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Se også en video fra Børnefestugen, en video hvor Rasmus Nøhr øver på Forbrændingen, et indslag om Albertslund i 
TV-Avisen og hør om en medarbejder, der skal holde sommerferie fem meter oppe i et træ...

Se det summer af sol...

Ganske vist forstyrres solen og biernes summen i øjeblikket af lidt regn og 

kølig blæst - men sommer er det med de lange lyse dage. Vi bliver lidt gladere 

og lidt lettere tilpas. Vi taler lidt mere med kollegaen og med sidemanden i 

bussen. Opgaverne skal afsluttes. Der er lidt tempo på, men det er tempo af 

den slags, som giver energi - for forude venter ferien, legen, friheden og glæ-

den ved at være sammen med dem, vi holder af.

 

I Albertslund er det på mange måder en historisk sommer, vi begiver os i kast 

med. Der er allerede nu indgået en budgetaftale for 2013 mellem Socialdemo-

kraterne og SF. Dermed er fundamentet for det kommende års budget lagt. 

Et fundament, som fortsætter linien med at sikre en robust økonomi og skabe 

et råderum, som kan sikre byens omdannelse. Under overskriften ”Albertslund 

2024” skal der lægges konkrete planer for byens fysiske udvikling, så kommu-

nen aktivt kan møde fremtiden. Budgetaftalen indebærer, at der er områder, 

hvor vi skal afvikle og områder, hvor vi skal udvikle. Så der venter nye udfor-

dringer og opgaver, når vi kommer tilbage fra sommerferie. 

Det er også sommeren, hvor hele renoveringen af gårdhavehusene i syd blev 

skudt igang - et spændende projekt med fokus på både nytænkning af boligerne og genbrug af materialer. Det er sommeren, 

hvor Centret i Albertslund blev solgt - og en særlig epoke i kommunens historie som ejer af et forretningscenter afsluttes. Det 

er en sommer, hvor Integrationsrådet for første gang afholdt en velbesøgt medborgerskabsdag, hvor rigtig mange frivillige bi-

drog til at gøre dagen mulig. Det er også en sommer, 

hvor eventyret endnu engang blev g jort levende i bør-

nefestugen - takket være en flot indsats fra pædago-

ger, lærere, forældre, børn og frivillige. 

 

Der sker noget i Albertslund Kommune - både noget, 

der skaber nye begyndelser og noget, som på bedste 

vis bevarer tilgange og aktiviteter, som har sit tydelige 

afsæt i byens grundlæggende identitet og historie. I er hver især på forskellig måde med til at gøre det muligt, så en stor tak for 

indsatsen. Nu er det er tid til at slippe arbejdslivet et øjeblik og give rum for vores egen personlige historiefortælling. Grib reg-

nen, vend ryggen til vinden og nyd sommeren - det er velfortjent.

De bedste hilsner

Jette

Nu er det tid til at slippe arbejdslivet et øje-
blik og give rum for vores egen personlige 

historiefortælling. Grib regnen, vend ryggen til vin-
den og nyd sommeren - det er velfortjent.

Af : Jette Runchel, konstitueret kommunaldirektør



“Jeg er blevet en bedre pædagog”

Ledere og medarbejdere i klubberne i Albertslund afsluttede den 15. juni kompetenceud-

viklingsforløbet SPUK med fokus på at styrke og målrette det pædagogiske arbejde. 

Deltagerne har været glade for forløbet.

KLUBBERNE AFSLUTTER
KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB

Det moderne børne- og ungdomsliv, konflikthåndtering og omsorgssvigtede børn og unge har været nogle af de temaer, som 

omkring 70 ledere og medarbejdere i klubberne i Albertslund har arbejdet med igennem et kompetenceudviklingsforløb. 

Forløbet har kørt siden september og blev afsluttet med en fælles markedsdag den 15. juni, hvor ledere og medarbejdere gav 

hinanden et indblik i, hvad de har lært på kurset. 

Kirsten Lyngs Jørgensen, leder i Klub Svanen, og Silas Awwad, klubmedarbejder i Klub Svanen, er begge glade for kompentence-

udviklingsforløbet: 

”Det har været spændende og inspirerende at arbejde med 

uvante ting og høre, hvordan de andre klubber arbejder, fordi 

der er meget forskelligt fokus i klubberne,” fortæller de. 

Hverdag i klubberne 
På markedsdagen skiftede klubberne til at præsentere en hi-

storie, case eller oplevelse for kolleger fra andre klubber, og 

medarbejderne fik mulighed for at lytte, få input og debattere 

de forskellige emner. 

Foto: Bruno Agerholm
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Voxpop

Hvad skal du lave i 
din sommerferie?

4 UGER TIL CALIFORNIEN
”På lørdag tager jeg 
med min mand og mine 
børn til Californien i 
fire uger. Det glæder 
jeg mig rigtig meget til, 
så skal den stå på na-
turoplevelser, svøm-

meture, ud at spise og afslapning.”
 

Pia Klittegaard,  

pædagog i Børnehuset Kastanjen

 

I KOMMUNENS SOMMERHUS 
”Jeg skal i et af kom-
munens sommerhuse 
sammen med min 
bedre halvdel og vores 
tre børn. Sommerhu-
set ligger i Ellinge Lyng. 
Det glæder vi os til. 

Det er første gang i mange år, at vi skal 
være herhjemme, så nu håber vi på bedre 
vejr, så vi kan få en god ferie.”
 

