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Årets 2. udgave af Pippet byder på en opfordring til at deltage i det årlige Ønskeløb, en tur til Klinten med kontaktudvalget,en 

tur i KB-salen med 6. klasserne og gode anmeldelser til hjemmedrengene fra Suspekt ...

Albertslund får nyt gymnasium

SIdste dag i januar kunne Albertslund Kommune i 
samarbejde med NEXT - Uddannelse København løfte 
sløret for planerne om opførelsen af et nyt gymna-
sium i Albertslund. Nyheden skabte stor glæde, og på 
kommunens Facebook-side modtog vi mange positive 
kommentarer og reaktioner. 
 

Læs nogle af dem ved at klikke her. 

Du kan også se filmen med reaktioner fra rektor, 

elever og borgmesteren. Se filmen ved at trykke her.

Make-A-Wish Ønskefonden har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes 
højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions Legaue finaler, en pony, en ny computer 
eller et møde med fodboldspilleren Daniel Agger. Det hele 
er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, 
foreninger og lignende - og de sidste to år også fra 
overskuddet fra Ønskeløbet. 

Kommunen betaler dit startgebyr 
Albertslund Kommune er samarbejdspartner og ønsker 
at støtte op om den gode sag – og inviterer derfor igen 
i år alle medarbejdere med til Ønskeløbet lørdag den 10. 
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 over 200 løb med.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. juni - 
Når du har tilmeldt dig kan du få 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.

Tryk her for at læse hele artiklen om Ønskeløbet på 
medarbejdersiden

Det har været alt fra ture 
til Disneyland og Champions 
League-finaler, en pony, en ny 
computer

 Tredje udgave af Ønskeløbet bliver lørdag den 10. juni 

Albertslund Kommune er for tredje gang gået sammen med Make-A-Wish Ønskefonden, Albertslund 
Centrum og løbeklubben ALOT om motionsløbet Ønskeløbet for hele familien, hvor overskuddet går 
til at opfylde alvorligt syge børns ønsker. I år er også rekrutteringsfirmaet Experis løbet med ind i 
partnerkredsen for Ønskeløbet og den gode sag. Tag dine kolleger under armen og løb med...

http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=41389&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40172&cid=60&pl=0
https://www.facebook.com/albertslundkommune/posts/1192835687438868
http://www.provector.dk/video/?p=41389&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/brugervejledning-for-kommunale-ejendomme/affald/nyeaffaldsordninger//
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2017/%C3%B8nskeloebet-2017//
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2017/%C3%B8nskeloebet-2017//
http://www.provector.dk/video/?p=41389&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=41389&cid=60&pl=0


Kontaktudvalget er til for dig...

Kære medarbejder. Vidste du, at der i Albertslund Kommune er noget der hedder kontakt 
udvalget? Og at det faktisk er dit udvalg? Nej vel, men der sidder faktisk 25 medlemmer og 
repræsenterer dig i et udvalg, der er med til at sikre medarbejderindflydelsen i vores organi-
sation. 

Rigtig meget handler om Donald Trump for tiden uanset hvor man læser artikler, ser tv-indslag eller hører et opråb i 
radioen. Det skal det her ikke – og så alligevel. For måske kunne Trump faktisk have godt af at have et kontaktudvalg, 
der blev hørt inden han besluttede noget af alt det drastiske, han vælter rundt og sætter i gang.
 
I Albertslund Kommune har vi kontaktudvalget, hvor 23 tillidsmænd og to arbejdsmiljørepræsentanter sidder. Kon-
taktudvalget mødes fire gang om året, op til møderne i KommuneMED, som er det øverste udvalg for medindflydelse 
og medbestemmelse i kommunen. 

Kontaktudvalgets opgave er at klæde de ni medarbejderrepræsentanter i KommuneMED på ift. personalepolitik, 
lønpolitik, lokal løn, MED-systemet og arbejdsmiljø. Alle Tillidsmændene, der er med i Kontaktudvalget, dækker hver 
især et bredt fagligt område. På møderne i Kontaktudvalget diskuterer medlemmerne dagsordenspunkterne til det 
kommende møde i KommuneMED og klæder de repræsentanter, der både sidder i Kontaktudvalget og KommuneMED, 
på, så de bedst muligt repræsenterer medarbejdernes perspektiver. Og dermed dit perspektiv. 

Kontaktudvalget på tur
For nylig har kontaktudvalget været på tur for at finde et fælles svar på, hvad formålet med udvalget, der blev eta-
bleret i 1990, er i dag. Det blev en tur med god udsigt og ny indsigt. Turen gik til Klinten, der er HK’s kursusejendom, 
der ligger på (vand)kanten af Øresund med den smukkeste udsigt. 

DU HAR ET KONTAKTUDVALG - VIDSTE DU DET?

