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Læs også om besøget af børne- og undervisningsminister Christine Antorini • “Albertslund Kommune går jorden 
rundt” • “Nephew hitter i Albertslund” • et indblik i at flere unge i Albertslund får en ungdomsuddannelse... 

I fokus: Sund mad til Albertslunds skolebørn 

I de sidste 30 år har Albertslund haft madordning i daginstitutionerne, som et led i at sikre sundhed til kommunens børn. Og nu 

er tiden kommet til skolerne. Skolemadsordningen gennemføres i første omgang som et pilotprojekt i seks måneder på Egelund-

skolen i foråret 2013.  Projektet skal være med til at afklare, om der kan udvikles et fælles madkoncept for skolerne i Albertslund.

Samtidig har et sundt og solidt middagsmåltid stor betydning for skoleelevers trivsel og sundhed og kan bidrage til at skabe 

gode forudsætninger for koncentration og indlæring. Derfor kan 

de ca. 500 elever på Egelundskolen købe Eat skolemad frem til 

sommerferien. 

Eat-boden på skolen er basen for det daglige arbejde med Eat. Den 

drives af en køkkenansvarlig og en Eat-lærer i fællesskab med de 

ældste elever. De ældste elever er med til at anrette maden og sørger for, at den bliver bragt ud til de yngste.

Eat skolemad produceres i et centralt storkøkken i København og transporteres derefter til skolen, hvor maden laves endelig 

færdig, så den kan sælges i Eat-boden på skolen. Det koster 21 kr. pr. portion for eleverne, og både elever og lærere kan bruge 

Eat tilbuddet. 

Eat Konceptet er kendetegnet ved:

• Sundhed og økologi: Menuerne er udviklet med fokus på ernæring og sundhed. Maden er lavet af sæsonens friske råvarer, og 

der er mål om 75 % økologi. 

• Mål om sundhedsfremme: Formålet med Eat er at bringe sundhedsfremme ned i børnehøjde og give børnene en madfaglig 

bevidsthed, kritisk sans og ballast.

• Verdensmad og halal: Maden er inspireret af kulinariske traditioner fra hele verden, og der anvendes altid halalslagtet kød.

• Elevinddragelse: Elever fra mellemtrinnet er med til at anrette maden og sørger for, at den bliver bragt ud til de små. Eat-

boden er basen for det daglige arbejde og salg. Den ledes af en køkkenansvarlig og en lærer i fællesskab med elever fra mellem-

trinnet.

• Lounge: De store elever har deres egen lounge, hvor de kan spise. 

• Brand: Eat skolemadskonceptet består af et gennemgående visuelt udtryk, der går igen på emballage, informationsmateriale 

og i spisemiljøet. 

Eat skolemadskoncept er oprindeligt udviklet af virksomheden KBH Madhus for Københavns Kommune, og projektet gennemfø-

res i et samarbejde mellem Albertslund Kommune, KBH Madhus og Egelundskolen.

... et sundt og solidt middagsmåltid 
har stor betydning for elevernes  

   trivsel og sundhed

Hør borgmesteren tale om omprioriteringer i forhold til velfærden

   

   
Hør borgmester Steen Christiansen i radioavisen på P4 (fra den 28. januar kl. 7.30), hvor han taler om 

vigtige elementer, hvis vi skal lykkes med at få den negative spiral brudt i forhold til ledigheden. 

Hør indslaget på: http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1397621#noPopup



Christine Antorini besøgte Albertslund

Mandag den 28.  januar var børne- og undervisningsminister Christine Antorini på 

besøg i Albertslund Kommune. Først var hun forbi Børnehuset Toftekær, hvor hun 

bl.a. hørte om bevægelse og it, og efterfølgende var hun på Herstedvester Skole, 

hvor hun bl.a. hørte om den nye skolestrategi ”Skole for Alle” og Campus Alberts-

lund. Besøget sluttede af med mad fra den elevdrevne kantine på Herstedvester, 

hvor 5. A havde tryllet ved kødgryderne.

