er tillidsvalgte og ledere drevet af det samme fælles mål om at arbejdet i kommunen udføres 
sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Vi hører naturligvis meget gerne fra alle jer AMR’ere lokalt om det, der rører sig på jeres arbejdsplads.

5 ÅR MED ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER I KOMMUNE-MED

MINISTER HØRTE OM FREMTIDENS BAKKER
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Herstedøster Skole har haft besøg af Fumiyo Fukuzawa fra den japanske lærerforening. Besøget var 
kommet i stand foranlediget af en lærer fra indskolingen, som er i netværk med Fumiyo Fukuzawa. Hen-
des jobbeskrivelse er at sammenligne med vicedirektør i lærerforeningen med hovedfokus på og ansvar 
for elever fra 0.–6. årgang. Hun er samtidig optaget af uddannelsesreformer rundt om på kloden, og de 
påvirkninger det har på skolesystemet i de respektive lande. Hun er dybt involveret i det tværgående 
samarbejde på tværs af landegrænser, og deltager derfor i konferencer rundt om i verdenen, hvor hun 
holder foredrag. Fumiyo Fukuzawa har et tæt samarbejde med David Hopmann som er professor ved 
SDU, som også var med på besøg.

Afdelingsleder for indskolingen på Herstedøster Skole, Rene Bojsen, siger om besøget: 

"Det var en spændende og inspirerende dag, hvor Fumiyo så undervisning i både indskoling, mellemtrin, 
udskoling og XY-klasserne. Til sidst besøgte hun SFO´erne. Fritidspædagogik er nemlig ikke noget, der ar-
bejdes med i Japan på samme formaliserede måde som i Danmark"

JAPANSK INSPIRATIONSTUR 
PÅ HERSTEDØSTER SKOLE

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. 

ET BLIK IND I EN DANSK SKOLE...
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Mandag den 6. december havde Herstedøster Skole besøg af et medlem af lærerforeningen i 
Japan og en professor fra Syddansk Universitet. De fik en tur i både indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Og så fik hun også en tur med "Alle Kan Synge", som vi gav en reportage fra i sidste 
udgave af Pippet.

Fumiyo Fukuzawa var imponeret over Herstedøster Skoles Makerspace lokale, som hun på billedet får et anderledes blik ind i... 



Fumiyo Fukuzawa overværede klassekor i indskolingen (Alle Kan Synge), samt dansk og fysik i udskolingen 
og madkundskab i mellemtrinnet. Hun så de fleste af skolens faglokaler. Hun var ifølge Rene Bojsen sær-
ligt imponeret over skolens Makerspace lokale.

I det japanske skolesystem er det så som så med elevdemokrati - de er ikke interesseret i at høre elev-
ernes meninger og holdninger, så disciplin og meget fast struktur er en vigtig og stor del af dagligdagen 
i det japanske skolesystem. 

Under besøget talte Rene Bojsen og co. med Fumiyo Fukuzawa og David Hopmann om de værdier, som det 
danske skolevæsen er bygget op omkring og hun var imponeret over den demokratiske tilgang og måde, 
som vi driver skole på. 
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Fritidspædagogik er ikke noget, de 
arbejder med i Japan på samme for-
maliserede måde som her i Danmark"

Fumiyo Fukuzawa var på rundtur på Herstedøster Skole - hun besøgte både SFO'er og var med til en time med korskole - Alle Kan Synge.   



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

GLÆDELIG JUL 
OG GODT 

NYTÅR

Se borgmester Steen Christiansens lille julekort... film til albertslunderne, hvor han zoomer ind 
på alle de byudviklingsprojekter, som Albertslund står midt i eller overfor inkl. Hyldager Bak-
ker, som vi præsenterer på forsiden. I øvrigt er der i forhallen på rådhuset en stor udstilling om 
Albertslund i udvikling, hvis man får lyst  til at se lidt nærmere på det. 
Også sitet albertslundiudvikling.dk giver et indblik...
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