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Læs også om: Børnehuset Toftekær, hvor billeder siger mere end 1000 ord•Løb med i årets udgave af Ønskeløbet 
sammen med Sisse Fisker og Mads Christian fra X-factor• Tag hele familien med til Grøn Dag og se, smag, lyt, prøv og 
føl på alt det grønne, Albertslund har at byde på....

Vi spiller rollespil i den store skov...

... du må godt vær' med, og det er sjovt...!

I midten af april var Vestskoven igen en stor glad 
krigszone. Børn og voksne fra alle SFO'er i Alberts-
lund var samlet til rollespil. På tredje- og sidstedagen 
var der traditionen tro tid til det store slag - børnene 
mod de voksne.

Kære børn og medarbejdere i SFO'erne; I er for seje!
Albertslund - byen for børnene, det grønne og fælles-
skabet

Klik og se indslaget og vær med i det store slag!! 
Du finder også videoen på vores facebook 

facebook.com/albertslundkommune

Af: Pernille Harting Frandsen, digitaliseringskonsulent

Vagterne i rådhusets forhal har igennem de seneste år gennemgået en stor forvandling. Samtidig med at 
forhallen har fået ny funktion og ny indretning, er vagternes jobfunktion gået fra traditionel vagt til både at 
indbefatte vagtfunktion og receptionsrollen. 

Vagten er nu det smilende og venlige ansigt, som borgere og samarbejdsparter møder når de kommer på besøg i 
rådhusets forhal. Og selvom vagternes jobfunktion har ændret sig radikalt er de stadig glade for jobbet. 

”Det er dejligt, når vi kan hjælpe vores borgere og de 
går glade herfra. Vi vil gerne kunne yde en god service, 
men det kræver, at resten af vores kolleger på rådhuset 
hjælper til,” fortæller vagt og vært, John Henry Jensen. 

I forbindelse med vagtens nye rolle har der været afholdt et kursus, hvor vagterne har fået redskaber til at yde 
en god service overfor vores borgere og samarbejdsparter. 

Men det er ikke kun vagterne, der skal kunne guide den rette vej. Det er et fælles ansvar, når vi som medarbejdere 
møder borgere og samarbejdsparter i forhallen eller andre steder i kommunen. For at kunne guide borgeren er 
det vigtigt at alle kender grundprincipperne for kontakt til kommunen.  
 

Principperne præsenteres kort  i en video, som du kan se ved at klikke her - den findes også på kommunens 
facebook.

Det er dejligt, når vi kan hjælpe vores borgere 
og de går glade herfra. Vi vil gerne kunne yde 
en god service, men det kræver, at resten af 
vores kolleger på rådhuset hjælper til

Fra vagt til vært...

http://www.provector.dk/video/?p=36622&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=36622&cid=60&pl=0
http://facebook.com/albertslundkommune
http://www.provector.dk/video/?p=36622&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=36624&cid=60&pl=0


Fokus på forældrekommunikation i Børnehuset Toftekær...

Børnehuset Toftekær i Albertslund er med i det nordiske forskningsprojekt SPINK, der har til 

formål at afprøve nye tiltag, der kan styrke børns sprog og inklusion ved hjælp af it. Derfor har 

de i børnehuset blandt andet haft særligt fokus på at forbedre kommunikationen mellem 

institution og forældre.  Det betyder bl.a., at de i dag bruger flere billeder i kommunikationen. 

Forældrene i Børnehuset Toftekær registrerer selv på en iPad ved indgangen, når de har afleveret deres barn. Og 
når de henter barnet igen. Sådan er det mange steder. Men i Toftekær er det et led i en særlig indsats, der skal 
styrke kommunikationen mellem institutionen og forældrene. Det skal bidrage til styrket inklusion og styrke bør-
nenes sprog.

