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Læs også artiklen om, at kommunen byder på kaffe • kommunaldirektørens ord "At blive mødt med åbenhed" • artiklen om 

brændende kærlighed til miljøet • få julelys i øjnene og -toner i ørerne med Musikskolen...

Sygefravær – lad os tale om det!

Albertslund Kommune har i samarbejde med KommuneMED besluttet at indføre 

nye retningslinjer for håndtering af sygefravær. Retningslinjerne træder i kraft 

fra den 1. januar 2013 og vil omfatte alle medarbejdere i kommunen. 

De nye retningslinjer betyder, at din leder kontakter dig, hvis du bliver syg. Det er 

besluttet som et led i kommunens strategi om at nedbringe sygefraværet. Erfa-

ringerne viser nemlig, at sygefraværet falder, når der er en tæt og åben dialog 

mellem leder og medarbejder ved sygdom. Det er med til at skabe trivsel, når med-

arbejder og leder får talt om sygefraværets betydning for både den sygemeldte 

og de tilbageværende kolleger. Mange medarbejdere oplever retningslinjerne som 

et positivt tiltag, der bidrager til større trivsel, viser erfaringer. 

For nogle af medarbejderne i Albertslund Kommune vil de nye retningslinjer måske 

virke grænseoverskridende i forhold til, hvordan de hidtil har talt om sygefravær 

på arbejdspladsen. For andre vil det ikke ændre synderligt på den måde, arbejds-

pladsen allerede håndterer sygefravær. 

Vi vil gerne have en åben dialog om det. Derfor kan du på tryghedstermometeret på medarbejdersiden komme 
med dine kommentarer til, hvad du tænker om tiltaget... 

Link til Tryghedstermometeret: www.medarbejdersiden.albertslund.dk/tryghed

Albertslund skal inspirere andre EU-lande

Byer i Europa skal lære miljø af Albertslund. EU-Kommissio-

nen har netop lanceret en film om Albertslund, som skal in-

spirere andre byer i Europa. Filmen giver et godt billede af, 

hvordan grønne løsninger kan give værdi for borgerne i 

hverdagen, og hvordan lokale løsninger kan række ind i en 

global sammenhæng…

Se videoen på
www.provector.dk/showsingle.asp?epid=19246;iid=60;startst
ate=hd

Hvad er temperaturen? Hvad mener du om de nye ret-
ningslinjer for sygefravær. Gør de dig tryg eller utryg? 
Du har mulighed for at give en kommentar på medar-
bejdersidens tryghedstermometer...



Vores by - hvad drømmer du om?

Haves: Kaffe - Ønskes: Idéer
"Hvad med et fælleshus som man kan have bål indeni? Og der kunne også 
være et fælleshus til hønsene! Det skal i hvert fald være noget, der tiltræk-
ker børnefamilier..."

Ordene kommer fra en albertslunder og handler om, hvad der skal ske på den grund, hvor den nu lukkede Hyldagerskole ligger.

Hvordan skal Albertslund være i år 2024?
Vi står oven på det store 7x10 meter store kort over hele Albertslund Kommune. Kortet er lagt frem i Vridsløselille Landsby i 

anledning af det fjerde gademøde ud af i alt fem. På gademøderne kan borgerne komme med deres ideer til byens fysiske udvik-

ling, altså bygninger, veje, stier, parker, bygninger. Med os har vi det kommunale gademøde-roadshow: En stor pavillon som Ma-

terialegårdens folk sætter op forud for hvert møde, det store gulvtæppe-luftfoto, grønne og hvide plancher der beskriver 

drømmene om, hvordan det er at bo i Albertslund i år 2024, en forkortet pixi-udgave af selve idéoplægget, kulørte taleboble-

postkort som borgerne kan skrive ideer på – og så ikke mindst "tegner-Tomas", som på hvert gademøde står klar til at give 

borgernes idéer liv ved at tegne dem på sit lærred. Det medfører mange gode samtaler og grin undervejs. Vi byder også på læk-

kerier under mottoet "vi byder på kaffe, hvis du byder ind". Der serveres lækker kaffe, chai eller varm chokolade fra den mobile 

kaffebar der åbenbarer sig på magisk vis, når der åbnes for bagsmækken af den trehjulede scooter fra Kaffekværnen, der er 

tøffet helt til Albertslund ud af Roskildevej med max 40 km/t.

Byen i bukselommen
Mens det mørkner omkring teltet, der er stillet op lige rundt om hjørnet fra den nu lukkede Hyldagerskole, stimler borgerne sam-

men med dampende kaffekopper. Idéerne dukker frem, mens vi "træder byen under fode," som en af borgerne siger med et 

Vores by - hvad drømmer du om? Det har politikerne og en række medarbejdere spurgt borgerne om ved en række gademøder i byen. Her er det en borger, der giver sin ide til byens 
udvikling - eller drømmer med - miljø- og udviklingsmedarbejder Pernille Friis Brødsgaard.



skælmsk glimt i øjet. Borgerne byder ind både med konkrete input og den 

store brede, byplanlægningspensel. De fleste, der er her i aften, bor i Vridslø-

selille Landsby, og de kender området som deres egen bukselomme. 

