
PIPPETMarts/apri l2017

Marts blev til april, men her kommer Pippet alligevel flyvende. Læs om 20 år med sød læsning for 3. klasserne. Læs om Herstedlund Skoles 

samarbejde med Albertslund Boligsociale Center om skibe. Find cyklen frem sammen med kollegerne og tag til Grøn dag sammen med familien.

Der er så fuld af sjov, inde i en skov...

Det er 50 år siden, at det første træ blev plantet i 
Vestskoven. Tillykke til dig, kære Vestskov - du har glæ-
det mange gennem 50 år nu. Børn og voksne har gen-
nem årene haft utallige fantastiske oplevelser.

Også de sidste tre dage, hvor over 600 børn og voksne 
fra byens SFO'er traditionen tro har spillet rollespil og 
g jort skovbunden i Vestskoven levende - og måske 
g jort en løber eller en hundelufter lidt bange. Se en lille 
film fra forårets rollespil - det er en lille øvesekvens, 
hvor tre "orkepiger" fægter mod hinanden 

Se klippet på: 

http://www.provector.dk/video/?p=41888&cid=60&pl=0 

"Vi cykler til arbejde" er en kampagne som skal få flere op i cykelsadlen. I Albertslund Kommune går vi forrest når 

det drejer sig om den grønne dagsorden og sundhed, og derfor vil vi gerne støtte op om kampagnen i håbet om, at 

vi kan være med til at skabe et renere miljø og mere sundhed for den enkelte. 

Vi cykler til arbejde er noget vi gør i fællesskab og derfor 

skal der dannes hold af 4-16 deltagere. Man teamer 

op med sine kolleger, og det er ikke vigtigt om man 

cykler 2 km eller 20 km – alle kan være med. Er man til 

konkurrencer kan man selvfølgelig konkurrere om, hvem 

der har cyklet længst, hvem der har flest cykeldage osv. Med high-fives, skulderklap og hjælp med luftpumpen skal 

vi motivere hinanden til at cykle. Er det ikke nok har Cyklistforbundet stillet præmier på højkant, som man kan vinde 

blot ved at deltage eller cykle som en gal.

 
Husk at:

• der er badefaciliteter på rådhuset og flere andre af kommunens arbejdspladser

• alle cykelkilometer tæller, hvilket betyder, at man meget gerne må cykle til stationen for at tage toget videre

• træer og buske springer snart ud og booster dit humør

• fuglefløjt høres bedst fra cyklen

• smile til dem du møder

 

Vi cykler til arbejde cykler afsted i perioden den 1.-31. maj og der er tilmelding på Vi cykler til arbejdes hjemmeside 

www.vcta.dk. Albertslund Kommune betaler de 60 kr. det koster pr. person at deltage. Har du spørgsmål til 

kampagnen så kontakt Anders Keldorff fra Trafik & Natur, tlf. 43 68 68 03, mail: Anders.Keldorff@albertslund.dk. 

Albertslund Kommune betaler de 
60 kr. det koster pr. person at 
deltage...

 Deltag i Vi cykler på arbejde...
Af; Anders Keldorff, trafikplanlægger
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20 år med bolsjelæsning...

208.527. Så mange sider har 3. klasserne i Albertslund læst i løbet af to uger i marts. Det blev 
fejret i Musikteatret onsdag den 29. marts, hvor de over 300 elever var samlet. Bag den søde 
læsekampagne ”Bolsjelæsning” står Albertslund Bibliotek. Den er med til at styrke børnenes 
læsning – belønningen er et bolsje for hver 50 sider, eleverne læser. 
 
På Albertslund Bibliotek er de rigtig glade og stolte over Bolsjelæsningen, som de selv har opfundet for 20 år siden. 
Ja, det er faktisk et lille jubilæum i år - men det holder stadigvæk; for det at kunne læse går aldrig af mode. Det 
bliver aldrig mindre vigtigt for at kunne klare sig.

Med bolsjelæsningen får børnene en masse ideer til gode bøger, de kan læse – og så har biblioteket et mål om at 
understøtte, at børn i Albertslund bliver bedre og gladere læsere, og dermed i et livsperspektiv får bedre mulighed 
for at uddanne sige og få et godt liv. 

Alle 3. klasser i Albertslund Kommune har også i år været med i bolsjelæsningen. Det vil sige 14 klasser med i alt 319 
læseheste.

Som et led i kampagnen har alle været på besøg på børnebiblioteket og fået masser af læsetips, efterfulgt af to 
uger, hvor de har læst alt, hvad de kunne – og onsdag den 29. marts blev det så afsløret hvor mange sider, de tilsam-
men havde læst. Hele 208.527 sider.

