
CILLES KLUMME                    

 Så blev det endelig født: nyhedsbrevet for afdelingen Social & Familie. Jeg har længe gået og funderet over, hvordan 

jeg kan sikre en fælles viden om, hvad der rører sig i afdelingen lige nu. Vi er mange mennesker (240), der sidder flere 

steder (både centralt og decentralt). Nu forsøger jeg at nå alle med et nyhedsbrev. Det er meningen, at nyhedsbre-

vet  skal udkomme 3-4 gange årligt. Indholdet vil komme an på en prøve; men målet er, at alle skal få noget nyt med 

sig, når de har læst det. 

En sammenbragt familie

Afdelingen Social & Familie er en sammenbragt familie – og en rigtig god én af slagsen. Vi kommer fra 3 forskellige 

familier (=afdelinger), med mangeartede kompetencer og  opgaver. Og vi bringer forskellige værdier, traditioner og 

erfaringer med os. Så lige nu bruger I og jeg meget tid på at få fælles fodslag. For det skal der jo til, når man er del 

af den samme familie.

Vi skal ikke kun være familie af navn, men også familie af gavn. Det er mig derfor magtpåliggende, at vi sammen får 

skabt en sammenhængende organisation. Noget af det jeg ønsker er,  at borgeren  oplever en sammenhæng  fra 

barn til voksen, at vi støtter borgeren i at tage aktivt ansvar for eget liv og at vi styrker borgerens mulighed for at 

indgå i fællesskaber.

Forpligtende dialoggruppe

Nyhedsbrevet er én måde at nå rundt om afdelingen på, men jeg vil også gerne nå rundt om afdelingen på andre 

måder. Jeg vil derfor gerne etablere en forpligtende dialoggruppe . I kommunens MED-struktur er der et MED-ud-

valg på direktør-område-niveau og et MED-udvalg på enhedsniveau. Men ikke på afdelingsniveau. Dvs. jeg har ikke et 

formelt forum, hvor jeg har mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige steder i afdelingen.  Det vil jeg 

prøve at rode bod på ved at etablere en forpligtende dialoggruppe. 

Den forpligtende dialoggruppe har ingen formel kompetence (som et ordinært MED-udvalg). Jeg forestiller mig, at 

det er et forum, hvor vi kan bringe almene  temaer op og udveksle meninger/ erfaringer, og måske planlægge et 

fællesarrangement i ny og næ.  Dvs. et forum, hvor jeg får mulighed for at høre, hvad I medarbejdere tænker om 

dette og hint. 

Jeg forestiller mig, at den forpligtende dialoggruppe skal mødes kvartalsvis. Der skal vælges en repræsentant for 

hver ledelsesområde.  Det vil eksempelvis sige, at Marys ledelsesområde, som dækker over Det Administrative 

Fællesskab, Pension & Ydelser samt Hjælpemidler skal  melde én repræsentant ind.  Dog vil jeg gerne have 2 medar-

bejderrepræsentanter fra Hannes Larsens ledelsesområde, 1 myndighedsrepræsentant fra Rådhuset og 1 udfører-

repræsentant udenfor Rådhuset. 

 Jeg ved godt, at der er forskel på, hvor mange kolleger  denne ”ledelses-område-repræsentant” vil repræsentere. 

Men det er mit bedste bud lige nu. Måske jeg bliver klogere, og så gør jeg noget andet. Så det, jeg ønsker fra jer, er 

at hvert  ledelsesområde  senest 8. august 2014 sender mig et navn på en medarbejder, der ønsker at være en del af 

den forpligtende dialoggruppe.

Det var alt for nu. Fortsat god vind derude.
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Social & Familie består af 11 enheder. Under to af enhederne er bofællesskaber samt klubber for såvel unge som 

voksne med særlige behov placeret. 

