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Du danske sommer, vi elsker dig!

Skybrud, hedebølge og EM i fodbold. Sommeren er i fuld gang, og feriens begyndelse kan snart

tælles i timer. Men lige inden vi alle læner os tilbage i liggestolene, pakker camping-udstyret og

kaster os ud i bølgen blå, byder Fugleperspektivet på sommerlæsning: Vi skal sige farvel til vores

kommunaldirektør, som har en lille afskedshilsen til os, vi skal vende endnu et skoleår med



Corona, vi skal fejre et jubilæum, og så løfter vi sløret for nogle af de spændende begivenheder,

der sker i og efter sommerferien. 

Læs om det hele her i denne måneds Fugleperspektiv. God læselyst!

Det sidste pip fra kommunaldirektøren
Til august stopper vores kommunaldirektør Jette Runchel efter næsten 15 år i kommunen. Hun

kom til Albertslund kommune i 2006 som børnedirektør og har de sidste 9 år været

kommunaldirektør. Men nu venter et nyt kapitel i Albertslund Kommune, når vi tager afsked med

kommunaldirektøren.

Se og hør Jette Runchels sidste gang i den grønne(/hvide) sofa her:

Barnedrømmen lever!
På trods af en lang vinter, en hård nedlukning og mange aflysninger, arbejdes der igen på, at

Albertslunds kendetegn Børnefestugen skal blive en realitet!

Arbejdsgruppen bag festugen holder netop nu stormøde, og efter en velfortjent sommerferie

mødes byens børn igen til fest og ballade i uge 37.

Så husk at sætte et stort kryds i kalenderen!
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Nøøj, det for børn!

Anni har arbejdet i Albertslund Kommune i 50 år
Langt fra alle jubilæer finder vej til Fugleperspektivet. Men det har fortjent både spalteplads og

flyvehøjde, at Anni Bodil Marie Jørgensen den 1. juni kunne fejre 50 års jubilæum i Albertslund

Kommune. 

Anni startede den 1. juni 1971 i Toftekærgård Børnehave, var siden i Børnehuset Birkelund,

derefter ansat i støttekorpset fra 1987 med arbejdsplads på Hyldagerskolen, hvor hun senere

blev ansat som pædagog i ”Buen” - og i dag er Anni pædagog i SFO’en på Herstedlund Skole.

Stort tillykke til Anni, som svarede sådan her på vores spørgsmål om, hvad der har været det

bedste i de 50 år i Albertslund Kommune: ”Det er svært at vælge noget ud som det bedste, for
der har været meget godt. Det værste må helt klart være lukningen af Hyldagerskolen”.



der har været meget godt. Det værste må helt klart være lukningen af Hyldagerskolen”.

Vi ønsker alle en god sommer og Anni tillykke med jubilæet. Det gør vi med billeder af Anni, som

på jubilæumsdagen fik besøg af borgmester Steen Christiansen, som hun har arbejdet sammen

med på Hyldagerskolen i sin tid. Og så skal I da ikke snydes for den fine ode, Anni fik fra

kollegerne i forbindelse med jubilæet.

Krisestyringen vil vi lægge bag os nu
I denne måneds voxpop har vi spurgt skoleleder på Egedalsskolen Flemming Hartmann om,

hvordan Covid-19 har ramt skolerne, og hvad hans håb for skolerne er for en normal hverdag

efter sommerferien. 



Hvordan har det været at drive skole som skoleleder det sidste år med COVID-19?

"Det har været et meget anderledes år. Vi havde nok alle håbet, at det ville være muligt at drive

forholdsvis normal skole efter at smittetallene over sidste sommer var faldet.

Men pludselig var der igen nedlukning, og derfra har skoleåret nærmest været akut håndtering af

de konstant ændrede betingelser, som skolerne har været underlagt.

Det har været udfordrende, at der er kommet nye vejledninger hver 14. dag. Oftest med

udmeldinger der har krævet stor omskiftelighed over weekenden, men i mange tilfælde også

med udmeldinger gennem pressen, som nok lovede borgerne mere, end man reelt kunne give

dem. Det har været en stor ledelsesmæssig opgave at håndtere, men i lige så stor grad

vanskelige vilkår at arbejde under for medarbejderne. At gå på weekend uden at vide, hvordan

undervisningen kan gennemføres mandag morgen, har været et vanskeligt vilkår."

Hvordan synes du, I har håndteret situationen med COVID-19?

"Generelt synes jeg, vi er kommet godt igennem COVID-19 situationen. Planlægningen har fyldt

meget, men kommunikationen omkring, hvordan vi håndterede situationen lokalt på skolerne,

har også været konstant under overvejelse. Vi har haft et godt samarbejde mellem skolerne og

forvaltningen, og der har været et fint råderum i forhold til at tilpasse håndteringen de lokale

forhold. Vi har oplevet en fantastisk forståelse for og opbakning til den lokale håndtering fra

forældrenes side.

Især den langsomme genåbning, hvor der pludselig opstår en lang række fortolkningsspørgsmål,

har været svær, og der har det været dejligt, at der har været opbakning til den måde, vi har

udmøntet genåbningen."

Hvad ser du mest frem til ved næste skoleår?

"Vi glæder os til at kunne være sammen med eleverne på helt normal vis. At kunne gennemføre

alle de arrangementer som vi ikke har kunnet det sidste år. Og så glæder vi os til lidt

forudsigelighed og at kunne rette blikket mod skoleudvikling og samarbejde. At vi kan mødes

hele vejen rundt – med elever, forældre, skolebestyrelse, pædagoger, lærere osv. bliver

fantastisk. Krisestyringen vil vi gerne lægge bag os nu."
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Lyt til Lunden
I takt med at Albertslund kan og skal rumme flere borgere, sætter vi fokus på Albertslund som

stedet at flytte til - hvad end du er til natur, kultur eller er vild med børneliv. Derfor kan du nu

høre første afsnit af vores nye podcast "Lunden"!

I vores podcast kommer vi vidt omkring i Albertslund - Peer Hansen viser dig rundt i Bakkens

Hjerte sammen med Emil Simonsen fra Suspekt, biolog Stephan Springborg viser dig

Herstedhøje og Vestskoven, vi vender musikken med Jeppe Skjold fra Forbrændingen og ser til

Børnefestugen med Marie Iversen... Og mange flere!

Så husk at give den et lyt, del videre og lær (måske) nye ting om din kommune. 

Lyt til podcasten her eller hvorend du plejer at lytte til podcasts.
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