
PIPPET
August 2015

Læs også om: Vestegnens kulturuge lige om hjørnet• Professionel kærlighed ved første blik •På vej mod et bedre 
børneliv •Og om grønne trøjer og røde kinder

I år er der så meget tryk på kulturen, at vi starter en dag tidligere i Albertslund. Fredag d. 4. september indvies 
et spektakulært kunstværk på Brogårds Plads. Borgmester Steen Christiansen og formand for Kultur-, 
Bevægelses- & Sundhedsudvalget Lars Toft Simonsen deltager i indvielsen og sørger for at skyde kulturugen 
ordentligt i gang.

Særligt står byen på den anden ende under Kultur 48 timer!, der løber af stablen i weekenden 11-13. september. 
Det er tre dage fyldt med aktiviteter dag og nat! Børnene kan få en rokkende, rullende, dansende og drømmende 
børnejazzkoncert med Sille og Palle, og de kan gå på finurlig opdagelse i Hukommelsespaladsets skuffer, æsker 
og krinkelkroge. De sportsglade kan give den gas på en oppustelig fodboldbane og sejle i kajak. Til de, der må blive 
oppe hele natten, er der stemningsfuld lyrik, eksperimenterende koncerter, musical, natbio, jazz, lyskunst, big 
band, elektronisk koncert og hip hop til de lyse timer. På tredjedagen kan alle, der kan gå, trille, løbe og rulle prøve 
kræfter med Vestegnsruten til et oplevelsesløb, der foregår med  alle de deltagende Vestegnskommuner. 

Vestegnens Kulturuge handler ikke kun om vores egne lokale arrangementer og Kultur 48 timer! i Albertslund, men 
om kreative kulturkræfter på hele Vestegnen. For tredje  gang går de seks Vestegnskommuner Hvidovre, Rødovre, 
Høje Tåstrup, Glostrup, Ishøj og Albertslund  sammen om at vise, hvad kulturen kan på Vestegnen.  

De tror alle på, at kulturen kan bruges aktivt til at markere hele egnen og skabe bånd på tværs af 
kommunegrænser. 

Når kultur opleves sammen, giver det identitet og fællesskab. Alle arrangementer på nær et i Albertslund er  
gratis. Kunst, teater, musik og litteratur bliver tilgængelig for alle når arrangementerne rykker udendørs og 
foregår og skabes lige der, hvor alle færdes. Det sværeste bliver at vælge, hvad man vil opleve i næste uge. 

Se program og meget mere på www.albertslund.dk/vestegnenskulturuge.

Spot dig selv til verdens største motionsløb...

DHL er verdens største motionsløb, og Alberts-
lund kommune var igen i år stærkt repræsente-
ret blandt de mere end 120.000 løbere.

For Albertslund Kommune løb det hele af stablen 
tirsdag d. 25 august. Her var omkring 300 medar-
bejdere fra hovedstadens grønne legeplads mødt 
op for at løbe, heppe og hygge i Fælledparken til 
årets DHL. 

Se indslag fra dagen på www.tv-lorry.dk

Læs mere nederst på side 4 og 
se alle billederne på kommunens
facebookside.

Vestegnens kulturuge er lige om hjørnet...



Professionel kærlighed ved første blik på Herstedøster Skole 

Skolerne i Albertslund er i gang med at invitere virksomheder, foreninger og an-
dre ind til et samarbejde om undervisningen. På Herstedøster Skole betyder det 
nye og spændende tiltag i undervisningen 

I maj holdt Herstedøster Skole en form for speeddating, hvor lærerne og pædagogerne på skolen kunne finde 
sammen med foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser og aftale, hvordan de sammen kan undervise 
eleverne. Birgitte Pilgård er skoleleder på Herstedøster Skole, og hun har taget initiativet til at invitere repræ-
sentanterne fra lokalsamfundet til speeddating på skolen.

”Vores mål er, at hver klasse på skolen mindst har tre forløb i løbet af et skoleår sammen med eksempelvis idræts-
foreninger, virksomheder, museer og uddannelser. Til vores arrangement i maj mødte Naturstyrelsen Østsjælland, 
Energi- & Vandværkstedet, Kroppedal Museum, Albertslund Fægteklub og mange andre op, så vi fik lavet en masse 
aftaler”, siger hun og uddyber: 

Speeddating på Herstedøster Skole

PROFESSIONEL KÆRLIGHED 

VED FØRSTE BLIK...



”Vores lærere har meget at se til, så vi prøver at gøre det let for dem at få skabt kontakten. Og en del af datingen 
var, at lærerne fik lavet konkrete aftaler med repræsentanterne om samarbejdet. Eksempelvis har de lavet en af-
tale med Albertslund Gymnasium om at arbejde på at få gymnasieelever til at undervise eleverne i udskolingen. Bil-
ledskolen får en kunstner til at lave et forløb for eleverne. AIF-håndbold kommer og viser, hvad et tremeterkast er, i 
idrætstimerne”.

Mere motiverede elever
Samarbejdet skal give eleverne bedre kendskab til 
samfundet og de muligheder, som foreningslivet og 
erhvervslivet rummer. Samtidig skal det vise eleverne 
sammenhængen mellem det, de bliver undervist i, og 
hvordan de kan bruge det uden for skolens mure. Det er nemlig med til at motivere dem til at yde en ekstra ind-
sats i timerne.

