
Sandwiches og lagkager var på programmet, da beboercaféen Café 72 i 
Kanalens Kvarter for en dag blev forvandlet til Masterchef Junior. 
I efterårsferien konkurrerede 16 børn i grupper om at lave de bedste og 
flotteste sandwiches og lagkager. Caféen bliver drevet af en gruppe      
aktive beboere med støtte fra Albertslund Boligsociale Center, ABC, og 
den er etableret som et resultat af områdefornyelsen Syd 2020. 
Driftsgruppen eksperimenterer med forskellige typer aktiviteter, f.eks. 
er der både mulighed for en stille kop kaffe en gang om måneden, 
fællesspisning og andre aktiviteter.

Se hele filmen på http://youtu.be/_n-K9Awy8ls 
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Læs også artiklen om fremtidens skole i Alberslund, som over 150 mennesker i alle aldre kom med idéer til den 25. november, læs om 
Theraplay, som skaber læring gennem leg, tag med til mødrecafé på Herstedlund Skole, eller vind julegaver i december med Digital Post... 

Albertslund gik til valg… 

Af Joan Bendiksen, valggeneral og udviklingskonsulent i Økonomi & Stab 
Billeder af Mark Schiller, IT-Driftschef 

Masterchef Junior i Kanalens Kvarter...

Valget til kommunalbestyrelsen er 
vel overstået, stemmerne er talt 

op, og kandidaterne ved nu, hvem som 
kommer til at varetage det ansvarsfulde 
hverv som kommunalbestyrelsesmedlem 
de næste fire år.

Medarbejdere fra hele Albertslund Kommune gik til valg den 19. november, og der var stor opbakning og engagement omkring valget til 
Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet fra både politikere og ansatte. For det var en stor opgave, der skulle løftes… 

56 lokale politikkere og 53 ansatte deltog i arbejdet på afstemningsstederne, og 
til fintællingen var der 32 medarbejdere i fuld gang. Ud over dette var der fire 
politikkere, som samlede stemmer ind i hjemmet. Og Betjentene, Vagten, 
BS-Team Borgerservice, Madpedeller, Servicemedarbejdere på skolerne, 
Materialegården og Valgsekretariatet i Økonomi & Stab var på valgarbejde. 

Undervejs blev det til flere succeshistorier og hovedpiner…  I Albertslund 
Kommune blev der afgivet flere brevstemmer end ved sidste valg i 2009. 950 borgere i Albertslund valgte at brevstemme før valget i år, 
mens det kun var 463, der afgav deres brevstemme i 2009. Også valgdeltagelsen satte rekord i år, hvor 66,8 % af borgerne fandt vej til 
valgstederne. I 2009 var dette tal blot 60, 3 %. Vi havde en målsætning om, at stemmeprocenten i Albertslund skulle over landsgennem-
snittet ved sidste valg i 2009, og det nåede vi. Så det er rigtig positivt. Dog var valgdagen og dagene efter ikke uden udfordringer, bl.a. 
kæmpede vi med meget store stemmesedler, som var svære at håndtere. Og derudover kom Økonomi- og Indenrigsministeriet med en 
ændringsbekendtgørelse vedrørende ugyldige stemmer onsdag formiddag. Men når jeg ser tilbage på valget, har det helt sikkert været en 
stor oplevelse at være med og at opleve det store engagement fra alle medarbejderne.

Valget til kommunalbestyrelsen er nu vel overstået, stemmerne er talt op, og kandidaterne ved nu, hvem som kommer til at varetage det 
ansvarsfulde hverv som kommunalbestyrelsesmedlem de næste fire år. Vi ses til kommunalvalg igen i år 2017… Og indtil da kan vi se frem til 
både Europaparlamentsvalg den 25. maj 2014 og et folketingsvalg, som senest skal være afholdt i september 2015.



Fremtidens skole, SFO og klub i Albertslund... 

Over 150 elever, forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, politikere og forenings- og 
erhvervsfolk var mandag den 25. november samlet til idéværksted om fremtidens skole i 
Albertslund. Lysten, energien og entusiasmen til at deltage i og føde ideer til fremtidens 
skole og fritidsliv i Albertslund var enorm. Ideerne indgår nu i det videre arbejde med 
skolereformen i kommunen.

