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Bil og scooter bjærget op fra Frederikssund Havn
Frederikssund -Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har en dykkertjeneste, der i forbindelse med
vedligeholdelsesdykning i havnen opdagede at der i havneindløbet ud for Sydkajen var "parkeret" to biler, og at der
også var andre efterladenskaber, der ikke umiddelbart hører hjemme i et havnebassin.
Denne viden blev givet til afdelingen Vej,Trafik & Affald, der i samarbejde med Politiet vurderede at de registrerede
genstande skulle bjærges.
Selve bjærgningen fandt sted den 20. december 2011 med dykker, kranvogn og container. Resultatet blev bjærgning af en
bil, en scooter og en del jernskrot.

Tilbage står endnu en bil, der på grund af ophvirvlet mudder var blevet usynlig. Den vil blive forsøgt bjærget på et senere
tidspunkt
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Den bjærgede bil havde stået på bunden i nogen tid, og uforstyrret havde muslinger taget ophold på bilen, såvel ud- som
indvendig, og da bilen hang bjærget i kæder over havnekajen, forlod andre "beboere" stedet - ud faldt krabber, småfisk og
et par ål.
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Kommunens hjælpemiddeldepot overgår til mellemkommunalt selskab
Fra den 1. januar 2012 overgår depotfunktionen for hjælpemidler til et selvstændigt mellemkommunalt selskab for
kommunerne Frederikssund og Egedal.
Det betyder, at det nuværende hjælpemiddeldepot på Lundebjerggaard nedlægges, og samarbejdet med
hjælpemiddeldepotet Zealand Care ophører ved udgangen af 2011.
Visitation til hjælpemidler fortsætter som hidtil i kommunen.
I det nye år kan henvendelser om mindre reparationer af hjælpemidler ske til det nye depot på telefon 47178264.
Der er telefontid på alle hverdage imellem kl. 8.00 og 9.30.
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5.000 fundraisere
Frederikssund Kommune bliver den første, der tilbyder at understøtte både ansatte og frivillige foreninger i
succesfuld fundraising.
Frederikssund Kommune har netop indgået aftale med Schultz om PuljeGuiden, som gør arbejdet med fundraising lettere.
PuljeGuiden blev lanceret den 1. oktober 2011, og er fra januar 2012 tilgængelig for ca. 4.500 ansatte og ca. 500
foreninger i kommunen.
Unikt værktøj til kommunal fundraising
Puljeguiden indeholder en komplet database med alle relevante danske fonde og puljer, der kan søges med henblik på at
få støtte til projekter.
Derudover består PuljeGuiden af en vejledningsdel, som giver brugerne systematisk hjælp til alle trin i
fundraisingprocessen med vejledninger, tjeklister og artikler. Værktøjet kan derfor også benyttes til at udvikle
medarbejdernes kompetencer inden for fundraising.
Puljeguiden er udviklet af Schultz i samarbejde med Udviklingsafdelingen i Frederikssund Kommune.
Annette Johansen, der er direktør på JF Willumsens Museum og aktiv fundraiser, har medvirket i testen af Puljeguiden, og
udtaler:
- PuljeGuiden giver et godt overblik over fonde og puljer, som ellers kan være vanskeligt at få. Den er tilmed meget
brugervenlig. Jeg ser det som en oplagt mulighed for kommunens foreninger at benytte sig af dette tilbud.

Viera Collaros udstilling "Mellem stjernerne og Himlen" på Willumsens Museum i 2011 blev støttet af Knud Højgaards
Fond, Beckett Fonden og Toyota Fonden.

2

Gode erfaringer med støtte fra fondsmidler til projekter i kommunen
Frederikssund Kommune har gode erfaringer med at opnået støtte fra forskellige fonde til lokale projekter. For eksempel
har projektet "Inno-elev", der er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, alle kommunens skoler samt 16 lokale
virksomheder, fået støtte fra Fonden for Entreprenørskab og NTS-centeret.
Et projekt om øget trivsel for de ansatte i Familieafdelingen har fået støtte fra Forebyggelsesfonden, og kommunen
har fået midler fra ABT-fonden til at projektet "Online 24/7" i Jobcenteret i samarbejde med KMD, Schultz, samt fem andre
kommuner.
Kommunens ansatte og foreninger efterspørger hjælp til fundraising
Kommunes medarbejdere er innovative og fulde af idéer, og efterspørger hjælp til at sætte endnu flere projekter i gang.
Afdelingsleder Annie Bekke Kjær fra Udviklingsafdelingen fortæller:
- Vi får mange henvendelser fra både foreninger og ansatte som har hørt om at vi arbejder med fundraising. Med
PuljeGuiden kan vi nu tilbyde alle adgang til en opdateret database, der både indeholder alle relevante fonde og puljer, og
samtidig guider brugerne gennem fundraisingprocessen. Dermed bliver det langt mere ligetil at søge om støtte.
Informationsmøde om fundraisingværktøjet
Både ansatte og repræsentanter fra foreningerne inviteres til informationsmøde på Frederikssund Rådhus i Byrådssalen
den 16. januar kl. 16.30, hvor PuljeGuiden præsenteres. Desuden vil udvalgte medarbejdergrupper blive tilbudt en
undervisningsdag i at anvende fundraisingværktøjet.
Yderligere information
kan fås ved at rette henvendelse til:
Annie Bekke Kjær
Udviklingsafdelingen
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 11 86
abkja@frederikssund.dk
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10 Lynkursus for kommende forældre
Klar til barn

Er du usikker over at skulle være far / mor?

Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?

Vil du lære noget om hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?

Vil du lære hvordan du takler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Hvis du nikker en eller flere gange: Så er Klar til barn et tilbud du ikke skal snyde dig selv for!
Kurset holdes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes tre gange i tidsrummet
17.00 - 19.30.
Der er to kurser forår og to kurser efterår.
Du kan kontakte sekretær Tina Lundegaard for mere information og tilmelding på 47 35 10 43 eller
på tlund@frederikssund.dk
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12 Frederikssund kommune øger indsatsen for kronisk syge
Måske et tilbud for dig
I Frederikssund mener vi, at sundhed er vigtig. Det gælder for alle borgere.
Det er dog ikke alle borgere, der har det lige let i hverdagen.
Derfor øger vi indsatsen for at hjælpe kronisk syge ved at udbyde kurset "Lær at leve med kronisk sygdom". Kurset
henvender sig til kronisk syge eller til de, der er pårørende til en borger med kronisk sygdom.
Lær at leve med kronisk sygdom
Kurset foregår over 6 gange á 2½ time med start den 21. februar.
Deltagerne mødes og drøfter aspekter af hverdagen, der kan være særligt udfordrende, når man lever med en kronisk
sygdom tæt inde på livet. Mange bekymringer og udfordringer er de samme uanset diagnose. Derfor henvender "Lær at
leve med kronisk sygdom" sig til alle, der har kronisk sygdom tæt inde på livet.
Kurset fokuserer på, hvordan man kan håndtere livet bedst muligt med de udfordringer man har, så man trods sygdom kan
få et godt liv med masser af kvalitet.
Instruktørerne, Erik og Tami, er uddannede til at lede "lær at leve med kronisk sygdom". Desuden har de selv en kronisk
sygdom, så de ved begge hvor skoen trykker.
Vil du vide mere?
Vi holder også et informationsmøde den 31. januar kl.17-18 på Østergården, Frederiksborgvej 8 i Frederikssund. Brug
hovedindgangen og gå til højre.
Her kan du møde instruktørerne og få mere at vide om hvordan kurset er opbygget, hvilke redskaber der arbejdes med, og
hvad du kan få ud af at deltage.
Du er også velkommen til at kontakte sundhedskoordinator Louise Barkan Staal på 47 35 22 53 eller maile på
sundhed@frederikssund.dk , hvis du vil høre mere om kurset eller tilmelde dig.
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12 Lederakademi for foreningsrepræsentanter
I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund starter Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg nu et
Lederakademi for foreningerne i kommunen.
Første uddannelsesdag holdes lørdag den 14. januar 2012, kl. 9.00 - 18.00 i Slangerup Idræts og Kulturcenter.
Lederakademiet består af ni moduler, og afvikles i perioden 14. januar til 2. juni 2012. Lederakademiet er et led i
udmøntningen af Frederikssund Kommunes idrætspolitiske strategi 2009-2013.
Lederakademiet vil med udgangspunkt i den enkelte deltagers egen lederprofil kombinere personlig udvikling med en
faglig uddannelse inden for ledelse og kommunikation.
Lederakademiet forventes at være med til at fastholde og udvikle ledere i det organiserede fritidsliv i klubber og foreninger
i Frederikssund Kommune, herunder at sikre udvikling af mangfoldighed og kvalitet.
Derudover er det forhåbningen at akademiet vil danne basis for netværk på tværs af foreningerne, hvilket vil styrke
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videndelingen og kompetencerne i de enkelte foreninger.
I alt 29 foreningsledere har tilmeldt sig lederakademiet. Deltagerne repræsenterer et bredt felt af kommunens foreninger
både geografisk og aktivitetsmæssigt, men hovedparten af deltagerne repræsenterer dog idrætsforeninger.
Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg finansierer størstedelen af akademiet. Derudover giver Frederikssund
Idrætsråd tilskud til op til to deltagere pr. medlemsforening. Den enkelte deltagers forening skal, i bedste fald, derfor kun
betale 700 kr. pr. deltager.
Vil du vide mere, så læs mere her i folderen om Leder- og trænerakademiet.
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13 Frederikssund er danmarksmester i selvbetjening
Frederikssund Kommune er i følge en netop offentliggjort rapport fra KL Danmarks bedste selvbetjeningskommune.
Opgørelsen viser at hver borger i kommunen i gennemsnit betjener sig selv 1,44 gange på nettet pr. år. Det er næsten 1,4
gang mere end gennemsnittet for de 79 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen.
Entydig kanalstrategi og bredt fokus flytter henvendelser og sparer ressourcer.

