
PIPPET8 -  Oktober  2019

I denne måneds Pippet besøger vi Familieskolen og ser, hvordan de samarbejder med hele familien om barnets trivsel. Vi får også et smugkig ind i Albertslund Kommunes nye 
og ambitiøse brandingunivers, stiller skarpt på budgetaftalen for 2020 og bliver opdateret på kunst og kultur i Albertslund.  

En ambitiøs udviklingsplan for byen, der skal få investorer til 
at investere i Albertslund og nye borgere til at flytte hertil, 
kræver også en ambitiøs brandingindsats. Derfor har kom-
munikationsteamet de sidste par år arbejdet med at udvikle 
et trebenet univers, der viser Albertslunds potentialer og 
kvaliteter. Både i form af visuelt flotte præsentationer og hi-
storiefortællinger, hvor man kan følge forskellige familier, 
der sætter Albertslunds mange faciliteter i spil i hverdagen 
og weekenden. I den næste tid testes universerne, og så vil 
der for alvor blive åbnet op for dem til foråret.

Brandingunivers testes af

Se hele videoen her:
https://www.provector.dk/video/?p=54638&cid=60&pl=0

Budgetaftale for 2020 indgået
Af; Kommunikationskonsulent Janus Nissen, Økonomi & Stab

Som de fleste ved er Socialdemokraterne, SF og De Radikale i ugens løb blevet enige om en budgetaftale for 2020. Ifølge 
budgetparterne er det et ansvarligt men også et tungt budget, der skal føre Albertslund ind i fremtiden. Budgetaftalen indeholder 
således besparelser for 65 mio. kr., når de er fuldt indfaset i 2022. Det kommer til at kunne mærkes af mange borgere og os 
medarbejdere. Men budgetaftalen skaber dog også plads til nødvendige prioriteringer af byudvikling og et løft for de 0-5-årige.

Ovenpå at budgetaftalen blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF og De Radikale ønsker borgmester Steen Christiansen (A) at 
kvittere for administrationens, borgernes og de politiske partiers deltagelse og seriøse arbejde med budgettet. Om Budgetaftalen 
udtaler han desuden: 

”Det er et svært, men et nødvendigt budget, hvor vi prioriterer den overordnede byudvikling, der skal sikre Albertslund til fremtiden. 
Og fremtiden starter med de mindste borgere fra 0-5 år. Derfor har det været afgørende for os at prioritere dagtilbudsområdet 
med et løft, som vil ske over de kommende år. Med budgetaftalen tager vi samtidig ansvar for de udfordringer vi står med, f.eks. 
indenfor det specialiserede socialområde, hvor vi ser et stærkt pres på udgifterne. For at økonomien hænger sammen, indeholder 
budgettet desværre også alvorlige besparelser, der medfører at et større antal stillinger skal nedlægges. Det kommer til at kunne 
mærkes i organisationen og for borgerne i byen. Det skal vi have øje for og kunne håndtere i fællesskab på en respektfuld og 
ordentlig måde.”

Det løft, som borgmester Steen Christiansen nævner, indbefatter bl.a. at der med budgetaftalen for 2020 gradvist indføres 
minimumsnormeringer. Netop normeringerne nævner Leif Pedersen fra SF også i de ord han sætter på budgetaftalen. Læs de ord 
og ordene fra den tredje budgetpart, De Radikale, på www.albertslund.dk.

Alle tre budgetparters udtalelser viser meget godt, at det er en svær periode, vi i organisationen skal gennemgå, når budgettet 
for 2020 forventes besluttet tirsdag den 5. november. Vi må i fællesskab hjælpe hinanden igennem processen – og være der for 
dem, der mest direkte bliver ramt.