Billeder hjælper
Leder i Børnehuset Toftekær Ulla Valentin er begejstret for det nye it-system, som rummer meget mere end ”ind- 
og udtjekning” og som er et led i forløbet, der skal forbedre kommunikationen med forældrene og komme børnene 
til gode. Hun siger:

”I det digitale ”afkrydsningssystem” kan personalet skrive beskeder til forældrene på f.eks. gul stue. Det kan være 
en besked om at forældrene skal huske gummistøvler, at børnene skal på tur i morgen og i den dur. En del af for-
ældrene har anden etnisk baggrund end dansk og kan have problemer med at læse dansk. Derfor kan vi lægge 
billeder af f.eks. gummistøvler ind i beskeden, og det gør det nemmere for forældrene at forstå beskeden.” 

At den slags beskeder gives på skærmen betyder, at medarbejderne kan bruge kommunikationen med forældrene 
på de mere vigtige ting. Som hvad har børnene lavet i dag, hvordan har det enkelte barn haft det osv. Alt det, som 
kan sætte snakken i gang derhjemme – og snakken om dagens gang rundt om spisebordet i familien har stor be-
tydning for børnenes sproglige udvikling.

ET BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD

Leder i Børnehuset Toftekær, Ulla Valentin, demonstrerer hvordan de bl.a. bruger billeder i deres kommunikation med forældrene.



Beskeden på skærmen, når en forælder henter sit barn kunne også være ”kontakt en voksen” – det sikrer, at med-
arbejderne ikke misser at fortælle vigtige informationer, f.eks. hvis et barn er faldet og har slået sig i løbet af dagen, 
og måske har fået en bule. 

Besked til frokosten
Enkelthed er et nøgleord i det nye it-system, som børnehuset har udviklet i samarbejde med bureauet Alia. Morten 
Rikard fra Alia siger:

”Hvis ikke det er enkelt, kommer medarbejderne ikke til at 
bruge det. Og så giver det jo ikke mening. Ved ret simple 
greb, kan medarbejderne nu forbedre kommunikationen 
med forældrene. Det giver dem mere tid til børnene. Og det giver forældrene et indblik i børnenes hverdag – ikke kun 
den forælder der henter. Det betyder, at der er værdi i det for alle parter. Derfor er det her et godt system.”  

Systemet gør det nemt for medarbejderne på f.eks. gul stue lige at sende alle forældrene et par billeder og fire 
linjer om, hvad de har lavet om formiddagen – eller måske en lille video. På den måde får forældrene et lille blik ind i 
børnenes liv over frokosten eller på kontoret. Og det er de glade for, siger Ulla Valentin:

”Man har jo altid sin mobil med sig, og det giver nye muligheder. Og forældrene er glade for at få det lille blik ind i 
deres børns liv i løbet af dagen. Det giver dem noget at snakke med børnene om, når de kommer hjem. Og de snakke 
er guld værd for udviklingen af børnenes sprog.”

Gymnastik – hvad er det nu?
Børnehuset Toftekær bruger også det nye system fra Alia til at vise små klip fra gymnastikforløbene med børnene. 
Gymnastik er en del af dansk kultur, som rigtig mange familier er opvokset med, men i Børnehuset Toftekær møder 
de også familier med andre kulturelle rødder, som ikke har samme forståelse af, hvad gymnastik er. Her kan billeder 
eller en lille film skabe den forståelse, som gør at barnet næste gang får mere gymnastikegnet tøj med eller være 
med til nedbryde barrier, som gør at barnet måske ikke deltager til gymnastikken.

"Den brug af billeder skaber inklusion og billederne siger mere end 1000 ord," siger Ulla Valentin.

En funktion på institutionens hjemmeside og den tilhørende app hedder ”legelister” – her kan forældrene på et kort 
se, hvor de forskellige børn bor med kontaktoplysninger. Det kan få afstande til at føles kortere og medføre flere 
legeaftaler og dermed bidrage til øget fællesskab og inklusion. 

Medarbejderne er medbestemmere
I det hele taget er der mange små hurtige funktioner i det nye system, som har stor effekt ifølge Ulla Valentin og 
Morten Rikard. Forældrene har været inddraget og medarbejderne har været medbestemmende, fordi det er dem

der møder udfordringer og ser potentialerne i hverdagen. Morten Rikard siger:

”Når medarbejderne har fået en god ide eller måske undret sig har de ringet til mig, og så har vi forsøgt at finde en 
funktion, der kunne gøre ide til virkelighed eller være svaret på deres undren. Min fornemmelse er, at medarbej-
derne har synes det har været fedt at være medskabere på den måde. Måske har det også været med til, at de 
bruger systemet så flittig, som de gør.”

