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Læs også artiklen ”Verden er venlig...” om Albertslunds fem år som miljøcertificeret kommune • Se vidoen om vores miljøindsats • Se indslaget 
fra Lorry om hoppende sund mad på Albertslund Stadion • Læs om gode erfaringer med iPads i skolerne • Se Store Lederdag med paryk m.m....

Mens vi venter på forår...

I gamle dage var foråret tid til hovedrengøring - på en eller anden måde er den tradition rykket med over i vores ar-
bejdsliv. I hvert fald oplever jeg, at der både på rådhuset og decentralt er meget at gøre med store eller større opga-
ver, som vi gerne lige vil have på plads inden sommeren. Det summer af spændende arrangementer om demokrati, 
om skolestrategiens første år og om kommuneplan. Om borgerservice på biblioteket og jump food på stadion. Der er 
en letbane på vej til politisk behandling i 11 kommuner og regionen. Campus Albertslund har holdt sit første stor-
møde. Vi har lige fejret, at vi har været 100% miljøcertificeret i fem år. Vi sætter nye sundhedstiltag på dagsordenen i 
samarbejde med Ishøj Kommune og regionen. Vi forbereder  budget 2014 og laver digitaliseringsstrategi.  Der er rig-

tig meget i gang i den lille kommune, og det summer af liv og aktivitet. Det er lige til at blive rigtig glad af...

Ny administrativ organisering rykker tættere på
Fra at være en "papirsag" er den nye administrative organisering ved at rulle ud i virkeligheden. Direktører og chefer mærkede det først, 
men gradvist kommer det tættere og tættere på; og lige nu sidder de nye chefer og arbejder med beskrivelsen af deres afdelinger. De kigger 
på snitflader, laver aftaler og tegner et bud på organiseringer i afdelingen. Målet er, at de er færdige og organiseringen i den enkelte afdeling 
godkendt i løbet af april, så alle medarbejdere kan vide, hvor de hører til senest den 1. maj. 

Den nye organisering åbnede for to ledige positioner - en stilling som økonomi- og stabschef og en stilling som områdedirektør for børn, kul-
tur og velfærd. Stillingen som økonomi- og stabschef har været slået op, og jeg håber, den kan besættes allerede pr. 1. maj. Stillingen som 
områdedirektør slås op i slutningen af april med henblik på, at den kan besættes pr. 1. august 2013. KL' s konsulentenhed bistår ved ansæt-
telsen. Tidsplanen er:

Primo april: Interview med henblik på beskrivelse af profil. Ultimo april: 
Stillingen slås op. Ultimo maj: Samtaler. Endelig godkendelse af stillings-
besættelse i Kommunalbestyrelsen den 4. juni 2013.

Ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, to medarbejderre-
præsentanter valgt gennem KommuneMED, en afdelingschef, en direk-
tør, en kommunaldirektør og en leder (niveau 4). 

Branden i Frihjulet
Sidste tirsdag aften brændte Frihjulet. Det er forstemmende at kigge på de sortbrændte brokker, som ligger tilbage.  Det er også dybt be-
kymrende, at det bliver ved med de mange brande, og det er rigtig træls, at opklaringsarbejdet er så svært. 

Derfor var det meget positivt, at der fredag kom et lille gennembrud i opklaringsarbejdet, da politiet kunne varetægtsfængsle en ung mand 
som formodet gerningsmand. Politiet mener, at andre gerningsmænd fortsat er på fri fod, og der er derfor stadig brug for, at både I og bor-
gerne holder øjne og ører åbne, og rapporterer til politiet, hvis I observerer noget usædvanligt.

Rigtig mange mennesker var i aktion tirsdag aften og nat og onsdagen med for at afbøde konsekvenserne af branden, sikre tomten, og sikre 
at der også dagen efter kunne gives pasningstilbud til børn i naboinstitutionerne.  Der var beredskab og brandvæsen, der var direktører, 
chefer og institutionspersonale, der var teknikere, planlæggere, kommunikationsfolk, vagter og flere til. Situationen  viste, at vores bered-
skab virker supergodt, og at opgaverne løses i et tæt og koordineret samarbejde. Jeg vil gerne sige en stort tak for indsatsen til de mange, 
som bidrog. 