Klar politisk strategi
Allerede i januar 2011 vedtog Byrådet en klar og entydig kanal- og servicestrategi. Strategien betyder at kommunen
prioriterer digital selvbetjening og information på alle områder.
- De fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier stiller betydelige krav til effektivisering af kommunerne.
Derfor er det helt centralt at de borgere og virksomheder, der kan benytte digital service i kontakten med kommunen også
gør det, siger borgmester Ole Find Jensen.
Der er mange penge at hente, hvis borgerne i højere grad bruger selvbetjening når de henvender sig til kommunen. Mens
et personligt fremmøde i gennemsnit koster 75 kr. for kommunen, så koster en henvendelse via selvbetjening kun ca. 20
kr.
- I praksis er det meget få opgavetyper der kræver at borgerne møder personligt op, siger IKT- og digitaliseringschef Britt
Christensen, og fortsætter: - Vi har et meget højt serviceniveau på nettet. Dels tilbyder vi på både frederikssund.dk,
borger.dk og virk.dk en lang række digitale services, som kan benyttes på netop det tidspunkt, der passer den enkelte
bedst. Dels understøtter vi i praksis borgernes brug af selvbetjening via vores hotline.
Som en af de meget få kommuner i landet tilbyder Frederikssund Kommune hjælp til selvbetjening udenfor normal
åbningstid. Kommunen indgik i efteråret 2010 et samarbejde med fem andre kommuner, som betyder at Frederikssund
Kommunes borgere, på stort set alle områder, kan få hjælp til selvbetjening via hotlinen på frederikssund.dk alle hverdage
fra kl. 9-22.
Bred indsats og målrettet kommunikation
I Frederikssund arbejder alle fagområder på at flytte personlige og telefoniske henvendelser til nettet. F.eks. oplyser
kommunens sundhedsplejersker allerede ved første møde med de nybagte forældre, at i Frederikssund skriver man sit
barn op til dagtilbud på nettet, og Jobcenteret oplyser ledige om at de kan orientere sig om rettigheder og pligter på
hjemmesiden.
Får man brug for hjælp til at aktivere sit NemID eller benytte en digital løsning, kan man blive medbetjent i Borgerservice.
Redefineret serviceniveau - medbetjening
I Borgerservice bliver borgerne medbetjent. Det betyder at medarbejderne i Borgerservice henviser til
selvbetjeningsløsninger hver gang det er muligt - uanset om borgerne henvender sig personligt eller telefonisk. Har
borgeren brug for hjælp til en løsning, kan Borgerservice guide borgeren igennem.
Synlige effekter
Effekterne af indsatsen er til at få øje på. Bag førstepladsen på KL's liste, gemmer sig bl.a. følgende tal:
De personlige henvendelser til Borgerservice er faldet fra 37.800 henvendelser i 2009 til 29.300 henvendelser i 2011,
hvilket svarer til et fald på 8.500 henvendelser eller 22%. Af de ca. 145.000 årlige henvendelser, som indgår i KL's
undersøgelse, er kommunen i stand til at straksafslutte 84%.
Og Frederikssund har ambitioner om at fortsætte udviklingen: - Vi har et konstant ledelsesmæssigt fokus på at
gennemføre digitaliseringsprojekter og høste gevinsterne. Vores organisation vil derfor blive tilpasset løbende,
efterhånden som nye løsninger giver mulighed for det, siger kommunaldirektør Ole Jacobsen, og understreger at
digitalisering ikke kun er et anliggende for kommunens administration, men påvirker opgaveløsningen i alle hjørner af den
kommunale organisation.
Se KL`s kommunebenchmark om borgernes brug af selvbetjening på nettet
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17 Stor interesse for Puljeguiden
Byrådssalen var fyldt op, da Frederikssund Kommune den 16. januar afholdt et informationsmøde for kommunens
foreninger om den nye Puljeguide, som nu stilles til rådighed for foreninger og ansatte i kommunen.
55 deltagere fra det lokale foreningsliv var mødt op for at høre om Puljeguidens mange muligheder. Deltagerne lyttede
interesseret til den generelle introduktion til Puljeguiden, og spørgelysten blandt deltagerne var stor.
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Heidi Normann Jakobsen fra kommunens Udviklingsafdeling siger:
- Vi er rigtig glade for det store fremmøde. Det vidner om en stor interesse for Frederikssund Kommunes nye tiltag.
Puljeguiden rummer mange fordele både for foreningerne og for de ansatte. Vi håber, at de vil gøre flittigt brug af det nye
værktøj og ser frem til at følge de projekter, der bliver meldt ind i Puljeguiden.
Puljeguiden blev rigtig godt modtaget hos foreningerne, der roste initiativet fra Frederikssund Kommune.
Lars Boucheny, der repræsenterede foreningen Shaolin Kung Fu i Frederikssund siger:
- Vi synes, at det er et rigtig godt initiativ. 2 år er lang tid at få lov til at afprøve de mange muligheder, der er i værktøjet. Vi
har rigtig mange initiativer i gang og vi ser muligheder for at få støtte til at føre de initiativer ud i livet.
Kommunens ansatte fik tidligere på dagen en lignende introduktion til værktøjet. Også her var der et stort fremmøde og
lyst til at kigge nærmere på værktøjets mange muligheder.
Puljeguidens muligheder
Puljeguiden er et nyttigt værktøj, der understøtter arbejdet med fundraising. Puljeguiden indeholder ikke i sig selv penge,
men med Puljeguiden bliver det nu langt lettere for ansatte og foreninger at søge om midler og få støtte til projekter.

Puljeguiden giver et godt og systematisk overblik over relevante fonde og puljer. Det er en komplet database med pt.
omkring 512 private og offentlige fonde.
Puljeguiden indeholder endvidere en vejledningsdel med systematisk hjælp til alle trin i et fundraisingprojekt.
Med Puljeguiden opnår ansatte og foreninger samtidig mulighed for at søge samarbejdspartnere til fundraisingprojekter
samt at videndele med andre brugere af Puljeguiden.
Puljeguiden stilles foreløbigt til rådighed for en to-årig periode.
Adgang til Puljeguiden
Der er åbnet op for, at 1-2 deltagere fra hver forening kan få adgang. Det er bestyrelsesformanden eller kassereren i
foreningen, der skal søge om adgangen. Foreningerne i kommunen søger om adgang til Puljeguiden på kommunens
hjemmeside www.frederikssund.dk/puljeguide. Fremgangsmåden fremgår på hjemmesiden.
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Yderligere information om Puljeguiden findes på kommunen hjemmeside, hvor der også er en udførlig vejledning til
systemet.
Fotograf: Conni Haugbølle
2012 1

18 Skøn irsk musik i Kulturhuset Rejsestalden
Peculiar String Band kommer til Jægerspris den 11. februar, og fylder Kulturhuset Rejsestalden med irsk musik kl. 20.00.
Måske kan nogle nikke genkendende til tre af musikerne som har slået deres folder i de hedgangne bands Hornfiffen og
Akeleje fra Hornsherred helt tilbage i midten af 70'erne. Peculiar String Band består af fem garvede drenge der har spillet
med i bands som Savage Rose, Krølle Eriks Bluesband, Krummer & Horn og Sidefill.

Irsk Blue-Grass
Peculiar String Band spiller irsk Trad.- og Blue-Grass - fortolket og udført på deres helt egen finurlige facon. Repertoiret
indeholder nogle af de smukkeste irske instrumental numre og ballader samt egne kompositioner.
Bandet består af Andy Carver på Fløjte, Bodhrán, guitar og vocal. Jens Peters spiller på Akustisk bas, guitar og fadbamse.
Rolf Mulde på Mandolin, violin, guitar og 5 string-banjo. Søren Ink på Low whistle, mandola, mandolin og guitar. Tuck
Bergmann på Guitar, mandolin, skeer, kniv og gaffel.
Billetter kan købes i Kulturhuset Rejsestalden.1
2012 1

18 Start en læseklub
Frederikssund Bibliotekerne inviterer alle læseglade, der gerne vil møde andre læseglade, til to caféarrangementer hvor
bibliotekarerne Merry Kruse og Lisanne Sørensen vil fortælle om bibliotekets tilbud til læseklubber.
Samtidig har deltagerne mulighed for at finde sammen i læseklubber.
Caféerne finder sted:
Slangerup Bibliotek tirsdag den 24. januar kl. 17 - 18.
Jægerspris Bibliotek onsdag den 25. januar kl. 17 - 18.
Biblioteket har også udgivet to foldere om tips og idéer til læseklubber. Disse foldere fås på biblioteket, og naturligvis ved
de to arrangementer.
Tilmelding er nødvendig, og sker på 47 35 24 70 eller 47 35 17 22.
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18 Hjælp din bedste og hjælp din næste
Frederikssund Bibliotekerne bakker op om Danmarks Indsamlingen 2012.

I hele januar kan danske børn gøre gode gerninger. Temaet er "Hjælp din bedste og hjælp din næste." Og der er ingen
grænse for hvor mange gerninger du som barn kan lave.
Gode gerninger
DR Ramasjang og LEGO Fonden beder alle børn i hele landet om at gøre gode gerninger i hele januar måned. For hver
god gerning der udføres, donerer LEGO Fonden 25 kroner til Danmarks Indsamling. Pengene går til afrikanske børn på
flugt, der har brug for al den hjælp de kan få. Over 10 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara er på flugt eller tvunget
fra deres hjem. Næsten halvdelen af dem er børn.
På denne måde får alle danske børn endnu engang mulighed for at indsamle millioner af kroner til Afrika uden selv at
skulle til lommerne.
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På skolerne, i daginstitutioner og på biblioteket kan du få et skema til at notere alle de udførte gode gerninger, og på
DRs hjemmeside kan du printe et skema ud.
Indsamlingen løber frem til 29. januar. Derefter indsender Biblioteket resultatet, så det kan komme med i det store tv-show
på DR1 fredag den 3. februar.
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20 Tilbud om hjælp til at øge livskvaliteten.
I Handleplan for ældre 2011 - 2015 udtrykkes visionen om et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar.
Hverdagsrehabilitering er et af de målrettede tiltag, der omsætter vision til handling.
Hverdagsrehabilitering
Et af handleplanens temaer er at bevare og udvikle daglige færdigheder.
Med hverdagsrehabilitering tilbyder Kommunen hjælp til at genopbygge en aktiv og tilfredsstillende hverdag.
Der er tale om en tværfaglig og specialiseret indsats. Rådgivning, kostvejledning og træning kan indgå i forløbet, der tager
udgangspunkt i den enkelte borgers motivation til at forblive selvhjulpen.
Tilbuddet gives i en tidsbegrænset periode, og målgruppen er borgere i eget hjem, der er eller bliver visiteret til praktisk
og/eller personlig hjælp.
Den 16. januar blev projekt hverdagsrehabilitering skudt i gang
Medarbejdere fra hele Ældre- og Sundhedsområdet var inviteret til kick-off i Elværket.
Ældre og Sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe bød velkommen og fortalte om de positive resultater fra det forprojekt,
der har været i gang de seneste måneder.
Derefter delte fire medarbejdere fra Helsingør Kommune rundhåndet ud af deres erfaringer med hverdagsrehabilitering.
Panelet fra Helsingør bestod af projektleder og visitator Britta Mogensen, distriktsleder i hjemmeplejen Jette Thomsen,
social- og sundhedsassistent Jeanette Watson og fysioterapeut Hanne Johansson Azzopardi.
Erhvervspsykolog Birgitte Svinth rundede af med et inspirerende indlæg og forandringsprocesser.
Arrangement blev afviklet over to omgange for i alt 165 medarbejdere.

Fysioterapeut Hanne Johansson Azzopardi.

