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Læs også om revitaliseringen af Forpligtende dialogstyring•Albertslunds andel i et europamesterskab• en utopisk 
debat• og bliv inviteret med til Musikskolens udgave af Mozarts "Tryllefløjten"

Elevbyrådsdag: Det ender med en multikulturel skulptur

Andreas, Jakob, Baran og Andreas går i 6.Z på Her-
stedvester skole. De er ikke bare borgere - de er 
medborgere, der deltager aktivt i demokratiet. 

Deres forslag om en multikulturel skulptur blev ved-
taget på elevbyrådsdagen den 2. februar. I videoen 
kan du høre deres tanker om, hvordan det er at del-
tage i demokratiet og hvorfor de synes der skal opfø-
res en multikulturel skulptur i Albertslund.

Albertslund i børnehøjde – de får demokratiet ind med 
skolemælken!!

Se også klippet på vores facebook; 
https://www.facebook.com/albertslundkommune

Af: Kommunikationsenheden, Katrine, Janus og Daily

Albertslund på de sociale medier – hvorfor?

I flere år har Albertslund Kommune haft en facebook-side. Vi er begyndt at arbejde mere og mere ambitiøst med 
den. Men hvorfor er vi egentlig på de sociale medier?

Hvorfor er vi på de sociale medier? 
Vi er begyndt at intensivere vores brug af sociale medier og en strategi for vores brug af og tilstedeværelse på 
de sociale medier er på trapperne. Altså kommer I til at se mere af os på Facebook, Instagram og Twitter.

På Facebook har vi mulighed for at gå i dialog omkring tiltag i kommunen. Vi kan snakke om spændende 
begivenheder og store events, små kulturtiltag, som borgere ville kunne have glæde af at deltage i. Vi kan brande 
os som en god kommune for børn og deres familier, som f.eks. at zoome ind på elevbyrådsdagen og børnefestugen.

Medarbejdere kan gøre borgerservicen mere synlig, sætte ansigt på kommunens mange medarbejdere og alt det 
andet, der hører til dét at bo, leve og arbejde i Albertslund Kommune.  I vil også opleve, at vi taler et andet sprog 
på de sociale medier. Det er  letlæseligt og uformelt. Men det betyder ikke, at vi mister vores professionalisme - 
selvom vi er nærværende.

På Twitter og Linkedin kan vi udfolde vores grønne profil, sætte en dagsorden og netværke med nuværende 
og potentielle samarbejdspartnere. Vores tilstedeværelse her kan tydeliggøre og udbygge vores position som 
førende kommune indenfor bl.a. lys, energirenoveringer og Smart City teknologi.  

Hvordan kan du hjælpe? 
Vi leder altid efter spændende historier til især Facebook. Så hvis du kender en borger, f.eks. en ung, der er god 
til at spille et instrument, en atlet der  løber lidt hurtigere end andre atleter eller har en særlig og god historie, 
må du altid gerne give os et praj. Ligeledes hvis din arbejdsplads har nogle gode historier eller events, som den 
almindelige borger ville sætte pris på. Skriv til os! 

Send os en mail på kommunikation@albertslund.dk 

https://www.facebook.com/albertslundkommune/videos/vb.134551146600666/933163490072757/?type=2&theater
https://www.facebook.com/albertslundkommune/videos/vb.134551146600666/933163490072757/?type=2&theater
https://www.facebook.com/albertslundkommune/videos/vb.134551146600666/933163490072757/?type=2&theater
https://www.facebook.com/albertslundkommune


Forpligtende dialogstyring 2.0  

Kommunen har revitaliseret og moderniseret den forpligtende dialogstyring som er ramme for 

den dialogbaserede tilgang til ledelse, styring og samarbejde - som Albertslund er kendetegnet 

ved. Her opfordrer kommunaldirektør Jette Runchel til at tage en forpligtende dialog om vigtige 

spørgsmål, der har betydning for hverdagen... 

I 2007 var kommunaldirektør Jette Runchel med til at udvikle redskabet og fortæller her om arbejdet med at mo-
dernisere forpligtende dialogstyring:

"Moderniseringen har taget udgangspunkt i, at vi grundlæggende stadig mener, at den forpligtende dialogstyring 
er et godt redskab, som er solidt forankret i vores organisation. Det er den sammen med vores værdier. Der er 
sket en hel del i organisationen siden udviklingen af redskabet i 2007, men forpligtende dialogstyring er stadig 
relevant, og nu har vi det i en moderniseret udgave."

"Et eksempel på hvor man kan bruge Forpligtende dialogstyring er, når man vil tage hul på samtalen om kerneop-
gaven på den enkelte arbejdsplads. Kerneopgaven er oppe i tiden måske fordi den er et svar på nogle af de mange 
forskelligartede krav og forventninger, vi møder i hverdagen - både fra kollegaer, ledere, borgere og samarbejds-
partnere. Kerneopgaven rejser spørgsmålet om, hvorvidt vi kan blive skarpere på, hvad der er kernen i vores op-
gave for og med borgerne? Og dermed blive dygtigere til at fokusere og prioritere?"

