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Læs også artiklen ”Campus Albertslund rykker...” • artiklen ”iPad-piloter på skolerne" • en artikel om nogle af kommunens talenter 

• en artikel om Klub Svanen, der er på verdenskortet…

Jette Runchel ny kommunaldirektør 

Kære alle
En god proces med at finde en ny kommunaldirektør er nu afsluttet. Tirsdag aften vedtog Kommunalbestyrel-

sen således, at det bliver Jette Runchel, der permanent overtager stillingen som kommunaldirektør.

Jette har gennem de sidste seks år vist handlekraft og indlevelse og skabt resultater, først som børne- og 

ungedirektør og siden 1. juni som konstitueret kommunaldirektør. Jeg og den øvrige komunalbestyrelse glæ-

der os til at fortsætte samarbejdet med Jette om at udvikle Albertslund, så det fortsat er en god kommune 

at bo og leve i – og arbejde i.

På forkant som Albertslund version 2.0 i 2024…
Der er forskellige fremadrettede strategier og ”titler” på Albertslunds fremtid i spil. En ting er sikkert; vi står overfor en mo-

dernisering af byen, som kræver nytænkning i det store og i det små. Det bliver et langt træk, hvor god energi er et nøgleord 

som drivkraft. 

Vi skal lykkes med at opnå målene og "værdilinjen" i Forstad på Forkant og igangsætte et nyt anlægsprogram frem mod 2024. Vi 

skal udvikle Albertslund i tæt dialog med borgerne. - Dialog om fremtidens ydelser og fremtiden by. Vi vil skabe Albertslund ver-

sion 2.0, hvor vores kvaliteter forstærkes og nyt skabes. Vi vil skabe en by der er bæredygtig uanset hvor og hvordan du kigger 

ind i den.  

Med andre ord ligger der en lang række spændende og nødvendige opgaver og venter på at blive grebet, skudt i gang – og 

tænkt… sammen med borgerne. 

Jeg er sikker på, at Jette er den rette til at fortsætte den udvikling og fastholde og skabe den gode energi, der skal til for at 

være på forkant…

Steen Christiansen 

borgmester

Vikingetiden begyndte for 20 år siden i Albertslund... 

I år har Vikingelandsbyen i Albertslund 20 års ju-

bilæum. På septembers første dag blev det fejret 

på bedste vikingemaner med bål, hornmusik og vi-

kingekostumer. Her kan du se et klip fra dagen, 

hvor vikingetidens begyndelse i Albertslund blev 

fejret; fællesskabet har været drivkraften gen-

nem 20 år.

www.provector.dk/showsingle.asp?epid=18945&iid=60&s
tartstate=hd



"Den 1. oktober skal de unge beskrive deres drømme-campus"

Campus Albertslund skal skabe et levende ungdomsmiljø i byen og sikre, at ingen 

unge falder igennem uddannelsessystemet. Et af de første fælles arrangementer 

for elever var FoodCampUs, hvor elever og kursister på tværs af uddannelser dy-

stede om at vinde den kulinariske førsteplads.

CAMPUS ALBERTSLUND
RYKKER ... 

Duften af både eksotisk og mere traditionel dansk mad blander sig med VUC kursist og sangerinde Miss Rimses bløde rytmer  

omkring MusikTeatret, mens flere hundrede unge smager på hjemmelavet samosa, citronfromage, pandekager og tyrkisk gryde-

ret. Her kæmpede elever fra Kongsholm Gymnasium & HF, VUC Vestegnen, Det 10. Element og Ungdomsskolen onsdag 26. sep-

tember om at lave den mest velsmagende mad i FoodCampUs. Eventen er et af de første tydelige tegn på, at uddannelsesinsti-

tutionerne i byen rykker tættere sammen i Campus Albertslund.

Siden august har Campus Albertslund også haft sin egen projektchef, Pernille Remming. Hendes løn betales i fællesskab af de 

involverede institutioner. Ifølge Pernille Remming signalerer det den vejvilje, der kendetegner deltagerne i Campus Albertslund.