Samlet set har afdelingen 240 medarbejdere. Medarbejdere i botilbuddene, klubberne, Familiehuset, Sundhedsple-

jen og Tandplejen er fordelt decentralt, mens medarbejderne fra de resterende enheder er placeret på rådhuset i 

blok A og A-huset.
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EN SAMMENBRAGT FAMILIE

Nogle mærkede det på egen krop; andre hørte om det. Men sikkert og vist er det, at afdelingen Social & Familie blev 

dannet i august 2013. Afdelingen består af enheder fra den tidligere Socialafdeling, enheder fra den tidligere Børne- 

& Familieafdeling samt Tandplejen. Vi er med andre ord en dejlig stor og bred sammenbragt familie.

Afdelingen Social & Familie hører til direktørområdet Børn, Kultur & Velfærd (BKV) sammen med 4 andre afdelinger: 

Skoler & Uddannelse; Kultur, Fritid & Forebyggende Sund-hed; Sundhed, Pleje & Omsorg samt Dagtilbud.

Hvem er vi?



DIGITALISERING

DUBU og DHUV er fællesoffentlige it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet i 
sagsbehandlingen. DUBU står for Digitalisering Udsatte Børn og Unge. DHUV står for 
Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksne-området.

DUBU

DUBU er digitalisering af sagsbehandlingsmetoden ICS - Integrated Children Systems. Samlet er det ambitionen 

at it-systemet skal ensrette og højne kvaliteten af sagsbehandlingen,  reducere sagsbehandlernes tidsforbrug 

til administration, give overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedre den økonomiske 

styring. Familieafsnittet er startet på implementering af DUBU i efteråret 2013. 

Det er firmaet KOMBIT, der i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet og KL, har udviklet DUBU. 

It-løsningen forventes fuldt implementeret ultimo 2014.

DHUV

På det specialiserede voksensocialområde har en række kommuner i samarbejde med Social-, børne- og Integra-

tionsministeriet, KL og konsulentfirmaet Deloitte udviklet Voksenudredningsmetoden (VUM).

Albertslund Kommune har sammen med otte andre kommuner fra hele landet og KOMBIT, udarbejdet en kravspe-

cifikation, der skal munde ud i en digitalisering af VUM. VUM er kernen i det nye DHUV-system, og ligesom med 

DUBU vil DHUV bidrage til øget overblik og information samt lette selve sagsbehandlingen.

Det er firmaet Team Online der i november 2013 vandt udbuddet om at udvikle DHUV-systemet.  Pt. nærmer vi os 

udviklingsfasen med hastige skridt. Albertslund Kommune, er som en ud af 2 kommuner pilotkommune , og starter 

implementeringen efteråret 2014.

Mary Frandsson er leder af Det Administrative Fællesskab; Pension & Ydelser samt Hjælpemidler. 

Hanne Larsen er leder af Voksne med særlige behov samt Visitationen.

Charlotte Djuraas er leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Terje Bech er leder af Familieafsnittet.

Cecilie Engell er afdelingschef og leder af Strategi & Udvikling.

Hannah Glismann er leder af Sundhedsplejen.

Frank Spring er leder af Familiehuset.

Ida Nøhr Larsen er leder af Tandplejen.

Afdelingens overordnede formål i forhold til borgerne

Overordnede formål i forhold til borgerne:

• Afdelingens indsats skal bidrage til borgernes aktive og ansvarlige deltagelse i eget liv og almene fællesskaber.

• Med udgangspunkt i mestringstanken er det afdelingens hovedformål at understøtte, at flest mulige borgere i

   Albertslund kan klare sig selv og bevare ansvaret for eget liv med mindst mulig indgriben.

• For de borgere, der ikke kan klare sig selv, skal vi medvirke til at skabe rammerne for et meningsfuldt liv. 

   Afdelingen har at gøre med borgere fra 0-100 år, hvilket – for de borgere, der har behov for hjælp – skal styrke

   en god overgang fra barn til voksen.

• Afdelingen har desuden et stort fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og inklusion ift. børn. 

Afdelingens økonomi

Afdelingens samlede budget er på netto 617 mio. kr. Det svarer til halvdelen af BKV områdets budget, som er på 

netto ca. 1,2 mia. kr.