Der var stor koncentration og kun få tomme pladser i lokalet.
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Erhvervspsykolog Birgitte Svinth satte fokus på at indsatsen skal ændres fra at være kompenserende til at være
aktiverende og motiverende.
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24 Nyt kollegium for unge indviet
Tirsdag den 24. januar blev otte nye boliger til unge udviklingshæmmede på Lundevej i Frederikssund indviet.

Der var flot fremmøde ved indvielsen af ungekollegiet på Lundevej tirsdag.
Knapt et år undervejs
Det nye ungekollegium har kun været knapt et år undervejs, siden Byrådet besluttede at omdanne boligerne på Lundevej
til kollegium for unge uddannelsessøgende og udviklingshæmmede borgere.
Boligerne er ikke nye, da de i sin tid er opført som ungdomsboliger. Siden hen har de også været benyttet som
demensboliger i en årrække, inden de blev opgivet til dette formål, da rummene ikke rigtig egnede sig til det længere.
De henlå derfor tomme og forladte, da man i Social Service for cirka et år siden fik idéen om at indrette otte flotte,
tidssvarende kollegieboliger.
I sin tale udtrykte formand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning (A), da også begejstring over
hvor flotte lokalerne er blevet - og så med en placering lige midt i byen med kort afstand til det hele: både bowlinghallen,
shopping centeret, gågaden og det pulserende byliv. Alt det som hører med til et godt ungdomsliv, når man flytter
hjemmefra for første gang.
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Udvalgsformand Tina Tving Stauning (A) holder tale til de fremmødte - og de nye beboere.
Hun roste forvaltningen for det store arbejde de har lagt i at blive klar på under et år.
- Det har været en stor opgave der har krævet inspiration fra andre som har prøvet det før.
- Men de allervigtigste er dog de syv beboere, som er flyttet ind: René, Frank, Mads, Jimmy, Nikolas, Heidi og Tina, der nu
skal til at opleve fornemmelsen af at være sig selv, og klare sig væk fra forældrene derhjemme, selv om de ikke bor så
langt væk endda.
En tryg overgang
Med ungekollegiet skulle rammerne omkring en tryg overgang fra det at bo hjemme til det at klare sig selv gerne være
sikret - samtidig med der bliver tid og mulighed for at passe studierne - også selv om det nok bliver svært i starten både for
forældrene og de unge selv.
Bygningerne som ungekollegiet er beliggende i, har Frederikssund
Boligselskab og KAB stået for renoveringen af, og vil også stå for
vedligeholdelsen fremover.

Forretningsfører i KAB Henning Holtov ønsker tillykke med de nye
kollegieboliger.
Derfor var forretningsfører i KAB, Henning Holtov, også mødt frem for at ønske de unge tillykke med deres nye hjem - et
hjem som godt nok kun er midlertidigt, da meningen netop er at de efter endt uddannelse skal videre igen - fuldstændig
som på et hvilket som helst andet kollegium. Ligesom Tina Tving Stauning takkede også han forvaltningen for et rigtig godt
og smidigt samarbejde under hele planlægnings- og byggeprocessen gennem det sidste lille år.
Hvad siger du til det, Jørgen?
Den sidste taler i rækken var funktionsleder Jørgen Carstensen fra Frederikssund Kommune.
Han fortalte blandt andet i sin tale, at da han for et år siden var blevet præsenteret for lokalerne, og spurgt hvad han ville
sige til at der blev indrettet et ungekollegium i dem, så havde han tænkt: Jo tak, det kunne være dejligt. Men der går nok
to-tre år før der sker mere.
- Sådan gik det som bekendt ikke, måtte han erkende i dag, hvor han kunne glæde sig over det nye tilbud nu er klar efter
kun 10 måneder, og at de første syv "kollegianere" er flyttet ind allerede.
Efter talerne var det nye kollegium vært ved et let traktament, og de syv nye beboere viste deres boliger frem sammen
med personalet.
Foto: Kenneth Jensen.
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24 Fernisering i Askcaféen
Støtteforeningen Samfundshjælperen byder indenfor til et cafearrangement med fernisering lørdag den 28. januar fra kl.
12.00 til 15.00 i Støttecentret på Parkvej 4-6 i Jægerspris.
Det er syv dygtige unge mennesker, der er ved at uddanne sig til fotografer, som udstiller deres fotografier. De har alle et
meget forskelligt udtryk i deres billeder, så det bliver en meget spændende udstilling.
Som altid ved caféarrangementerne vil der også være musikalsk underholdning. Det er Tomas Zawadzki der
kommer spiller og synger.
Der er gratis adgang til arrangementet, hvor der også vil være mulighed for at købe en kop kaffe og et lettere traktement.
Der er gratis adgang.
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24 Fortællingen om en hest
Der er tale om en både stærkt fortalt, rørende og også meget berigende historie om en dreng og hans hest!
Krigen kommer...
Albert elsker sin hest Joey, men hans far bliver tvunget til at sælge hesten til hæren. Den stærke hest gennemgår krigens
rædsler. Men undervejs får han mange mennesker til at huske glemte følelser af omsorg og kærlighed.
En bevægende og livsbekræftende historie om varme følelser, der binder mennesker og dyr uløseligt sammen. Indtil nu
har mange børn blandt publikum sagt at de helt sikkert så hesten. Du får den måske også at se...
Tid og sted
Forestillingen opføres fredag den 3. februar 2012 kl. 17.00 i Kulturhuset Elværket, og henvender sig til større børn med
forældre.
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Stykket varer 45 minutter, og entreen er kr. 40,-. Billetter kan købes i døren, eller på forhånd via Frederikssund
Børneteaters hjemmeside
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24 Forældres rolle og det gode ungdomsliv
Onsdag den 25. januar kl. 19-21 holder lektor og forfatter Niels Jægerum foredrag for unge og forældre i Kulturhuset
Elværket i Frederikssund
Foredraget er en kæde af fortællinger om tillid, og retten til at gå løs på livet, sikkerhedsbølgen og angsten i de voksne,
hertil og "ikke længere", de overvågede unge, og det livsfarlige skåneprogram, barndommens sus, ungdommens brus og
lysten til at risikere... og meget mere.
Se flyer om foredraget.
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25 Vinterferien på J. F. Willumsens Museum
I løbet af uge 7 kan du både komme til fastelavnssøndag og workshop på museet.
Gipsaftryk - lav dit eget relief
Workshoppen er for børn i alderen 5-10 år, og er med keramiker og skulptør Mette Gravlev Poulsen som instruktør.
På workshoppen skal du lave dit eget gipsrelief. Vi vil bruge alle mulige forskellige dimsedutter og dingenoter - flasker,
nøgler, kageforme, bogstaver m.m. - til at lave aftryk i en glat lermasse. Herefter laver vi en afstøbning af aftrykket i gibs.
Imens gipsreliefferne tørrer, går vi sammen på opdagelse i museet og ser på Willumsens forskellige reliefarbejder. - bl.a.
Det Store Relief.
Afslutningsvis skal du male dit eget relief, som du naturligvis kan tage med hjem efter workshoppen.
Tid, sted og tilmelding
Du kan komme til workshop kl. 10-12 og 13.30-15.30 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uge 7.
Deltagelse koster 20 kroner, og det er en god idé at tilmelde sig på 47 31 07 73 eller på museet, Jenriksvej 4,
Frederikssund, for at være sikker på en plads.
Institutioner kan maksimalt tilmelde 10 børn pr. workshop.
Fastelavnssøndag - masker og tøndeslagning
Søndag den 19. februar kl. 14-16 holder museet fastelavn. Her kan du sammen med dine forældre lave fastelavnsmasker
af gipsgaze, og dekorere dem med fantasifulde farver og pynt. Herefter er der tøndeslagning i museets park. Festen
afsluttes med saftevand, kaffe/te og fastelavnsboller i museets café.
Deltagelse koster 30 kroner for børn og voksne.
Tilmelding på 47 31 07 73 senest fredag den 17. februar.
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25 Køkkenselskab klar til mad i gryderne
Fire borgmestre underskrev tirsdag den 24. januar papirerne til et nyt § 60 køkkenselskab.
Borgmestrene Helge Friis, Ole Find Jensen, Erik Lund og Kirsten Jensen fra fra Halsnæs, Frederikssund, Allerød og
Hillerød mødtes tirsdag eftermiddag for at sætte de endelige underskrifter på stiftelsen af det nye køkkenselskab "Mad til
hver dag I/S".
Køkkenet er et samarbejde mellem de fire kommuner, og skal levere mad til de borgere der er visiterede til at få
madservice.
Tilfredshed med fælles selskab
Jeg er yderst tilfreds med, at vi fire kommuner er lykkedes med at etablere et fælles selskab, som professionelt og effektivt
løfter en vigtig opgave for vores borgere. Den form for kommunalt samarbejde er der både perspektiv og sund fornuft i,
siger borgmester Erik Lund, Allerød Kommune.
I Halsnæs er borgmester Helge Friis rigtig glad for det nye samarbejde:
- Når vi er fire kommuner der går sammen, sikrer vi god kvalitet, lave priser og fleksible løsninger, siger han, der har fået
mange positive tilbagemeldinger efter at 100 borgere fra Halsnæs har været på besøg i køkkenet og smagt maden.
Én million måltider om året
De 53 ansatte i køkkenet, Mad til hver Dag I/S, skal lave op imod én million måltider mad om året til 2.500 borgere. De
ansatte kommer fra alle fire kommuner. I alt har tre personer mistet deres arbejde ved at de enkelte kommuner har nedlagt
deres eksisterende køkkener, og etableret sig på Lokesvej i Hillerød.
- Vi ville selvfølgelig helst have beholdt alle, for de var alle rigtig kompetente og dygtige. Men en sammenlægning af fire
køkkener betyder også, at der er nogle funktioner, man kan slå sammen og effektivisere, siger direktør for
køkkenselskabet, Mads Aagaard Madsen.
Borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund siger om det nye køkken:
- Jeg er glad for at vi kan tilbyde vores borgere mad fra det nye selskab. Vi har fået et køkken med personale fra alle
kommunerne, og det betyder også, at vi har sikret, at personalet i køkkenet også kender til de forskellige kommuner og de
debatter om madservice, der eventuelt har været i kommunerne.
Bestyrelsen i det nye køkken består af otte politikere - to fra hver kommune.
Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, er valgt som bestyrelsesformand, og Tina Tving Stauning, formand for Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget i Frederikssund, som næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Erik Lund og
Agnete Fog fra Allerød, Lis Olsen fra Frederikssund, Annette Westh og Jens Raunkjær fra Halsnæs og Peter Frederiksen
fra Hillerød.
- Jeg glæder mig til, at vores køkken kommer i gang med at levere mad til borgerne i de fire kommuner den 1. april. Vi har
i Hillerød allerede stor glæde af køkkenet og den mad, det leverer. Køkkenet har altid været meget lydhør overfor og i
dialog med de ældre, og alle borgerne vil få leveret god og sund mad, siger borgmester Kirsten Jensen, Hillerød.
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25 Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud tilbyder åben rådgivning
Aktivitet og Fritidscentret Stjerneskud på Lundebjergvej 78 i Frederikssund tilbyder åben rådgivning.
Åben rådgivning er et tilbud til alle udviklingshæmmede borgere i Frederikssund Kommune, til deres forældre og
pårørende, og til personale ansat i Dag- og Døgnafdelingen ved Frederikssund Kommune.
I rådgivningen sidder sagsbehandler Heidi Ellitsgaard. Heidi tilbyder rådgivning i forhold til mange forskellige emner. Det
kan eksempelvis dreje sig om:

