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Læs også om at komme godt på vej fra børnehaven til skole • Læs om kick-off for nye netværksledere 
•Kom til en eftermiddag med overskriften "Det handler om tillid" • Og kom med langt ud i skoven.....

Lad os løbe sammen - for den gode sag...

Jeg løber af og til med en halv vind. Det indrømmer jeg gerne. Men den 31. maj løber jeg for den gode sag, når Albertslund Kom-
mune sammen med Make a Wish fonden står bag verdenspremieren på ønskeløbet i Albertslund. Overskuddet går til at opfylde 
ønsker for børn med livstruende sygdomme i Danmark. Jeg håber, at rigtig mange af alle jer vil bakke op om initiativet, løbe for 
den gode sag og være med til at skabe en god og begejstrende dag. 

Jeg har lige tilmeldt mig i weekenden - gå ind på hjemmesiden og gør det samme...!

Kommunen betaler dit startgebyr
Albertslund Kommune er samarbejdspartner og ønsker at støtte op om den gode sag – og inviterer derfor alle medarbejdere 
med til ønskeløbet søndag den 31. maj. Kommunen betaler startgebyret og derfor håber jeg, at mange af jer vil støtte op og 
tage familien med på en frisk søndagsløbetur, så løbet bliver en succes og måske kan blive en genkommende begivenhed, hvor 
vi kan vise vores grønne by frem.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. maj - efter løbet kan du får refunderet dit udlæg til startnummer ved at komme 
med kvitteringen til Ulla Brandt Lasson, der sidder på rådhuset, blok b, 2. sal, lokale 623 eller sende det pr. mail til ulla.lasson@
albertslund.dk    

Sisse Fisker skyder familiefesten i gang
Udover løbet i det grønne Albertslund er der fuld fart på oplevelserne. Studievært Sisse Fisker skyder løbet i gang. New Fit-
ness varmer op. Kalle B står for den helt store familiefest. Der er forfriskninger, musik fra scenen i centrum og meget mere. 

I sidste weekend var jeg til Grøn Dag på Materialegården og koncert med Suspekt på Forbrændingen. Der er noget særligt ved 
at opleve den by man arbejder i, på en anden måde end ellers. Vi har ret meget at byde på i Albertslund…

Søndag den 31. maj fra kl. 9.30 handler det om børn, motion, det grønne – og om at have en festlig dag sammen. 
Tilmeld dig og læs mere på www.ønskeløbet.dk  

Vi spiller rollespil i den store skov...

To gange om året er det hele bare lidt vildere i 
Vestskoven. Her samler alle SFO’er i byen sig og 
gør skovebunden levende, når de kæmper med la-
texsværd og –økser. 

Over 600 børn og voksne kæmpede den 21., 22. og 
23. april mod hinanden i et af årets to store rol-
lespilsslag. 

Pædagoger og medhjælpere gør det muligt – og 
børnene elsker det. Albertslund – byen designet 
til børn!

Se indslaget på www.tv-lorry.dk

Læs også artiklen på side 4!

Af: Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent

http://www.xn--nskelbet-44af.dk/Cms/
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/04/22?video_id=102743
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/2/3?video_id=100093
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/04/22?video_id=102743
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/04/22?video_id=102743


Godt på vej – fra børnehave til skole på en helt ny måde...

I Albertslund Kommune skal overgangen mellem børnehave og skole være tryg, 
gennemtænkt og lige for alle børn – uanset hvilken børnehave og skole det hand-
ler om. Det er hensigten bag en række nye tiltag, som afdelingerne Dagtilbud og 
Skoler & Uddannelse står bag. 

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE

Vigtige besøgsdage
I store og små netværk er der gennem det sidste halve år blevet arbejdet på en ny model for overgangen mellem 
børnehaven og skolen. Modellen afprøves for første gang i dette forår. 

Noget af det, der vækker særlig begejstring hos de involverede, er obligatoriske besøgsdage. Det betyder, at alle 
børnehavebørn har ret til at deltage i en besøgsdag på sin kommende SFO. Og det er med streg under ”ret”. 

Jes Stampe Molbech, pædagog i børnehuset Hyldespjældet, forklarer: ” Skiftet mellem børnehave og skole betyder 
meget i børns liv. Specielt når vi sender et enkelt barn afsted. Hvis vi har en gruppe på seks, der skal det samme 
sted hen, skal det nok gå, bare de har hinanden. For dem, der er alene, er det særligt vigtigt, at vi hjælper dem godt 
på vej.”

Første skoledag. Kan du huske den? Kendte du nogen på skolen, da du kom? Havde du været der før? Kom du sammen med dine 
bedste venner fra børnehaven - eller helt alene?

Nøgleordene er helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet.



Allan Laumann, afdelingsleder for indskolingen på Egelundskolen, har netop afholdt den første besøgsdag. Han for-
tæller rørt om en stor succes: ” Vi fortalte i virkeligheden ikke særlig meget til børnene, men tog imod og sagde her 
er vi, og når I kommer, får I meget mere at vide. Så sang vi årets sang og legede årets leg, som også er noget nyt, vi 
har sat i gang med overgangsprojektet. I år er det ’Ståtrold’ og sangen ’En kort, en lang’. Til sidst fik alle børnene et 
fællesbillede med hjem, som vi havde taget i løbet af dagen. Nu kan de gå hjem og kigge på kommende klassekam-
merater og voksne, de kommer til at møde i skolen.”