NYE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS

Ny organisering i PPR og fra støttepædagog til pædagogisk vejleder

 

En PPR-medarbejder ligner stadig sig selv – og så måske ikke alligevel. Fra den 1. januar 2014 har 46 medarbejdere 

i PPR været inddelt i andre teams end hidtil. Det betyder, at der nu er opstået nye samarbejder på tværs. I PPR 

er medarbejderne inddelt i disse teams:  4 forebyggelsesteam,  1 undersøgelsesteam, 1 ledelsesteam og 1 konsu-

lentteam

Etablering af undersøgelsesteamet betyder nye muligheder for samarbejde på tværs. Hver onsdag kl. 9-12 har 

socialrådgiverne mulighed for at få konsultativ bistand fra en psykolog i PPR. Det betyder styrket faglighed og 

skaber et godt grundlag for det fremadrettede arbejde med børn, unge og deres familier. 

Har du set en pædagogisk vejleder for nylig? Du ved det måske ikke, men jo,  det har du helt sikkert. Alle de 

tidligere støttepædagoger har været igennem en uddannelse og er nu blevet til pædagogiske vejledere. Det 

betyder, at de nu arbejder med at udvikle pædagogers arbejde med børnene i fællesskabet. Tidligere fungerede 

de som kollegaer til pædagoger i en institution eller SFO med særligt fokus på et enkelt barn. Tanken bag ændrin-

gen fra støttepædagoger til pædagogiske vejledere er, at det giver mulighed for i højere grad at støtte op om 

inklusion, hvor børnene forbliver i fællesskabet med andre børn. Samtidig giver ændringen også mulighed for, at 

flere børn og pædagoger kan nyde godt af det arbejde, som de pædagogiske vejledere yder i daginstitutioner og 

SFO´er.

.

SOCIALRÅDGIVERE PÅ SKOLERNE

Er socialrådgiverne faret vild, når vi ser dem ude på skolerne? Nej, 

det er de ikke. De har fået to arbejdspladser, og det betyder at hver 

skole har en socialrådgiver siddende på skolen en eller to dage om 

ugen. Det betyder, at det nu er lettere for skolernes pædagoger, 

lærere og ledere at få råd og vejledning hos en socialrådgiver – og  

barn ofte kommer i skole i beskidt tøj. Måske kan en skoleleder se, at 

en gruppe elever har et stort fravær. Bekymringer, undren og tvivl 

kan nu drøftes med en socialrådgiver, som kan være med til at hjælpe 

en lærer, pædagog eller leder på vej.  Alt sammen med det formål at 

yde mere støtte til børn, unge og deres familier.

De nye samarbejder kommer også arbejdet i Social & Familie til gode. 

PPR-medarbejdere har i forvejen deres daglige gang på skolerne og 

med socialrådgivere på skolerne giver det nye muligheder for et 

bredere samarbejde mellem forskellige faggrupper.      



PERSONALIA
Velkommen til:

Familieafsnittet

1/1-14 Leder af Familieafsnittet Terje Bech 

24/2-14 Vikar Pia Rasmussen

1/3-14 Socialformidler Charlotte Jensen

10/3-14 Socialrådgiver/løntilskud Basak Kilic

PPR

1/2-2014 Specialpædagogisk udviklingskonsulent Pia Borchmann

15/2-14 Psykolog Therese Schultz

Sundhedsplejen 

1/1-14 Fysioterapeut Rie Hansen

PORTRÆT AF OVERTANDLÆGEN –                      
TÆNDERNE ER EN DEL AF HELHEDEN

Overtandlægen i Albertslund

Ida Nøhr Larsen har været ansat som overtandlæge i Albertslund 

siden 1. august 2013. Ida kommer fra en stilling som souchef i 

børnetandplejen i Ishøj. Den stilling var Ida glad for, men da der  viste 

sig en mulighed for at arbejde i Albertslund, besluttede hun sig for at 

søge stillingen.  ”Stillingen her i Albertslund er spændende, fordi det 

med at arbejde på tværs af de forskellige områder taler lige ind i den 

måde, jeg gerne vil arbejde på. Jeg befinder mig som en fisk i vandet, 

når der er samarbejde på kryds og tværs og jeg vil gerne have, vi 

udbygger det endnu mere. Der er stadig en tendens til, at vi sidder i 

vores siloer.”