Det var en glad og mæt minister, der forlod Albertslund Kommune efter besøg i Børnehuset Toftekær og Herstedvester Skole, 

hvor hun sluttede af med bruchetta, suppe og salater fra den elevdrevne kantine.

Ministerbilen rullede ind på parkeringspladsen ved Børnehuset Toftekær kl. 9.00, hvor leder Ulla Valentin Nielsen sammen med 

bl.a. borgmester Steen Christiansen og kommunaldirektør Jette Runchel tog imod børne- og undervisningsminister Christine 

Antorini. Ulla Valentin Nielsen tog ministeren med på en rundtur i den nye institution. 

Bevægelse er vigtigt
Og ministeren tog engageret imod de mange inputs fra den pædagogiske virkelighed og spurgte lystigt ind. Ikke mindst institu-

tionens arbejde med bevægelse g jorde indtryk:  

”Det er dejligt at se det store fokus på bevægelse, som de har her i børnehuset og i Albertslund Kommune. Bevægelse har stor 

betydning for sproglig udvikling og læring, så det godt at se, at man i Albertslund arbejder så aktivt med det. Det er også nogle 

fantastiske udearealer børnehuset har - det indbyder til bevægelse,” sagde Christine Antorini. 

Borgmester Steen Christiansen, børne- og undervisningsminister Christine Antorini og viceskoleleder på Herstedvester Skole Johnni Pedersen i dialog ved ministerbesøget. En række ele-
ver fra 1. klasserne tog imod ministeren med flag og gode spørgsmål. 

SKoLE for ALLE  
- også for miNistereN 



Efter 40 minutters rundtur i Toftekær, der også bød på indblik i udviklingsstra-

tegien på dagområdet og institutionens helt nyindrettede it-rum, drog ministe-

ren videre til Herstedvester Skole, hvor en række 1. klasses elever med flag tog 

imod sammen med viceskoleleder Johnni Pedersen.

På skolen fik Christine Antorini et indblik i indskolingen ved et besøg på Lærke-

længen. Hun hørte bl.a. om arbejdet med skolestrategien ”Skole for alle” med 

kompetenceudvikling af lærere og inddragelse af elever. Hun lyttede interesse-

ret til elevrådsformanden Søren Rembøll, da han fortalte, hvordan eleverne på 

Herstedvester selv har indflydelse på de valgfag, der tilbydes.

Broer mellem institutioner
Desuden hørte hun om Campus Albertslund og hæftede sig ved, at det var en god 

idé også at trække kulturinstitutionerne ind, som man gør her. Men også over-

gangene til ungdomsuddannelserne og samarbejdet mellem folkeskolerne og de 

videregående uddannelser lagde hun vægt på som et væsentligt område at have 

fokus på, hvis vi skal lykkes med at få endnu flere af vores unge gennem en ung-

domsuddannelse. 

Hun brugte erhverskolerne som illustration på det at kunne lære af hinanden og 

vigtigheden i at bygge ”broer” mellem institutioner i vores uddannelsesliv fra 

vuggestue til universitet. På erhvervskolerne er de ifølge ministeren enormt 

gode til at koble teori med praksis, så teorien bliver enormt konkret. Den viden og 

kompetencer vil man kunne have fordel af i andre institutioner. Det kunne være 

vejen til   et virkeligt ”Emil-eksempel” i folkeskolen, som statsministeren nævnte 

som eksempel på at forene matematik og sløjd i sin åbningstale i Folketinget...

Læs også Vestegnens artikel om ministerbesøget: 
http://dinby.dk/vestegnen/ministeren-en-tur-i-vestegnens-skolegaard

Foto: Bruno Agerholm

Nyheder fra 
medarbejdersiden

De Frivillige Blev FejreT…
Flere hundrede frivillige var samlet 
i MusikTeatret søndag den 27. ja-
nuar. Kommunalbestyrelsen havde 
inviteret de mange frivillige til et 

nytårsarrangement, som skulle samle alle de frivil-
lige, der gør et stort stykke arbejde i hverdagen – og 
dermed er med til at gøre en forskel for vores by. 

