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Læs også om rollespil i den store skov • Ny vision for Albertslund Kommune i bedding • Legeteket inviterer til reception • NS invit-

erer til inspirationsmøde • og kom med til KommuneMED's temadag, så bliver det ikke bedre...

Fremtiden er her...

I snart flere år har overgangen til digital post været et fjernt mål, som først skulle være gennemført den 1. november 2014. Men 

nu er det den 1. november 2014 på lørdag.

Hvad der længe har syntes at være et ambitiøst mål, som hørte hjemme i fremtiden, bliver nu til hverdag for alle danskere, alle 

albertslundere og alle medarbejdere her i organisationen. 

 

Det bliver dog ikke så voldsomt, som det kan lyde. Trin for trin har vi indenfor 

det offentlige arbejdet frem mod dette mål, med små ændringer hen af vejen. 

Borgernes hverdag bliver med andre ord ikke vendt på hovedet på lørdag – det 

er den blevet over de seneste par år.

 

Vi er helt overbeviste om, at digital post er den rigtige løsning på langt sigt. For nogle kan digital post virke som en bøvlet og 

unødvendig forandring i hverdagen. Denne type skepsis ses ofte ved større forandringer. Vi tror også, at der var skepsis, da man 

i sin tid gik fra at sende breve til at sende mails.

Men forandring er et vilkår indenfor det offentlige i disse år, og det mærkes på alle niveauer. Borgmesteren mærker det - og det 

gør borgeren også. Til tider kan forandringerne virke ulogiske og uhensigtsmæssige – men vi ville ikke ændre på tingene, hvis der 

ikke var en grund til det. Vi gør det, fordi vi tror på, at det er den bedste løsning. Og det gælder også for digital post.

 

Flere kan formentlig allerede se fordelene i digital post. Der er ingen breve der bliver forsinket på grund af posten, ingen ark som 

flyder på ens kontor og ingen porto. Vi sparer på borgernes penge, sparer på regnskoven og sparer de ansattes tid.

 

Det er selvfølgelig ikke lige nemt for alle at skulle gå over til digital post. Derfor har det også været et fokuspunkt at have en 

blød overgang, så alle kan være med. For hvis digital post skal give mening, handler det om, at – næsten – alle er med. 

For os ansatte i Albertslund Kommune vil det betyde, at breve om ansættelsesforhold som barsel, arbejdstid, sygefravær fra 

årsskiftet vil blive sendt via digital post – ligesom lønsedlerne længe er blevet.

 

Om nogle år vil vi formentlig se tilbage på breve og kuverter fra det offentlige og ryste på hovedet. Hvor var det dog langsomt, 

dyrt og bøvlet. Sådan bliver man klogere med tiden. Og det er også tilfældet med digital post...

Af digitaliseringskonsulenterne Pernille Harting Frandsen og Julie Kvetny Jakobsen

Albertslund - designet til børn

Kommunalbestyrelsen har haft et opstartsmøde i forbin-

delse med at udvikle en ny vision for Albertslund Kommune. 

Omdrejningspunktet er "Albertslund - designet til børn". 

Denne lille stemningsfilm blev vist i optakten på mødet, der 

foregik i "det skæve" Herstedlund Medborgerhus. Næste 

skridt er en visions- og strategicamp i slutningen af novem-

ber, hvor medarbejdere, borgere, Kommunalbestyrelsen, 

eksperter mfl. deltager. 

 

Se videoen på 
på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/designettilbørn

Om nogle år vil vi formentlig se 
tilbage på breve og kuverter        

              fra  det offentlige og ryste på         
              hovedet
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Den perfekte kulisse...

600 børn og voksne
g jorde skovbunden levende

Albertslunds skove danner to gange om året rammerne for et stort rollespil for alle 

kommunens SFO-børn. Og selvom op mod 600 børn fægter og slår hinanden med 

gummisværd, er det sjældent, at nogen bliver uvenner.