Som overtandlæge har Ida mange forskellige typer af opgaver. Ida 

går til mange møder og skal holde styr på økonomi, medarbejdere og 

alle de andre lederopgaver. Men Ida glemmer ikke tænderne. ”Jeg har 

en dag om ugen med de 0-17-årige patienter, så jeg stadig har 

følingen med, hvad der sker. Desuden vurderer jeg dem der søger om 

tilskud i Pension og Ydelse til en tandlægeregning. Jeg møder fx 

kontanthjælpsmodtagere, der nogle gange fortæller hele deres 

livshistorie og sikken nogle skæbner. Mange af dem er måske også 

ensomme og vil gerne forklare, hvorfor de ser ud, som de gør. Man 

tror jo næsten ikke på, at det kan gå så galt på bare få år.” 

. 

De spørgsmål, jeg helst vil have

Ida er på ingen måde i tvivl om, hvilke spørgsmål, hun helst vil have. 

”Jeg vil gerne stilles spørgsmål som: ”Hvordan arbejder I med børne-

ne og tandsundheden hos jer?”  ”Hvilken betydning har det for jer, om 

børn kommer fra en anden kultur eller en svær social baggrund”  - 

det er de interessante spørgsmål.”

Når Ida fortæller om børn, forebyggelse, tidlig indsats og også lidt 

om tænder bliver hendes stemme varm, levende og engageret. ”Vi 

skal have mere end tænderne ind i det daglige arbejde. Jeg vil hele 

tiden gerne have helhedssynet frem. Det er jo ikke tanden der er 

problemet, det er alt det udenom. Jeg plejer at sige det sådan, at 

”tænderne sidder i munden, munden sidder på barnet, barnet er en 

del af familien og familien er en del af samfundet.”

Fakta om tandplejen

Tandplejen har 20 medarbejdere 

fordelt på tandlæger, tandplejere, 

tandklinikassistenter og tandklini-

kassistentelev.

Tandplejen for 0-17-årige holder 

til på Herstedlund Skole, 

Egelundsskolen, Herstedøster 

Skole og Herstedvester Skole.

Tandreguleringen har tandplejen 

sammen med Hvidovre, Brøndby, 

Ishøj, Vallensbæk og Tårnby. Den 

ligger i Hvidovre men har en filial 

på Stationstorvet.

Omsorgstandplejen er for de 

borgere, der pga. nedsat førlighed 

eller handicaps ikke kan benytte 

det almindelige tandplejesystem. 

Omsorgstandplejen foregår i 

Humlehusene og på Albo.



 Det er utrolig svært at tænke på den måde, fordi der er vaner og normer for, hvordan vi tænker.”

Idas og tandplejens hjerter

Hjerter? Jamen, det er da tænderne, en tandlæge arbejder med. Det er rigtigt, men Ida taler lige så meget om 

hjertet. ”Hvis du skal være en dygtig medarbejder i en tandpleje, er det nødvendigt, at du også i dagligdagen kan 

blive rørt og drage omsorg for de børn, der kommer i tandplejen. Jeg har et meget stort, blødt hjerte for de 

sårbare børn, og dem synes jeg virkelig, vi skal hjælpe. Vi har et topkvalificeret personale, hvor alle er der, fordi de 

gerne vil noget med børn og forebyggelse. Jeg synes godt nok, at personalet er aktivt og engageret. De har alle 

et hjerte, der banker for børn og et meget veludviklet omsorgsgen.

I filmen ”Om at se det hele barn” kan du møde Ida 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZjgBnFiKwA   I filmen fortæller hun om sine erfaringer med at møde børn og 

reagere på de ting omkring barnet, som måske ikke helt er, som de burde være. 

