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Albertslund i fremtiden - hvad synes du?

Frem til august har borgere, medarbejdere og andre interessenter i Albertslund mulighed for at sige deres mening om to vig-
tige dokumenter. Det drejer sig om forslaget til en ny vision og strategi for Albertslund, og administrationens forslag til bud-
getkatalog for 2016, som indeholder en række forslag til besparelser.

Begge dokumenter handler om byens fremtid. Hvad er visionen for Albertslund som by i fremtiden? Og hvordan skal økonomien 
lægges til rette, så Kommunalbestyrelsen har mulighed for at gøre drømmene til virkelighed?

Om budgetkataloget
Budgetkataloget er administrationens forslag til en række besparelser. Kommunalbestyrelsen skal diskutere og tage stilling til 
forslagene i forhandlingerne om budgettet for 2016, der skal ligge klar til oktober 2015. Det vil sige, at forslagene ikke er ved-
taget. Størrelsen på eventuelle besparelser er heller ikke vedtaget. Formålet med administrationens forslag er at give Kom-
munalbestyrelsen muligheder for at skabe råderum for omprioriteringer, nye tiltag og sikre en robust økonomi. Læs budgetka-
taloget på www.albertslund.dk/budget2016 

Om forslaget til vision og strategi
Forslaget til en ny vision hedder En by for børnene, det grønne og fællesskabet. Strategien, som indeholder de konkrete mål, 
handler om hvad der skal til for at vi lykkes med visionen. Forslaget er bl.a. udarbejdet på baggrund af en visionscamp hvor 
Kommunalbestyrelsen, borgere og medarbejdere deltog. Læs forslaget til vision og strategi på www.albertslund.dk/visionog-
strategi 

Sig din mening – skriv til os
Det er vigtigt, at byens borgere og virksomheder og kommunens medarbejdere har mulighed for at byde ind, så Kommunalbe-
styrelsen kan have kommentarerne med, når de skal indgå i forhandlinger om en budgetaftale for 2016 og vedtage forslaget til 
vision og strategi.

Skriv dine kommentarer i en e-mail til henholdsvis visionogstrategi@albertslund.dk og budget@albertslund.dk.

Mini Roskilde Festival for børn...

Igen i år løb en fantastisk børnefestuge af sta-
blen, fra den 9. til den 11. juni. Utallige "ildsjælske" 
medarbejdere står bag - og gør det sammen med 
et stort forældreengagement muligt at skabe de 
fantastiske rammer i Kongsholmparken for at 
lege og lære sammen. På en noget anden måde 
end i hverdagen. Over 2500 børn og voksne g jorde  
således Kongsholmparken til en miniudgave af 
Roskilde Festival for børn...

På side 2-3 kan du se en billedreportage fra Bør-
nefestugen 2015.

Se også indslaget fra Lorry på www.tv-lorry.dk

http://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2016//
http://albertslund.dk/politik/politikker-og-strategier/visioner/vision-og-strategi-i-hoering//
http://albertslund.dk/politik/politikker-og-strategier/visioner/vision-og-strategi-i-hoering//
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/6/10?video_id=103952
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/6/10?video_id=103952
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/6/10?video_id=103952


Alverdens lande til festuge...

BØRNEFESTUGEN I BILLEDER
Alle veje fører til... Albertslund Børnefestuge havde alverdens musik, mad og lege på plakaten i år. Endnu engang  
skabte institutionerne et børneland med tre dages fest, farver og fri leg. Børnene kunne rejse ud i alle verdens 
kroge. Kongsholmparken rådede både over virkelighedens og fantasiens verden, og her var alt fra kinesiske drager 
til den svenske skærgård og fra H.C. Andersen til Hulk repræsenteret.

