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Læs også  143 drømme om Albertslunds fremtid • Et indspark om varm luft • bliv digital ambassadør • og læs om børn, der lever 

som vikingerne g jorde om vinteren...

120 timers undervisning i ny it-arbejdsplads

Det er mandag morgen, og der sidder godt 10 medarbejdere klar i KB-salen. Birgitte haster ned ad trappen med sin bærbar pc 

under armen på vej mod endnu en undervisningsseance i Ny it-arbejdsplads. Inden længe fyldes KB-salen af gode råd og nye 

spørgsmål. I eftermiddag er det Heidi, der skal undervise i den nye udgave af 

Word. Siden september måned har digitaliseringscentret udbudt 120 timers un-

dervisning i Citrix og Office 2010. 

Lars er også i gang denne mandag morgen. Pc nr. 857 er i gang med at blive rein-

stalleret, så Charlie kan få de nye pc’er med ned i Borgerservice. Det ser ud til at 

blive en lang dag, for dobbeltskærmene driller, og passystemet skal testes for tredje. gang. Det er kritisk for dem, der skal ud at 

rejse i julen, hvis fingerskanneren til pas pludselig ikke virker. 

Telefonerne kimer i it-helpdesk – og det er ikke til julefest. Der er en bruger, der ringer om en Word-skabelon, der driller, og en 

anden bruger kan ikke huske, hvordan hun skal få sin mobiltelefon til at synkronisere post. Problemet med Word arbejdes der på 

mellem teknikerne i afdelingen og vores skabelonleverandør. Problemet med mobiltelefonen løses hurtigt med en vejledning. Der 

er nu overflyttet 1322 brugere til det nye postsystem.  

Det hele lykkes dog, og det er dejligt, at vi nu er mere end 2/3 igennem udrulningen.

Efter jul skal vi i gang med Jobcentret, Familieafsnittet og klubberne. De sidste 300 brugere forventes at komme over på ny it-

arbejdsplads i løbet af januar måned. Herefter vil vi i samarbejde med skolerne begynde at planlægge projekt ny it-læringsplads, 

så alle pc’erne på Albertslund Skolenet også kommer over på Windows 7 og får Office 2010 i løbet af 2013.

Af Henriette Krag, digitaliseringschef

Beredskabet fyrer den af...

Der er mange medarbejdere, der er med til at gøre Alberts-

lund til en god børnekommune – til børnenes by. Også bered-

skabsfolkene. Beredskabsinspektør Lars Emil Blok var i uge 

50 ude på skolerne for at give børnene gode råd til en sikker 

nytårsaften. Råd til hvad man skal passe på, når man har 

med fyrværkeri at gøre. TV2 Lorry var ude at følge seancen 

på Herstedøster Skole tirsdag den 11. december. 

Godt nytår – og pas på med krudtet.

Se videoen på 
www.lorry.dk/arkiv/2012/12/13?video_id=74592 

Telefonerne kimer i it-helpdesk 
– og det er ikke til julefest. Der 

er en bruger, der ringer om en Word-
skabelon, der driller…



Albertslund 2.0 tegnet af borgernes drømme og idéer... 

143 idéer til
fremtidens Albertslund
Byhaver. Brug solceller eller vindenergi til ny belysning ved cykelparkeringen ved  

stationen. Familieidræt. Grønne tage. Ungdomsboliger og kreative værksteder på 

Vridsløselille statsfængsel…

På de fem gademøder rundt om i byen kunne borgerne skrive deres ideer til byens fysiske udvikling på kulørte talebobler. Indtil 

videre er det blevet til 143 talebobler – og lige nu hænger de alle sammen i rådhusets forhal. Hvad er din idé? Kig forbi og skriv 

den på en taleboble i forhallen eller på www.albertslund.dk/voresby 

Foto af talebobler med borgernes idéer og drømme for Albertslunds fremtid.



Der bliver snakket meget om Albertslund version 2.0, men hvad betyder det egentlig? Er det ikke bare 

varm luft? Og hvor skal vi hen, du?