Tandpleje for kommunens ældre borgere

Tandplejen tager sig ikke kun af børn og unge. De ældres tandpleje er også vigtig. Her er der også brug for at 

tænke nyt, for ældres tandpleje er ikke den samme, som den var for år tilbage. Omsorgstandplejen er rigtig 

nødvendig, og bliver det mere og mere. I gamle dage hev man bare tænderne ud og sleb på en protese, der gnave-

de, men i dag er der mange forskellige teknologiske løsninger, hvor folk beholder tænderne, så nu er omsorgs-

tandplejen noget helt andet. Kravene er ændret så meget og det kræver en ny form for omsorgstandpleje.

 

Ligesom Ida gerne vil samarbejde med skolerne om børnene, deltager tandplejen også i projekter, der styrker de 

ældres tandpleje. Tandplejen har sammen med Albo og Humlehusene haft et projekt med titlen: ”Bedste skal have 

børstet tænder.” I projektet blev plejepersonalet undervist i, hvor vigtigt det er, at de ældre får børstet tænder. 

Det er typisk, at en borger der har været syg og kommer på plejehjem pludselig har huller i tænderne, hvor de 

tidligere har passet deres tænder fint.

Tandplejen i Albertslund har mange ideer og mange nye tiltag i støbeskeen, så hold godt øje, lige pludselig støder 

du på dem igen.

En synlig tandpleje

Ida har mange ideer til, hvad der skal til, for at tandplejen bliver en større del af helheden og hvordan tandplejen 

bliver mere synlig. ”Vi vil gerne være med til Børnefestugen og skolernes motionsløb for at komme ud og møde 

børnene på en anden måde. Min helt store vision er at stå i centeret lørdag formiddag. Jeg tror på alle de små 

dryp med et enkelt budskab, så folk bliver mindet om det.”

”Derfor er det også vigtigt, at tandplejen er synlig for andre på en god måde. I maj måned skal tandplejen holde en 

konference om fremtidens tandpleje. Målet er, at tandplejens kommunikation med borgerne skal fornys, så den 

får et mere moderne udtryk og bliver mere digital. Tandplejen vil gerne signalere, at her er omsorgsfuld og 

kvalitetsbevidst tandpleje. Alle glæder sig og synes det er spændende.” 



ET TILBUD DU MÅSKE IKKE VIDSTE FANDTES

Sorggrupper for skoleelever

”Jeg synes, det er godt at folk spørger mig om min fars død. For hver gang jeg fortæller det, bliver jeg lidt mere hel 

af at sige det”

Ung kvinde, som mistede sin far, da hun var 14 år

Vi skal tage pigens udsagn alvorligt. Vi ved, at 19 % af de børn, der har oplevet dødsfald eller alvorlig sygdom i den 

nærmeste familie eller hos sig selv, ingen eller få voksne eller venner har at tale med, hvis de har problemer eller 

er kede af det. 

Måske kender du et barn eller en ung, der er i den situation? Måske ved du ikke, hvad du kan gøre for at hjælpe? 

For du kan gøre noget. I Albertslund kommune har vi fået uddannet medarbejdere, der fungerer som gruppelede-

re af sorggrupper. Vores sorggrupper er inddelt i tre grupper  - en gruppe for børn i indskolingen (bh.kl.-3. kl.), en 

gruppe for børn på mellemtrinnet (4.-6. kl.) og en gruppe for børn i udskolingen (7.-9. kl.). 

Men hvad gør man så, hvis man har kendskab til et barn eller en ung, der kan have gavn af tilbuddet? Du kan 

henvise barnets eller den unges forældre til hjemmesiden, hvor man kan læse mere om sorggrupperne. Du kan 

downloade og printe en pjece og udlevere den til forældrene.  Hvad gør man så, hvis man har kendskab til et barn 

eller en ung, der har mistet, men man er i tvivl om, hvorvidt en sorggruppe vil være det rigtige tilbud? Så kontak-

ter man en af de gruppeledere der står for grupperne og drøfter sin tvivl med gruppelederen.

Det bedste er at gøre noget, man kan ikke gøre det værre for et barn eller en ung, der har mistet.

”Venner skal ikke være bange for at gøre en person ked af det. Den, der har mistet én, kan ikke blive mere ked af 

det, så man kan lige så godt snakke om det.”

Ung mand, der mistede sin mor, da han var 17 år

www.albertslund.dk