      Foto: Lars Skovmand, KontaktudvalgetKontaktudvalget er til for dig - og for nylig var udvalget på tur med denne gode udsigt og ny indsigt!) 



Medlemmerne i udvalget er travle mennesker og mødes 
som skrevet blot fire gange om året. De kender derfor 
kun lidt til hinanden. Men en ting ved de, og det er, at de 
godt kan arbejde sammen om at klæde medarbejder-
repræsentanterne i  KommuneMED på til deres møder i KommuneMED. Men kunne de også samarbejde om at for-
mulere et klart mål for, hvad formålet for udvalget ellers skal være i fremtiden? Det var turens hensigt.

Og det blev en 'optur'. Med en ekstern konsulents hjælp,  oplæg, walk and talks, gruppeopgaver, leg, læring og bev-
ægelse arbejdede medlemmerne sig frem til et nyt grundlag for udvalget og en ny vision . 

De blev enige om, at Kontaktudvalget skal være et forum, der er synligt og kendt af kolleger og ledelse i kommunen. 
Og at visionen er, at udvalget sætter retningen for den gode arbejdsplads - og sikrer samskabelse mellem ledere og 
medarbejdere med fokus på bl.a.
• Det gode kollegaskab
• Den gode ledelse
• Sikre succes i opgaveløsningen
• Sikre faglig og personlig udvikling

Og med overskriften for den fælles vision ”Vi former fremtiden i fællesskab for fællesskabet”.
På turen til Klinten holdt Claes Hjort, der er næstformand i KommuneMED et oplæg med titlen ”Værdier og kernen i 
MED”. På baggrund af det oplæg havde medlemmerne en god dialog  omkring begreber som indflydelse, medbestem-
melse og medskabelse.  

Summasummarum og hovedbudskabet med den her artikel er, at alle vi medarbejdere har et godt kontaktudvalg, der 
repræsenterer dig og vil dig det bedste. Og at alle som en af medlemmerne efter en god tur med både udsigt og 
indsigt føler sig bedre rustet til arbejdet i Kontaktudvalget i fremtiden. Med en klar vision.

Alle vi medarbejdere har et godt 
kontaktudvalg, der repræsente-
rer dig og vil dig det bedste

FAKTA
Vil du vide mere om Kontaktudvalget så skriv/ring til Claes Hjort på tlf. 43643707 el-
ler mail: ch@dlf.org.

Vil du vide mere om hele vores MED-organisering og MED-aftalen så gå ind på me-
darbejdersiden/MED

Kontaktudvalgets tur gik til HKs kursussted i Rødvig på Stevns.            Foto: Kontaktudvalget

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/med-og-arbejdsmiljoeorganisation/kommunemed/
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/med-og-arbejdsmiljoeorganisation/kommunemed/


Info

ELEVBYRÅD VIL HAVE BLÅ HANE VED BLOKLAND  

Næste “pip” udkommer i marts

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

6. klasserne var i byrådssalen for at stemme om et projekt til 70.000 kr. Valget faldt på projektet "Hanen 
som samlingssted"  

Tirsdag den 14. februar var det elever fra byens 6. klasser, der bestemte i byrådssalen - til årets elevbyråds-
dag. Efter en god debat indenfor årets tema "Fællesskaber i byen" blev medlemmerne enige om, at det bedste 
forslag var "Hanen som samlingssted", som elever fra Herstedvester stod bag. I teksten til forslaget står bl.a. 
"Det ønskes, at der etableres et samlingspunkt med byens vartegn HANEN for alle aldre i Albertslund, der giver 
fællesskab." Man fristes til at råbe kykkelikykyyyyy for demokratiet i børnehøjde  

For 9. gang var elever fra 6. klasser i Albertslund Posten dækkede dagen med billeder og video, se her. 

SUSPEKT HØSTER ANMELDERSTJERNER
 
Vores lokale stjerner fra Suspekt får flotte anmeldelser for deres nye album  
100% Jesus. 
 

Politiken: "Suspekt blander lyden af Vestkysten med opvæksten på Vestegnen" :

GAFFA: "Vestegnens Skrappe Drenge" 
Berlingske: "Lidt mere voksne men stadig ualmindeligt grove i kæften"  
BT: "Mindre kinky Suspekt: Men formkurven er stigende" 

http://albertslund.lokalavisen.dk/se-foto-og-video-elevbyraad-vil-have-en-blaa-hane-ved-blokland-/20170215/artikler/702159895
https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-foto-og-video-elevbyraad-vil-have-en-blaa-hane-ved-blokland-/20170215/artikler/702159895
http://albertslund.lokalavisen.dk/section/tv/1001&id=10709
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-foto-og-video-elevbyraad-vil-have-en-blaa-hane-ved-blokland-/20170215/artikler/702159895
http://forbraendingen.dk/events/banko-og-big-band/