Mere end 60 procent af Albertslund Kommune er dækket af skov og grønne områder, hvor byens borgere cykler, løber og går tur 
med hunden.  Men selvom borgerne flittigt benytter naturen, bliver den ikke benyttet, som den gør i sidste uge af september, hvor 
motionister og hunde bliver erstattet af riddere og orker.

Her er naturen nemlig omdrejningspunktet for et tre dage langt rollespil, hvor op mod 600 børn deltager. Børn fra alle kommunens 
SFO’er og lignende institutioner får tilbud om at deltage alle tre dage.
”Tanken bag er, at det handler om at bevæge sig i naturen. Som pædagog bruger jeg i forvejen naturen sammen med børnene, for 
eksempel skal vi snart i gang med at bygge troldehuler, ” forklarer Henrik Hansen, som er pædagog i SFO’en Hjerter To og var med 
til at starte rollespillet op for 10 år siden.

”Det startede som et forsøg under børnefestugen,  hvor to SFO’er var med. Men vi mente, at det kunne bredes ud og gøres større.  
Der var selvfølgelig noget skepsis omkring, om det kunne lade sig gøre. Men i dag er resultatet, at vi har 600 børn som løber og slår 
hinanden med skumgummisværd, uden at nogen bliver uvenner med hinanden,” fortæller Henrik Hansen tilfreds.

Noget for alle
Det er den sidste dag for rollespillet, og sorte riddere, hvide riddere og grønne orker jagter hinanden igennem skovene - alle med 
en pædagog i spidsen. Ved et stikryds mødes alle tre grupper for at tørne sammen en gang for alle. De tre grupper får kørt hinan-
den op med kampråb, imens de banker på deres skjold med sværdene. En ældre cyklist cykler imellem grupperne, men det lader ikke 
til at bryde illusionen for børnene.

Der var krig på den sjove måde i Vestskoven, da over 500 børn spillede rollespil og g jorde skovbunden levende... 
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Der bliver talt ned, inden grupperne farer mod hinanden. Børnene råber og skriger, mens de fægter løs med spyd, økser og sværd 
lavet af skumgummi og latex. Det kan se en smule voldsomt ud, og Henrik Hansen fortæller også, at man derfor har udvidet kon-
ceptet.

”Nogle børn synes, at det er for voldsomt. Så vi har forsøgt at udbygge fortællingen med, at der er healere og dødsvogtere, som 
ikke slås. Og samtidig har vi fokuseret mere på handel, hvor man kan handle med guld og kager. Samtidig har vi kroen, hvor man 
kan være med til at lave mad,” fortæller han og tilføjer, at det er sjældent, at der sker ulykker under rollespillet

Rollespillet kredser om en historie, som strækker sig over hele året, så den både dyrkes i efterårsugen og derefter fortsætter 
i uge 16 i foråret. Henrik Hansen forklarer, at selve konceptet er det samme fra år til år, eksempelvis er hans egen karakter, en 
leder for orkerne, en genganger, ligesom det eventyrland historierne fortsætter i, er det samme.

Nej tak fra prinsessen
Efter den heftige sværdduel tager selvsamme historie sin afslutning, da prinsessen erklærer, at hun ikke er interesseret i nogle 
af bejlerne fra de tre grupper, men i stedet har kastet sin kærlighed på Den Røde Baron. Det kniber med at få ro til at gennem-
føre dialogen, da børnene stadig larmer og er godt oppe at ringe.

”Det er noget, som børnene går og spørger os om i løbet af året; hvornår skal vi spille igen? Man går og laver våben og kostumer 
med dem inden, og man kan fornemme, at det er noget børnene ser frem til,” siger Henrik Hansen.
På trods af, at selve historien er afsluttet for denne omgang, er der dog et vigtigt punkt på dagsordenen, som skal overstås 
inden børnene går hjem eller bliver sat på busserne.

”Du bliver nødt til at se det her,” fortæller en af pædagogerne. Børnene skal fægte mod de voksne.

En gang til!
Henrik Hansen fortæller videre, at arbejdet med rollespillet kan kræve lidt ekstra arbejde for pædagogerne, men rent økonomisk 
er det de sammen penge man bruger, som man ville have brugt hjemme i SFO’erne. Det kan være lidt dyrt at lave gummisværd, 
men omvendt er det billigt at servere bålsuppe for børnene.

”Jeg oplever kun, at der er positive reaktioner fra forældrene, og jeg tror, det hænger sammen med, at der som udgangspunkt 
ikke er nogen tvang, og at man ikke behøver slås, hvis man ikke har lyst,” forklarer Henrik Hansen.

Børn og voksne er nu rykket ud af skoven for at kæmpe på en bar plæne. De liner sig op på hver side, og på signalet løber de mod 
hinanden, hvorefter der bliver fægtet løs. Det er ikke helt til at finde hoved og hale i, hvem der vinder og taber, men på et tids-
punkt brøler børnene på at kæmpe en gang til, og de to grupper bliver linet op på ny.

Det bliver til tre kampe, inden det hele slutter, og børnene skal hjem. Så er det tilbage til virkeligheden – for nu. 3
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Info

Næste “pip” udkommer i november

 
Strategien ”Forstad på Forkant” har de sidste tre år fungeret som et kompas for 
Albertslund Kommune, der har sat nødvendigheden af det tværgående samarbejde 
i fokus. Håbet er, at en ny vision og strategi vil kunne fortsætte udviklingen.

Tilbage i 2003 lancerede Albertslund sin sidste vision, og med mere end ti år på ba-
gen er det nu tid for en ny vision for byen. Visionen vil have fokus på Albertslund som 
børneby. Noget af det første, som vil udspringe af visionen er en ny fireårig kom-
muneplanstrategi, som skal være med til at realisere visionen.    
                  
              
     Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/nyledestjerne

Mærk netværk - i virkeligheden
Netværk mig her, netværk mig der – hvad skal jeg bruge det til og hvordan pokker 
gør jeg? Mange spørgsmål kan trænge sig på i en tid med mere og mere netværk 
– men hjælpen er på vej! Kom til interaktivt inspirationsmøde om netværk i praksis. 
Øystein Leonardsen vil svinge taktstokken og lede jer trykt og sikkert igennem 
netværkets mange forgreninger.

Det bliver spændende, lærerigt og brugbart – så slå et smut forbi Rådhusets kan-
tine d. 13/11 kl. 13:30-16:00. Vi glæder os til at se jer!  Læs mere om arrangementet i invitationen på medarbejdersiden

Ny ledestjerne for Albertslund

 
Tilbage i starten af september afholdt KommuneMED temadag om socialt ansvar. 

Her fik de fremmødte mulighed for at komme med input til, hvad der kan gøres 

bedre i Albertslund Kommune. Resultatet bliver blandt andet, at der igen udbydes 

mentorkurser i jobcentrene, og at der kommer orienteringsmøder om ændringer i 

lovgivningen.

Den 3. september blev der afholdt temadag omkring socialt ansvar på First Hotel i 

Høje Taastrup for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Her var der fokus på, hvordan man eksempelvis håndterer ledige i virksomhedsprak-

tik og løntilskud. Bag arrangementet stod KommuneMED.        
                  Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/temadag

Det går godt og bliver endnu bedre

Kom og prøv en cykelbane eller en kuglemadras - Legeteket inviterer til reception i nye lokaler.  Legeteket er et gratis tilbud 
til institutioner og familier i Albertslund Kommune. Legeteket tilbyder udlån af legetøj og specialiserede pædagogiske materialer. 
Tirsdag d. 4. november genåbner Legeteket i nye lækre lokaler på adressen Albertsvænge 3. Det fejres med en åbningsreception kl. 
10 – 16. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
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