Botilbud

Arbejde

10







2012 1

Fritid
Økonomi
Ledsageordning
Hjælpemidler
Tilskud
Du kan benytte dig af tilbuddet om åben rådgivning hver den første mandag i måneden i tidsrummet kl. 16.30 til 18.30.
Hvis du vil vide mere om tilbuddet kan du kontakte funktionsleder Jørgen Carstensen på 51 22 39 80, eller Aktivitets- og
fritidscentret Stjerneskud på 24 97 29 70.
26 Stor triumf til Klub Græse Bakkeby
I weekenden den 13.- 15. januar deltog Klub Græse Bakkeby ved Lillebælt Cup i Fredericia. Lillebælt Cup er et stort
indendørs fodboldstævne for alle aldersgrupper.
Til trods for at langt de fleste fremmødte hold var fra etablerede fodboldklubber, og ikke som den lokale klub en fritidsklub,
lykkedes det for drengene fra Græse Bakkeby at kæmpe sig vej gennem den indledende pulje, og kvalificere sig til
kvartfinalen.
Hæsblæsende kampe ledte til finalen
Herfra tog det fart og efter et par hæsblæsende kampe mod bl.a. OB's talenthold befandt holdet fra Græse Bakkeby sig
pludselig i finalen mod Taastrup FC.
Finalen var i sandhed en nervepirrende oplevelse, men de undertippede lokale drenge kom godt fra start med en 2-0
føring. Desværre kom Taastrup holdet ovenpå igen, og afsluttede kampen 4-2 til deres fordel.
Vigtigt er det dog at bemærke at selvom Taastrups talstærke heppekor på 300 personer gjorde sig umage for at sætte
stemningen under finalekampen, måtte de konstant se sig overdøvet af omkring 20 ivrige tilskuere fra Frederikssund
Klubberne. Succesen skyldes ikke mindst at klubbørnene ivrigt træner i Græse Bakkeby Hallen, og at klubbens
"cheftræner" også er fodboldtræner i den lokale fodboldklub.

Drenge fra Klub Græse Bakkeby i Frederikssund (forrest i røde trøjer) viser stolt deres sølvpokal frem.
Sølvpokal i hus
Således endte Klub Græse Bakkeby med en flot sølvpokal ved et af landets største fodboldstævner, og ifølge
stævneledelsen er det første gang en fritidsklub har klaret sig så godt imod alle de store fodboldklubber.
Efterfølgende blev "cheftræner" Stephan V. Poulsen også kontaktet af mange andre trænere og forældre, der lykønskede
ham og holdet. Drengene fik da også mange komplimenter med på vejen fra de andre spillere.
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27 Frederikssund Kommune i nyt stærkt kultursamarbejde
Kulturen skal ud i gaderne, børn og unges kreative kompetencer skal styrkes, der skal afholdes flere store
idrætsbegivenheder og Øresundsregionen skal rage op i det europæiske kulturlandskab.
Det er nogle af målene i den kulturaftale, der er indgået mellem Kulturministeriet, 26 kommuner og Region Hovedstaden.
Kulturaftalen er det første forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne og Region Hovedstaden på kulturområdet.
Visionen er at man på sigt også kan række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i øresundsregionen,
og derfor bærer aftalen navnet KulturMetropolØresund.
Aftalen indeholder seks indsatsområder, hvor kommunerne, ved at samarbejde, kan skabe unikke oplevelser for regionens
borgere og aktører.
De seks indsatsområder er:

Børne- og ungeområdet

Institutionernes møde med nye brugere

Byens rum

Kobling af kultur og idræt

Store idrætsbegivenheder

Vækst i de kreative kulturerhverv
Frederikssund deltager i to af aftalens indsatsområder: Kreative Børn og Kulturens Motionsdag i samarbejde med

11

Golden Days.
Grethe Olsen, formand for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget udtaler:
- Det var et enigt Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalg der valgte at gå ind i dette store og brede samarbejde. Derfor er jeg også
sikker på at vi alle vil følge de videre processer nøje, og ikke mindst det som kommer ud af samarbejdet.
Der skulle gerne komme en masse gode oplevelser for vore børn, unge og familier. Derudover bliver det spændende at
se, om ikke også mange vil komme til Frederikssund og deltage i det, der kommer til at foregå hos os!
Det er vigtigt at vi har gode fritidstilbud til egne borgere, men også meget gerne tilborgere/turister fra andre dele af dette
store kultursamarbejde.
Grænser mellem kommuner er usynlige, så mon ikke vi vil være mange her fra Frederikssund Kommune, som vil blive
tiltrukket af arrangementer i andre dele af KulturMetropol samarbejdet? Det håber jeg.
En region med kulturel sammenhængskraft
Samlet dækker aftalen et område med cirka 1,7 millioner borgere, og etableres der efterfølgende samarbejde med de
svenske kommuner i region Skåne, vil samarbejdet have betydning for omkring tre millioner borgere.
- Målet med samarbejdet er at skabe en region med kulturel sammenhængskraft og gennemslagskraft, der er kendetegnet
ved kulturelt entreprenørskab, engagement og udfoldelseskraft.
Vi skal være en international kulturmetropol og sammenligne os med Stockholm, Hamborg og Berlin, med kulturtilbud og
kulturoplevelser, der har betydning for alle, der bor og opholder sig i kulturregionen, siger Tom Nielsen, der er politisk
formand for projektet.
25 millioner kroner til kultur
Det samlede budget til projekter i kulturaftalen er på 25,4 millioner kroner for perioden 2012-2015. Her har kommunerne
bidraget med samlet 9 millioner kroner, Region Hovedstaden med 5 millioner kroner og Kulturministeriet med 11,4
millioner kroner.
Læs mere om kulturaftalen på www.kulturmetropol.dk. Her kan du også se billeder fra et arrangement i
Gjethuset Frederiksværk, hvor aftalen blev underskrevet den 23. januar 2012.
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30 Fugleværksted på Museet Færgegården
Færgegården er Frederikssund Kommunes kulturhistoriske lokalmuseum. Museet har til huse i Jægerspris Gods'
Færgegård fra 1839.
I vinterferien, uge 7, åbner Museet for kreative sjæle, når det forvandles til et flyvende værksted hvor der sættes fokus på
håndarbejde og vinterens fugle. Der vil blandt andet være rig mulighed for at bygge fuglekasser, lave fuglefoder af kogler
og svinefedt, og dekorere hjemmelavede skumfugle.
Der er gratis entré på museet fra kl. 10 til 14 fra mandag den 13. til fredag den 17. februar. Vil du bygge din egen
fuglekasse koster det 20 kroner.
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30 Rundt om Willumsen
Første søndag i hver måned er der offentlig omvisning på J. F. Willumsens Museum, hvor hans kunst belyses ud fra et nyt
tema. Det er museets kunsthistorikere, forskellige kunstnere, og andre personer med en speciel viden om Willumsen og
museet der står for omvisningerne.
Den 5. februar er det Willumsen som keramiker der er i fokus. Hør keramiker Mette Gravlev Poulsen fortælle om
Willumsens succes som kunstnerisk leder af Bing og Grøndahl og hans indflydelse på eftertidens keramik - både den
kunstneriske og den kommercielle.
Omvisningen starter kl. 14, og er gratis for museets gæster, når entréen er betalt.
Læs mere om museet.
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Åbningstider daginstitutioner
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på baggrund af indstilling fra forældreområdebestyrelserne i de kommunale
daginstitutioner vedtaget åbningstiderne i de kommunale daginstitutioner.
Se åbningstider i de kommunale daginstitutioner.
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Mere hjælp til digital selvbetjening
Fra 1. februar 2012 er det slut med papirblanketter på flere områder i Frederikssund Kommune. Nu er digital selvbetjening
eneste mulighed. Men der er masser af hjælp at hente.
Handler det om af få et nyt sundhedskort, melde flytning eller skrive barn op til pasning, så er det slut med papirblanketter.
Fra nu af er digital selvbetjening måden at klare en række ærinder på.
På Frederikssund Kommunes selvbetjeningsportal kan man klare mange af de ting, som man tidligere skulle møde op på
Rådhuset for at få ordnet. På fire områder bliver det i slutningen af 2012 obligatorisk for alle danskere at betjene sig
elektronisk.
Vi har valgt at starte tidligt og sætte ind med intensiveret hjælp i form af lette instruktionsvideoer, foldere og ekstra hjælp til
selvhjælp for at give borgerne et forspring til den digitale verden.
Borgeren i førersædet
Borgerne i Frederikssund Kommune har taget godt imod selvbetjeningsportalen, så det er naturligt at tage endnu et skridt
ud ad det digitale spor.
- Nu er det borgeren selv som skal i førersædet. Vi ved jo at borgerne er rigtig gode til at betjene sig på nettet, så det er
helt naturligt for os at tage forskud på fornøjelserne og gøre en ekstra indsats for at få folk til at bruge den digitale kanal.
Tingene skal ikke bare klares bagom borgeren, man skal selv være med, siger social- og borgerservicechef Peer Huniche.
- Så skal du melde flytning, skifte læge, bestille nyt sundhedskort, skrive dit barn op til pasning eller søge om fortsat
udbetaling af børnebidrag, så grib dit NemID og klar det på nettet.
Altid hjælp at hente
Med NemID i hånden kan man komme hurtigt i gang derhjemme, men der er også altid hjælp at hente i Borgerservice.
- Der er masser af hjælp at hente, hvis man synes det er svært eller utrygt. Medarbejderne i Borgerservice kigger gerne
med over skulderen og guider borgeren gennem systemet, siger Peer Huniche.
- Så husk dit NemID, næste gang du går i Borgerservice. Hvis du ikke har et NemID, kan du få det oprettet i Borgerservice.
Ved at benytte selvbetjeningshotlinen behøver man ikke møde op i Borgerservice for at få hjælp. Borgerservice er klar i
hotlinen alle hverdage kl. 8-22.
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Nyt sommerhusområde ved Over Dråby Strand

Lokalplanens område
Byrådet har vedtaget et kommuneplantillæg og en lokalplan for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand.
Vedtagelsen betyder at der kan opføres 22 nye sommerhuse med tilhørende fællefaciliteter.
Området ligger syd og øst for det eksisterende sommerhusområde.
Se den vedtagne lokalplan nr. 044
Se det vedtagne kommuneplantillæg nr. 007
Se informationsannoncen
2012 2
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Fritidskonference på Metalskolen sluttede på toppen.
I bogstaveligste forstand sluttede sidste uges Fritidskonference på Metalskolen i Jørlunde på toppen.
Sidste programpunkt var således formanden for Danmarks Cykle Union, Tom Lund, der gav en særdeles inspirerende
opskrift på, hvordan man får en Verdensbegivenhed til København og Rudersdals Kommune, med et VM i cykling, som
afsluttedes på toppen - af Geels Bakke- i Rudersdal Kommune.

