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Februar 2019

I den her udgave kan du læse: En artikel med overskriften "Der er stadig netværksforbindelse" • Du kan besøge vores byttebørs •.Du kan tage 
med et par hundrede unge til musicaludgaven af Terkel i Knibe • Du kan opleve børn, der tager magten • og så var Omar Marzouk på besøg...

Børnene tog magten...

Den 12. februar tog børnene magten, som traditionen 
er ved årets elevbyrådsdag. Efter mange gode diskus-
sioner og anerkendende ord rundt om bordet, blev 
elevbyrådet med 6. klasseelever enige om, at forslag 
nummer 2 fra Herstedlund Skole "My Food To You" skal 
realiseres. Det handler om at etablere en hjemmeside 
med opskrifter til dyrkede afgrøder i Albertslund. 
Hjemmesiden skal også bestå af et kort over steder, 
hvor frugt og grønt dyrkes til fælles afbenyttelse. 

TV2 Lorry kiggede forbi. Se indslaget her: 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-02-2019/1930/

bornene-tager-magten-en-dag?autoplay=1#player

Tak til alle for en herlig dag!) 

"Man skal ikke skamme sig over at have brug for hjælp til læsning". 
Sådan skriver FOA i en folder, som handler om nogle af deres 
medlemmer, som er ordblinde og har haft gavn af at være på et 
kursus, der blandt andet hjalp dem med værktøjer til at håndtere ord 
og matematik bedre.

Albertslund Kommune har valgt også at tilbyde ansatte under FOA 
og 3F på dagtilbudsområdet at deltage i AOF-forløbet "Bedre til ord, 
tal og it". Kurset, der tilbydes, er et målrettet kompetenceløft af de 
almene færdigheder, hvor kursusmulighederne er:

1. Ordblindeundervisning 
2. Forberedende voksenundervisning, dansk 
3. Forberedende voksen undervisning, matematik 
4. It undervisning 

Torsdag den 7. februar blev kursusforløbet skudt igang med et lille 
kick-off arrangement, hvor borgmester Steen Christiansen bød 
velkommen og stand-up komiker Omar Marzouk var forbi. 
Omkring 40 medarbejdere deltog og skabte en god stemning 
i kommunalbestyrelsessalen. Det lover godt for det 
kompetenceudviklingsforløb, som de skal deltage i. 

Kompetenceudvikling med Omar Marzouk
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Netværksmeddelelse

Netværkssekretariatet er skrumpet, men lever i bedste velgående og arbejder med at skabe 
forbindelser mellem fællesskab, mål og løsninger i og for Albertslund Kommune. Hvis du skal 
finde netværket, kan det være en hjælp at vide, at du skal søge efter Ida og Anne Mette. 
Vi kender det alle sammen; at netværksforbindelsen er ustabil og timeglasset nærmest brænder sig fast på skær-
men, hvor det står og søger og søger… og søger. Og det var lige der - det var lige i det sekund - at du havde tænkt 
dig, at dagens vigtigste opgave skulle løses. Arghhhhh. Det er bare for meget. Surt som en syltet agurk!

Surt er budskabet med den her artikel ikke. Vandet som en agurk, måske. Nej, nærmere tværtimod, for budskabet 
er; netværkssekretariatet i Albertslund Kommune lever stadig. Det lever for at skabe vigtige forbindelser til gavn 
for byen og organisationen. Hvis man er lidt fræk, og det er vi i Pippets redaktion, kan man godt sige, at netværket 
har været lidt ustabilt det sidste halvandets års tid. Det skyldes ikke mindst, at den tidligere leder har fratrådt sin 
stilling. 

Det betyder ikke, at netværket (læs; netværkssekretariatet, red.) har været nede. Men netværksforbindelsen 
har haft kapacitetsudfordringer. Alligevel har netværkssekretariatet stået i spidsen for vigtige indsatser med 
tværgående fokus i kommunen. Der er altså tale om en fast netværksforbindelse!

Slut med it-metaforer
Og med den her lange introduktion, hvor vi har leget lidt med netværksbegrebet, som kan forvirre selv den mest 
garvede medarbejder i it-helpdesk og udviklingskonsulent i udviklingsafdelingen (hvis vi havde sådan en), slutter vi nu 
legen. Med andre ord lukker vi en gang for alle ned for misforståelsen; netværkssekretariatet har ikke noget med 
it-afdelingen at gøre. Men netværkssekretariatet har med tværgående projekter at gøre, hvor medarbejderne for-
søger at skabe forbindelser mellem mennesker og fagligheder, der skaber værdi for kommunen og organisationen. 
Det der med at 2 + 2 gir 5, du ved. 

DER ER STADIG NETVÆRKSFORBINDELSE 

Netværkskonsulenterne Ida Skov Nielsen og Anne Mette Holme Bertelsen (snakker, stirrer og) arbejder for at skabe forbindelser med mening til gavn for Albertslund.. 



Et nyt værk – en fællesskabspolitik
Albertslund står overfor en omfattende by- og velfærdsudvikling, som hele organisationen skal være med til at løfte. 
Netværkssekretariatet får til opgave at være med til at skabe de forandringer, som vi har brug for i forhold til ud-
viklingen af både velfærden, organisationen og byen. Til efteråret konkretiseres sekretariatets indsats i en tre-årig 
plan. Og indtil da har netværkssekretariatet primært fokus på at understøtte eksisterende netværk og projektet 
”Fælles om målet”, understøtte udviklingen af et fælles ledelsesgrundlag og det kommende lederdøgn samt under-
støtte § 17 stk. 4 temaudvalget. 

§ 17 stk. 4 temaudvalget er kommunens politiske eksperimentarium i forhold til at afsøge nye måder, hvor vi kan ind-
drage borgerne i det politiske rum, der arbejder med temaer som går på tværs af udvalgsstrukturen m.v. 