Ifølge Ulla Valentin er det at sende beskeder med billeder og videoer blevet en del af driften – og det pædagogiske 
arbejde. Og hun synes hun mærker effekterne af det ift. sprog og inklusion, men hun synes også det bliver spæn-
dende at følge i takt med, at systemet stadig bliver udviklet og brugt endnu mere. Indtil videre er både forældre og 
medarbejdere glade for det – og det kommer børnene til gode. Ulla Valentin siger det kort og præcist, og siger 
samtidig at det giver god mening at være med i et forskningsprojekt som SPINK: 

”Det her er et eksempel på it der styrker kerneydelsen.” 

Det her er et eksempel på it 
der styrker kerneydelsen



Info

ØNSKELØBET  2016: LØB MED FOR DEN GODE SAG 

Igen i år inviterer Albertslund Kommune sammen med Make a Wish fonden, Albertslund Centrum og løbeklubben 
ALOT til Ønskeløbet i Albertslund. Det bliver løb i det grønne og en familiefest i centrum - med et godt formål; 
at opfylde ønsker for børn med livstruende sygdomme i Danmark. Kommunen betaler startgebyret for 
medarbejdere... 
 
Vi håber, at rigtig mange af alle jer medarbejdere vil bakke op om initiativet, løbe for den gode sag og være 
med til at skabe en god og begejstrende dag - og vise vores grønne by frem!

Kommunen betaler dit startgebyr
Albertslund Kommune er samarbejdspartner og ønsker at støtte op om den gode sag – og inviterer derfor 
alle medarbejdere med til Ønskeløbet lørdag den 4. juni. Kommunen betaler startgebyret og derfor håber vi, 
at mange af jer vil støtte op og tage familien med på en frisk lørdagsløbetur, så løbet bliver en endnu større 
succes end sidste år hvor knap 300 løb med - måske kan det blive en tradition, hvor vi kan vise vores grønne by 
frem.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. juni - efter løbet kan du får refunderet dit udlæg til startnummer 
ved at komme med kvitteringen til Ulla Brandt Lasson, der sidder på rådhuset, blok b, 2. sal, lokale 623 eller 
sende det pr. mail til ulla.lasson@albertslund.dk

Sisse Fisker skyder familiefesten i gang. Og X-factor står for musikken
Udover løbet i det grønne Albertslund er der fuld fart på oplevelserne. Studievært Sisse Fisker skyder løbet i 
gang. New Fitness varmer op. Der er forfriskninger, aktiviteter og musik i Centrum - en familiefest med et godt 
formål. I år spiller Mads Christian fra X-factor på scenen.Spred ordet - og hop selv i løbeskoene. Tilmeld dig og 
læs mere på www.ønskeløbet.dk

Næste “pip” udkommer i maj 

KOM TIL GRØN DAG LØRDAG DEN 30. APRIL
Lørdag er der grøn byfest i Albertslund - der er oplevelser for hele familien. 
Traditionen tro slår Albertslund Materialegård og Genbrugsstation dørene 
op for byens borgere, medarbejdere og andet godtfolk lørdag den 30. april 
2016 fra kl. 10-14.

Der vil være morgenbrød, kaffe og kage, musik, uddeling af gratis flis, og muld, 
salg af planter fra det økologiske gartneri Grennessminde, gode råd om planter, 
energi og affaldssortering, mulighed for at få repareret sin cykel, eller bytte 
stauder og overskudsstiklinger ponyridning, cykelringridning og meget mere. 
Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne, Albertslund har at byde på.
                      Læs mere på albertslund.dk/groendag

https://www.facebook.com/onskelobetdk/?fref=ts
https://www.facebook.com/onskelobetdk/?fref=ts
http://albertslund.dk/nyheder/2016/groen-dag-2016/
http://Læs mere på albertslund.dk/groendag
http://albertslund.dk/nyheder/2016/groen-dag-2016/

