
PIPPETJuni  2017

I det her PIP kan du: Læse Den gode historie om sygefravær • Komme med til den 33. udgave af Børnefestugen • Hoppe i Badesøen med tonerne til Savage Rose 
og mange flere • Og nååååhhhhh ja, så kan du se en video hvor borgmesteren maler byen grøn... 

Albertslund havde sit helt eget arrangemenet på Fol-
kemødet på Bornholm i år. Det handlede om den bære-
dygtige by. Albertslund er allerede på verdenskortet 
som frontrunner indenfor klimaområdet. Det kunne 
folk på Bornholm høre om i sidste uge. 

Som optakt til arrangementet på Folkemødet blev 
borgmester Steen Christiansen interviewet af Lorry. 

Se videoen på:

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-06-2017/1930/

politikere-gor-klar-til-folkemodet?autoplay=1#player

Sygefravær har længe været et fokusområde i Albertslund Kommune. Og vi er faktisk lykkedes med at reducere sygefraværet 
- fra 2015 til 2016 faldt sygefraværet fra 13,3 til 12,6 dage i gennemsnit. Det er et superfint resultat – men det vil være godt 
for både kvaliteten i arbejdet med borgerne og for medarbejdernes trivsel, hvis sygefraværet kommer endnu længere ned. Så 
sygefraværet er fortsat fokus i Albertslund Kommune.

Og hvad skal der til for at få sygefraværet endnu længere ned? Sygefravær er en del af livet. Man rammes en gang i mellem 
af f. eks. influenza eller maveinfektion. Eller et længerevarende sygefravær med en alvorlig sygdom. Og medarbejderne 
skal naturligvis have lov til at være syge. Alligevel ser vi enheder i Albertslund Kommune, som har været i stand til at få 
sygefraværet til at falde. Hvor andre tilsvarende enheder har et langt højere sygefravær. Så hvad skal der til? Hvad er det der 
virker? Hvis vi ser bort fra tilfældige udsving, medarbejdersammensætning og forskelle i arbejdsopgaverne. 

Her giver jeg kort indblik i, hvad tre forskellige enheder i kommunen har g jort, og som har medført at sygefraværet er faldet: 
Børnehuset Hyldespjældet, Rengøringsafdelingen og Borger- & Ydelsescenteret. I alle tre enheder er faldet i sygefravær en 
kombination af fokus på retningslinjerne og kontakt under sygefravær og et fokus på både fysisk arbejdsmiljø og trivsel:

Systematik og konsekvent brug af kommunens retningslinjer virker 
Både Rengøringsafdelingen og i Borger- & Ydelsescenteret fremhæver, at konsekvent brug af kommunens retningslinjer gør 
en forskel. I starten var der modstand mod retningslinjerne og mod, at lederen ringede op til medarbejderne under sygefravær. 
Men nu bliver det for det meste opfattet som omsorg og i rengøringen fremhæver de, at medarbejderne typisk er glade for 
opringningen, da de føler, at de bliver ’set’ af deres leder.

I rengøringen har sygefravær de sidste to år været et tema på ledermødet hver mandag, hvor de snakker om, hvem der skal til 
sygefraværssamtale og hvordan det skal gribes an. Så der er en helt ensartet og gennemskuelig håndtering af sygefravær. 

Information er vigtig 
I Borger- & Ydelsescenteret fremhæver leder Jette Lau, at det har været vigtigt med information om retningslinjerne 
og om,  at det er kommunens politik og et krav, som bliver stillet til lederen. Det og  den konsekvente afholdelse af 
sygefraværssamtaler har betydet at medarbejderne ikke længere har den samme modstand som tidligere ift. at blive indkaldt 
til sygefraværssamtaler.

I Hyldespjældet  var der på et møde dialog om APV og trivsel. I trivselsundersøgelsen var det kommet frem, at nogle 
medarbejdere ikke følte, at lederen g jorde noget ved sygefraværet. Lederen Judithe Nielsen fortalte, at hun arbejder 
systematisk med sygefraværet. Men det er rigtigt, at man som leder ikke kan synliggøre med hvem og hvornår man holder 
sygefraværssamtaler. På mødet... Læs hele indlægget om sygefravær på medarbejdersiden.albertslund.dk/dengodehistorie

Albertslund - den bæredygtige by på Folkemødet

Den gode historie om sygefravær
Af; Ingelise Hermund, HR-konsulent
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BØRNEFESTUGEN SKINNEDE OM KAP MED SOLEN 

Albertslund Børnefestuge

Børnefestugen lyste igen i år op og omdannede Kongsholmparken til børnenes udgave af Roskilde 
Festival. Midt i Albertslund. Årets tema var "Det er vildt" - og det var bare en vildt fantastisk 
børnefestuge. Tak til alle jer, der gør det muligt at give børnene sådan en uge. Det er med til at gøre 
børnelivet i Albertslund til noget helt særligt. Her kommer du en tur med i fodsporene på festugen 
over alle festuger. 

Se Lorry-indslaget fra Børnefestugen

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/13-06-2017/1930/farvel?autoplay=1#player


Se Lorry-indslaget fra Børnefestugen

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/13-06-2017/1930/farvel?autoplay=1#player


Info
Næste “pip” udkommer i august - god sommer!

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

https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund
http://badesoen.dk/