Fritidskonferencen havde deltagelse af en lang række af Region Hovedstaden og Region Sjællands medarbejdere og
chefer på Kultur- og Fritidsområdet, der én gang om året sætter hinanden stævne for at bearbejde et eller flere aktuelle
temaer.
Årets hovedtema var "frivillighed", et begreb som bl.a. i lyset af den økonomiske krise, har fået yderligere aktualitet, men
også fordi der i samfundet - krise eller ej - spores en øget lyst til at yde en frivillig indsats.
Patientforeningerne med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen som eksponenter for frivillighed,
gav konferencedeltagerne bud på, hvordan man i de store patientforeninger griber frivilligheden an, lige som det
landsdækkende ProjektFrivillig gav en status for arbejdet med at "uddanne" 250.000 skolesøgende unge til deltagelse i det
frivillige foreningsliv.
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At frivillighed er et vidt begreb er VM i cykling et eksempel på. Uden de 800 medvirkende frivillige havde det således været
omsonst for Danmark at byde ind på en af de helt store sportsevents, pointerede Tom Lund fra Danmarks Cykle Union.
Formanden for Fritidssamrådet i Danmark, Ole Munch, Frederikssund Kommune, kunne med tilfredshed konstatere at
også Fritidskonferencen med de inspirerende indlæg sluttede på toppen.
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Bliv kunstner i vinterferien
Går du rundt med en kunstner i maven? Så byder den forestående vinterferie på masser af muligheder for at du som barn
og ung kan udfolde talentet.
Lav din plakat i Rejsestalden
Udform din egen plakat i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, når Mille Maj Egbo fra Popartskolen
torsdag den 16. februar kl. 10-15 holder "åbent hus" for alle børn fra 9 år og opefter - gerne ifølge en
voksen.
Arrangementet er et kulturpas-arrangement for børn der går i 4. klasse i Frederikssund Kommune, og
udløser derfor et stempel i kulturpasset.
Gratis plakat i fede farver
Ved arrangementet får du under kyndig vejledning mulighed for at lave en spændende plakat i serigrafi i fede farver, og
med sjove tekster og billeder.
Arrangementet er gratis, og der er saftevand til alle. Tilmelding er ikke nødvendigt men man skal beregne lidt ventetid på
dagen.
Læs mere om Popartskolen her www.popart-skolen.dk.
Fugle og fisk på biblioteket
Frederikssund Bibliotekerne hlder billedkunstværksted for skolebørn i 6-14-års alderen i uge 7. Det sker,
når billedkunstneren Britta Johanson kommer på besøg på de fire biblioteker.
Mandag den 13. februar er der billedværksted på Frederikssund Bibliotek, tirsdag den 14. februar på
Slangerup Bibliotek, onsdag den 15. februar på Jægerspris Bibliotek og torsdag den 16. februar kommer
turen til Skibby Bibliotek. Alle dage er det fra kl. 10-12, og temaet er: Fugle og fisk.
Gentagelse af en succes
Frederikssund Bibliotekerne har tidligere haft besøg af Britta Johanson med stor succes.
Britta Johanson er uddannet på Danmarks Design Skole i 1988 og har siden lavet kunstprojekter og værksteder med børn
ved siden af sit virke som billedkunstner. Hun har selv udgivet 4 bøger om børn og kunst - den nyeste i 2011, samt udgivet
yderligere 4 bøger om børn og kunst i samarbejde med andre.
På billedkunstværkstedet vil hun guide dig til et flot og unikt resultat med hjælp til blandt andet teknik og farvevalg. Du får
mulighed fro at lave to billeder: det ene billede får du med hjem, og det andet bliver udstillet på biblioteket. Husk egnet tøj
til at male i.
Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig på 47 31 25 25.
Lav din egen relief
Husk også, at det er i vinterferien du kan lave din egen relief på J. F. Willumsens Museum, når de holder workshoppen for
børn i alderen 5-10 år med keramiker og skulptør Mette Gravlev Poulsen som instruktør.
Læs artiklen om dette arrangement.
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Biblioteket sælger ud af kunstsamling
Frederikssund Bibliotek har i 1970'erne købt litografier og andre kunsttryk med henblik på at oprette et
kunstbibliotek. En stor del af denne samling på cirka 60 værker sættes til salg på en auktion den 23.
februar om aftenen på J. F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund.
Kunstværkerne kan forinden besigtiges i kælderen på museet. Det sker i perioden fra den 13. til og med
den 23. februar i museets åbningstid (henvendelse i museets reception). Der er gratis adgang til
gennemsynet, men hvis man ønsker at se selve museet er der normal entré.
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13 Ledige havnepladser i Frederikssund Havn
Lige nu er der et antal ledige havnepladser til lystbåde og joller i Frederikssund Havn.
Er du interesseret i at blive skrevet op til en af disse pladser, så brug dette tilmeldingsskema.
Du kan også rette henvendelse til Ejendomsskat og Forbrug via ejendomsskat@frederikssund.dk eller på 47 35 10 00.
Det koster kr. 200,00 om året at stå på venteliste til en plads i Frederikssund Havn.
Pladserne udbydes efter princippet "første til mølle", men vil dog også være afhængig af størrelsen på båden, da
pladserne er af forskellig størrelse.
I forbindelse med tildeling af plads opkræves et depositum, svarende til 1 års leje. Se takster for havnen
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15 Meddelelse til kommunens leverandører
Frederikssund Kommune overgår til nyt økonomisystem.
Konverteringen fra gammelt til nyt system betyder at det i perioden fra den 6. til den 29. februar 2012 ikke vil være muligt
at betale fakturaer fra kommunens leverandører.
Det tilstræbes at overholde gældende betalingsfrister, men den tekniske nedlukning af økonomisystemet i 24 dage (6.2 29.2), vil gøre det svært at overholde dette mål i alle tilfælde.
Der vil være ekstraordinær fokus på at få betalt samtlige tilgodehavender snarest muligt efter det nye økonomisystem går i
drift torsdag den. 1. marts 2012.
Bankernes behandlingstid betyder dog at en eventuel betaling tidligst kan forventes til disposition mandag den 5. marts.
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23 Det sidste flyttelæs er kørt fra Østergården
I dag har beboerne forladt deres gamle hjem på Østergården og er flyttet til nye omgivelser på Pedershave.
Et flyttefirma var hyret til at pakke beboernes ejendele og køre flyttelæsset til Pedershave, hvor det blev pakket ud og
stillet på plads. Mens flytningen stod på, var beboerne samlet til en hyggelig sammenkomst.
Siden efteråret 2011, hvor Byrådet vedtog budgettet for 2012 og "Den store rokade" blev sat i gang, har ledere og
medarbejdere på Østergården forberedt, at plejehjemmet Østergården skulle lukke og beboerne flytte til Pedershave.
Da det sidste flyttelæs var kørt, samledes medarbejderne for at tage afsked med det gamle plejehjem. For dem betyder
lukningen et farvel til arbejdspladsen Østergården; også de skal se fremad mod en ny epoke på Pedershave.
Både områdeleder Jannie Slettemose og afdelingsleder Hanne Larsen benyttede lejligheden til at takke medarbejderne for
deres store og engagerede indsats. Hanne Larsen bandt den sidste sløjfe ved at fortælle, at hun netop i dag har modtaget
Arbejdstilsynets rapport, som konkluderer, at arbejdsmiljøet på plejehjemmet Østergården er i orden.
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26 Vandtræning for gravide
Motion er sundt - også for gravide, og træning i vand er særligt velegnet når maven skal røres. Mange gravide kender dog
ikke til de gavnlige effekter af træning i vand.
Det ønsker Frederikssund Svømmehal nu at lave om på.
AquaMama
Er du gravid, og kunne du tænke dig at prøve træningstilbuddet AquaMama, så får du derfor muligheden lørdag den 3
marts 2012. Her kan du ud over at prøve det særligt tilrettelagte træningstilbud også stille spørgsmål til en jordemoder.
Arrangementet finder sted fra kl. 10.45 - 12.00 i Frederikssund Svømmehal, Odinsvej 2 i Frederikssund med instruktion til
øvelserne kl. 11.00 og kl. 11.30.
Tilmelding er nødvendig på 47 31 19 27.
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27 Når selvbetjening bliver en leg
Hos ÆldreSagen i Frederikssund er man ikke skræmt ved tanken om selvbetjening. Tværtimod er man for tiden i gang
med det femte hold for medlemmerne i "Digital Borgerservice" i datastuen i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Kurset i Digital Borgerservice er blot et af de mange tilbud om EDB-kurser som ÆldreSagen i Frederikssund har til sine
medlemmer hvert år. Sådan har det været i præcis otte år nu, og interessen er uændret stor.
Flotte tilbagemeldinger
Tilbagemeldingerne fra kursisterne på de fire hold i Digital Borgerservice der er gennemført har da også været positive.
- Ved slutningen af hvert kursus giver vi kursisterne et spørgeskema, hvor de på en skala fra meget tilfreds på plussiden til
meget utilfreds på minussiden, skal vurdere undervisningen inden for hvert af de emner vi har undervist i, fortæller Per Stig
Jensen der underviser på holdet hos ÆldreSagen.
- Alle svarene ligger i meget tilfreds eller tilfreds, så det er vi jo glade for.
Starter med berøringsangst
Ifølge Per Stig Jensen er det dog ikke nogen hemmelighed at mange af de ældre der starter på kurserne har en vis
berøringsangst over for det nye til at starte med.
- Derfor indleder jeg altid undervisningen med "det gode eksempel". Det handler om at sætte billeder på hvad man opnår
ved at tage de digitale løsninger til sig, og her er alle ringbindende med bunker af papir derhjemme et godt eksempel som
alle forstår. Dem slipper man jo for en del af af med de nye selvbetjeningsløsninger.
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Per Stig Jensen i gang med at undervise ved storskærmen med kommunens hjemmeside.
Tre hovedemner
Kurset er indledningsvis bygget omkring tre selvbetjeningsløsninger på Frederikssund Kommunes hjemmeside:
Bestilling af nyt Sundhedskort
Bestilling af nyt Pas
Flytning
De tre emner er udvalgt nøje fordi de er forskellige i deres opbygning. F.eks. skal du med Sundhedskortet også betale
gebyr online med dit Dankort. Det er der mange der ikke har prøvet før.
Flytningen er også god, fordi du skal logge på med NemID, så på den måde bliver det også prøvet, og er også vigtig at
have med da det samtidig viser kursisterne at systemet selv kan finde dine personlige data når du logger på med NemID.
Med løsningen til bestilling af nyt pas prøver kursisten en tredje metode - denne gang med print af blanket der
efterfølgende skal afleveres i Borgerservice sammen med det gamle pas og et billede.
- Kurset udvikles hele tiden, fortæller Per Stig Jensen. Et nyt emne der kommer med fremover er således kommunens
selvbetjeningsportal, hvor blandt andet chatten skal prøves af. Derudover berøres emner som netbank og bibliotekets
online løsninger også i undervisningen.