Tilgangen om forpligtende dialogstyring kan være afsættet for en god og forpligtende dialog om disse store men 
vigtige spørgsmål.

Find det nye materiale om forpligtende dialogstyring på medarbejdersiden under organisation - ledelse.

FORPLIGTENDE DIALOGSTYRING MODERNISERET

http://www.medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/ledelse/forpligtende-dialogstyring/


DEBAT OM UTOPIEN 2620

”Når jeg skal snakke med journalister, mødes vi altid i Vestskoven eller lignende. Aldrig 
i centret, så ved man, hvad indledningen til artiklen bliver”, sagde borgmester Steen 
Christiansen tirsdag aften til paneldebat i kommunalbestyrelsessalen, hvor snakken 
bl.a. gik på, hvordan Albertslunds oprindelige utopi lever videre. Det var ikke kommu-
nalbestyrelsen, der mødtes, men derimod biblioteket, der havde indbudt til en panel-
debat om utopier i Albertslund med afsæt i det litterære værk Utopia af Thomas 
More.

 

På baggrund af bibliotekets udstilling om værket var et panel indbudt til at diskutere 
utopier i Albertslund i dag og i fremtiden. Udover borgmesteren bestod panelet af 
Nan Dahlkild, lektor og ekspert i utopier og arkitektur, Gitte Mikkelsen, etnolog med 
speciale i fremtidens boformer og Jannie Schjødt Kold, journalist og beboer i bofæl-
lesskabet Lange Eng i Albertslund. 

I løbet af aftenen blev panelet fodret med citater fra Utopia af skuespiller Christian 

Steffensen. Det 500 år gamle værk lød på fascinerende vis nogle gange som noget, 
der kunne være skrevet i dag af fx Alternativet: ”Ligesom vi andre deler de [indbyg-
gerne i Utopia] døgnet i 24 lige lange timer, men arbejder kun i de seks; tre før mid-
dag, hvorefter de spiser frokost. Efter frokosten hviler de to timer, og når de så igen 
har arbejdet tre timer, slutter de med hovedmåltidet. Nattesøvnen er på 8 timer.” 
Det sidste blev læst højt til en prøvende latter fra salens ca. 50 publikummer.

Fortsættes - læs hele artiklen på medarbejdersiden

Albertslund har andel i 
europamesterskab 

Når den førende erhvervsavis Fi-
nancial Times netop har udnævnt 
Greater Copenhagen, der omfatter 
alle kommuner og regioner på Sjæl-
land og i Skåne, som Europas bed-
ste og meste erhvervsvenlige om-
råde, har Albertslund Kommune en 
betydelig andel. Det har vi, fordi vi er 
initiativtager til lyslaboratoriet 
DOLL - har lagt veje og stier til rå-
dighed til testmiljøer for virksom-
heder og forskning. Det har skabt 
stor opmærksomhed, trukket et 
hav af delegationer til – og g jort 
det interessant for bl.a. den ameri-
kanske teknologigigant Cisco at en-
gagere sig.

Konkurrenter får baghjul
Det lægger Financial Times vægt på 
– og det har altså fået det ambi-
tiøse erhvervssamarbejde og brand 
Greater Copenhagen til at overhale 
områder som Stockholm og Ham-
borg, som vi normalt sammenligner 
os med, når det drejer sig om at 
være attraktiv for udenlandske in-
vesteringer, talenter osv.

Læs mere om europamesterska-
bet; http://www.tv2lorry.dk/arti-
kel/europamester-koebenhavn-
bedst-til-udenlandske-investe-
ringer  

Biblioteket har i øjeblikket en udstilling, der udspringer af Thomas 

Mores 500 år gamle klassiske værk, Utopia. Tirsdag den 16. februar 

havde biblioteket i den anledning inviteret til debat om utopier i 

Albertslund i dag og i fremtiden. Her kommer du med i debatten...

Når jeg skal snakke med journalister, mødes vi altid 
i Vestskoven eller lignende. Aldrig i centret, så ved 
man hvad indledningen til artiklen bliver...

http://www.medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2016/utopisk-debat/
http://www.tv2lorry.dk/artikel/europamester-koebenhavn-bedst-til-udenlandske-investeringer
http://www.tv2lorry.dk/artikel/europamester-koebenhavn-bedst-til-udenlandske-investeringer
http://www.tv2lorry.dk/artikel/europamester-koebenhavn-bedst-til-udenlandske-investeringer
http://www.tv2lorry.dk/artikel/europamester-koebenhavn-bedst-til-udenlandske-investeringer
http://www.tv2lorry.dk/artikel/europamester-koebenhavn-bedst-til-udenlandske-investeringer
http://www.greatercph.dk/


Info

Næste “pip” udkommer i marts

http://musikskolen.albertslund.dk/