Læs budgetaftalen på www.albertslund.dk/budget2020.
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NÅR SVARET FINDES HOS FAMILIERNE 
Efter flere års gode erfaringer med familieklasser på Herstedlund Skole blev Familieskolen åbnet i Albertslund for to år 
siden med konsulenterne Dorthe Æbelø og Rikke Hessellund som omdrejningspunkt. Selv ville de sige, at familierne 
er omdrejningspunktet. Den her artikel handler om, hvordan arbejdet med familier kan hjælpe børn med problemer

Familien i fokus
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”Det er godt, I er her”. Sådan kom det helt naturligt fra mig, da jeg var 
færdig med at interviewe Dorthe Æbelø og Rikke Hessellund. De er 
familiekonsulenter og de levende billeder, der ville gøre Familieskolen 
til et helt særligt kostbart maleri, hvis det her var historien om et 
galleri eller mondænt museum.

Det er det bare ikke. Men uden at have empiri for det, tror jeg mange 
har sagt og i hvert fald ment noget lignende. For gennem et par år har 
Familieskolen nemlig haft en særlig plads i arbejdet med skolebørn, 
der ”mere end bare bøvler lidt i skolen”, som Dorthe Æbelø formulerer 
det.

Flerfamiliekonceptet, som er omdrejningspunktet i Familieskolens 
arbejde, stammer fra England. De to familiekonsulenter har da også 
været i England i deres arbejde på at skabe et særligt godt sted for 
børn med problemer i skolen og deres familier i Albertslund.    

Hvad er forskellen?

Men hvad er det så Familieskolen kan? Familieskolen arbejder med 
familier, der har børn der ikke trives i skolen. Børn kan ikke komme 
i forløb uden at have en forælder med. Det er netop arbejdet med 
familierne, som skal gøre en forskel for barnet. 

Rikke Hessellund siger:
”Her arbejder flere familier med hinanden på samme tid. De 
virkelighedstjekker hinanden, kunne man sige. Det er nemmere at se 
på andre end på en selv, og det kan man så samtidig bruge i forhold 
til sin egen situation. Det er nogle af de dimensioner, som vi arbejder 
med her.”

Dorthe Æbelø supplerer:
”Den store rumlighed, der er blandt forældrene, er faktisk ret flot at 
opleve. De spejler sig; nåhhh sådan er det også andre der har det – 
det kæmper andre også med. Den genkendelighed kan bruges og få 
forældre til at åbne op, og det kan i sidste ende være nøglen til at 
barnet får det bedre.”

Arbejdet i Familieskolen handler rigtig meget om at skabe et barn 
i trivsel og gøre dem i stand til at samarbejde og indgå i relationer. 
Man kan sige, at Familieskolen arbejder dybere end det er muligt 
i et klasselokale på en skole med et barn, der bøvler med noget 
der er større end at bøvle lidt. Nogle ville måske kalde arbejdet i 
Familieskolen terapeutisk. Det springer ud af års udfordringer med 
inklusion, og i dag er det PPR, Familieafsnittet og skolerne, der 
finansierer Familieskolen, fordi arbejdet dér gør en forskel.

Tværfaglighed batter

Når en skole, ofte i samråd med PPR og/eller Familieafsnittet, henviser 
et barn og dets familie til Familieskolen er udgangspunktet et forløb 
på to gange otte uger. Det er altså også en investering fra familiens 
side – i mange tilfælde skal mor eller far således have fri fra arbejde. 
Familien kommer så i Familieskolen tirsdag og onsdag, og ellers 
passer barnet som regel sin skole. Barnets problem er ikke kun 
barnets problem. Derfor arbejder man med hele det aktive netværk 
omkring barnet; SFO, skole, PPR, familie osv. I det arbejde kan man 
komme tættere ind på det, som barnet bøvler med – men også det, 
som barnet er god til. De trivselsproblemer, som børnene kan kæmpe 
med, kan være skolevægring, angst, depression. Men også andre og 
umiddelbart mindre problemer kan være i spil. I øjeblikket er der børn 
fra 0. til 8. klasse med deres familier i Familieskolen.

De to familiekonsulenter siger:
”Det tværfaglige arbejde batter noget. Vores samarbejde med lærerne, 
sagsbehandlere og psykologer er helt centralt. Det handler i høj grad 
om at bygge bro – mellem os og skole, skole og hjem osv. Det er her 
nøglerne til den trivsel, vi arbejder på, ligger. Baggrunden er at noget 
er svært, og det vil vi alle gerne lykkes med at få ændret på.”