Jørgen Hansen samt Egon og Bente Pedersen er i gang med at afprøve selvbetjeningsløsninger på blandt andet
Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Digital post
Også digital post er der kommet særlig fokus på i lyset af at kommuner og øvrige offentlige myndigheder arbejder hen
imod at alle breve sendes elektronisk til e-boks og den digitale postkasse på borger.dk.
- Borger.dk gennemgås, så kursisterne også bliver klædt på til de nye tider, hvor det offentlige sender al post digitalt,
fortæller Per Stig Jensen. Det gøres via e-boks, hvor de lærer at tilmelde sig al post fra det offentlige, og lærer hvordan de
åbner og læser det.
- Min side på borger.dk bliver også gennemgået. Den er også nyttig at have kendskab til, da den indeholder informationer
om sundhedsforhold, personlig økonomi, pension m.m.
Det hele gennemgås via demomodeller for at kursisterne stadig kan opretholde deres private sfære. For kommunens
vedkommende via værktøjet digamb.dk som Frederikssund Kommune stiller til rådighed for ÆldreSagen.
- Det giver en rigtig god mulighed for at prøve det, også selv om man ikke er alt for sikker på fingrene med musen: det
fjerner berøringsangsten.
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På borger.dk og e-boks foregår undervisningen ved eksempler på storskærmen. Herefter prøver kursisterne det selv
derhjemme, og kan så komme retur med spørgsmål næste kursusgang.
Lektier og socialt netværk
Som i enhver anden "skole", så får kursisterne også lektier for - også selvom de fleste ifølge Per Stig Jensen ikke laver
dem. Så det bliver ikke bedre med alderen. Derfor repeteres stoffet altid gangen efter, og der bliver lejlighed for at arbejde
med tingene igen.
- Nøgleordet er gentagelse. Al træning sker bedst med gentagelse, så længe det ikke bliver kedeligt.
Frikvarterer er vigtige
Tidligere var Sociale netværk - for eksempel Facebook, Twitter o.lign. - også emner på kurset, men de er fjernet nu, for at
give plads til andre nye emner. Dem kan man i stedet lære mere om på andre kurser i ÆldreSagen.
Men dermed ikke sagt at de sociale netværk ikke er vigtige på kurserne. Den del klares nu bare på stedet over en god kop
kaffe og et stykke kage i "frikvarteret".
Fjerner nervøsitet
- Selv efter at have gennemført vores kursus vil selvbetjening og den digitale borgerservice nok stadig blive oplevet som
svært af nogle, og nogle har måske også svært ved at se behovet for dem selv, siger Per Stig Jensen. Så bagefter handler
det om at komme i gang med at bruge det i praksis, for ellers glemmer man det hurtigt igen.
Men succesen som kursisterne oplever ved at gennemføre kurset er et vigtigt skridt på vejen, da det hjælper med at fjerne
nervøsiteten.
- Med kurset er de i gang, og de fleste kan godt se mulighederne i det, og får meget mere gå-på mod. Derfor er vi heller
ikke i tvivl om at vores kurser gør nytte, og fremmer den digitale selvbetjening siger Per Stig Jensen til sidst.
Flot og meget nyttigt bidrag
Fra Frederikssund Kommunes side sættes der stor pris på ÆldreSagens indsats for at uddanne sine medlemmer i
selvbetjeningsløsningerne.
- Jeg synes at Ældresagen i Frederikssund yder et fantastisk godt bidrag i de fælles bestræbelser på at gøre kommunens
borgere parate til at kunne begå sig i det digitale samfund, siger Britt Christensen, IKT og Digitaliseringschef i
Frederikssund Kommune.
- Undervisningen foregår i trygge rammer, så også borgere, for hvem computere og selvbetjening er noget helt nyt, kan
være med. Vores dialog om digitale muligheder og nyheder er et prima eksempel på netværkssamarbejde, der virker i
praksis.
Foto: KEJE
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28 Kom rundt om Willumsen
Som noget nyt tilbyder J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund, familieomvisninger den tredje søndag i hver
måned.
På omvisningen kan børn og deres voksne kan gå på opdagelse i Willumsens fantasifulde univers sammen med en af
museets kunstformidlere. Omvisningen er dialogbaseret, og inddrager små øvelser undervejs.
Gratis for museets gæster
Omvisningen er gratis for museets gæster i alderen 4-10 år og deres voksne ledsagere, når entreen til museet er betalt.
Omvisningen starter i forhallen, og finder sted første gang søndag den 18. marts kl. 14.00. Du tilmelder dig på dagen i
billetskranken da der er et begrænset antal pladser.
Offentlig omvisning - Rundt om Willumsen
Ud over familieomvisningerne er der forssat også offentlig omvisning den første søndag i hver måned. Hver måned
belyses vi J.F. Willumsens kunst ud fra et nyt tema.
Det er museets kunsthistorikere, forskellige kunstnere, og andre personer med en speciel viden om Willumsen og museet
der vil stå for omvisningerne.
Willumsens farver
Den 4. marts er det Willumsens farver der er i fokus. Hør kunsthistoriker Vibeke Sandby fortælle om Willumsens specielle
farveunivers. Vibeke Sandby har skrevet magisterkonferens om Goethes farvelære og hans relevans i dag til forståelsen
af farven i maleriet i Danmark.
De offentlige omvisninger starter også kl. 14.00, og er gratis for museets gæster når entreen er betalt
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Konstruktivt møde med transportministeren
Bycirklens tre borgmestre mødtes tirsdag den 28. februar med transportminister Henrik Dam Kristensen for at drøfte det
seneste transportforlig og de trafikale udfordringer i Bycirklen.
Ny fjordforbindelse skal løse et gammelt problem
Behovet for at færdiggøre Frederikssund-motorvejen og etablere en ny forbindelse over Roskilde Fjord er bredt anerkendt,
og har indgået i tidligere trafikforlig.
Bycirklens borgmestre havde håbet at det netop indgåede transportforlig også ville skaffe finansiering til at indfri behovet,
men må desværre konstatere at forligspartierne ikke umiddelbart var i stand til at finde finansieringen.
Det betyder at der - hvis ikke der gøres noget - også fremover vil være væsentlige trafikale problemer i Frederikssund.
Ikke mindst ved den 74 år gamle Kronprins Frederiks Bro, hvor der dagligt er massiv kødannelse.
I transportforliget er der lagt op til en dialog med Frederikssund Kommune om finansieringen af en ny forbindelse over
Roskilde Fjord.
For Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, er det oplagt, at en ny forbindelse, i lighed med alle tilsvarende projekter
i landet, skal være statsfinansieret. Alligevel er Ole Find Jensen glad for dialogen med transportministeren.
- Når ministeren inviterer til en dialog om løsningen på vores problemer er det selvfølgelig positivt, siger Ole Find Jensen,
og glæder sig over, at ministeren på mødet gav tilsagn om at involvere sig i bestræbelserne på at finde en fælles løsning.
Motorvejen en forudsætning for vækst
I lighed med forbindelsen over Roskilde Fjord, er behovet for at færdiggøre Frederikssund-motorvejen anerkendt, men
finansieringen stadig ikke fundet.
- Vi har stor forståelse for at der skal være penge i kassen for at gennemføre så store investeringer, siger Ballerups
borgmester, Ove E. Dalsgaard, som dog understreger vigtigheden af, at forbindelsen færdiggøres helt til Frederikssund,
og at færdiggørelsen sker kontinuerligt, så 3. og sidste etape påbegyndes umiddelbart efter afslutningen af etape 2 i 2015.
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På vegne af Bycirklen glæder Ove E. Dalsgaard sig over, at folketinget fastholder planerne om motorvejens etape 2, som i
2015 vil forbinde motorring 4 med den nye Tværvej, der etableres imellem etapens afslutning og Frederikssundvej vest for
Smørumnedre.
Flere på Kildedal S-tog-station og ny vej
På mødet gav Henrik Dam Kristensen tilsagn om at arbejde for flere S-tog på Kildedal Station, hvor der i øjeblikket er 20
minutters drift på hverdage.
- Ministeren lovede at bringe vores ønske om flere stop på Kildedal Station videre til DSB S-tog, og vores ønske om
etablering af en vejtilslutning fra Kong Svens Park til Tværvej ville ministeren forelægge for Vejdirektoratet. Det var et rigtig
godt møde, hvor ministeren lyttede positivt til alle vores forslag, så jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde
mellem ministeriet og Bycirklen, siger Egedals borgmester, Willy Eliasen.
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Kommunalt samarbejde nomineret til Digitaliseringsprisen 2012
De seks kommuner i samarbejdet om Online Borgerbetjening 24/7 ønsker hinanden tillykke med nomineringen.
Siden juni 2011 har Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Holbæk og Sorø samarbejdet om projekt Online Borgerbetjening
24/7, og i oktober 2011 kom også Københavns Kommune med i samarbejdet.
De fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier stiller krav om høj grad af selvbetjening hos borgerne og
en mere omkostningseffektiv borgerbetjening. Derfor etablerede de seks kommuner i fællesskab et nyt servicetilbud, hvor
kommunernes borgere kan få hjælp til selvbetjening fra kl. 8-22 på hverdage.
Ved at stille viden til rådighed for borgerne, hvor de med det samme kan afklare deres spørgsmål til en række kommunale
sevices, eller benytte en af kommunernes mange digitale selvbetjeningsløsninger, sikres en effektiv borgerbetjening.
Vidensdatabasen sikrer borgerne samme præcise svar uanset henvendelseskanal: selvbetjening, telefonisk henvendelse
eller fysisk henvendelse.
På jobcenterområdet er fem af kommunerne i Online Borgerbetjening 24/7 gået sammen om at tilbyde en samlet digital
adgang til de informationer, borgerne har brug for som ledige eller sygemeldte.
Det betyder at ledige eller sygemeldte ikke behøver kontakte Jobcentret for at få svar på de generelle spørgsmål der
opstår, når de bliver ledige eller sygemeldes. Derved frigives tid hos jobcentermedarbejderne - tid som kan bruges langt
mere effektivt i den individuelle rådgivning.
- Vi er meget glade for nomineringen til den eftertragtede Digitaliseringspris, fortæller styregruppen for Online
Borgerbetjening 24/7, og fortsætter: Når man er "first movers" med et servicetilbud til gavn for kommunernes borgere, er
det dejligt at det store arbejde vores mange medarbejdere i de seks kommuner har bidraget med, også bliver anerkendt.
Om Digitaliseringsprisen
Digitaliseringsprisen 2012 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, CEDI, KMD, HP og Rambøll
Management Consulting. Digitaliseringsprisen skal øge opmærksomheden om succesfulde og værdiskabende
digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor.
Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler der gavner samfund og borgere, og som
inspirerer andre til nye visioner og initiativer.
Digitaliseringsprisen uddeles i to kategorier - effektiviseringsprisen og velfærdsprisen. Online Borgerbetjening er nomineret
til effektiviserings-prisen.
Kontakt
IKT- og digitaliseringschef Britt Christensen
bchri@frederikssund.dk
47 35 10 00, mobil 23 29 17 55
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Deltag i Blå Nat
Årets udgave af Kulturnatten Blå Nat i Jægerspris er ved at tage form, og du kan stadigvæk nå at deltage med et initiativ.
Natten afvikles i år fredag den 25. maj.
Kulturhuset Rejsestalden er traditionen tro Blå Nat-koordinator, og hører gerne fra foreninger, borgere, erhvervsliv og
andre som har lyst til at deltage. TIlmelding kan ske inden den 1. april til kulturhusleder Anja Boe Linde på
alind@frederikssund.dk eller 47 50 34 89.
Der vil i år ikke være salg på Dannermarkedet men fokus på aktiviteter for alle aldre. Hovedgaden bliver lukket af som den
plejer, og her kan foregå mange aktiviteter. Rejsestalden søger også folk som kunne have lyst til at optræde på scenen.
Klik ind på Rejsestaldens hjemmeside og følg løbende med i det bevægelige program.
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Stor tilfredshed med borgerbetjeningen i Frederikssund
-og fortsat potentiale for digital service
Ultimo 2011 gennemførte Social- og Borgerservice en tilfredshedsundersøgelse blandt de borgere som mødte fysisk op i
Borgerservice.
Der deltog 160 borgere i undersøgelsen, hvoraf 45% var kvinder og 55% mænd, som fordelte sig på følgende
aldersgrupper:
Under 25 år = 8%
25-39 år = 14%
40-59 år = 30%
60 år+ = 46%
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Højt serviceniveau
Udersøgelsen viser at der generelt opleves et meget højt serviceniveau. 66% af de borgere der møder fysisk op i
Borgerservice oplever ingen ventetid eller at de venter under fem minutter inden de bliver ekspederet. Samtidig er 86% af
borgerne tilfredse eller meget tilfredse med den ventetid de oplever.
89% af de fremmødte er tilfredse med medarbejdernes evne til at løse den opgave de henvender sig omkring. Det gælder
også medarbejderens evne at forklare sig. 86% oplever at de får afklaret deres ærinde med det samme.
71% har besøgt Borgerservice mere end en gang det seneste år.
Fortsat stort potentiale for digital service
Undersøgelsen viser imidlertid også at en stor del (53%) af borgerne fortsat møder fysisk op i Borgerservice, selv om de
kender kommunens digitale servicetilbud.
73% af de fremmødte ved at man kan benytte NemID til både netbank og kommunens selvbetjeningsløsninger, og 33%
har tilsluttet sig digital post på borger.dk.
Knap 30% af de fremmødte kender kommunens selvbetjeningsportal og muligheden for at få hjælp til selvbetjening alle
hverdage kl. 8 til 22 via selvbetjeningshotlinen.
Intensiveret indsats
- Jeg er rigtig glad for at de borgere som møder frem også oplever en god service, siger social- og borgerservicechef Peer
Huniche, men med et fælleskommunalt fokus på at flytte flest mulige henvendelser til digital selvbetjening har vi stadig et
stort arbejde foran os.
- Det er helt afgørende for kommunernes økonomiske råderum de kommende år at de borgere som kan betjene sig selv
digitalt på nettet også gør det, siger IKT og digitaliseringschef Britt Christensen, og fortsætter - derfor samarbejder alle
områder i kommunen om at sikre borgernes kendskab til de digitale servicetilbud på frederikssund.dk og borger.dk.
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Høring om forslag til Trafikbestilling 2013
Med trafikbestilling 2013 ønsker Frederikssund Kommune at tilpasse og optimere de eksisterende køreplaner ved mindre
ændringer i form af: justeringer i afgangstiderne, fordeling af afgange, overgangstider, korrespondancer, stoppestedernes
placering og venteforhold. Budgetrammen for trafikbestillingen er den samme som sidste år.
Plan- og udviklingsudvalget har på et møde den 7. marts 2012 besluttet at sende forslag til trafikbestilling 2013 i offentlig
høring i perioden den 8. marts til den 25. marts, inden den skal godkendes i slutningen af april måned.
Forslag til trafikbestilling af 2013 er udviklet i fællesskab med borgerne via Buspostkassen, brev- og mailkorrespondancer,
samt en workshop den 21. februar 2012 med 30 inviterede deltagere, der repræsenterede forskellige brugergrupper fra
hele kommunen.
Forslaget kan hentes her
Det anbefales, at forslaget læses sammen med notatet: Busnettet i Frederikssund Kommune. Her fremgår blandt andet de
enkelte linjers linjeføring og funktion i det samlede busnet.
Notatet kan hentes her
Kommentarer til trafikbestilling 2013 skal være kommunen i hænde senest den 26. marts 2012 kl. 08.00. Kommentarer
kan fremsendes ved post til:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
eller pr. e-mail til: vejtrafikogaffald@frederikssund.dk.
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8

Åbent bibliotek i Skibby
Tirsdag den 20. marts kl. 16 indvies Skibby Bibliotek officielt som åbent bibliotek. Dermed bliver Skibby bibliotek
kommunens tredje åbne bibliotek, efter at både Slangerup og Jægerspris blev ombygget og indrettet til åbne biblioteker i
2011.
Alle er meget velkomne til invielsen - også børn.
Vild tryllekunstner
Til børnene er Danmarks vildeste tryllekunstner, Jungle Jim, nemlig blevet bedt om at kigge forbi kl. 16.30 for at tager dem
med på en rejse til junglen med musik, jonglering, trylleri og historier fra de varme lande.
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Der er tale om et børne-familieshow hvor børnene og nogle vilde dyr hjælper med at trylle og lave ballade, og hvor Jungle
Jim nogen gange også selv bliver overrasket over alle de mærkelige ting der sker.
Bibliotekschef Kirstine Lundsgaard byder på en forfriskning, og det vil være muligt at blive introduceret i brugen af det
åbne bibliotek.
2012 3
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Velbesøgt Idræts- og lederprisfest
Flot performance fra både Ungdomsskolens musicalhold og Rulleskøjteklubben FRISK var medvirkende til at de ca. 300
fremmødte gæster ved den årlige Idræts- og lederprisfest fik en oplevelse helt i top den 27. februar 2012.
De mange deltagere var naturligvis primært samlet for at få sat navn på og hyldet årets mange prismodtagere, som vanen
tro fik stor applaus.

Festen blev åbnet med et par flotte numre fra Ungdomsskolens musicalhold, hvorefter spejder- og idrætsfaner overtog
scenen - for forude ventede hædring af både spejdere og idrætsfolk.

En meget overrasket og rørt Børge Larsen, KFUM Fjordbyens Sønner, måtte konstatere at han blev kaldt på scenen af
Folkeoplysningsudvalgets formand, Kristian Moberg, for at modtage årets Lederpris.
Børge, der har været leder i mere end 30 år, har om nogen formået at holde fast i generationer og hele tiden forny sig.
Således er han særdeles aktiv i forhold til den store fælles spejderlejr, der skal afvikles for alle spejderkorps denne
sommer i Holstebro. Det sociale arbejde har ligeledes alle årene præget Børges arbejde og han er bl.a. en væsentlig og
bærende kraft bag KFUMs tætte samarbejde med Islebjerg Kirke om loppemarkeder til gavn for de socialt dårligt stillede i
kommunen.
Jørlunde Skytteforenings børnehold - bestående af Isabella Nissen, Elisabeth Eliasen, Oliver Nord og Kristoffer
Petersen - har præsteret hvad ingen andre børnehold før har præsteret inden for skydning: At vinde DM i to
holdkonkurrencer og derudover et par individuelle guldmedaljer.
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I marts måned 2011 var holdet op mod henholdsvis 29 hold i konkurrencen med gevær og 24 hold i luftgevær - og vandt
begge konkurrencer i overlegen stil. For dette historiske resultat blev holdet hædret med Frederikssund Kommunes
Idrætspris 2011.
ORI Atletik og Motion blev tildelt årets Fritidspris for det flotte tiltag med "Aktivstaffetten", som blev afviklet for første gang
i 2011 på Ådalens Skole. Her samlede foreningen knapt 300 elever og deres lærere fra kommunens 4. og 5. klasser til en
dag i atletikkens og idrættens tegn.
"Aktivstaffetten" gentages den 15. maj 2012 og i år er der ca. 600 tilmeldte elever. Så interessen for arrangementet er stort
og foreningens engagement ligeså. Det blev den hædret for ved festen.
Kommunale anerkendelser for opnåede mesterskaber blev givet til 19 idrætsudøvere fra henholdsvis Brydeklubben
Viking, Jørlunde Skytteforening, ORI Atletik og Motion samt Slangerup Svømmeklub.