Præsten var der. Eleverne var der. Forældrene var der. Pædagogerne var der. Lærerne var der. Ny-tilflytterne var der. De 
"garvede" albertslundere var der. Skolelederne var der. Politikerne var der. Erhvervsfolkene var der. Foreningerne og kulturlivet 
var der. 

Derfor var der heller ingen grænser for de mange, gode, kreative og forskelligartede ideer til fremtidens skole og fritidsliv i 
Albertslund, som blev født og diskuteret, da Albertslund Kommune inviterede 'hele verden' til et anderledes ideværksted. 
Og lysten til at byde ind, deltage og få nye perspektiver på sine idéer var stor. Og det var energien i rummet også...

Her kommer du med på en kigger. Ideerne lanceres på www.albertslund.dk/skoleliv, hvor man kan følge med i arbejdet med 
skolereformen…

God energi i 
fremtidens skole



Borgmester Steen Christiansen samler op på idéværkstedet og takker for god 
energi og deltagelse. 

Kreativiteten og idérigdommen var stor. 

Alle generationer var med...

Elever deltog og arbejdede hårdt. Bl.a. mener de, at iPads skal spille en større rolle i fremtidens skole. 



Info

Læring gennem leg

Skolesnak og hygge - kun for mødre
Hvad sker der,  når 40 mødre diskuterer børn, pædagogik og skole? Rigtig meget! Det 
kunne et par glade arrangører konkludere efter mødrecaféen  på Herstedlund Skole. 
Alle skolens mødre fra 0. til 9. klasse var inviteret til café  med fællesspisning, hygge, 
snak og foredrag om skole-hjemsamarbejde en aften i november. De to initiativtagere, 
skolehjem-vejleder Mia Kaas og fritidsvejleder Rim Latif, fortæller:
”Den største succes var helt klart debatten , hvor rigtigt mange blandede sig og sagde 
noget. Det var en gruppe aktive mødre, der vendte og drejede de pointer, som 
oplægsholderen kom med. Og der var en stor åbenhed, også selvom de fleste ikke 
havde mødt hinanden før.”

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Moedrecafe

Bokse avispapir i stykker, puste sæbebobler og prikke dem i stykker, sang og leg med 
balloner er alle lege, som skal hjælpe Brøndagerskolens børn til at lære bedre. Legene 
er en del af et projekt med Theraplay, som psykolog Lene Andli Jensen har sat i gang. 
Theraplay-legene er et samspil mellem barnet, barnets kontaktperson og en vejleder, hvor 
de arbejder med kontakten og den sociale- og følelsesmæssige udvikling, som de ønsker at 
støtte op om og udvikle, og det gøres gennem leg: 

”Læring gennem leg betyder, at alle børn kan være med uanset udviklingsniveau, og i 
Theraplay arbejder man direkte ind i samspillet. Man snakker ikke om det, man siger ikke 
til barnet eller den voksne, hvordan de skal gøre, man er i det, vi leger sammen, her-og-
nu.” fortæller Lene Andi Jensen, der er psykolog på Brøndagerskolen. 
 
Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/theraplay 

 Vind julegaver med Digital Post 
Måske har du allerede opdaget det; i din e-mail-signatur, på stationen eller på ryggen 
af en af dine kolleger: Den nye kampagne for Digital Post er i fuld gang! I december kan 
du deltage i årets personale-julekalender! Hver hverdag frem til den 20. december 
udlodder vi en præmie til den, der kan svare rigtigt på dagens julespørgsmål. Du kan 
vinde koncert-, biograf- og badebilletter, gavekort til kød, grønt, musik og massage. Og 
fordi vi mener, at man bør dele sol og vind lige, udlodder vi naturligvis også en iPad.
 
Så hold øje med Medarbejdersiden frem til 20.december - så bliver det måske dig, der 
tager hjem fra arbejde med en ekstra julegave eller to...
Læs hele nyheden på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Julegaver