”Noget af det første, jeg har bemærket i Albertslund, er det store engagement blandt både medarbejdere og ledere i Alberts-

lund for at gøre noget for, at unge får et godt liv. Og her er jeg sikker på, at Campus Albertslund bliver en af grundpillerne,” siger 

hun. 

Ingen unge må falde igennem
Grundlæggende handler Campus Albertslund om, at uddannelsesinstitutioner, kulturliv, erhvervsliv og foreninger i Albertslund 

knytter sig endnu tættere til hinanden, så de i fællesskab skaber et levende ungdomsmiljø i byen og sikrer, at ingen unge falder 

igennem uddannelsessystemet. 

”Når en ung begynder på en af uddannelsesinstitutionerne i Albertslund, skal vi sammen sikre, at den unge også kommer ud med 

Campus Albertslund handler bl.a. om at skabe et levende ungdomsmiljø i byen - onsdag den 26. september dannede MusikTeatret ramme for FoodCampUs, hvor hundredevis mødtes og 
skabte liv. 



en færdigg jort uddannelse. Så hvis der er en ung, der falder fra, skal vi hurtigt hjælpe ham eller hende over i en ny uddannelse i 

vores campus. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at støtte og hjælpe de unge, når de har brug for det - eksempelvis ved at 

have en fælles psykolog eller socialrådgiver. Tanken er, at campus 

ikke lukker kl. 15, når undervisningen er slut, men fortsætter i en 

fælles studiecafe- og bibliotek, på et fælles vejleder- og mentor-

kontor eller et helt tredje sted”, siger Pernille Remming.

Inddrage de unge og underviserne
Indtil nu har Campus Albertslund mest haft fokus på at finde en fælles vej for de deltagende institutioner. Dermed har det også 

været et projekt, der især har involveret ledelserne på de forskellige institutioner. Nu skal campus løftes ud til de unge selv og 

de mennesker, der arbejder med unge. 

”Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi nu skal til at få Campus Albertslund til at gøre en konkret forskel for de undervisere, elever 

og andre, der har deres daglige gang i Albertslund. Derfor holder vi også en workshop for de unge 1. oktober, hvor de skal beskrive 

deres drømme-campus, og hvad der betyder noget for dem,” siger Pernille Remming. 

Hun fortsætter: 

”Jeg lægger stor vægt på at inddrage og lytte til de unge, lærerne og andre, der er i kontakt med de unge. Campus Albertslund 

skal jo være deres - derfor skal de selvfølgelig også være med til at tegne billedet af, hvordan de gerne vil have, at campus skal 

se ud. De unge og lærerne er jo selv eksperterne på, hvordan vi gør campus til et attraktivt sted for dem.”

Kultur- og erhvervsliv
Der findes efterhånden en lang række campus’er rundt omkring i Danmark, hvor uddannelsesinstitutioner på forskellige måder 

samarbejder på kryds og tværs i en bestemt by. Campus Albertslund skal dog skille sig ud fra de andre campus’er ved at inddrage 

især kulturlivet, men også virksomheder og foreninger i Albertslund.

”På den måde kan vi godt lade os inspirere af eksempelvis Grindsted og andre midtjyske byer, hvor de er rigtig gode til at stå 

sammen og eksempelvis få de store lokale virksomheder til at bakke op og finde praktikpladser. Til gengæld kigger de ikke så 

meget mod kulturen og de muligheder, der er her for at inspirere og engagere de unge. Det kunne jo være spændende, hvis Mu-

sikteatrets store sal kunne bruges til fælles forelæsninger, de unge kunne få musikundervisning på Forbrændingen, og vi eksem-

pelvis kunne udnytte den viden og begejstring, der er for musik, kunst og idræt i Albertslund endnu mere i undervisningen,” siger 

Pernille Remming. 