Udover de to dage i ugen med barnet i Familieskolen, har forældrene 
også en halv dag, hvor de er der selv. Der kan snakkene blive nogle helt 

Familierne arbejder sammen og hjælper med at virkelighedstjekke 
hinanden. Foto: Familieskolen. 
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andre – og forældrene kan på en anden måde have forældreskabet 
oppe at vende. En del af arbejdet i Familieskolen handler således om 
at hjælpe forældrene til at kunne hjælpe deres børn.

Rammerne betyder noget

Familieskolen ligger med Klub Svanen som nabo i det sydlige 
Albertslund. Det er såvel familierne som personalet glade for. Dorthe 
Æbelø siger:

”Børnene bruger ofte legepladsen. Også dyrene får tit besøg. Hvis et 
barn bliver ked af det, sker det af og til at han eller hun lige går ud og 
klapper en kanin lidt, og kommer gladere tilbage.” 

Og rammerne betyder ifølge de to konsulenter noget. Rummene er 
hyggeligt og hjemligt indrettet, så familierne kan føle sig godt tilpas 
og være trygge. Det er vigtigt for at kunne åbne op. Også derfor 
starter dagene altid med en kop kaffe og nybagte boller, så roen 
ligeså stille kan sænke sig. Dagene er i udgangspunktet skemalagt 
ens med plads til både skolearbejde og andre elementer, som kan 
gavne arbejdet mod bedre trivsel for barnet.

Det handler om at finde svarene på børnenes trivsel hos familierne. 
Derfra deres verden går…  

  

På Familieskolen arbejder man sammen med hele familien, så barnet 
hurtigere kommer i trivsel. Foto: Familieskolen. 

     Vi arrangerer

• Besøg på museer.

• Skiftende udstillinger i rådhusets kantine.

• Årlig kunsttur med bus ud i landet, hvor vi 
besøger kunstnere  i deres eget miljø.

• Generalforsamling med spisning og lod-
trækning om årets indkøbte kunst.

• Hyggeligt samvær med nuværende og tid-
ligere kolleger.

Albertslund Kommunale Kunstforening

Elsebeth Altschuler ealtschuler.dk 

Elsebeth Altschuler ealtschuler.dk 

Læs mere om Albertslund Kommunale Kunstforening og hvordan du tilmelder dig på: 
www.medarbejdersiden.albertslund.dk/ansat-a-z/kunstforeningen-akk/

Albertslund Kommunale Kunstforening er for dig, der arbejder i Albertslund Kommune. 
Det koster kun 60 kr. om måneden at være medlem.

http://
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Info Kultur i november

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

Kroppedal Museum
24/11  Museet ved Vridsløselille Fængsel  

holder åbent 
Kom og se, læs og hør historier om fæng slet helt  
tilbage fra 1859. Der er ikke adgang til selve fængslet 
For alle fra 12 år og op.

 Søndag kl. 13.00-15.00

Albertslund Ridecenter
23-24/11 Vestegnsmesterskaber i Spring 
 Lørdag og søndag

Albertslund MusikTeater
FILMPREMIERER
31/10 Familien Addams: Halloween
 Kollision
 Terminator: Dark Fate
 3 Kvinder 