Louise Wandel,  

medarbejder i Borgerservice 

I EN HYTTE FEM METER  
OPPE I ET TRÆ

”Jeg skal op i et træ. 
Sammen med min fa-
milie tager jeg til No-
mandiet, hvor vi har 
fundet nogen, der har 
bygget en hytte fem 
meter oppe i et træ. Vi 

skal se på fugle, tale, spise og hvem ved 
hvad man laver i et træ. Det har jeg ikke 
prøvet før.”

Mette Seneca Kløve, 

chef for Center for Ledelse og Personale 

Albertslund malede TV-Avisen grøn

Medarbejdere fra Storagergård valgte for ek-

sempel at fortælle om et projekt, der skal un-

dersøge, hvordan de fastholder unge i klubben, 

mens Ungehuset Nord og Albertslund Motor-

sports Center fortalte om deres arbejde med 

familier og unge med særlige sociale behov. 

Over hele linjen blev der lyttet med stor inte-

resse, intensivitet og indlevelse, når kolleger 

fortalte om deres hverdag og de udfordringer, 

de oplever ude i klubberne. 

Værktøjer i hverdagen
Kompetenceudviklingsforløbet er blevet gen-

nemført på to hold: et for ledere og medarbejdere i Albertslund Syd og et for ledere 

og medarbejdere i Albertslund Nord. På den måde har det været muligt at tilrette-

lægge undervisningen, så det har taget udgangspunkt i behovene i Syd og Nord. 

Det fælles mål med kompetenceudviklingsforløbet har været at styrke og målrette 

det pædagogiske arbejde i klubberne, for eksempel ved at lære nye teorier, redska-

ber og værktøjer som kan bruges i det daglige arbejde: 

”På baggrund af kompetenceudviklingsforløbet har vi blandt andet besluttet, at når 

vi skal i gang med at arbejde med en ny ung i Klub Svanen, så skal netværkskortet 

indgå, som vi så bruger til at fastlægge den unges forhold til familie, venner, bekendte 

osv.,” fortæller Kirsten Lyngs Jørgensen.  

Hun støttes op af Silas Awwad: 

”SPUK har været fantastisk. Vi har lært en masse redskaber, som vi kan bruge, når vi 

skal arbejde med de unge. Vi har hver især gennemgået en selvstændig udvikling og 

en udvikling som et team. Jeg synes, jeg er blevet en bedre pædagog,” siger han. 

Kompetenceudviklingsforløbet blev afholdt i samarbejde med Socialt og Pædagogisk 

Udviklings- og Kursuscenter, og det var første gang, det blev afholdt i Albertslund.

SPUK har været fantastisk. Vi har lært en masse red-
skaber, som vi kan bruge, når vi skal arbejde med de 

unge. Vi har hver især gennemgået en selvstændig udvikling og 
en udvikling som et team. Jeg synes, jeg er blevet en bedre pæ-
dagog.

Til det netop afsluttede FN-topmøde i 
Rio blev Albertslundkonceptet, som 
kommunen er blevet udnævnt til Nor-
disk Energikommune for, udstillet og 
præsenteret. I den forbindelse dykkede 
TV-Avisen ned i Albertslund og var med 
borgmesteren på tur i det grønne Al-
bertslund - for at få et indblik i det lo-
kale miljøarbejde. Se indslaget og spar 
på vandet... 

Ser video på www.dr.dk/nu/nyheder#/

od/tv-avisen-1830/46111/26:06

Foto: Bruno Agerholm



Info

FORBRÆNDINGEN GØR
NØHR SOMMERKLAR
Spillestedet Forbrændingen ligger ofte hus til større danske navne, der bruger stedet til 
at øve, inden de skal ud på tour. I år har ikke været nogen undtagelse - op til årets som-
merturne har Rasmus Nøhr været forbi for at øve det setup, han møder ”festivalsdan-
mark” med. Det er der kommet en lille film ud af.

Bonusinfo: På samme måde har MusikTeatret netop lagt lokaler til Aqua, der skulle forberede deres sommeroptrædener.

Se video på www.provector.dk/showsingle.asp?epid=18317&iid=60

BØRNEFESTUGEN ER OG BLIVER 
ET EVENTYR
Siden 1984 har børnefestugen i Albertslund været et eventyr, der udspiller sig i juni 

måned i Kongsholmparken. I år ville eventyret ingen ende tage, da festugens tema 

også var ”eventyr”.

Se filmen og mærk den fantastiske stemning, lugt til bålene og pandekagerne og hør de mange børn synge, lege og grine.

Se videoen på www.provector.dk/showsingle.asp?epid=18290&iid=60

GRØNT REGNSKAB 2011 – SÆTTER VI
STADIG GRØNNE FODAFTRYK?
Forårets talgymnastik med kWh’er, tons CO2’er og økologiske %’er er ovre, og 

Grønt Regnskab 2011 er færdigt. Det grønne regnskab viser, hvordan livet i Al-

bertslund påvirker naturen og miljøet - altså de grønne fodaftryk vi sætter 

sammen med kommunens borgere og virksomheder.

Det grønne regnskab blev offentligg jort ved begivenheden ”Gønne fodspor” den 

21. juni, hvor Albertslund Centrum var lavet om til en grøn ”torveplads”.

Læs mere om arrangementet på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/GroentRegnskab2011

Næste “pip” udkommer i august - go’ sommer! 