Borgmesteren holdt tale, hvor han roste det søde læseinitiativ.  Og han var mødt op i orange sko og sin yndlingsbog 
fra barndommen, Tintin i Tibet, under armen – en af de små læseheste roste ham for det festlige fodtøj – ”seje sko, 
borgmester” lød det gennem salen.

Nu handler det bare om at holde læseglæden i live derude...  

BIBLIOTEKET STÅR BAG SØD LÆSNING I ALBERTSLUND



Efter mange timers arbejde i Modelværkstedet kunne elever fra Hersted-
lund Skole gå fra Kanalens Kvarter med deres egne sejlklare sumpbåde i 
hånden.

Eleverne har det 
sidste års tid 
arbejdet på, sam-
men med et hold 

af frivillige håndværkere og teknikere, at bygge hver deres fjernstyrede båd 
helt fra bunden. Det har krævet koncentration, problemløsning og brug af 
maskiner. 

Der er blevet skåret, slebet, samlet, loddet, malet og meget andet.
”Vi har udviklet båden i løbet af året” fortæller Flemming Dahl, der er finme-
kaniker og Modelværkstedets initiativtager. ”Den båd, vi byggede sidste år, 
kunne ikke sejle på kanalen i Albertslund, fordi planter og andet satte sig i 
propellen. Derfor blev det en sumpbåd fra Florida, der blev dette års op-
gave”.

SKOLEELEVER BYGGEDE SUMPBÅD
Et samarbejde mellem Herstedlund Skole, Albertslund Bolig-
sociale Center og aktive medborgere skal fremme unges lyst 
og evner til at arbejde med naturfag 

Det alternative læringsrum "Modelværkstedet" er et samarbejde mellem Herstedlund Skole, Albertslund Bolig-
sociale Center og aktive medborgere. Værkstedet er støttet af TrygFonden og eksperimenterer med, hvordan 
folkeskolen og civilsamfundet sammen kan fremme unges lyst og evner til at arbejde med tekniske fag. Mod-
elværkstedet ligger i boligområdet Kanalens Kvarter og tilbyder eleverne et alternativt læringsrum og en slags 
mesterlære.

Frivillige fagfolk står klar til nye elever  
Engagementet i Modelværkstedet er stort, såvel hos skolens ledelse, hos eleverne og hos de frivillige. De fem friv-
illige undervisere, der har forskellige tekniske baggrunde, gør nu klar til seks nye elever fra Herstedlund Skole.
 
Hør to elever fortælle, hvordan det er at gå i skole i Modelværkstedet 
[Find det også på: https://www.youtube.com/watch?v=3USeWNofdJ4] 

Der er blevet skåret, slebet, 
samlet, loddet, malet og meget 
andet...

Det næste hold af netværksledere skal findes, og vi håber du har lyst til at være med! 
Er du nysgerrig på, hvordan vi i fællesskab skaber nye veje for velfærd, og ser du værdien i tværgående 
løsninger? Så er er du måske én af de nye netværksledere i Albertslund Kommune. 
Hvor end du er ansat i organisationen – på rådhuset eller fx i en daginstitution, på jobcentret eller 
i genoptræningen, har ledelsesfunktioner eller ej, så kan du ansøge om at blive deltager på det nye 
uddannelseshold.  

Hvis du har lyst til at vide mere om uddannelsen, hvordan du ansøger og om netværksbaseret arbejde i 
Albertslund Kommune, så klik her og læs mere under fanen ”Netværkslederuddannelsen 2017”. 
 
Vil du videre mere om hele den netværksbaseret organisation (NBO), så gå ind på medarbejdersiden 

ER DU KOMMUNENS NYE NETVÆRKSLEDER? 

https://www.youtube.com/watch?v=3USeWNofdJ4
http://www.medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/sekretariat-for-netvaerksstrukturen/hvorfor-netvaerk/
http://www.medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/sekretariat-for-netvaerksstrukturen/hvorfor-netvaerk/


Info
Næste “pip” udkommer i maj 

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

LYS! 
- fra Ole Rømer til DOLL

Leg med røg, lys og viden: Kom indenfor i 

mørket og gå klogere ud i forårssolen.