Af : Jette Runchel, kommunaldirektør

Det summer af  spændende ar-
rangementer  om demokrat i , 
om skolestrategiens første  år   

  og  om kommuneplan. . .



Albertslund er efter fem år stadig landets eneste 100% miljøcertificerede kommune...

Albertslund Kommune har været 100% miljøcertificeret i fem år. Albertslund er stadig  den 
eneste kommune i landet, der er miljøcertificeret. Det blev fejret torsdag den 14. marts på 
Albertslund Rådhus, hvor miljørepræsentanter og andre godtfolk var samlet. Her er en 
reportage fra dagen med en masse gode miljøhistorier.

VeRDeN eR venlig... 

Spis hvad der findes i naturen, hiv energi ned fra solen, den forsyner os med ti gange jordens nuværende energiforbrug. Miljø-
debatten er ikke, som i 70’erne, fuld af dystre dommerdagsprofetier, og selv om den sidste tønde olie skibes af sted engang i 
2050, så findes teknologierne til, at menneskeheden stadig kan få sine forsyninger også til den tid. 

Ovenstående var hovedpointen fra forfatter Tor Nørretranders, da Kommunens miljøfolk mødtes for at markere, at Alberts-
lund Kommune nu har været miljøcertificeret i fem år. Arrangementet, der blev holdt i Kommunalbestyrelsessalen, var da 
også alt andet end dystert. Det var faktisk muntret og med masser af miljøfaglig substans. 

10 gode miljøhistorier
De ca. 85 deltagere blev først præsenteret for otte ultrakorte  
historier om miljøarbejdet på kommunens arbejdspladser. Histo-
rierne viste fint, hvor stor forskel der i virkeligheden er på, hvad  
miljøarbejde vil sige, alt efter hvilken del af kommunen du  
arbejder i. Arbejder du på Albertslund Varmeværk er du med til at 
indføre lavtemperaturfjernvarme i hele Albertslund Syd. Det kunne Niels Hansen fortælle om. Arbejder du på Herstedlund Skole 
er du med til at indføre miljølæseplaner og miljøaktivitetskort, hvilket Joan Pedersen fortalte om. Arbejder du i en daginstitution 
laver du miljøpædagogiske aktiviteter med børnene. Pia Lind fortalte, hvordan Børnehuset Troldehøj graver forskellig slags af-
fald ned i forskellige huller og følger nedbrydningsprocessen år for år. 
 

Miljørepræsentanter m.fl. var mødt talstærkt op, da Albertslund Kommune den 14. marts fejrede, at kommunen har været 100% miljøcertificeret i fem år.  De lyttede blandt an-
det til en lang række gode miljøhistorier fra arbejdspladser rundt omkring i kommunen.

Spis hvad der findes i naturen, hiv 
energi ned fra solen, den forsyner  

 os med ti gange jordens nuvæ-        
 rende energiforbrug



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitte Larsen var en af otte medarbejdere, der fortalte en god miljøhistorie fra Albertslund Kommune. Hun fortalte om projektet Carbon 20, der 
handler om, at vi skal have mindsket CO2-udslippet med 20% - i det arbejde har vi involveret en lang række private virksomheder.

Efter de otte oplæg fortalte borgmester Steen Christiansen også en miljøhistorie om, hvordan det som borger er at vokse op i 
en kommune med fuld damp på miljø-kedlerne. Men vigtigst af alt; han fik sagt tak til miljø-ildsjælene for deres indsats og 
fremhævet den store ildhu, der lægges for dagen i det lokale miljøarbejde.  

Sidst men ikke mindst var det tid til dagens indbudte gæster ude fra. Anne Grete Holmsgaard, tidligere medlem af Folketinget 
og mangeårig miljø- og klimapolitisk forkæmper og så altså Tor Nørretranders.