Temaudvalget har lige stået for udarbejdelsen af kom-
munens nye fællesskabspolitik. Mere end 100 borgere 
har været med til at udvikle politikken og netværks- 
medarbejderne er undervejs både blevet klogere på by-
ens fællesskaber, og hvordan vi kan inddrage borgere på 

nye måder. Bl.a. var det borgerne, der i første omgang pegede på, at Albertslund har mange stærke fællesskaber, 
som vi skal værne om – men vi skal også bygge bro mellem albertslunderne på en måde, som vi ikke formår i dag. Et 
budskab, som gav genklang i temaudvalget, og som blev udgangspunktet for politikkens vision om at skabe et nyt vi 
og et fælles Albertslund.

Processen viste os også, at det kan være svært for borgere at bidrage i de demokratiske processer. Bl.a. gav en 
borger udtryk for, hvor svært det kan være at bidrage med høringssvar på en workshop, hvor 75 borgere deltog. 
Her blev frøet sået til at afprøve det, der sidenhen blev kaldt en før-høring, hvor borgerne blev inviteret til at dele 
deres perspektiver på politikken med kommunen, før den var færdigskrevet. Om det siger netværkskonsulent Ida 
Skov Nielsen:

"Processen har givet den læring, at når vi inddrager borgerne tidligt i udviklingen af ny politik, så bliver vi ikke bare 
klogere på byen, men også klogere på, hvordan vi kan forbinde byens borgere og politikere."

Netværkssekretariatet får blandt andet i den kommende tid en rolle i relation til en ny kulturpolitik og en ny kom-
muneplanstrategi.

Vil du sparre med netværkskonsulenterne?
Netværkssekretariatet tilbyder i øvrigt sparring til resten af organisationen i forhold til politiske processer, borger-
involvering eller tværgående samarbejder i organisationen. 

Lyder det som noget du kunne have gavn af,  er du velkommen til at tage fat i netværkssekretariatet, der har til huse 
i blok C, 2. sal på rådhuset. Netværkssekretariatet består af Ida Skov Nielsen og Anne Mette Holme Bertelsen. Ida 
kan fanges på isn@albertslund.dk og Anne Mette på aey@albertslund.dk.

Netværkssekretariatet lever 
stadig. Det lever for at skabe 
vigtige forbindelser til gavn  
for byen og organisationen...

På byttebørsen kan du give ting nyt liv. Har i noget stående, som I ikke har 
brug for længere, men som er for godt til at blive smidt? Så slå det op på 
byttebørsen på medarbejdersiden og lad andre få glæde af det. Står I og 
mangler noget, f.eks. et møbel, så se om ikke nogen har slået det op på 
byttebørsen. Det er let og det koster ikke noget. Materialegården tilbyder
endda transport af større ting. 

I finder byttebørsen på https://medarbejdersiden.albertslund.dk/byt

BYTTEBØRS MED MULIGHEDER

Netværkskonsulenterne Ida Skov Nielsen og Anne Mette Holme Bertelsen (snakker, stirrer og) arbejder for at skabe forbindelser med mening til gavn for Albertslund.. 
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Info
Næste “pip” udkommer i marts

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

JASON FIK SELSKAB AF DE UNGE FRA ALBERTSLUND
Et par hundrede unge fra 9., 10. og gymnasieklasserne i Albertslund var inviteret til forprøve på musicalud-
gaven af Terkel i Knibe lørdag den 9. februar. Musicalen hedder ”TERKEL - THE MOTHERFÅRKING MUSICAL” 
og havde premiere torsdag den 14. februar i Tivolis Koncertsal. 

Jason, der er fra Albertslund og en af hovedfigurerne i Terkel i Knibe, fik i lørdags selskab af flere hundrede andre unge fra 

Albertslund, der var inviteret til prøveforestilling på musicaludgaven, der har premiere på torsdag. I musicalen er det rap-

peren Clemens, der spiller Jason. Og han nævnte flere gange i løbet af forestillingen Albertslund og gav A-tegn til publikum. 

Og ifølge Vanessa Nygaard, der går i 2.A på Albertslund Gymnasium, var det en vellykket musical. Vi fangede hende bagefter 

forestillingen, hvor hun begejstret sagde:

”Jeg synes virkelig den var god. Den levede op til niveauet i filmen. Og der var en masse kendte ansigter både på scenen og i 

salen. Jeg kan klart anbefale at tage ind og se den.”

Vanessa Nygaard fulgtes selv med seks andre fra gymnasiet til forprøven med publikum, hvor også Anders Matthesen med 

sine børn var iblandt. Anders Matthesen, som har rødder i Albertslund, står bag den populære radioføljeton og tegnefilms-

succesen Terkel i knibe, som nu altså kan opleves i en musicaludgave. 

Se den annonce Albertslund Kommune har i programmet til "Terkel - the motherfårking musical"

NYT: SELVBETJENT BIBLIOTEK 
Vores bibliotek har så meget - nu også udvidet åbningstid med selvbetjent bibliotek.

Selvbetjent bibliotek starter på Albertslund Hovedbibliotek fra mandag den 4. marts 2019. 

Det betyder, at biblioteket har udvidet åbningstid, men i en del af timerne er det ikke 

bemandet.For at få adgang til biblioteket i den selvbetjente tid (uden bemanding), skal man 

være oprettet som låner - og man kommer ind på biblioteket med sit kort og pinkode. 

De nye åbningstider er: Mandag–torsdag kl. 6-22, Fredag kl. 6-18, Lørdag kl. 8-18, Søndag kl. 8-22.  

Den bemandede åbningstid er: Mandag-fredag kl. 9-18. Lørdag kl. 10-14. 
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