DN Albertslund, Natur og Ungdom, Naturgruppen, Albertslund Lokalhistoriske Forening, St. Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening, Supercykelsti, HOFOR, Glostrup 
Albertslund Produktionshøjskole, Byhaven 2620, Foreningen bag Drivhuset, Albertslund Biblioteker, Sundhedsrådet, Albertslund Stadion, Nyttehaveforeningen, Biavler Ole 
Samuelsen, Grennessminde, Dyregården Toftegård, 4H, Kulturøkologisk Forening, Agenda Center Albertslund, Materialegårdens og Genbrugsstationens medarbejdere, 
Ungecenteret, Albertslund Forsyning, Albertslund Delebil, Astrup cykelcenter, Grøn Hverdag, Beredskabsforbundet, KFUM Spejderne, Cykling uden alder, Prolys, Sustaina-
ble Festival, Vestforbrænding, M. Larsen, Miljø og Teknik, Movia, Galgebakkens Agendagruppe, Skorstensfejerlauget, Bjarne Tved, Bakkens Horn, Vand i Haven. 

der gør Grøn Dag til en dejlig dag

Lørdag den 29. april 2017 kl. 10-14

Holsbjergvej 44

Albertslund Materialegård og Genbrugsstation 

GRØN DAG

Gå ikke glip af årets store begivenhed - oplevelser for hele familien

Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne

www.facebook.com/Groendag2017#

Tak til alle jer

Vil du med til Grøn Dag, men kan ikke 

transportere dig selv? 

”Cykling uden alder” tilbyder at hente (og 

bringe) gangbesværede i en eldrevet rickshaw-

cykel. Ring på tlf.: 51687430 for nærmere aftale. 

Indgang KUN fra Holsbjergvej 44.    

Bakkens Horn spiller op ved porten ved Holsbjergvej fra kl. 9.15 og kl. 10 åbner pladsen med alle aktiviteter, workshops, boder, Kaffe, morgenbrød og juice. Bjarne Tved spiller på Genbrugsssta-tionen kl. 10.30 og kl. 11.30 er der tændt op i grillen. Kl. 13 er der kaffe og kage og en time efter lukker pladsen ned.

Shuttle Bus Service – mød fremtidens digitale teknologier

Rute 1: Sundhedslys i det nye plejecenter. 
Rute 2: Læringslys på Albertslund Gymnasium og HF. 
Rute 3: Verdens største testcenter for udendørsbelysning og 
smart city-teknologi.  

Vil du med til Grøn Dag, men kan 

ikke transportere dig selv? 

’Cykling uden alder’ tilbyder at hente 

(og bringe) gangbesværede i en eldrevet 

rickshawcykel. Ring på tlf.: 51 68 74 30 

for nærmere aftale.

Prøv det selv
•  Se Grøn Dag fra toppen 

af en lift
•  Virtual reality
•  Få en ridetur på en pony
•  Arbejdende genbrugsværksted•  Tur gennem røgdykkerbanen•  Spejderlejr med rafter og 
bålhygge

•  Mal på sten og kig på vanddyr•  Poesi og kaff e

Meget mindre aff ald

•  Undgå madspild – spis 

mere kage!

•  Giv et råd mod madspild 

og få en tomatplante

•  Inspiration til 

aff aldssortering i hjemmet

•  Reparation af din cykel

•  Quiz og konkurrencer med 

fl otte præmier

•  Vis hvor du har din bio-

spand stående og vind 

en præmie

•  Undgå varmespild – få 

rådgivning af Forsyningen

•  Arbejdende genbrugsværksted
Vil du med til Grøn Dag, men kan 

Køb med hjem
•  Urtesalt
•  Svampesporer
•  Honning 
•  Re-designede 

tekstiler
•  Økologiske 

krydderurter og 
blomster

•  Fuglekasser

Fristende 

smagsprøver

•  Grillet lam 

•  Morgenbrød og 

juice
•  Pandekager med 

hjemmelavet syltetøj

•  Kaff e og kage

•  Brændenældesuppe

•  Snobrød over bål

•  Bivoks-tyggegummi

•  Honning

Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne

Meget mindre aff ald

•  Undgå madspild – spis 

Bakkens Horn spiller op ved porten ved 

Holsbjergvej fra kl. 9.45 og kl. 10 åbner 

pladsen med alle aktiviteter, workshops, 

boder, Kaff e, morgenbrød og juice. 

Bjarne Tved spiller på Genbrugssstationen 

kl. 10.30 og kl. 11.30 er der tændt op i 

grillen. Kl. 13 er der kaff e og kage og en 

time efter lukker pladsen ned. 

Program

Pas på dit drikkevand

•  Byt dine pesticider til et 

ukrudtsjern 
•  Se byens områder med 

drikkevand
•  Prøv en tur gennem 

vandspareforhindrings-

banen og få en vanddunk

Dyrk din have•  Byt stauder og overskudsstiklinger•  Lav et insekthotel •  Dyrk svampe i kaff egrums•  Få en Frøpose•  Flis og kompostmuld•  Kompostorme•  Plant på de lodrette fl ader•  Lav et espalier•  Nem kartoff eldyrkning

HUSK: Indgang KUN fra Holsbjergvej 44

https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund

