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Ny personalehåndbog
2005 på gaden
- med nyt om omsorgsdage, jubilæum og
ﬂyttefridag
Alle nyansatte i kommunen modtager
den nye personalehåndbog sammen med
deres ansættelsesbrev. For de cirka 6000
medarbejdere, der allerede er ansat, er der
også et par nyheder, som er værd at være
opmærksom på. For eksempel tilbyder
kommunen nu ved jubilæum at holde en
reception for jubilaren på kommunes regning. Endvidere har ansatte ikke længere
krav på en fridag ved ﬂytning.

Af uddannelseskonsulent Christina Brogaard, csfcbr@gladsaxe.dk
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Personalehåndbogen består af en opslagsdel med en række praktiske oplysninger og en bilagsdel. Opslagsdelen er
ordnet alfabetisk og indeholder alt lige
fra adresseændring til motionscenter og
ytringsfrihed. Som noget nyt kan du læse
om bestemmelserne om omsorgsdage og
afholdelse af barns første sygedag.
Bilagsdelen i personalehåndbogen
indeholder blandt andet den nye personalepolitik. Politikken har karakter af en
overordnet ramme med en række delpolitikker, som skal udfyldes lokalt på den enkelte arbejdsplads. Rammen består af syv
hovedområder, som er med til at binde
kommunes ansatte sammen, nemlig:
•
•
•
•

Rekruttering af medarbejdere
Løn
Medarbejderudvikling
Mangfoldighed og fokus på den enkelte medarbejder

•
•
•

Sundhedsfremme og arbejdsmiljø
Ledelse
Farvel til Gladsaxe Kommune

Medarbejderudvikling er et af de områder,
hvor Gladsaxe arbejder med tværgående
aktiviteter. I foråret har knap 40 medarbejdere høstet erfaringer ved at deltage i
et pilotprojekt om kollegial coaching. Du
kan læse mere om kollegial coaching på
side 22 i dette nummer af Broen.
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Få mere information
Den nye fælles personalepolitik
træder i kraft 1. september 2005.
Arbejdsgruppen, som har stået
for udarbejdelsen, præsenterer
politikken på møder i MEDorganisationeneftersommerferien.
Til det formål er der udarbejdet
en PowerPoint præsentation.
Præsentationen ligger på Fokus/
personalefanen/personaleforholdog
er til fri afbenyttelse.
På Fokus kan du også ﬁnde
personalepolitikkenog–håndbogen.
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Stress – lidt er godt, men
for meget går ikke.

Vi lever i en stresset tidsalder, og det har mennesket gjort til alle tider. Der har altid været situationer, hvor mennesket for at skaﬀe sig føde, vinde et
slag eller nå toppen af et bjerg har brugt kroppen
ekstra meget over længere tid. På den måde har de
fremkaldt de fysiske reaktioner, vi i dag betegner
som stress. Og det er helt ok.
Det, der ikke er ok, er når disse reaktioner går over
til at blive faste tilstande for vores krop og psyke.
Reaktionerne kan vi klare i korte perioder, men
fortsætter de, fører de til sygelige tilstande, som
kan være invaliderende for det enkelte menneske.
Sådanne faste tilstande kan ingen være interesseret i. Ledelsen har et ansvar for, at medarbejdernes arbejdssituation ikke medfører stress i et
sådan omfang, at de ikke har det godt og sjovt på
arbejde og at medarbejderne ikke yder det, de skal
og gerne vil. Medarbejderne har selv et ansvar
for både at undgå en sådan situation og at være
opmærksomme på symptomer og gøre noget ved
dem.
I børne- og kulturforvaltningen konstaterede vi
ved forrige og sidste APV, at ret mange af medarbejderne udtrykte, at de havde for meget at lave.
Ordet stress indgik ikke, men jeg ved, at mange
følte sig stresset. Dette var sammen med mange
andre faktorer medvirkende til vores organisationsændring her fra starten af 2005.
Jeg skal ikke sige, at vi allerede nu kan konstatere
et lavere stressniveau, men jeg tror det kommer.
For både medarbejderne og ledelsen har søgt at
gøre noget af det, som sagkundskaben råder til for
at reducere niveauet. Nogle af idéerne er:

•
•
•

•
•
•

Tilrettelæg arbejdet, så du koncentrerer dig om
en arbejdstype/opgave ad gangen.
Tilrettelæg telefonfrie tider, hvor kollegaen
svarer, hvis nogle ringer.
Signalér, at du ikke ønsker at blive forstyrret
selvom din dør står åben for eksempel ved at
sætte et ”forstyr mig ikke” - skilt op.
Få klarhed over dine opgaver og aftal serviceniveauet med din leder.
Hold nogle fornuftige pauser, hvor du helt
kobler af.
Og meget mere…

I en kommune som Gladsaxe skal vi arbejde
eﬀektivt og løse gamle og nye opgaver. Men vi
skal i ledelsen prioritere, og vi skal sammen med
medarbejderne lægge det serviceniveau, som vi
kan håndtere, samtidig med at vi bevarer vores
medarbejderes gode sundhed. Sygdom og fravær
på grund af stress skal undgås, det tjener hverken
kommunen som arbejdsplads eller medarbejderne.
Så tag emnet op i jeres MED-organisation og gør
noget ved det sammen.
Børne- og kulturforvaltningen har stillet sig til
rådighed for dette nummer som et eksempel på
de problemer der kan være og de løsninger der er
fundet.
Svend Erik Haase
Børne- og kulturdirektør

Af Svend Erik Haase, børne- og kulturdirektør, bkfseh@gladsaxe.dk

leder
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Stress eller stress af
Stress er for alvor kommet på dagordenen og fylder
stadig mere i den daglige snak på arbejdspladserne.
Men stress kan også være positivt.
Stress er hot. Alle taler om det og har en mening
om det. Nogle har selv oplevet stressen på egen
krop. Andre kender måske nogen, der har været så
stressede, at de er blevet sygemeldt. Stress er med
andre ord et emne, som vi alle kan tale med om.
Det er noget, vi kan være fælles om.

Positiv og negativ stress
Ifølge ’Center for stress’ er stress en tilstand, der
opstår, når man bliver belastet. Kroppen igangsætter nogle stressreaktioner, som har til formål at
sætte os i stand til at yde vores bedste både mentalt og fysisk. Der ﬁndes to slags stress. Den positive opstår for eksempel, når man har travlt, skal
yde noget ekstra og føler, man får ekstra energi.
Den positive stress er ikke skadelig. Negativ stress
opstår derimod, når man bliver belastet og samtidig ikke føler, at man evner at klare belastningen.
Den negative stress kan skade helbredet.

Af Uddannelseskonsulent, Christina brogaard, csfcbr@gladsaxe.dk
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Workshoppen ’mindre pres, større glæde’
30medarbejderehardeltagetienworkshop
fordeltovertodagemedmellemliggende
hjemmeopgaver.Hjemmeopgavernebestod
iathverenkeltmedarbejderskulleplacere
alle sine aktiviteter i et skema (deltog i
møde,skrevreferat,venskabeligsnakmv.).
Herefterskulledeinterviewehinandento
og to ud fra nogle spørgsmål.
Stress er et tema i den nye overenskomst
I den nye overenskomst står der, at
der skal aftales ’retningslinier for
arbejdspladsens samlede indsats for
at identiﬁcere, forebygge og håndtere
problemeritilknytningtilarbejdsbetinget
stress’. Gladsaxe Kommune efterlever
allerede reglerne, da APV er obligatorisk
i kommunen. Hvordan man laver APV er
valgfrit.

Børne- og kulturforvaltningen har haft stress tæt
inde på livet. Forvaltningen blev opmærksom
på, at der var et problem, da den gennemførte en
arbejdspladsvurdering (APV) i 2004.
- APV’en viste, at et af de største problemer vi
har i administrationen på rådhuset var arbejdsbelastningen og –presset. Samtidig indførte vi en
ny struktur 1. januar i år. Derfor besluttede vi i
ledelsen at se på, hvad vi kan gøre for at reducere
følelsen af arbejdspres hos hver enkelt medarbejder og bidrage til at styrke arbejdsglæden. Det
resulterede i en workshop for de administrative
medarbejdere, fortæller Steen Nielsen, leder af
center for service i børne- og kulturforvaltningen.
Workshoppen har netop været afholdt. Steen
Nielsen fortæller, at resultatet af workshoppen er
individuelt.
- Arbejdspres er noget følt. Og det er reelt nok, for
det er jo det, der kan give stress. Følelsen kan bunde i mange ting. Det kan faktisk være for meget
arbejde. Men det kan også være at arbejdsformen
er uhensigtsmæssig, eller der er for lidt indﬂydelse
på, hvordan en opgave kan løses. Workshoppen
viste for eksempel, at opgaver uden tidsfrister kan
være en stressfaktor, da bestilleren alligevel har en
forventning om, hvornår opgaven er løst. Så når vi
får en opgave uden frist på, så spørger vi nu efter
fristen, siger Steen Nielsen.

10 minutter er nok
Stress er den måde, vores krop reagerer på, når vi
bliver udsat for påvirkninger. Den konkrete reaktion afhænger af, hvad vi føler i stresssituationen.
Og for at kunne gøre noget ved sin stress, må man
lære sine stresssymptomer at kende. Man må ﬁnde
sin egen alarmklokke. Ondt i maven, hjertebanken
og hovedpine kan være fysiske kendetegn. Men
også søvnløshed, besvær med at koncentrere sig
og manglende engagement kan være symptomer
på stress.

tema:stress

Ifølge ’Center for stress’
er det vigtigste, man
kan gøre for at nedsætte sin stress at få sovet
ordentligt om natten og
få slappet af ind imellem.
Blot ti minutters pause
nogle gange om dagen,
hvor vi tænker på noget
andet og slapper af, øger
vores
modstandskraft
over for stressens skadelige virkninger.

Fælles ansvar
At det kan være nemmere
sagt end gjort at få sovet
godt om natten, kender vist
de ﬂeste, der har oplevet
perioder med travlhed. Som
medarbejder har man selv et
ansvar. Men hvad med arbejdspladsen. Har den også
en forpligtelse?
- Som arbejdsplads har vi en
forpligtelse til at sikre et sundt
psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
Stress opstår jo blandt andet,
når der er uoverensstemmelser mellem de krav der stilles
til medarbejderen og de ressourcer og muligheder,
som medarbejderen har for at løse sine opgaver. Så
hvis en medarbejder udviser symptomer på stress,
så skal det tages alvorligt. Og det gøres bedst ved i
åben dialog mellem leder og medarbejdere at tale
om det på den enkelte arbejdsplads og få taget hånd
om det, siger personaledirektør Charlotte Wulﬀ.
På spørgsmålet om Gladsaxe Kommune skal have
en stresspolitik, siger hun.
- Stress er en del af det psykiske arbejdsmiljø. Vi
har en arbejdsmiljøpolitik, hvor vi lægger vægt på
at forebygge, og vi gennemfører arbejdspladsvurderinger. Så jeg mener, vi allerede er dækket ind.

Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan
gøre mere, siger hun og kigger ud af vinduet.
- Måske skal vi i fremtiden gøre det mere legitimt
at drøfte stress på arbejdspladsen, så vi også kan få
adskilt den positive stress fra den negative stress.

Få mere information om stress
Klik ind på www.center-for-stress.dk, der
er et privat konsulentﬁrma og læs mere
om stress og stresshåndtering. Her kan
du også teste din stress og ﬁnde lette
afslapningsøvelser og andre øvelser i at
håndtere stress.
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Hvad gør du selv for at undgå stress?
- Jeg forsøger at planlægge min dag, så jeg kan
overholdetidsfristerneforeksempelforløn.Også
laverjegtingeneigodtidindentidsfristen.Midtipapirarbejdetkanderkommeenelev,derharslåetsig.
Såmåjegbaretageendybindånding,ladepapirerne
liggeogtagemigafbarnet.Prioriterehvadderervigtigt.Minkollegaogjegtilbyderathjælpehinanden
medopgaverne.Vikenderhinandensstresstærskel
Kirsten Præstekjær,
gennem mange år. Det er vigtigt, ellers kan man gå
skolesekretær, Søborg Skole. fejl af hinanden.

Hans Djurhuus,
støttepædagog, fritids- og
ungdomsklubben Club 222.

Anita Støckel,
rengøringsassistent,

- Jeg har vænnet mig til, at der er knald på og kan
egentlig godt lide at arbejde i kaos. Men hvis jeg er
på vej op i det røde felt, så tager jeg lige 5 minutter
etsted,hvordererro.Stressopstår,hvismanbliver
overrumplet. Hos os planlægger vi aktiviteterne
en måned ad gangen, så vi ved, hvad vi skal. Og vi
holderhverdagetstatusmødeklokken13.Viergode
til at bede om hjælp og hjælper hinanden i pressede
situationer.

-Efteratvifornyligerblevetdeltopigrupper,giver
det ro. Før blev vi brugt i andre afdelinger, hvis der
manglede nogen. Det kunne give stress, når man
ikkepåforhåndvidste,hvormanskullehen.Nuved
vi,atvihørertilheridenneafdeling,ogderforvikan
bedreplanlæggevorestid.Deterogsåenfordel,at
vikenderhinandenogkansigefra.Noglegangeer
det okay at springe over, hvis der er sygdom eller
nogen har fri. Så må det bare være sådan.

Kildegården, ny afdeling.
- Jeg forsøger at planlægge, og så laver jeg små
listeriprioriteretrækkefølgeforatfåoverblik.Det
giver ro at kunne strege en opgave ud. Man bliver

Dorte-Pia Ravnsbæk,
udviklingskonsulent,
udviklingssekretariatet.
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stresset, når man ikke kan overskue det. Hvis man
har overblik, så kan man også nemmere reagere på
det. Eksempelvis sige til sin chef, at man ikke kan
nå det og komme med et realistisk, konkret bud på,
hvad man vil gøre. Jeg tjekker ikke mails mere end
1-2 gange i timen. Man skal selv styre, hvornår det
passer ind. Er det meget vigtigt, kan folk få fat på en
på anden måde.

Når det sjove
pludselig bliver
en belastning
Pludselig vågner man midt om natten! Måske er
det en lyd, der har vækket én? Måske er det ens
underbevidsthed, der er trængt igennem, nu den
værste træthed er sovet væk i løbet af de første
par timer i sengen? Men man er bare vågen. Og
problemerne trænger sig på. Hjernen kværner
med det, man skal huske, med løsningsforslag,
med nye problemer. Det hele kører rundt og rundt
og tilbage igen, og søvnen er langt væk. Timerne
går, måske falder man hen igen i en urolig søvn en
time eller to, før man skal op.
Man går rundt i supermarkedet og har glemt, hvor
mælken står, eller hvad det var, man var på vej til
at tage ned fra hylderne. Man er irritabel og snerrer af sine nærmeste og kollegerne, og man orker
ikke at invitere gæster eller besøge venner. Udmattelsen er total. Måske har man ondt i maven eller
hovedpine?

Jeg elsker mit arbejde
Ivan Klitte har oplevet det på sin egen krop. I 2003
begyndte kroppen lige så stille at sige fra.
Han har været ansat i Gladsaxe Kommune i 20 år
som fritidskonsulent i kulturafdelingen, og de, der
kender ham, er ikke i tvivl om, at Ivan Klitte virkelig må betragtes som en ildsjæl. Som konsulent er
man dybest set sin egen herre, og det forventes, at
man selv fylder stillingen ud.
Det har Ivan Klitte virkelig gjort. Han har startet,
gennemført og fulgt op på utallige projekter. Det
ene har taget det andet, og Ivan Klitte var som en
ﬁsk i vandet med kontakter til Gud og hver mand
på og uden for rådhuset. Når man arbejder med
området fritid, er det ikke et 8 – 16 job, for folks
fritid ligger jo efter klokken 16. Derfor har Ivan
Klitte, som en af de første, haft hjemmearbejdsplads og virket næsten i døgnets 24 timer – og
elsket det.

Det sjove blev en belastning
Men ganske langsomt og ubemærket satte trætheden ind. Pludselig oplevede han, at han ikke mere
kunne nå det hele. Det var som om, tasterne på

tema:stress
Ganske langsomt blev
det hele bare for meget
for Ivan Klitte, leder af
Aktivcentret.
computeren byttede plads. Hjertet begyndte
at slå uregelmæssigt, og det, som tidligere
havde været sjovt, blev med ét en uovervindelig
belastning.

Lyngby Sø rundt
En dag begyndte det at trykke omkring hjertet,
og Ivan Klitte blev sendt på hospitalet. Heldigvis var der ikke sket noget dybt alvorligt, men
det blev til tre måneders sygemelding. Kroppen
havde talt!

– Nu må du tage den lidt med ro! – Tror du
ikke, du har lige lovlig meget fart på? – Pas
nu på, at det ikke går galt! Og han hørte, hvad
folk sagde. Men det er ikke nok. Det er ﬁnt, at
omgivelserne kan se, at det hele er for meget.
Det er ﬁnt, at de udviser opmærksomhed og
medfølelse.
Men kan det hjælpe? For hvad skal Ivan Klitte
bruge det til? Opgaverne ligger der jo – arbejdet skal udføres – deadlines ﬂytter sig ikke.
Nogen burde have sagt stop for ham. Nogen
burde have reageret fysisk på de tegn, som Ivan
Klittes krop viste.

Det blev tre måneder med total neddrosling. En
god kollega i kommunen, som selv havde oplevet et hjertetilfælde, rådede Ivan Klitte til lange
gåture. Så han gik og gik. Hver dag Lyngby Sø
rundt. Han måtte selv betale for psykologsamtaler, og ganske langsomt fandt han tilbage til
et normalt liv igen. Men regningen bliver ikke
sådan lige betalt. For der er sket noget, og det
sidder dybt i kroppen. Ivan kan stadig blive indhentet af angsten, og han kender nu kroppens
signaler og ved, at han skal lytte til dem.

Det kan ende godt

Men hvordan kunne det komme så langt ud?
Hvorfor var der ikke nogen omkring ham, der
kunne se, at han havde alt for meget at lave, der
kunne sige, at han skulle sætte tempoet ned og
kræve at han skulle gøre det? Hvorfor blev der
ved med at blive lagt opgaver ud til Ivan Klitte?

Tal om problemerne

Opmærksomhed er ikke nok
Der var også velmenende folk, der sagde til.

Heldigvis er dette en fortælling med en lykkelig
slutning. Under hele sygefraværet var kolleger
og ledelse opmærksomme på Ivan Klitte, fulgte
ham, snakkede med ham og gik tur med ham.
Da han efter tre måneder langsomt vendte
tilbage til børne- og kulturforvaltningen, blev
hans opgaver lagt ud til andre, og da ideen om
”Aktivcenteret” blev en realitet, ﬁk Ivan tilbudt
at blive leder for dette. – Og det er en helt
anden historie.

Men som Ivan Klitte siger, så er det godt at
snakke om hændelsen. Det er vigtigt at være
åben, om at man har været gået ned. Det gør
det mere legitimt for andre – man behøver ikke
føle sig som en paria – hvis man selv oplever
stresssymptomer. Han ved også, hvor vigtigt det
er at have nogen at snakke med og ikke mindst,
at der på den enkelte arbejdsplads er en accept

Det er vigtigt at være
åben, om at man har
været ”gået ned”

Af leder af Pædagogisk Central Ingrid Martlev, bkdima@gladsaxe.dk

Ivan Klitte ﬁk angstanfald. For pludselig kunne
han ikke kende sig selv. Selvtilliden svigtede.
For hvem er ildsjælen, når ilden brænder ned og
gløden slukkes? Pludselig kunne Ivan Klitte ikke
holde foredrag mere, blev angst for at møde
andre, blev bange for at dø. Og når man ellers
altid har været ”Mr. kan alting” og ikke været
typen, der gik og beklagede sig over for meget
arbejde, er man jo ikke den, der lige pludselig
begynder at tale med andre om de problemer,
man går og har.

7

For meget arbejde og for højt arbejdstempo var
medvirkende til, at medarbejderne ﬁk stress.
For at par år siden viste en APV-undersøgelse i
Børne- og kulturforvaltningen, at en stor del af
medarbejderne oplevede en høj grad af stress. Det
gav sig udtryk, at enkelte medarbejdere brød sammen og ﬁk længerevarende fravær. Grænsen for
mængden af arbejdsopgaver var nået, og samtidig
vidste alle også, at der skulle ske en personalereduktion i forvaltningen.
- Selvom alle vidste, at det psykiske arbejdsklima
ikke var godt, så var det måske først, da det kom
på tryk, og der kom tal på, at det blev helt synligt
– især for lederne, udtaler overassistent i center
for økonomi og planlægning, Lene Binau.

De største problemer
Her et halvt år efter, at den nye struktur blev indført, kan man godt lave en lille uformel evaluering.

Der skulle ske personalereduktion, opgaverne i
forvaltningen var ændrede i forbindelse med decentraliseringen, og det psykiske arbejdsmiljø var
ikke godt nok. – Der måtte gøres noget!

Fuldmægtig i administrationen, Maya Busted
Rossman mener:
- Et af problemerne har været at ﬁnde ud af, hvem
der laver hvad, og hvordan vi i fremtiden skal fordele opgaverne mellem os. Endnu har vi ikke rigtig
haft tid til at få det hele omorganiseret.
- Afgrænsningen mellem centrene justeres
løbende, og vi er ikke færdige med at reducere i
arbejdsgangene, supplerer Lissi Anderson

Sammen med en kvalitetskonsulent udarbejdede
lederne en skitse til en strukturændring i forvaltningen. Denne blev præsenteret for alle medarbejderne på et torvemøde, hvorefter medarbejderne
skulle drøfte forslaget og komme med en tilbagemelding.

Lene Binau tilføjer:
- Det er vigtigt at ﬁnde ud af, hvordan arbejdsopgaverne fordeler sig over året – hvornår bruger vi
tid på hvad? Det hele bliver nok mere overskueligt,
når vi har været et helt år igennem, for så har vi et
overblik.

- Alle, der var med på torvemødet, accepterede
forslaget. For alle vidste, at der måtte og skulle ske
et eller andet. Det kunne ikke blive ved med at
køre, som det hidtil havde gjort, forklarer fuldmægtig fra center for udvikling og dokumentation,
Lissi Anderson.

Hvordan opleves hverdage nu?
Maya Busted Rossman griner:
- Lettere forvirrende, men på den fede måde. Vi er
nu tre, der sidder sammen med it-opgaverne, og
det er dejligt at have nogle fagkolleger at snakke
med lige ved hånden. Men for at vi ikke skal blive
for nørdede, har vi også fået andre opgaver.

Ledergruppen gik i tænkeboks

Af Leder af Pædagogisk Central, Ingrid Martlev, bkdima@gladsaxe.dk
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bejdere, der mere detaljeret skulle beskrive den
nye struktur, altså en omsætning af strukturændringen til praksis. Grupperne skulle også ﬁnde
ud af, hvordan medarbejderne skulle fordeles i de
nye centre. I hele denne proces var der åbenhed i
forhold til medarbejdernes ønsker.

– Man vidste godt, at der skulle reduceres i medarbejderstaben, og at det skulle ske ved naturlig
afgang. Med færre medarbejdere var der nødvendigvis nogle arbejdsopgaver, der måtte ud, andre
skæres ned, eller arbejdsprocesser måtte ændres,
for at det hele kunne komme til at hænge sammen
i fremtiden.

Ny struktur
Og nu lå der så en skitse til en ny struktur. Der
blev dannet nogle grupper af ledere og medar-

Lene Binau er enig:
- Alle mine opgaver er nye, og indtil videre er jeg
godt tilfreds.
Også Lissi Anderson ﬁnder den nye struktur i
orden:
- Jeg kan godt lide forandringer. Jeg har en del af
mine gamle opgaver, og nogle nye.
Måske er det synd for den nye struktur, at der
ikke blev penge til ændring af lokalerne, så de kan

Ny struktur
i børne- og
kulturforvaltningen
skulle gerne
afhjælpe stress

tema:stress

Maya Busted Rossman:
- Lettere forvirrende,
men på ”den fede
måde”

understøtte de ændrede samarbejdsformer og
relationer mellem kolleger.

Hvad er målet?
På sigt skulle det gerne vise sig, at den nye struktur har gjort arbejdsgangene mere rationelle og
dermed mindre stressende. Det er bl.a. et mål, at
en kommende APV-undersøgelse skal vise, at max
15 procent af medarbejderne vil anse arbejdspres
som et væsentligt problem.

Lene Binau: - Alle mine
opgaver er nye, og indtil
videre er jeg godt tilfreds

1. juni blev der afholdt en work-shop for de
administrative medarbejdere i Børne- og kulturforvaltningen. Fra denne er der lavet en opsamling
af medarbejdernes synspunkter og ønsker, som
centercheferne har tilbagemeldt på. Den viser en
stor velvilje til at gå ind i problemerne og forholde
sig til ønskerne.

Undersøgelsen i børne- og
kulturforvaltningen:
18 personer ud af cirka 50 pegede på, at
arbejdsmængdeneretvæsentligtproblem.
Firepersonerpegedepå,atarbejdstempoet
er et væsentligt problem.
seks personer pegede på, at indﬂydelse på
arbejdstempo er et væsentligt problem.

Lissi Anderson: - Jeg kan
godt lide forandringer
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Har du stress?
Mange har stress uden at vide det.
Find ud af om du også lider af det.

Stress
Oprindeligtanvendt
som et begreb for
den indre spænding,
som opstår i f.eks.
et stykke træ, når det
udsættes for en ydre
kraft i forsøget på at
bøje træet.
Senere ﬁk det ﬂere
forskelligebetydninger
og i dag foreligger
der overordnet tre
betydningerafstress:
Biologisk stress,
psykologiskstressog
socialt stress.

af dagcenterleder Anne Birgitte Østergaard. sofabo@gladsaxe.dk
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Har du ofte indenfor den sidste måned følt vrede
over hændelser, som du ikke havde indﬂydelse på?
– kan du blandt andet svare JA til det spørgsmål,
så har du måske stress.

dig i en kronisk belastende situation. Fortsætter
situationen tilstrækkelig længe, vil du reagere med
fysisk og psykisk udmattelse og udbrændthed.

Stress kan deﬁneres som omfanget af de negative
tanker og følelser, du har. Stress kan også deﬁneres
som manglen på positive oplevelser, altså manglende oplevelse af at have
indﬂydelse og styr på tingene.

Du skal forsøge at fokusere på faktorer, som kan
beskytte dig mod stress og fremme din psykiske og
fysiske sundhed.

Risiko for stress
Du bør forholde dig til, om du rent faktisk føler
dig stresset. Det er nemlig ikke sikkert at alle oplever en bestemt begivenhed som stressende. Det er
således ikke tilstrækkeligt at se på antallet af ydre
stressfaktorer og de større forandringer eller tab i
det liv, du i øjeblikket er udsat for.
De følelsesmæssige reaktioner, du kan opleve ved
stress, er angst, vrede, hjælpeløshed og depression.
De følelsesmæssige reaktioner får betydning for de
biologiske reaktioner, der sker i kroppen. Du kan
for eksempel have muskelsmerter og åndedrætsbesvær. Det kan også være, du er begyndt at ryge,
drikker mere alkohol, spiser dårligere og motionerer mindre.

Akut eller kronisk stress
Akut stress er en midlertidig situation, hvor du
udsættes for ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne. Det udfordrer din indre balance og evne
til tilpasning, men det viser sig, at du er i stand til
at håndtere situationen. Evnen til at reagere med
stress kan i ﬂere situationer være nødvendig og
hensigtsmæssig. Hvis du møder en skummel person på gaden en aften, som truer dig, er det godt
at kunne reagere biologisk med øget adrenalin til
enten kamp eller ﬂugt.

Kronisk stress
Du er nu udsat for ændringer, trusler og krav fra
omgivelserne, som overstiger din evne til tilpasning, men hvor du i modsætning til den akutte
stresssituation – ikke er i stand til at fjerne eller
bekæmpe truslen. Det vil medføre, at du beﬁnder

Undgå stress

Det omfatter din oplevelse af kontrol og indﬂydelse over stressende faktorer. Det at du opnår en
passende balance mellem på den ene side aktivering i form af udfordringer, krav og belastninger
og på den anden side deaktivering i form af søvn,
vandreture og andet. At du har et godt socialt netværk og støtte fra omgivelserne og din egen evne
til at identiﬁcere og udtrykke dine følelser.

Oplevet stress.
Stressdeﬁneretsomomfangetafnegativetankerog
følelser.
Stress deﬁneret som manglen på positive oplevelser
(i kursiv).

Hvor ofte inden for den sidste måned har du…
1. .. været bekymret over noget, som skete uventet?
2. .. følt, at du var ude af stand til at kontrollere v
aspekter ved din livssituation?
3. .. følt dig nervøs og stresset?
4. .. følt, at du ikke kunne nå de ting, du skulle?
5. .. følt vrede over hændelser, som du ikke havde
nogen indﬂydelse på?
6. .. følt, at vanskelighederne hobede sig
op, a
ikke kunne klare dem?
7. .. følt dig sikker på dine evner til at klare personlige
problemer?
8. .. følt, at tingene udviklede sig, som du
ønskede det?
9. .. følt, at du havde kontrol over ting, som irriterer
dig?
10. .. følt, at du havde -tjek- på det hele?

Anvendt reference: Zachariae B., Stresskompetence, Rosinante 2004.
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Vis mig dit skrivebord
– og jeg skal fortælle, hvor effektiv du er.
Opkrævningsafdelingen har været på PEP-kursus.
I opkrævningsafdelingen har vi gennemført et
projekt, der skal styrke den enkeltes personlige
planlægning og eﬀektivitet. Når vi tager fat i et
sådant projekt, hænger det sammen med, at det er
vores forventninger til fremtiden, at der kommer
ﬂere arbejdsopgaver, der skal løses hurtigere – af
færre medarbejdere. Vi vil derfor prøve at geare
os selv til at arbejde så optimalt som muligt. Fem
medarbejdere og chefen skal afprøve de nye effektivitetsprincipper.

Maria Eriksen, pantefoged
Jeg har haft meget glæde af de små detaljer, der
er i Notes så som opgavelisten og muligheden for
ﬂytning af mails til kalender eller opgaveliste. Gørdet-nu-princippet har været meget nyttigt, men
det har været et princip, jeg har skullet arbejde en
del med for at få det indarbejdet i min tankegang
og arbejdsrutine.

Pernille A. Christiansen, pantefoged

Firmaet, som skulle bistå os med projektet, hedder Ibt-Scandinavia. Vores projekt bestod af tre
projektdage spredt ud over godt fem måneder.
Mellem de enkelte projektdage skulle hver deltager
arbejde videre med sine personlige mål.

Det største udbytte, jeg har fået, er at vende arbejdsdagen ved at starte med de lidt tungere sager
og afslutte med de generelt nemmere – begge dele
efter principperne ”beslut-afslut” og ”gør det nu”.
Dette har betydet, at det føles som om, at jeg får
mere ud af og når mere i løbet af dagen.

Få struktur på tingene

Inge Stein Pedersen, pantefoged

Vores konsulent Michael Kongsted startede på
førstedagen med at introducere os til PEP-konceptet. PEP står for personligt eﬀektivitetsprogram.
Programmet handler i bund og grund om at se
på sin adfærd, få etableret en ordentlig struktur i
tingene, og som det sidste og sværeste, at få foretaget en ordentlig planlægning. For at den enkelte
kunne få et overblik over dette, så gennemgik hver
deltager en arbejdsmetodetest. Denne test gav
nogle klare indikationer.

Jeg er blevet mere opmærksom på tidsrøveriet
ved at tage fat på den samme sag ﬂere gange i
stedet for at gøre den færdig med det samme, hvis
det er muligt, ellers skal der afsættes uforstyrret
tid. Endvidere giver hurtig arkivering og generel
oprydning et bedre overblik.

På den enkeltes arbejdsplads blev vores fjernarkiv, nærarkiv og mailboks gennemgået, ryddet op
samt struktureret sammen med konsulenten. Han
gav gode anvisninger omkring planlægning samt,
hvordan mailboksen kan integreres med kalendersystemet.
Efter projektforløbet skulle deltagerne igen
gennemføre en arbejdsmetodetest, for at se om
scoringen var forbedret. Der var sket en markant
fremgang.

Det hjælper, når andre øjne ser på ens arbejdsrytme, for de vaner, man har tillagt, er ikke altid de
mest eﬀektive. Jeg har lært at få styr på bunkerne,
og det vil sige, at tiden til at ﬁnde igangværende
sager frem er blevet reduceret betydeligt.

Inge Kjellerup, pantefoged
Det er en udfordring at gøre brug af planlægning.
Jeg har lært, at det faktisk er muligt at planlægge
og prioritere sine opgaver, selv om man er placeret
i et ekspeditionslokale og ikke kan forudse, hvordan dagen bliver, før den er forbi. Planlægningen
hjælper til at bevare overblikket og mindske stress.

Af kontorchef Flemming Olsen, csfﬂo@gladsaxe.dk

PEP bygger på en grundregel om, at ting, der tager
under fem minutter, udføres med det samme. Opgaver, der fylder mere, skal planlægges. Arbejdet
laves ud fra devisen: afslut eller beslut.

IngeScliemann,regnskabsmedarbejder
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Gladsaxe kommune
Medarbejdere og ledere rundt omkring i kommunen arbejder på højtryk for at blive klar til 1.
januar 2007, hvor kommunalreformen træder i
kraft.

alkoholmisbrugere samt den lægelige behandling
af stofmisbrugere. Kommunen kan vælge selv at
oprette behandlingstilbud eller indgå aftaler
med regionen eller private institutioner.

Der er især ﬁre store områder, hvor der sker store
ændringer. Disse er:

På beskæftigelsesområdet overtager
kommunerne hele beskæftigelsesindsatsen over for både borgere og
virksomheder – den så-

•
•
•
•

Sundhed
Beskæftigelse
Planlægning, natur og miljø
De nye institutioner

Sundhed
På sundhedsområdet får kommunerne en række
nye opgaver. Kommunen skal blandt andet fremover tænke forebyggelse og sundhedsfremme ind
i alle de kommunale forhold, der har betydning
for sundhed – eksempelvis miljø, beskæftigelse,
og socialområdet. Ligesom Gladsaxe skal etablere
forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til
borgerne.
Kommunerne overtager også ansvar for al træning
og genoptræning, der ikke foregår, mens patienten
er indlagt.
Af fuldmægtig Lene Bækgaard, soﬂbd@gladsaxe.dk
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Enkomne
anfor
handling af

delig får
munerhele
svaret
be-

kaldte
enstrengede
beskæftigelsesindsats. Gladsaxe Kommune er
ekstra godt rustet på dette område, idet kommunen deltager i et pilotprojekt, og derfor
allerede har etableret et
arbejdsmarkedscenter sammen med
Herlev og AF Storkøbenhavn.
Arbejdsmarkedscentret er
en forløber for de jobcentre,
som alle kommuner nu skal til
at etablere. Der er
to typer

tema:kommunalreform

ruster sig til reform
af jobcentre, B- og C-centre. I B-centre arbejdes
der sammen med statens ansatte om de forsikrede
ledige, mens hele udførelsen i C-centre delegeres til kommunen. Gladsaxe
Kommune har ansøgt

Ring 3 og Ring 4 samt cykelstierne langs Hillerødmotorvejen.
Kommunerne overtager også en række opgaver,
der handler om at beskytte naturen. Derfor skal
Gladsaxe efter 1. januar 2007 tage sig af Radiomarken, Smør- og Fedtmosen, Nydam
Sø og Bagsværd Sø.
Gladsaxe skal også fremover
udstede tilladelser til at grave
kemikalier ned samt godkende og føre tilsyn
med virksomheder, der forurener meget. Ligesom
myndighedsopgaven i forhold til at bortskaﬀe og
anvende forurenet jord bliver
en kommunal
opgave.

Social service

om at blive
et C-center.

Planlægning,
natur og miljø
Kommuneplanen bliver fremover den samlede
plan, der skal sætte mål og rammer for udviklingen i hele kommunen.
Kommunen overtager rollen som myndighed på
blandt andet natur-, skov- og miljø- samt vejlovgivningen. Kommunen skal derfor fremover
udstikke retningslinjer for arealer til fritidsformål,
infrastrukturanlæg samt anlæg, der kan påvirke
miljøet væsentligt.
Gladsaxe får også ansvaret for en række
vejstrækninger – blandt andet Søborg-,
Bagsværd – og Buddinge Hovedgade,

Det sociale område er for store deles vedkommende reguleret af Lov om Social Service i
daglig tale Serviceloven. Denne lov ændres
markant efter 1. januar 2007. Det betyder, at
kommunerne overtager det fulde myndighedsansvar og skal stå for driften af en lang
række af de sociale institutioner, der hører
under amterne.
Kommunen vælger selv, hvordan den vil løse
opgaven. Den kan enten gøre brug af egne tilbud
(herunder oprette nye), fælles kommunale tilbud,
regionens eller private tilbud. Det er hensigten
med loven, at de tilbud, der i dag drives af amtet,
gradvist skal overgå til kommunerne.
Læs også artiklen på side 18 om muligheden for at
overtage de sociale institutioner.
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Det er størrelsen, det
kommer an på
Større kommuner er
mereeffektiveogkan
sikreenbedrekvalitet
i kommunernes
ydelser.Derforbliver
241 kommuner til
98, og 13 amter
Af informationsmedarbejder Katja Moikjær, csfkmo@gladsaxe.dk
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til fem regioner.
Gladsaxe Kommune
består, men opgaver
forsvinder og
kommer til.

Kommunegrænser bliver nedbrudt, rådhuse bliver
lukket og borgmestre bliver arbejdsløse. Danmarkskortet er under forandring med den nye
kommunalreform. Idéen bag er, at større kommuner er mere eﬀektive end mindre kommuner, og at
de større kommuner kan give en bedre kvalitet af
ydelserne.
Derudover vil folketinget gerne fjerne nogle af de
gråzoner, der eksisterer mellem amter og kommuner. Gråzonerne er de steder, hvor det er uklart,
om det er amtet eller kommunen, der har ansvaret. Dermed kan borgeren risikere at falde mellem
to stole.
Selvom Gladsaxe ikke skal lægges sammen med
andre, kommer der alligevel til at ske store forandringer. Nye opgaver og medarbejdere kommer til,
mens andre opgaver og medarbejder forsvinder ud
af kommunen.

Den brede kommunemodel
Strukturkommissionen under indenrigsministeriet
kom i januar 2004 med sit oplæg til den kommende kommunalreform. Oplægget indeholdt
en række modeller for det fremtidige kommunale
Danmark. Folketinget har valgt den model, som
strukturkommissionen kalder ”den brede kommunemodel”.

tema:kommunalreform

Med den model får især kommunerne nye opgaver. Der skal være regioner i stedet for amter, og
regionerne får færre opgaver, end amterne har
i dag. Der vil fortsat være direkte valg til både
region og kommune.
Fordelen ved denne model er, at mange opgaver
kan samles på et sted - i kommunerne. Det gælder
især socialområdet, miljøområdet, specialundervisningen og beskæftigelsesområdet. Dermed
kan man blandt andet undgå gråzoneproblemer,
da borgerne altid ved, hvor de skal gå hen. Flere
opgaver til kommunerne betyder også, at opgaverne bliver løst tættere på borgeren. Det direkte
valg til regionerne sikrer den direkte demokratiske
kontrol af det regionale niveau.

Traﬁk, miljø og planlægning

Nye opgaver

Beskæftigelse

Gladsaxe Kommune skal altså ligesom de øvrige
kommuner overtage en række opgaver, som tidligere har ligget hos amterne. Det drejer sig om:

Kommunen skal varetage hele beskæftigelsesområdet.

Sundhed

Når borgerne fremover skal have udstedt pas eller
kørekort, skal de en tur på rådhuset.

Det fulde ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning, behandling af alkohol- og
stofmisbrugere samt specialiseret tandpleje.

Kommunen overtager ni vejstrækninger og skal
varetage amtets myndighedsopgaver på miljøområdet, regionale planopgaver og naturbeskyttelse
af egne arealer.

Nye institutioner
Kommunen overtager det fulde myndighedsansvar for tilbud efter serviceloven men bestemmer
selv hvordan. Dermed skal kommunen tage stilling
til, om den vil overtage13 institutioner med i alt
640 pladser, som ligger i Gladsaxe Kommune.
Derudover overtager kommunen følgende opgaver
fra Staten.

Pas og kørekort

Specialundervisning
Vidtgående specialundervisning af børn og specialundervisning af voksne.
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Agent Forandring

Af informationsmedarbejder Marianne Petersen, csfmbp@gladsaxe.dk
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Forandringsagent. Ikke umiddelbart en titel, der
kan slås op i bogen ”Hvad kan jeg blive?”
Men for Kirsten Bach fra social- og sundhedsforvaltningen er titlen blevet meget konkret.

- Men det er spændende at udvikle sine kompetencer, så motivationen er kommet af sig selv. Fagligt har jeg fået en vigtig erfaring i at gribe en stor
opgave an og skulle fordybe mig, fortæller hun.

Som en af kommunens 13 forandringsagenter har
hun måttet sætte sig grundigt ind i kommunalreformen. Siden januar måned har hun og fem andre
haft til opgave at fortælle sine kolleger om konsekvenser af lovforslag og de nye opgaver, som vil
overgå til forvaltningen. Derudover har arbejdet
hovedsageligt været at analysere lovforslagene og
de konsekvenser, de vil få for Gladsaxe Kommune.
Senere kommer arbejdet med selve tilrettelæggelsen og den endelige gennemførsel af reformen.

Også personligt har Kirsten Bach fået noget ud af
opgaven.

Til daglig er hun koordinator for handicapområdet
for voksne med særlige behov og leder af Botilbuddet Ellekilde. Derfor har hun ikke tidligere haft
med kommunalreformen at gøre.
Gennem arbejdet med kommunalreformen har
hun fået en større tilknytning til sin arbejdsplads
og føler et ejerskab over for reformen.
- Det hele bliver pludselig meget nærværende,
fortæller hun.

Motivation er kommet af sig selv
Det er således en titel, hun vil bære et stykke tid
endnu. Arbejdet er delt ind i tre faser. Fortolkning,
tilrettelæggelse og gennemførsel. I maj måned
startede anden fase, der handler om, hvordan
kommunen skal organisere de nye opgaver.
Hun er glad for den ekstra arbejdsopgave, selvom
det har betydet ﬂere timer på rådhuset. Og at hun
har måttet sætte andre opgaver på standby.

- Det giver en større tilknytning til min arbejdsplads, et ejerskab over for reformen og dermed et
større engagement. Kommunalreformen er pludselig blevet meget nærværende, siger hun.

Inputfranysgerrigemedarbejdere
I starten af året var de fem agenter i social- og
sundhedsforvaltningen ude i afdelingerne, hvor
de fortalte om kommunalreformen, og hvilke
konsekvenser den vil have for afdelingerne. Hun
synes, at de blev modtaget godt af medarbejderne,
som har fortalt hende, at det var godt at blive
informeret om den, for mange, indviklede kommunalreform.
- De har været nysgerrige og stillet spørgsmål, der
har hjulpet os agenter til at overveje ting, vi ellers
ikke havde tænkt på. Vi har fået mange input til
analysearbejdet. Input som vi formidler videre til
forvaltningschefen.
Åbenheden over for kollegerne har været vigtig.
- Vi fortæller, hvor langt vi er kommet. Hvis der
er åbenhed i processen, så er der mere forståelse
og tålmodighed fra medarbejdernes side om, hvad
reformen konkret kommer til at betyde. Åbenhed
og reel viden er med til at mindske usikkerhed og
utryghed hos medarbejderne, uddyber Kirsten
Bach.

t
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I Gladsaxe Kommune har
forvaltningscheferne udpeget i alt
13 forandringsagenter. I social- og
sundhedsforvaltningenerderfemagenter.
Forandringsagentens opgaver er at:
• Beskrive konsekvenser af lovforslag og
nye opgaver.
• Hjælpe forvaltningscheferne med at
tænke nyt og tænke på tværs.
• Formidle ideer til og fra medarbejdere.

At tænke i kommune
Agenternes opgave var beskrevet af kommunaldirektør Marius Ibsen. De 13 agenter etablerede
i starten et netværk, hvor de blandt andet har
kunnet udveksle ideer til, hvordan rollen som forandringsagent bedst kunne udfyldes. Derudover
har agenterne deltaget i et kursus i starten af 2005,
hvor de blev klædt på til opgaven. Efterfølgende
har de 13 fra forskellige forvaltninger mødtes for
at udveksle ideer og erfaringer. Det har blandt
andet givet en viden om, hvad andre kolleger på
rådhuset laver.
- Nu kender jeg for eksempel meget mere til
miljøafdelingen. Reformen indeholder opgaver for
alle, så det har været spændende at skulle tænke i
kommune og ikke så meget i ens egen afdeling og
forvaltning. Man glemmer organisationsstrukturen.
- At være forandringsagent er helt klart noget,
man skal sige ja til. Det er spændende at skulle
deltage i så stort et projekt. Det er jo ikke hver
dag, der er en kommunalreform, siger hun.

Kommunalreformen
Som forandringsagent har Kirsten
Bach lært andre afdelinger bedre
betyder, at der er
at kende.
blevet udpeget 13
forandringsagenter.
De skal blandt andet
fortælle medarbejderne
om kommunalreformen
og dens konsekvenser.
Kirsten Bach er en af
agenterne.

• Der er cirka 13 institutioner, Gladsaxe
kommune kan overtage
• Der er ﬁre institutioner Gladsaxe
Kommune skal overtage. Det drejer sig
om: SVIKA og eventuelt SUKA, der
begge varetager specialundervisning for
voksne. Erhvervscenter Espelunden,
derforetagerarbejdsprøvning/afklaring
for revalideringsberettigede samt har
voksne i beskyttet beskæftigelse.
Bagsværd Observationshjem, der er en
institution for 0 – 6 årige børn med
socialeelleradfærdsmæssigeproblemer.
(Bakkeskolen, der er en skole for
handicappede børn.)

17

Tøser på cykel
Lørdag 4. juni satte 20 tøser fra
Gladsaxe hinanden stævne i Køge
for at køre de 112 kilometer, der
udgør Tøserunden.
af forvaltningssekretær Gitte normann, tmfgno@gladsaxe.dk

Jane Krøyer og Bente Erno, SFO Egegård, var i år
med til Tøserunden for anden gang, og det bliver
med garanti ikke den sidste.
- Det kræver nogen forberedelse at køre 112 km
på cykel, og belært af erfaringerne fra sidste gang,
startede vi i år allerede ved tilmeldingen i novemHer er holdet på vej mod mål ber med at motionere i kommunens motionslokale
efter 112 kilometer.
på Bakkegården for at få kondien lidt op, fortæller
Bente Erno

Dagen starter med morgenmad i Køge inden holdet starter i fælles trop. Derefter kører cyklisterne
i det tempo der passer dem, og af og til møder
de hinanden og får en hyggesnak på depoterne
undervejs.
- Når Bolette kalder på os i november, er vi kry
og synes, at det kan vi da sagtens klare. Når tiden
nærmer sig, og det stadig blæser og regner i marts,
april og maj daler entusiasmen, siger Bente Erno

- Vi nåede ikke at cykle lange ture i forvejen, men
uden at prale for meget, klarede vi turen uden at
blive alt for udmattede.

- Men lørdag morgen, når startskuddet lyder, er
vi klar til det hele, og mandag, når vi kommer på
arbejde igen, er der ikke noget, der kan slå os ud.

Det er i øvrigt en fornøjelse at køre på Gladsaxes
hold, fordi det ikke drejer sig om at race af sted,
men om at få en god oplevelse.

- Derfor kører vi igen til næste år. Tøserunden er
for alle, og en rigtig god oplevelse, så kom og vær
med til næste år.”

tema:kommunalreform
Af fuldmægtig Lene Bækgaard, soﬂbd@gladsaxe.dk
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Institutioner – hvor
mange skal vi have
Gladsaxe Kommune
er en af de kommuner,
der har mulighed for at
overtage en stor del af
de nuværende amtslige
institutioner.

Som følge af kommunalreformen får kommunerne
ansvar for en række institutioner på hovedsageligt
det sociale område.
Det er alle sammen institutioner, hvor den største
del af borgerne kommer fra andre kommuner. Det
er den største forskel i forhold til de institutioner,
kommunen driver i dag.
Kommunen vælger selv, hvordan den vil løse
ansvaret. Den kan enten gøre brug af egne tilbud,
indgå i fællesskab med andre kommuner eller
indgå aftale med regionen eller private om at drive
tilbuddene. Byrådet afgør, om Gladsaxe Kommune
ønsker at overtage nogle af de institutioner, der
ligger i kommunen. Det er kun enkelte institutioner, kommunen skal overtage, mens resten er
frivillig.

Bagsværd Fort har vundet den
skandinaviske miljøpris, for at lægge
et grønt miljøvenligt tag.
Borgmester Karin Søjberg Holst og leder af Bagsværd Fort Jørgen Sørensen har været i Malmø for
at modtage den internationale miljøpris Scandinavian Green Roof Award.
Gladsaxe Kommune får prisen for at have udnyttet muligheden for at lægge et grønt miljøvenligt
tag på den nyrenoverede fritids- og ungdomsklub
Bagsværd Fort.
Et grønt tag er et tag, som er belagt med en måtte
af forskellige planter, der tåler tørke. Denne metode har en række miljømæssige fordele og skaber
samtidig smukke taglandskaber, der falder naturligt
ind i omgivelserne.
Bagsværd-taget var i hård konkurrence med store
prestigefyldte millionprojekter fra Sverige og
Norge, men dommerne faldt for den lille klubs
pædagogiske sigte.
Bagsværd Fort er i øvrigt en spændende oase, hvor
børn fra lokalområdet kan udfolde sig i frie, grønne
omgivelser med blandt andet heste og kaniner.

Det grønne tag på Bagsværd Fort
DeførsteskitsertiludvidelseafBagsværd
Fort, blev udarbejdet for mere end 6 år
siden.
Der blev lavet en samlet udbygning som
erstatning for en stor del af de mange
nedslidte udhuse og skure.
Alle de gamle bygninger havde mange
forskellige taghældninger, og med
grundenshældendeform,varløsningenét
stortsamlendetag–velegnettilgrønttag.
Detgrønnetagsvækstlagerenblandingaf
vulkanskaskefraIslandogknustgranitfra
Sverige.Planterneshøjdevariererfra5–15
centimeter.
Fordele ved et grønt tag
Fordelene ved et Grønt Tag er mange
blandt andet: Insekter og fugle
trives storartet, det afhjælper store
temperaturudsving, der behøves ikke
ekstra bærende konstruktioner som
ved traditionelt græstørvstag, minimal
vedligeholdelse.
I Tyskland og Sverige er der mere end 30
års tradition for brugen af grønne tage.
Undersøgelser viser, at et grønt tag kan
holde op til 70-90 procent af nedbøren
tilbage.

af forvaltningssekretær Gitte normann, tmfgno@gladsaxe.dk

Lille klub vinder stor pris

Det er nødvendigt med en faglig og en økonomisk
vurdering af det hensigtsmæssige i en eventuel
overtagelse. Gladsaxe Kommune skal også afklare,
hvordan den vil organisere styringen, udviklingen og betjeningen af de nye institutioner. Der er
mange spørgsmål at tage stilling til, og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe til at afklare blandt
andet disse spørgsmål.
Kommunaldirektøren er formand for gruppen, der
i øvrigt består af repræsentanter fra alle forvaltninger i kommunen. Gruppen skal udarbejde et
beslutningsoplæg, som den forelægger for Økonomiudvalget 4. oktober og for Byrådet 9. november
i år.
Der arbejdes altså på fulde omdrejninger rundt
omkring i forvaltningerne for at belyse de mange
spørgsmål bedst muligt, så Byrådet får de bedste
betingelser for at træﬀe de rigtige beslutninger
omkring institutionerne.

Åge Jæger var på det seneste blevet lidt træt af sit navn,
som gav ham en del uønsket opmærksomhed
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Gæt forstørrelsen?
a

b

Gladsaxe har sendt
sundhedspolitik i
høring
Gladsaxes borgere har givet deres input til den
nye sundhedspolitik. Nu har Økonomiudvalget
udarbejdet et forslag til den nye sundhedspolitik,
og borgerne kan være med til at debattere den.
Denne debat er en fortsættelse af den debat,
der var i foråret. Her havde alle mulighed for at
komme med inputs og forslag til sundhedspolitikken. De indkomne forslag har indgået i arbejdsgruppens arbejde.
Forslaget til sundhedspolitikken indeholder:
• En analyse af de væsentligste udfordringer på
sundhedsområdet, herunder de nye opgaver
• En såkaldt ”Sundhedsproﬁl” for Gladsaxe Kommune
• Et værdisæt for sundhedspolitikken
• En handleplan med de aktiviteter, politikken
foreslår igangsat
• Et idékatalog med yderligere tiltag, kommunen
kan sætte i værk i de kommende år.
Se sundhedspolitikken på gladsaxe.dk/sundhedspolitik.
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løsning øverst på siden

c

Besøg fra solens rige
Gladsaxe Rådhus havde torsdag 25. august besøg
fra solens rige. Fire lærere, 17 elever og en skoleleder fra den japanske venskabsby Taito udvekslede
gaver, borgmesteren talte og de japanske gæster
sang – på dansk.
Eleverne boede hos de danske elever fra 9.b på
Vadgård skole, mens lærerne boede på hotel. Fra
Japan er det ikke elever fra samme klasse, der er af
sted, men udvalgte elever fra fem forskellige skoler. De unge fra 9.b på Vadgård skole rejser næste
år til Japan, hvor de skal bo hos de japanske elever.

Solen skinnede over årets
Gladsaxedag
Gladsaxedagen 2005 var velsignet af vejrguderne
og det kunne ses på besøgstallet. Mange mennesker var i år mødt op for at møde politikkerne,
lytte til musik eller deltage i nogle af de mange
aktiviteter på årets festligste dag i Gladsaxe.

Ny bus er kommet
til Gladsaxe
Nu er det blevet lettere for ældre og gangbesværede at tage bussen på indkøb, til omsorgscentret eller på biblioteket. Linje 845 og 846 er et nyt tilbud,
der fra 1. september forbedrer serviceniveauet for
borgerne i Gladsaxe.
Starten blev markeret med et arrangement på
Gladsaxe Rådhusplads 1. september. Borgmester
Karin Søjberg Holst (A) holdt tale, Hovedstadens
Udviklingsråds HT-orkester spillede, og der blev
serveret morgenbrød til alle. Omsorgscentrene
markerede også opstarten på forskellig vis i løbet
af dagen. For at fejre de nye busser var der gratis
kørsel for alle hele dagen 1. september.

Peter Belli åbnede dagen i god stil og lagde grunden til den festlige stemning, der varede dagen ud.
Formiddagen bød traditionen tro også på præsentationen af årets oplæg til budget, og borgerne
kunne møde repræsentanter fra de politiske
partier i Gladsaxe.
Klokken 21 spillede dagens topnavn Lis Sørensen
for en fyldt Rådhuspark, og natten sluttede med
natbio under stjernehimlen på Rådhuspladsen.

Ledere har brugt coaching i nogle
år. Nu er det også kommet til
Gladsaxe Kommune, hvor 40 medarbejdere i et halvt år har øvet
sig i at være nysgerrige og stille
spørgsmål til deres kolleger.
Lidt om begreberne
Derermangeforskelligedeﬁnitionerafsupervision,coaching,sparring
ogvejledning.Denfagligepraksismanerendelafvilofteværeafgørende
for, hvilket ord man benytter og hvilken mening man tillægger det. Som
begrebercoachinghentetfrasportensverden.Supervisionharomvendtsit
udspringipsykiatrienogbehandlerverdenenoganvendesoftevedløsningaf
mere komplekse faglige problemstillinger.

Supervision, coaching, faglig
sparring og vejledning. Kært
barn har mange navne. Men
hvad er kollegial coaching?
Og hvordan kan det bruges i
dagligdagen? Det er nogle af
de spørgsmål, som et netop
afsluttet projekt om kollegial
coaching giver svar på.

Af uddannelseskonsulent christina brogaard, csfcbr@gladsaxe.dk
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Kollegial co
spørgsmål m
sit job i de Frivilliges Hus er hun i kontakt med
både frivillige og brugere af stedet. På spørgsmålet
om hvad hun har fået ud af at deltage i pilotprojektet, fortæller hun.
- Jeg er blevet bedre til at lytte og stille spørgsmål
og ikke bare spille ukritisk med. Før var jeg mere
tilbøjelig til at fatte sympati for deres synsvinkel og
måske give dem ret i deres problem. Nu stiller jeg
spørgsmål, der åbner for deres egen selvindsigt,

Kort om pilotprojekt om kollegial coaching
Firetræningsholdá10medarbejderefraalleﬁreforvaltningerhariforåret
trænetogeksperimenteretmedcoaching.Træningsforløbetvaropbygget
af ﬁre moduler af en halv dags varighed med træning mellem modulerne.
Modulernevarenkombinationafkortereteoretiskeoplægfraenekstern
underviser og træning i mindre grupper.