Dagen sluttede efter en fælles frokost i kantinen, og miljørepræsentanterne drog hjemad med hver deres "goody bag" fyldt med 
økologiske godter. Den fik de, så de kan byde deres kolleger hjemme på arbejdspladsen på lidt godt, mens de fortæller om da-
gen, viderebringer borgmesterens rosende ord og vise den film om lokalt miljøarbejde, der er blevet lavet til lejligheden.
 
Du kan også se filmen ”3 gode miljøhistorier – en film om miljøarbejdet i praksis” ved at klikke på linket nedenfor:
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Medarbejderinfo/Miljoe.aspx

Albertslund Stadion har råbt "smut pomfrit" og sagt farvel til junkfood og god-
dag til det sunde jumpfood. I samarbejde med Nordeafonden, DGI, Kræftens 
Bekæmpelse, Københavns Madhus m.fl. har Albertslund Stadion derfor etab-
leret Danmarks første Jumpfood Café med salater, sunde sandwiches, grove 
burgere og smoothies. Væk er franske hotdogs og pommes frites.
Der er nemlig sport i sund mad...

           Se et indslag om Jumpfood fra TV2 Lorry her:  
           http://www.lorry.dk/arkiv/2013/3/7?video_id=77183 

Albertslund Stadion hopper ud i sund mad 



Info

Store lederdag meD HAt & pARyK
Torsdag den 7. marts var cirka 100 ledere samlet til Store Lederdag. 
Tune Kursuscenter lagde lokaler til dagen, som tog udgangspunkt i for-
tællingen om Albertslund. Det indebar bl.a. paryk, briller og svedbånd...

På dagen talte blandt andet borgmester Steen Christiansen om hans 
drømme og visioner for Albertslund i forlængelse af "Forstad på for-
kant" og "Albertslund 2024". Kommunaldirektør Jette Runchel blev in-
terviewet af Thorkild Olsen, der er direktør i Villa Venire, og indviede le-
derne i tankerne omkring netværksorganisering og hvilke forventninger det skaber til kommunens ledere. Inden frokost fik 
lederne mulighed for at deltage i et særligt gademøde, hvor de på skift skulle være både leder, medarbejder og borger med paryk, 
briller og svedbånd, og om eftermiddagen fortalte Thorkild Olsen om narrativ innovationsledelse.   
 
Se flere billeder på http://medarbejdersiden.albertslund.dk/PolitikOgLedelse/Store%20Ledergruppe/StoreLederdag2013.aspx 

Næste “pip” udkommer i april - god påske! 

GoDe eRFARiNGeR med ipadS
Udvalgte klasser i Albertslund Kommune har i skoleåret 2012/2013 været med i et pilotpro-
jekt, hvor de har haft iPads til rådighed i undervisningen. På Herstedvester Skole bliver 
iPads’ne brugt til at lære eleverne i 1.Z og 1.X om bogstavindlæring, begynderlæsning og de 
har lavet små film. På Brøndagerskolen har iPads’ne hjulpet eleverne til at få bedre koncen-
tration og på Det 10. Element indgår iPads’ne i den daglige undervisning. Erfaringerne er 
mange og positive, og brugen af iPads er blevet udvidet til næste skoleår.  

Læs mere om de mange erfaringer med iPads i Albertslund og se elevernes film, som de har lavet på deres iPads: 
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Ipaderfaringer 

FARVel til Jørgen viking
200 mennesker mødte op den 1. marts for at sige farvel til Vikingelandsbyens mangeårige leder, 
Jørgen Poulsen. Jørgen er bedre kendt som "Jørgen Viking", da langt de fleste yngre borgere i Al-
bertslund har mødt ham gennem deres besøg i Vikingelandsbyen.

Jørgen er lige nu i gang med at lægge sidste hånd på hans sidste formelle opgave, nemlig en bog 
som beskriver Vikingelandsbyens historie, og den pædagogiske tankegang der har været grund-
laget for dens virke gennem alle årene. Vikingelandsbyens Venneforening har nu taget Jørgen 
under sine vinger og udnævnt ham som æresmedlem af foreningen. 
 
Læs hele artiklen og se billeder fra receptionen på http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Farvelviking