"Lige dernede, over for Dyregården, lig-

ger det mest fantastiske grønne om-

råde med nogle helt specielle træer," 

fortæller en dame ivrigt og peger ud i mørket. "Jeg går der med min hund hver 

dag, og der er faktisk spiselige kastanjer dernede. Dét område må I altså love 

at I passer godt på, det er helt specielt", formaner hun, og en af hendes na-

boer i landsbyen supplerer med lidt lokalhistorie: 

"Ham der i sin tid bestemte hvordan beplantningen skulle være i dét område, 

kom fra Nordjylland. Han var inspireret af landskabet og skoven deroppe og 

ville genskabe den form for natur her i Albertslund. Det er en lille oase," for-

tæller Peter Tyge. Han har i dagens anledning medbragt en tegning, som han 

og hans datter Ditte har lavet sammen. Tegningen er et forslag til en land-

skabsplan for grunden ved Hyldagerskolen, komplet med BMX-bane, støjhegn 

og slyngning af St. Vejle Å.

Gademøder og borgerværksteder
Udgangspunktet for dialogen med borgerne er idéoplægget Albertslund 2024, 

der beskriver drømmescenarier for byen i år 2024 og giver en række forslag 

til konkrete handlinger, der kan gøre drømmene til virkelighed. Men hvad synes 

borgerne? Og hvilke idéer har de? Det er det spørgsmål, som Albertslund 

Kommune stiller på gademøderne, og som borgerne med stort engagement 

svarer på.

I alt afholdes fem gademøder. De første fire var i Albertslund Centrum, ved 

Birkelundgaard, ved Albertslund Stadion og i Vridsløselille Landsby. Det sidste 

gademøde afholdes ved "manden i badekarret" ved Albertslund Station tors-

dag den 6. december kl. 15-18.

Efter nytår afholdes der to borgerværksteder, hvor de borgere der ønsker det, har mulighed for at arbejde i dybden med idéerne 

og efterfølgende præsentere dem for kommunalbestyrelsen på et temamøde om Albertslund – 2024. 

Der er også mulighed for at komme med idéer på albertslund.dk og på kommunens facebook-side. Alle idéer og input samles 

sammen og overdrages til politikerne som inspiration til den politiske dialog om idéoplægget Albertslund – 2024 i foråret.

Det har været en super følelse at blive valgt til stillingen som kommunaldi-

rektør og blive mødt med åbenhed og positiv opbakning fra rigtig mange af 

jer og også fra mennesker, som jeg ikke umiddelbart havde forventet ville 

have en mening om, hvem der var kommunaldirektør i Albertslund. 

Jeg glæder mig til at være med til at skabe Albertslund version 2.0. Det er en 

spændende udfordring – og en værdibaseret udfordring, som jeg meget 

gerne vil løfte i et tæt samarbejde med politikere, borgere og jer medarbej-

dere. Vi skal udvikle samtidig med, at vi fortsat skal holde fokus på driftssik-

kerheden og økonomistyringen. For rammevilkårene vil også fremover bestå 

i en stram økonomi parallelt med nye krav og regler fra Christiansborg.

I Albertslund er vi ambitiøse på velfærdssamfundets vegne. Vi har mod, selv-

tillid og kompetencer – og jeg tror på, at vi om nogen kan være med til at 

tegne fremtidens velfærdssamfund... 

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/aabenhed 

SE TEGNINGERNE

Fra mandag den 10. december er idéteg-
ningerne og idé-taleboblerne fra gade-
møderne udstillet i rådhusets forhal. Det 
vil også være muligt at skrive sin egen idé.

• Se idéer fra tegninger

• Se idéer fra talebobler

vi byder på kaffe hvis 
du byder ind

At blive mødt med åbenhed…
Af: Jette Runchel, kommunaldirektør  



Info

Albertslunds miljørepræsentanter
brænder for miljøet
Det grønne regnskab, årets miljøekskursion til Vestforbrændingen og miljø-
mål for 2013 var i fokus, da miljørepræsentanter fra hele kommunen mødtes 
til årets andet miljøseminar. På seminaret var der bl.a. sat plads af til viden-
deling, samtale og dialog blandt deltagerne, og det stod klart, at Albertslund 
Kommune har en masse ansatte rundt omkring i organisationen, der bræn-
der for miljøet og for at gøre en forskel: 

”Vores miljørepræsentanter er ildsjæle, som fælles driver kommunens ind-
sats for miljøet. Miljøseminaret handler også om, at miljørepræsentanterne bliver bevidste om, at de sammen med deres 
kollegaer gør en vigtig indsats for miljøet,” fortæller miljøkoordinator og udviklingskonsulent Niels Ringlebjerg Jensen. 

Læs hele miljøreportagen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2012/miljoe/MiljoseminarOktober.aspx 

Albertslunds børn synger sammen
En koncert med musikeren Thomas Sandberg, et kortræf for skolernes sangkor og 
sang og bevægelse til ’Folk og røvere i Kardemommeby’ har været en del af skole-
børnenes hverdag i november måned. 

I Albertslund Kommune er det vigtigt at skabe sangglæde blandt skolen elever. Det 
fortæller Kirsten Schneider, der er musik- og børnekulturkonsulent i Albertslund 
Kommune: 

”Vi har i flere år arbejdet på at give sangen bedre fokus, blandt andet ved at have 
fokus på morgensang, og sang er desuden et væsentligt socialt område. Derfor gør 
vi noget for at skabe sangglæde, blandt andet ved at afholde arrangementer, have kor i skolerne og synge morgensang,” 
siger hun. 

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2012/Kultur/SkoleboernSynger.aspx 

Musikskolen giver julekoncert
Lørdag den 8. december kl. 14.00 - 18.30 holder Musik-
skolen julemarked og julekoncert i MusikTeatret. Her 
kan du blandt andet høre Albertslund symfoniorkester, 
Herstedvester kirkes ungdomskor, Herstedøster kir-
kes pigekor, Albertslundkoret og Bakkens kor. Alle er 
velkomne. Så kan der jules igennem!