Kollegial coaching kan beskrives som en udviklende samtale mellem to kolleger. Det er kompetenceudvikling via samtale, der kan bruges, når man
som medarbejder for eksempel ønsker at få hjælp
til at få afklaret emner eller problemstillinger i
relation til sine daglige opgaver.

Hjælp til selvhjælp
Der er to parter i kollegial coaching. Den person
der giver coaching - i projektet kaldet en coach stiller sig til rådighed som hjælper for den person,
der modtager coaching - i projektet kaldet en
fokusperson.
Coachens rolle er at stille spørgsmål, der får fokuspersonen til at reﬂektere over sin problemstilling.
Coachen giver ikke gode råd eller kommer med
forslag til, hvordan en given opgave skal løses. Så
ingen ’Kloge Åge’ her. Målet er, at coachen via
spørgsmål hjælper fokuspersonen til at løse sine
opgaver på basis af egne evner og potentialer. Det
er hjælp til selvhjælp.
Paya Hauch Fenger, der er frivillighedskoordinator,
har deltaget i pilotprojektet som coach. Gennem

og det ryster folk. Man kan sige, at jeg er blevet
bevidst om min egen rolle som lytter og hjælper.

Ingen hokuspokus
Den tankegang, at vi alle er eksperter på vores
eget liv, er central i kollegial coaching. Det betyder
nemlig, at fokuspersonen så at sige er ekspert på
sin egen problemstilling. Omvendt er coachen
ekspert på rammerne.
- Ved at deltage i projektet har jeg lært, hvor meget man kan gøre med simple værktøjer. Der skal
ikke den store trylleformular til, siger Paya Hauch
Fenger. Og hun fortæller videre.
- Kollegial coaching er et genialt og simpelt redskab, fordi du som coach kan være med til at ﬂytte
perspektivet fra problem til succes. Mange har
haft samarbejdsproblemer, men der har også altid
været succeser. Ved hjælp af spørgsmål kan jeg få
fokuspersonen til at vende problemstillingen på
hovedet og få vedkommende til at bygge videre på
de positive erfaringer.
Mette Clemmensen, jurist i byrådssekretariatet,
supplerer.
- Træningsforløbet har gjort mig i stand til at

aching - enkle
med stor virkning

Paya Hauch Fenger
udenfor sin arbejdsplads
’De frivilliges hus’.

fastlægge rammer for en samtale og ved hjælp af
spørgsmål styre processen, således at fokuspersonen får hjælp til at anskue en problemstilling fra
en anden vinkel og se nye handlemuligheder.

Flere anvendelsesmuligheder
Erfaringerne fra projektet viser, at deltagerne i
træningsforløbet har fået nogle kommunikative
kompetencer, som de kan bruge i ﬂere forskellige
sammenhænge.
Nogle ønsker at bruge dem som et decideret
coachredskab, hvor de coacher en kollega, og hvor
samtalen er formaliseret, og der er aftalt klare
spilleregler for, hvordan coaching skal anvendes.
Andre ønsker at anvende deres kompetencer mere
uformelt i relation til de samtaler, de har med kolleger, samarbejdspartnere og borgere.
Paya Hauch Fenger bruger de lærte værktøjer i
begge former. Både hvor det er sat ind i en formaliseret ramme og på det mere uformelle plan i
forhold til de frivillige og brugerne af huset.
- Når vi for eksempel sidder ved køkkenbordet,
stiller jeg nogle spørgsmål, der vender det lidt på
hovedet. Hvis der er en frivillig, som har en konﬂikt med en anden, så spørger jeg for eksempel:
er der situationer, hvor I ikke har konﬂikter? Hvad
kan du gøre anderledes?

Sætte sig selv i parentes
På spørgsmålet om hvilken forskel det har gjort at
deltage i projektet, kommer det hurtigt.
- Man bliver bedre til at være kollega, siger Paya
Hauch Fenger. Man lytter til det, den anden reelt
siger og ikke til, hvad man tror, vedkommende
siger. Man sætter sig selv lidt i baggrunden. Det er
vigtigt, at folk får tid og plads til at fortælle om sig
selv. Hvis du lytter til den andens fortælling, anerkender du vedkommende. Det er svært at sætte
sig selv i parentes, for vi vil så gerne fortælle om os
selv, siger hun og smiler.

Nyt træningsforløb i 2006 og netværksrække
Pilotprojekteterafsluttetogevalueret.Pådenbaggrund
harforvaltningschefernebesluttet,atderskaludbydes
etnyttræningsforløbformedarbejderemedstartjanuar
2006.Fordemedarbejderederhardeltagetiprojektet,
bliver der etableret en netværksrække på ﬁre møder.
Du kan læse mere om projektet på Fokus under
personalefanen.Duerogsåvelkommentilatkontakte
uddannelseskonsulentChristinaBrogaardpåtlf.3957
50 78, hvis du har spørgsmål.
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Sacha Popovic er kommunens nye SSP-konsulent.
- Forældre skal turde blande sig, og borgerne skal
tage et medansvar, siger han om nogle af sine
kæpheste.

Sacha spænder nettet ud

Om SSP
SSP er det kriminalitetsforebyggende
samarbejde mellem
skole,socialforvaltningog
politi. En SSP konsulent
tager ud til klasser og
forældremøder, arbejder
medkriminelleungeognu
ogdamedenkeltpersoneri
problemer.

- Jeg manglede udfordringer og muligheden for at
søsætte ﬂere store projekter. Faktisk gik jeg ned i
løn, fordi jeg så brændende gerne ville have jobbet,
fortæller han.

Vil opgradere forældre
Som SSP-konsulent har han nogle kæpheste, han
gerne vil spænde for vognen.
Han mener blandt andet, at forældre giver slip på
deres børn alt for tidligt, og at det tvangsmodner
dem.
- Jeg vil gerne opgradere forældrene til at være
forældre for deres børn. Mange forældre forsvinder som opdragere, når børnene er i 3.- 4. klasse.
De overlader det til venner, skole og andre. Men
børnene har stadig brug for et kram og for at vide,
hvad de må og ikke må, siger han.
Han oplever, at kampene kommer omkring 7.
klasse, og så er det måske for sent.
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Sacha Popovic tager ud til skoleklasser og til
forældremøder og sætter gang i diskussioner om
alkoholpolitik. Han oplever at blive godt modtaget, selv om han giver nogle dårlig samvittighed
med sine karikerede forældretyper.
- Forældre må tage skyklapperne af og turde
blande sig med hinanden og hinandens børn. For
eksempel hvis de ser sine børns klassekammerater,
der vælter rundt på gaden, forklarer han.
Sacha Popovic mener, at ikke blot forældre, men
alle borgere skal tage et medansvar for kommunen.
- Spørg ikke kun, hvad din kommune kan gøre for
dig, men hvad du kan gøre for din kommune, siger
han. Tag kontakt til kommunen, hvis du eksempelvis oplever hærværk eller misrøgt.
- Kun på den måde kan vi stoppe folk, inden de
udvikler sig i den forkerte retning, forklarer han.
Som SSP-konsulent skal han både kunne tale til
kriminelle unge og til elever og forældre på en af
kommunens 13 skoler.
- Jeg føler mig som en edderkop, der spænder
nettet ud, tager kontakt til de rette mennesker og
handler, siger Sacha Popovic.

Af informationsmedarbejder Marianne Petersen, csfmbp@gladsaxe.dk

Fakta
37år,uddannetskolelærer
Har en kæreste. Sammen
har de to børn på 10 år, to
år og en lille på vej.
Bor på Østerbro.
Siden 1. april 2005
Gladsaxes SSP-konsulent.
Er gået ned i løn, fordi
hanbrændendegerneville
arbejde i kommunen.

For Sacha Popovic, kommunens nye SSP-konsulent, har skiftet til Gladsaxe fra den lille kommune
Ledøje-Smørum været det helt rigtige.