Projekter er ord på et stykke papir, gode intentioner – ja varm luft – indtil de bliver til noget. Sådan har en del det måske, når de 

igen og igen hører om Albertslund version 2.0. Sådan har jeg selv haft det nu og da, men når jeg så ser ind i alle de projekter, der 

ligger i pipelinen, så giver det mening; så er vi i virkeligheden ved at kridte banen op til Albertslund 2.0. 

Når 6000 almenboliger står over for at blive renoveret. Når grunden, hvor Hyldagerskolen lå, skal have nyt liv. Når Vridsløselille 

fængsel udfases og skal bruges til noget andet, der kan binde byen sammen på en ny måde. Når et nyt sundhedshus og super-

marked ser dagens lys i Albertslund Centrum.  Når letbanen i Hersted Industripark gør det hele meget lettere... og binder os 

sammen til resten af regionen på en ny måde...

... så er der vel tale om tegningen til Albertslund 2.0. Kan vi forene den nye hardware med den software, vi kender, hvor kreativitet, 

fællesskab og socialt ansvar er den ram, der skaber rum til udvikling, så bliver Albertslund 2.0 en "sællert".

 

I tirsdags så jeg Simon Kvamm i Clement Direkte på DR1. Det var egentlig ikke særlig spændende, men han sagde bl.a., at vi med 

alle de nye medier som Facebook og Twitter er blevet vores egne spindoktorer. Det kan han have ret i , for det hele handler om 

at skabe den gode historie om os selv. Og hvorfor det –  fordi den gode historie handler om noget, der lykkes. Og vi vil godt vise, 

at vi selv lykkes. 

Derfor – lad os i fællesskab være Albertslunds spindoktor. Eller i hvert fald være fælles om at fortælle, at Albertslund lykkes -  

være fælles om at fortælle den gode historie om Albertslund. På facebook, twitter, over en juleøl med vennerne eller i Politiken. 

Historien om den udvikling, der er i gang med nybyggeri og renoveringer, historien om børnefestugen, historien om Vestskoven 

med Herstedhøje, historien om Nephew på Forbrændingen, historien om kvaliteten i vores daginstitutioner – historien om den 

økologiske kommune. Den liste vidner da om et stort bind af bare gode historier om Albertslund. Bind 2 er på vej til at blive skre-

vet... - det kaldes også Albertslund version 2.0!!!        

Albertslund version 2.0
Af: Janus Enemark Nissen, Center for Ledelse og Personale



Info

Gå foran
– bliv digital før din nabo!
Slut med ringbind og rudekuverter! Med en digital postkasse kan du både modtage 
og sende post til det offentlige. Den digitale postkasse opretter du inde på Borger.
dk, og alle danskere skal senest til november 2014 have en digital postkasse. Digita-
liseringen betyder, at kommunen kan spare penge på porto, håndtering af breve og tid. Så lad os ansatte gå forrest i di-
gitaliseringen og inspirere venner, naboer og familien til også at blive digitale. 

Læs mere om den digitale postkasse på  
www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2012/Digitalisering/DigitalPostkasse.aspx 

I sne og slud skal
vikingen ud…
Vikingerne levede også, når det var vinter – dengang i vikingetiden. Men hvordan 
g jorde de, når frosten bed og sneen peb? Det vil Vikingelandsbyen vise byens børn i 
uge 2 og 3. Her kommer skoleklasser på vinterbesøg i Vikingelandsbyen og lærer om, 
hvordan vikingerne holdt varmen og fik mad, når varmegraderne nærmede sig nul. 

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2012/Kultur/VikingeJul.aspx 

Pippets redaktion ønsker alle en god jul og et 
knaldgodt nytår. Vi vender tilbage i den ene eller 

anden form i 2013.

Med venlig hilsen

Camilla, Kia, Mette, Mia, Katrine, 
Kenneth & Janus

Julen 2012