”Hvis eleverne kan se, at matematik, engelsk og naturfag ikke bare er noget de skal kunne til eksamen, men faktisk er 
meget brugbart i deres egen eller virksomhedernes hverdag, så lærer de bedre. Det kræver jo rigtig meget mate-
matik at bygge et hus eller naturfag at blive læge,” siger Birgitte, og hun fortsætter:

”På skolen er vi også vant til at gøre tingene på en bestemt måde. Så det er jo både sundt og lærerigt for os, når 
der kommer nogle foreninger, uddannelser eller virksomheder udefra og spørger, hvorfor vi egentlig gør det på den 
måde. Det kunne jo sagtens være, at vi får endnu dygtigere elever, hvis vi tør prøve at gøre tingene på en anden 
måde.”

Tæt samarbejde med HRH
Det har været lettest for skolen at få kontakt med idrætsforeninger, institutioner og andre uddannelser. Men de 
har også snakket med den lokale Albertslund virksomhed HRH, der blandt andet har tømrere, elektrikere, murere 
og malere ansat.

”Vi har været i dialog med HRH om at sende eleverne i udskolingen i praktik der, og få HRH på besøg på skolen og 
fortælle om, hvad eleverne skal kunne for at blive ansat i virksomheden. De har også fået en repræsentant i vores 
skolebestyrelse, så vi kan fortsætte det tætte samarbejde. Vi vil gerne lave aftaler med endnu flere virksomheder, 
men det er jeg sikker på kommer hen ad vejen,” siger hun.
 
Herstedøster Skole vil også rigtig gerne invitere forældrene tættere ind omkring fællesskabet på skolen. Skole-
bestyrelsen har eksempelvis startet et forældrenetværk, hvor forældrene i 1. klasse byder forældrene i 0. klasse 
velkommen til skolen, og netværket arrangerer fester for de forskellige årgange på skolen. 

Alle skoler i Albertslund er i fuld gang med at åbne op for mere samarbejde med foreninger, virksomheder, uddan-
nelser og forældre. Ligesom på Herstedøster Skole sker det på baggrund af skolereformen i Albertslund 2014.

        Læs mere på www.åbenskole.albertslund.dk

Det kræver jo rigtig meget 
matematik at bygge et hus el-
ler naturfag at blive læge,” 

Faktaboks: Åben skole i Albertslund
Skolerne i Albertslund har oprettet en digital portal for den åbne skole. 

Den hedder www.åbenskole.albertslund.dk. Portalen er lavet, så lærere, pædagoger og ledere på skolerne let 

kan få et overblik over, hvem de kan samarbejde med, og hvordan. I portalen har vi samlet de eksisterende 

tilbud og nye samarbejder under trin og fag.



Info

PÅ VEJ MOD ET BEDRE BØRNELIV
Idéværksted for borgere og medarbejdere, 
dialogmøder med forældrebestyrelser og 
inspirationsdag for ledere og souschefer. Det er nogle 
af de tiltag, som Afdelingen for dagtilbud allerede har 
holdt på vej mod en ny strategi for dagtilbud. De mange 
ideer, forslag og tanker herfra er omdrejningspunkt 
for arbejdet med strategien, der kommer til at gælde 
fra 2016-2022. 

I den sidste del af arbejdet med strategien er fokus 
især på lederne i  daginstitutionerne. Lederne er med 
til at præcisere og perspektivere de mange inputs til 
strategien. Overskrifterne for møderne med lederne 
er blandt andet; 'Hvad er læring og fællesskab', 'forældreperspektivet' og 'børnedidaktik'. Lederne sørger 
for, at medarbejderne i netop deres institution også er en del af arbejdet ved at tage emnerne op på de 
lokale personalemøder og generelt fortælle medarbejderne om, hvordan det går med at få lavet strategien. 
Derudover kommer der et fælles personalemøde for alle medarbejdere i dagtilbud i slutningen af oktober. 
Ligesom Ida Byrge Sørensen, afdelingschef for Dagtilbud  holder oplæg om strategien på et fælles møde for 
alle tillidsrepræsentanter i afdelingen. 

Udgangspunktet for strategien er, at børnene i Albertslund fortjener den bedst mulige barndom. Både hjemme, 
i dagplejen, i vuggestuen, i børnehaven, i naturen og alle de andre steder, hvor de leger, lærer og lever. Den nye 
strategi skal skabe endnu bedre rammer for det gode børneliv i byens dagtilbud, hvor mange børn bruger en 
væsentlig del af deres tid.

På www.albertslund.dk/strategidagtilbud kan man følge med i, hvordan arbejdet med strategien skrider fremad. 

Første udkast til strategien bliver færdig i slutningen af 2015. Herefter bliver den sendt i høring, inden 
Kommunalbestyrelsen igen behandler strategien i 2016.

Næste “pip” udkommer i september

GRØNNE T-SHIRTS OG RØDE KINDER
Igen i år var Albertslund Kommune synlige til DHL-stafetten. I år 
måske ekstra synlige på grund af de grønne trøjer, der lyste op 
på løberuten og ved det store telt. 

Mange fik spurtet, sprintet, løbet og luntet den 5 km lange 
strækning med opbakning fra de mange grønblusede heppere 
og vendte tilbage til teltet røde i ansigterne og med sved på 
panden. For de uheldige, der var på ruten, mens en voldsom byge 
gled henover Fælledparken, var det ikke bare sved, der havde 
g jort tøjet tungt og vådt. 

Efter løbet blev der spist god mad fra grillen og chokolade fra 
den obligatoriske madkasse, mens der blev udvekslet løbetider 
og fortalt historier fra ruten. Endnu engang et godt DHL-
arrangement!         Find flere billeder på facebook