7/11 Ninna

14/11 Last Christmas
 Le Mans ’66
 Marianne & Leonard: Words of Love

21/11 Dronningens Corgi
 Selvmordsturisten
 Honningland

28/11 F for får: Fårmageddon
 Gud være lovet / Grâce à Dieu
 Jexi

ARRANGEMENTER/TEATER
5/11 The Choir of Man
 Tirsdag kl. 19.30

7/11 Jan Hellesøe: Forført
 Torsdag kl. 20.00

8/11 Jordens Indre
 Fredag kl. 19.30

10/11 The Show – A tribute to ABBA                  
 Søndag kl. 20.00

21/11 Linie 3 Juleshow 
 Torsdag kl. 20.00

22/11 Eugen Onegin (opera) 
 Fredag kl. 19.30

23/11 Rugsted & Kreutzfeldt 
 Lørdag kl. 20.00

26/11 Saudade – Back to Fado (ballet)
 Tirsdag kl. 19.30

Forbrændingen
1/11  Unge-Halloween: Askling, Gazéll, Mila &  

Urban Grrls
 Fredag kl. 19.00

2/11 Ida Wenøe + supp. Kom Vi Løber
 Lørdag kl. 21.00

8/11  Burning Witches + supp. Ivy Crown +  
Stud Inferno

 Fredag kl. 21.00

9/11 Hun Solo x Forbrændingen
 Lørdag kl. 18.00

15/11 Teenage Love + Spring & I
 Fredag kl. 21.00

16/11  Her Er Vi: Vigsø, Annelise, Karen Mukupa m.fl.
 Lørdag kl. 21.00

24/11 Live For Børn: Sille Krokodille Show
 Søndag kl. 15.00

29/11 Souvenirs
 Fredag kl. 21.00

30/11 Talk Town Albertslund
 Lørdag kl. 10.00

Albertslund Idrætsanlæg
6/11  Tilmelding til nye hold i babysvømning,  

vandaerobic samt intro- og teknikhold i  
svømning

 Onsdag på svømogfitness.albertslund.dk

16/11 Mikenta Upcoming Fighters
 Lørdag kl. 12.00-16.00
 Albertslund Stadion 

23/11 AIF Tennis Juleturnering
 Lørdag 
 Albertslund Stadion

24/11 MFK Dance dansestævne
 Søndag 
 Albertslund Stadion

30/11- Racekatten Juleudstilling 2019
1/12 Lørdag og søndag kl. 10.00-16.00. 
 Albertslund Stadion

Biblioteket
5/11  Rickshaw i snevejr: Oplev naboskab på hjul 
 Tirsdag kl. 16.00-17.30 
 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

5/11  DR KLUB KLASSISK: Beethoven 250 år 
 Tirsdag kl. 16.30

6, 13,    Krea for Børn med Billedskolen – 3. modul 
20/11  Onsdage kl. 16.00-18.00 
 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

14/11  Hvis Grønland river sig løs - 
 Debat med Martin Breum 
 Torsdag kl. 19.00 
 Herstedvester Forsamlingshus

17/11   Så tag mit hjerte  
- koncert med Tove Ditlevsens tekster

 Søndag kl. 15.00 
 Herstedøster Menighedsgård

19/11  Bogcafé 
 Tirsdag kl. 17.00-18.30

21/11   Verden set med andre øjne  
- foredrag med Rushy Rashid 

 Torsdag kl. 19.30 
 Herstedøster Forsamlingshus

23/11   Teater og Julehygge: Juhuu – det er regnvejr 
 Lørdag kl. 11.00 
 Herstedvester Forsamlingshus

24/11  Live For Børn: Sille Krokodille Show 
 Søndag kl. 14.00-16.00 
 Forbrændingen

25/11   Forfatteren om forfatteren:  
Dennis Gade Kofod om Martin Andersen Nexø 

 Mandag kl. 19.00-21.00

26/11   VOKS – planter med omtanke  
Rundvisning og workshop 

 Tirsdag kl. 15.00-18.00 
 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

27/11  Krea for Børn med Billedskolen – 4. modul
 Onsdag kl. 16.00-18.00 
 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

28/11  Musikalsk Legestue: Vi synger om jul 
 Torsdag kl. 10.00-10.30

28/11  Lydhør: Karoline Journal 5305 
 Torsdag kl. 19.00-20.00 
 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

30/11  Brætspil på Biblioteket 
 Lørdag kl. 13.00-16.00

GRATIS 

ENTRÉ

Musikskolen
1/11 Børnekoncert: RUMREJSEN
 For alle indskolingselever 
  Fredag kl. 9.00 og 10.15  

MusikTeatret

23/11 SMILLL Strygerkoncert  
 - leg, læring og musik for livet
 Lørdag kl. 15.00
 Bygning M, Liljens Kvt.
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