Arrangementet bød på tapas, vin og vand og musik af 
Jane og Shane (bl.a. kendt fra Niels Hausgaards 
shows i en årrække). Desuden tog standup-komiker 
Jan Gintberg de fremmødte med på en noget ander-
ledes tur i Albertslund.

vi CyKler Til ArBejDe
Så er det igen tid til at melde sig til kampagnen ”Vi 
cykler til arbejde”, hvor det gælder om at cykle til ar-
bejde i maj måned. 

Ud over frisk luft, god motion og øget velvære er der 
også spændende præmier på højkant. Tilmelding til 
”Vi cykler til arbejde” foregår på nettet. Der skal 
mindst 4 og højst 16 kolleger til at lave et hold. Prisen 
er 50,00 kr. pr. deltager (mindst 200,00 kr. pr. hold), 
som betales ved tilmeldingen. Sidste tilmeldingsfrist 
er den 19. april 2013.

Du kan tilmelde dit hold på www.vcta.dk fra primo fe-
bruar. 

HøringSSvAr – ny ADMiniSTrATion   
 133 høringssvar og 1 bilag er resultatet af høringen 
om den nye administrative organisation. 

Høringsfristen sluttede torsdag den 17. januar 2013, 
og alle indkomne høringssvar og bilag er blevet læst. 
På den baggrund er oplægget til den nye administra-
tive organisation ved at blive skrevet igennem. 

Kommunaldirektøren fremlægger den endelige sag i 
Økonomiudvalget den 5. februar og i Kommunalbe-
styrelsen den 12. februar.

___________________
Læs nyhederne på MEDArBEJDErSIDEN:
www.medarbejdersiden.albertslund.dk

Viceskoleleder på Herstedvester Skole, Johnni Pedersen, viser minister Christine Antorini vejen på  
skoleområdet...



Info

ALBErtSLuND KoMMuNE
går jordeN ruNdt
Næsten 300 medarbejdere er godt på vej rundt om jorden på gåben. Det svarer til 57.660.000 

skridt i alt. Hver medarbejder skulle i gennemsnit gå 6.000 skridt om dagen i hele januar 

måned for at nå målet, og indtil redaktionens slutning har vi gået fra Albertslund til Ohio. 

Vibeke Jensen fra Brøndagerskolen er én af de 300 medarbejdere, der er med i kampagnen 

som en del af holdet ”Brøndager 1”, og hun har været glad for skridtkampagnen.

NEpHEw HIttEr I 2620
 

Nephew hitter lige nu i radioen med”Klokken 25”. Det succesfulde band starter turné nu – 

og den er totalt udsolgt – ligesom den koncert, som de spiller på Forbrændingen den 16. 

februar. De heldige, der var smarte at sikre sig en billet i efteråret, kan nyde de populære 

toner i en proppet Forbrændingen. Vi andre kan i stedet f.eks. tage til Nikolaj Nørlund kon-

cert den 22. februar, og der kan man stadig nå at sikre sig billet. 

Næste “pip” udkommer i februar!! 

læs hele artiklen og hvad vibeke jensen siger på www.medarbejdersiden.dk/jordenrundt

læs mere og køb din billet på www.forbraendingen.dk

fLErE uNgE tAgEr EN uNgDoMS-
uddaNNelse i albertsluNd 
 

Både i Albertslund og i hele Danmark er der gennem de seneste år kommet mere fokus på, 

at unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi det har stor betydning for resten 

af den unges liv. 74 % af de unge i Albertslund, der gik ud af 9. klasse i 2007 kommer til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Det tal er steget til 81 % i 2010, og svarer til, at om-

kring 25 flere unge i Albertslund får en ungdomsuddannelse. Det viser de nyeste tal fra 

Undervisningsministeriet. 

læs hele artiklen og om initiativerne i Albertslund  på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/ungdomsuddannelse 