Københavns Tekniske Skole
Siden ideen til et Campus Albertslund opstod for første gang i starten af 2011 i samarbejde mellem kommunen, Kongsholm Gym-

nasium & HF og VUC Vestegnen er Københavns Tekniske Skole også blevet knyttet tættere til projektet. Københavns Tekniske 

Skole har allerede en afdeling i industrikvarteret Fabriksparken i det nordlige Albertslund, hvor de bl.a. uddanner murere og 

tømrer. Tanken er også, at Københavns Tekniske Skole åbner flere erhvervsuddannelser i Albertslund. Målet er, at Albertslund, ud 

over et gymnasium og et VUC, har et bredt udbud af erhvervsuddannelser til de unge, der er mere praktisk orienterede. Dermed 

vil unge, der gerne vil hurtigere ud i et job frem for at arbejde flere år med projektopgaver og andre skolediscipliner, få bedre 

mulighed for at tage en mere praktisk uddannelse tæt på, hvor de bor.

Borgerinddragelse er også for de unge i Albertslund. Det blev bevist, da 
Albertslunds 6. klasser sidste år på elevbyrådsdagen præsenterede flotte 
forslag til projekter i byen, hvorefter de debatterede og sammen valgte 
det projekt, der skulle føres ud i livet. Valget faldt på skaterramperne, som 
nu er bygget og står klar til at være scenen for en masse fede tricks.

Albertslund Streetpark har ramper til skateboarding og løbehjul, og på 
multibanen kan man også spille streethockey og fodbold på multibanen. 
Albertslund Streetpark ligger ved grafittimuren mellem Kongsholmhallen 
og cykelstien langs jernbanen.

Se et indslag fra Tv2 Lorry her www.lorry.dk/arkiv/2012/9/14?video_id=71519

Albertslund har fået en Streetpark 

Campus Albertslund skal skille sig ud 
fra de andre campus’er ved at ind-

drage især kulturlivet, men også virksom-
heder og foreninger i Albertslund.



Info

KLUB SVANEN FIK BESØG
FRA JAPAN
Klub Svanen fik den 5. september besøg af 14 japanske forskere og 

socialarbejdere, der var på studiebesøg for at lære mere om, hvor-

dan man får fat på børnene, hvis der opstår nogle problemer eller 

vanskeligheder, som skolerne ikke kan håndtere. Og besøget var en 

positiv oplevelse for både børn og medarbejderne på Klub Svanen. 

Det fortæller klubbens leder, Kirsten Lyngs Jørgensen: 

”Selvom japanerne talte meget lidt engelsk, så oplevede jeg, at de hyggede sig. Japanerne blev vist rundt på institutionen 

og spillede fodbold med de unge...” siger hun bl.a. 

Læs hele artiklen på medarbejdersiden.albertslund.dk/Japan 

IPAD-PILOTER PÅ SKOLERNE
Som et led i ”Den digitale skole” er en række lærere og elever fra det 10. Element, Brønda-
gerskolen og en række 1. klasser ”prøvepiloter” på at bruge iPads i undervisningen. 

Og indtil videre har det været en positiv oplevelse for lærerne, der er med i forsøget med 
iPads: 

”Det er fantastisk at være på med det samme. Formelsamlingen er lige ved hånden, og det 
giver i rigtig mange sammenhænge mindre spildtid og mere effektivitet. Undervisningsdif-
ferentieringen er lige ved hånden, her er mulighed for at kaste sig over træning og refleksion, hvis du er færdig med det, 
som er dagens agenda,” siger lærerne på Det 10. Element. 

Læs hele artiklen på medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2012/Personale%20og%20udvikling/Ipads.aspx 

MØD ALBERTSLUNDS
ADMINISTRATIVE TALENTER
”Udvikling af administrationen” er et nyt tværkommunalt forløb mellem Alberts-
lund, Vallensbæk og Hvidovre Kommuner, der henvender sig til talentfulde admini-
strative medarbejdere, der har flair for - og en særlig interesse for organisering 
af administration. 

I Albertslund er der otte medarbejdere tilmeldt forløbet, og det glæder chef i Center for Ledelse og Personale, Mette 
Seneca Kløve: ”Vi har rigtig mange talenter i Albertslund, og talentforløbet for de administrative medarbejdere er en 
rigtig god metode til at udvikle kommunen.”

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