Tryghed for mor 
Der er ingen tvivl om, at de pædagoger, lærere, ledere og konsulenter, der står bag overgangsprojektet er glade for 
besøgsdagene og stolte af overgangsprojektet. Mere trimmet, mere strømlinet og mere kvalificeret er de forvent-
ninger, som de fagprofessionelle har til den vej, som børnehavebørn fremover skal betræde på deres vej til skolen. 

Men hvad siger de forældre, som har g jort sig de første erfaringer 
med overgangsprojektet?

Lena Veng Kristoffersen er både souschef i Børnehuset Lindegår-
den og mor til en datter i skolealderen, der var med på besøgsdagen 
på Egelundsskolen. Hun har positive erfaringer at give videre: 

”Som forældrer føler jeg, at skolen og SFO’en er klar til at møde mit barn. Det giver en stor tryghed. Da vi kiggede 
på billedet derhjemme, som Allan havde taget, viste det sig, hvor mange børn min datter allerede kendte. Det er 
godt, for venskaber er ekstremt vigtige i den alder. Og så er det fint, at hun allerede nu kan sætte et ansigt på de 
voksne, hun skal være sammen med. ”

Overgangsprojektet evalueres i løbet af 2015 med mulighed for justeringer – hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
Læs mere på medarbejdersiden under dagtilbud 

Som forældrer føler jeg,      
at skolen og SFO’en er                         

  klar til at møde mit barn...

Nysgerrig på overgangsprojektet? Læs mere på medarbejdersiden under dagtilbud 
Eller kontakt: Karen Gregers, pædagogisk udviklingskonsulent (karen.gregers@albertslund.dk).

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/raadhus/afdelingssider/dagtilbud/overgange/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/raadhus/afdelingssider/dagtilbud/overgange/


Info

KICK-OFF FOR NYE NETVÆRKSLEDERE
April har været særlig. Dronningen fyldte 75. Og en ny netværk-
slederuddannelse blev skudt i gang. Magrethe blev hyldet fra 
balkonen. De kommende netværksledere fik applaus i KB-salen til et 
første kick-off arrangement. 

Torsdag d. 9. april: Tyve potentielle netværksledere og deres 
nærmeste leder var mødt frem for at få den første smagsprøve på 
et omfattende uddannelsesprogram. Nogle med forhåndsviden og  
allerede med idéer om fremtidige netværk. Andre med et helt åbent 
sind.

Rikke Møller, teamleder for IT og Udvikling på Albertslund Bibliotek, 
havde høje forventninger: "Jeg glæder mig og er nysgerrig..."
         Læs hele artiklen på medarbejdersiden

Næste “pip” udkommer i majl

ROLLESPIL I VESTSKOVEN
 
For niende år i træk blev der afholdt  tre dage med rollespil for ca. 600 børn i Vestskoven, som du også kunne se et indslag  
fra Lorry om på side 1...

Der ligger en kæmpe indsats bag arrangementet. Det er Albertslunds 
dygtige og engagerede SFO pædagoger og medhjælpere, som koordi-
nerer indsatsen og lader børnene opleve eventyrlandet "Ganubien". 

Børnene blev klædt ud som både krigere, healere og handlende. Her 
skulle de samarbejde med børn på tværs af kommunen, kæmpe, spise 
og lege sammen. Imens hele Vestskoven blev omdannet til et fantasi 
univers og legeplads med historier, prinser, prinsesser, drabelige rid-
dere, kloge troldmænd, og onde hekse og trolde.  

Læs mere på Albertslund Posten.

DET HANDLER OM TILLID 
Sæt kryds i kalenderen og mød op til en spændende og lærerig eftermiddag i tillidens tegn, mandag d. 4. maj. kl. 14:00-16:00 
i Rådhusets kantine. 

Vi vil på workshoppen blive klogere på, hvordan vi kan arbejde tillidsbaseret, og prøve det af i praksis. 
Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.   

        Læs mere og se programmet på medarbejdersiden

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netv%C3%A6rkstedet/aktuelt-i-netvaerksstrukturen/kick-off-for-nye-netvaerksledere/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netv%C3%A6rkstedet/aktuelt-i-netvaerksstrukturen/kick-off-for-nye-netvaerksledere/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netv%C3%A6rkstedet/aktuelt-i-netvaerksstrukturen/kick-off-for-nye-netvaerksledere/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/netv%C3%A6rkstedet/aktuelt-i-netvaerksstrukturen/kick-off-for-nye-netvaerksledere/
http://albertslund.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PL&Date=20130926&Category=ALBERTSLUNDPOSTEN&ArtNo=926009998&Ref=PH
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-saa-er-der-krig-i-skoven/Lokale-nyheder/20150423/artikler/704289792/1003
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-saa-er-der-krig-i-skoven/Lokale-nyheder/20150423/artikler/704289792/1003
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-saa-er-der-krig-i-skoven/Lokale-nyheder/20150423/artikler/704289792/1003
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2015/invitation-til-workshop-i-tillidsbaseret-ledelse/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2015/invitation-til-workshop-i-tillidsbaseret-ledelse/