Festilighederne blev skudt i gang en tidlig tirsdag med solskin over morgensamlingen og i fællesang. Kommunaldi-
rektør Jette Runchel besøgte festugen denne solskinsdag og begestringen var stor:

"Tænk at komme på børnefestuge på sådan en skøn sommerdag. Det er dejligt at møde alle de glade børn og mærke 
den gode og trygge stemning på pladsen. Vi skylder en stor tak til de mange ildsjæle, som år efter år skaber denne 
unikke oplevelse for vores børn. Det er fantastisk"
        Se flere billeder på #albertslundbørnefestuge



BØRNEFESTUGEN I BILLEDER

#Albertslundbørnefestuge



Info

GLADE BØRN HAR GLADE LÆRERE
Siden slutningen af sidste år har der  været sat en proces i gang, som i 
løbet af foråret har taget temperaturen på hele kommunes arbejdsmiljø. 
Både samlet set og i hver afkrog af kommunens organisation. Birgitte 
Pilgård har som ny skoleleder, på Herstedøsterskole, været meget 
interesseret i resultaterne fra deres Trivsel og APV-undersøgelse og 
siger om det: ”Hvis vi skal have glade og dygtige børn – skal vi også have 

glade og dygtige medarbejdere”. 

Herstedøster Skole har en høj social kapital. Der er en stor glæde ved 
og et godt fælleskab med, arbejdet i hverdagen. Det Trivsels og APV-
målingen er særligt god til for skolelederen, er at  løfte blikket fra 
hverdagens praktiske udfordringer og få en god all-round temperatur 
på arbejdsmiljøet ”Vi kan se, at vi har et stærkt fundament, hvor ledere, lærere og medarbejdere anerkender hinanden, og 

det handler om at bygge videre på det, der fungerer”

KommuneMED har i år lagt vægt på det tætte samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø 
repræsentanter i hele processen med Trivsel og APV-målingen. Som ny på Herstedøster Skole roser Birgitte Pilgaard 
Albertslund Kommune, ”Jeg synes man i Albertslund Kommune bliver hørt rigtig meget på, og der er tillid til skoleledelsen”. 
Men i en presset hverdag kan der altid sparres på medarbejdernes tid. I denne proces ved fx at prioritere mere digital-
iseret kommunikation tilføjer Birgitte, efter snakken er faldet på de overordnede rammer for arbejdet med Trivsel og APV-
målingen. I følge Birgitte må det vigtigste være at have mest mulig tid til kerneydelsen ude på skolen. 

Næste “pip” udkommer i august

BØRNEKUNST PÅ CYKELSTIERNE
 
Elevbyrådets beslutning om 'Kunst på Stierne' blev officelt indviet, da 
borgmesteren klippede den symbolske røde snor over, en formiddag i 
juni.  I anledningen var snoren, ligesom kunsten der nu pryder Trippen-
dalstien, lavet af garn. 

Kunst giver måske ikke medvind på cykelstien, men med alle de mange 
farver og al den kreativitet kan man ikke undgå at trække på smile-
båndet, mens man cykler gennem Albertslund. I byen designet til børn 
designer børnene også byen...
Læs artiklen fra Albertslund Posten 

2 MILLIONER TIL KOMPETENCELØFT
AP Møllers skolefond giver over 2 millioner til kompetenceløft. AP Møllers skolefonds "Helt tæt på elevernes øgede læring” 
er titlen på kompetenceforløb for ca. 580 ledere, lærere og pædagoger. Årgangsteam på skolerne kommer til at arbejde 
med læringsmålsstyret undervisning og forløbet afvikles over 3½ år fra foråret 2016.

A.P. Møller ap McKinney Møllers Fond til almene Formaal, AP Møllers skolefond, har godkendt en ansøgning fra Skoler & 
Uddannelse i Albertslund Kommune og  bevilget 2.150.000 kr. til afvikling af forløbet. Professionshøjskolen UCC leverer ud-
dannelsen i samarbejde med skolerne. 

http://
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-saadan-kan-lygtepaele-ogsaa-se-ud/Lokale-nyheder/20150615/artikler/706169364/1003
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-saadan-kan-lygtepaele-ogsaa-se-ud/Lokale-nyheder/20150615/artikler/706169364/1003