Idræts- og lederprisfesten blev desuden rammen om overrækkelse af en helt særlig hædersbevisning, idet Borgmester Ole
Find Jensen overrakte 75 års stjernen til Arne Nielsen. Arne har været med fra starten af KFUM Fjordbyens Sønner og har
været meget aktiv både i spejderbevægelsen og i Frederikssund Kommune, hvor har bl.a. var en af bagmændene bag
etableringen af spejderhytterne på Klintevej og Islebjerg Kirke. Arne Nielsen, der i dag er 87 år, følger stadig med i
spejderarbejdet om end det foregår lidt mere på sidelinjen.
Slangerup Idræts- og Kulturcenter dannede rammen om Folkeoplysningsudvalgets arrangement og de mange deltagere
nød aftenens program med musik, rulleskøjteløb, den dejlige buffet og kåringen af de mange aktive spejdere og idrætsfolk.
Foto: chaug
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Meget stor aktivitet på kultur- og idrætsområdet i Frederikssund Kommune.
Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget har i sit møde den 6. marts 2012 gjort status over udvalgets bevillinger og aktiviteter på
kultur-, fritids- og idrætsområdet i de seneste fire år.
Opsummeringen af initiativer på kultur-, fritids- og idrætsfacilitetsområdet viser en meget omfattende og rigt facetteret
aktivitet inden for udvalgets arbejdsfelt med store positive effekter for kommunens borgere i alle aldre.
Med størst økonomisk pondus - og vel mest synlig - fremstår investeringerne på idrætsområdet, hvor i alt 43 anlægs- og
renoveringsopgaver til en samlet sum på knapt 40 mio. kr. er blevet løftet i 4-års perioden.
Anlæggelsen af to topmoderne kunstgræsbaner i henholdsvis Skibby og Frederikssund og en ny idrætshal i Slangerup til i
alt 26,5 mio. kr. udgør de mest markante tiltag.
Idrætsgrene som amerikansk fodbold, atletik, sejlsport, speedway, svømning, tennis m.fl. har desuden nydt godt af Kultur-,
Fritid- og Idrætsudvalgets bevillinger til idrætsområdet.
Men også på kulturområdet har der været omfattende aktiviteter. I perioden 2007 til 2011 har Kultur-, Fritid- og
Idrætsudvalget understøttet 188 store og små aktiviteter med 2.661.447 kr. via Kultur- og Jubilæumspuljen.
Fra 1. januar 2012 deltager Frederikssund Kommune aktivt i landets største kulturaftale indgået mellem 26 kommuner i
Hovedstadsområdet. Frederikssund Kommune deltager i to projekter:
K.O.M.O.N og Kreative Børn.
K.O.M.O.N (Kultur og Motion og Natur) løber af stablen allerede den 13. maj 2012.
Aktiviteterne i Kreative Børn bliver synlige fra efteråret 2012.
Sidst men ikke mindst har udvalget sat sig et vægtigt vartegn med lysinstallationen Ved Åen, udført af den internationalt
anerkendte kunstner Viera Collaro.
På anlægsområdet er der opført et nyt magasin til Museet Færgegården, der er etableret åbne biblioteker i Jægerspris og
Slangerup, og der er afsat midler til det forberedende arbejde vedr. ventilationsanlæg til J.F. Willumsens Museum.
På Fritidsområdet er det især inden for det folkeoplysende område, der er sat initiativer i gang. Således er der pt. 26
foreningsledere fra 14 foreninger der deltager i et halvt års Lederakademi, som er etableret i et samarbejde med
Danmarks Idræts-Forbund.
Derudover kan udvalget glæde sig over de mange aktiviteter der tilbydes borgerne via det husstandsomdelte Aktiv Fritid,
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og Fritidspasset, der uddeles til alle børn og unge mellem 6 og 20 år.
Sidst men ikke mindst har Byrådet vedtaget en overordnet folkeoplysningspolitik, som med etablering af et nysammensat
Folkeoplysningsudvalg i 2012 skal danne udgangspunkt for initiativer og udvikling i de mange folkeoplysende foreninger
inden for idræt, kultur, spejder og aftenskoler.
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget
Den 9. marts 2012
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12 Åbne biblioteker giver øget udlån
De åbne biblioteker i Slangerup og Jægerspris blev taget i brug henholdsvis den 12. april og den 9. maj 2011. Efter knapt
et halvt år foretog Frederikssund Bibliotekerne en brugerundersøgelse i perioden 1. oktober til og med den 24. oktober.
Der blev udarbejdet to forskellige spørgeskemaer til begge biblioteker - et til voksne og et til børn.
Borgerne blev spurgt om:

hvordan de brugte de åbne biblioteker

brugen var blevet anderledes

hvordan de oplevede den tekniske adgang

selvbetjeningen mv.,
samt bedt om kommentarer og forslag til mulige ændringer.
Der er i alt kommet 302 besvarelser fordelt på 233 voksne og 69 børn, som igen er fordelt på 115 besvarelser i Jægerspris
og 187 i Slangerup. Se hele undersøgelsen.
Besvarelserne og kommentarerne er meget positiv læsning. Borgerne har taget mod det nye tilbud med stor begejstring,
og med mange rosende bemærkninger siger bibliotekschef Kirstine Lundsgaard.
- Der er kun ganske få negative kommentarer til "det åbne bibliotek". De kan tælles på én hånd.
- Det der går igen i besvarelserne er at folk er meget glade for det fleksible tilbud, for at kunne komme, når man har lyst,
og at man har mulighed for at komme hele familien samlet.
Udlånsstigning på 20%
Stigningen i udlån af materialer taler også deres tydelige sprog: Udlånet i Jægerspris er steget med knap 20 % siden
åbningen, og i Slangerup er stigningen 17,5 %. Borgerne kommer på alle tidspunkter af dagen, men med en overvægt i
dagtimerne og på de hverdage, hvor der er bemandet.

Foto fra indvielsen af Slangerup Bibliotek som åbent bibliotek i 12. april 2011. På billedet ses Kirstine Lundsgaard (tv.)
sammen med borgmester Ole Find Jensen.
Samlingssted for borgerne
Et af ønskerne for de åbne biblioteker var at de også skulle fungere som samlingssteder for borgerne, og dette er ifølge
kommentarerne ved at ske.
Dagplejerne bruger biblioteket i Slangerup som mødested, børnene i Jægerspris har taget biblioteket til sig som værested
hvor man kan lege og hygge sig, flere børn i Slangerup siger de laver lektier på biblioteket hvor der er stille og roligt, og
flere familier siger at de bruger biblioteket som udflugtsmål.
- Tallene, udlånstal og besøgstal, samt borgernes kommentarer viser at Frederikssund Kommune med indførelse af de
åbne biblioteker i høj grad har opfyldt et behov hos borgerne om større fleksibilitet - et ord der i øvrigt går igen i mange
besvarelser, og dermed har Frederikssund Kommune givet borgerne en mulighed for selv at tilrettelægge deres tid og
biblioteksbesøg fortæller Kirstine Lundsgaard, og fortsætter:
Det er flere grunde til, at det er blevet en succes her i Frederikssund:
For det første har der via en anlægsbevilling været mulighed for at indrette bibliotekerne, så de er blevet mere lyse og
imødekommende med flere siddepladser, og dermed mulighed for at hygge sig og mødes med andre.
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For det andet er der fortsat personale i et omfang, der gør, at borgerne kan få betjening, og lokalerne kan fremstå
imødekommende og ordentlige og med gode udstillinger. Det stigende udlån og de mange besøgende bevirker naturligvis,
at der har skullet ændres på vaner og arbejdsgange og omprioriteres. Det er en udvikling, som følges nøje.
Dernæst har bibliotekerne arbejdet på at lægge så mange som muligt af sine aktiviteter i den ubemandede tid, så
bibliotekerne fremstår levende og aktive.
Kommunens tredje lokalbibliotek i Skibby er også under omdannelse til åbent bibliotek, og bliver indviet den 20. marts kl.
16.00. Læs tidligere artikel om dette.
Foto: keje
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15 Musikskoles bigband på orkesterrejse til Holland
Torsdag den 22. marts drager Musikskolens bigband, FM Big Band, på tur til Groningen i Holland. Bandet, og
orkesterlederne Ian Price samt Jacob Sørensen, skal lave workshops og koncert med Groningen
musikskoles bigband.
Den hollandske musikskolens leder, Harry Broekman, og fire til fem af lærerne fra Groningen
Muziekschool byder velkommen til dette samarbejde, og har arrangeret prøver og aktiviteter.
De involverede bigbands bytter dirigent på en workshop, og der vil være sessions og undervisning i de
enkelte instrumentgrupper undervejs, så alle regner med at få stort musikalsk udbytte af turen.
Rejsen byder også på besøg på jazzklubben "The Spieghel" og på sightseeing rundt i Groningen.
Frederikssund Musikskole håber at bigbandet fra Groningen vil komme på genvisit i nærmeste fremtid.
Foto: KEJE.
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15 Temaaften om angst
Vil du blive klogere på angst? Så indbyder Frederikssund Kommune sammen med blandt andre SIND,
Nordsjællands Misbrugscenter og Psykiatrisk Center Nordsjælland til temaaften om emnet den 29.
marts i Frederiksværk.
Aftenens oplægsholder er psykolog, ph.d. Stine Bjerrum Møller, der til daglig er privatpraktiserende
psykolog i Roskilde med speciale i angst, depressioner og aggressioner.
Hun vil i løbet af aftenen blandt andet komme ind på hvordan man som angstramt håndtere dette, men
hun også berøre hvordan du bliver bedre til at opdage angst hos andre og omgås dem. Som sådan er
temaftenen for alle som er interesseret i emnet, og gerne vil vide lidt mere om det.
Mini workshop
Under temaaftenen stiller interesseorganisationerne, som er med til at arrangere aftenen, op med en mini workshop
sammen med kommunen. Her vil du også kunne få svar på hvilke tilbud såvel kommunen som de frivillge foreninger har.
Tid og sted
Temaaftenen afholdes i Festsalen på Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk fra kl. 19.00 til 21.00.
Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.
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16 Borgmester undrer sig over lukning af erhvervsskoler
Meddelelsen om lukningen af Erhvervsskolerne i Frederikssund og Gribskov blev fredag eftermiddag modtaget med
megen undren af borgmester Ole Find Jensen.
- Jeg finder forløbet, eller rettere det manglende forløb, både højst mærkværdigt og utilfredsstillende, udtaler Ole Find
Jensen.
- Vi har naturligvis været klar over at Erhvervsskolen i Nordsjælland er under økonomisk pres, men det er altså vores
opfattelse at netop placeringen af lokale afdelinger i områder som Frederikssund, Halsnæs og Gribskov er en både
langsigtet og strategisk klog satsning. Det er et faktum, at vi har en gruppe af unge som man i udgangspunktet kun
vanskeligt kan motivere til at søge mod de større uddannelsesbyer.
- Jeg vil faktisk godt stille spørgsmålstegn ved om Erhvervsskolen i Nordsjælland med sin seneste handling tager sin
regionale forpligtigelse alvorligt, siger Ole Find Jensen.
Frederikssund vil allerede mandag rette officiel henvendelse til den nye midlertidige bestyrelse, men også overveje om der
kan findes andre samarbejdspartere der kan hjælpe med at løse den lokale uddannelsesopgave.
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18 Bag masken på en pigekostskole
For 14. år i træk er Frederikssund Ungdomsskole klar med en musical. Årets produktion bærer titlen "Bag masken", og for
sjette år i træk er det med Gunhild Brethvad i rollen som instruktør, bistået af Jens Søbæk som kapelmester.
Bag masken overgår - om muligt - alle tidligere års opsætninger i både deltagerantal og pladskrav - for slet ikke at tale om
kvalitet og indhold. Ikke mindre end 100 unge mennesker er med i årets opsætning sammen med skaren af voksne. Derfor
har det også været nødvendigt at flytte musicalen atter engang. Sidste år flyttede Ungdomsskolen fra Kulturhuset Elværket
efter 12 år, for at tage Gymnasiets festsal og scene i brug. I år er det blevet Åbjerghallen på Ådalens Skole som lægger
ramme til den nærmest gigantiske musicalproduktion.
En af årets nyskabelser er at Rulleskøjteklubben Frisk, der netop har vundet en række guldmedaljer for deres show,
medvirker med en stor gruppe unge.
- Jeg så de meget professionelle rulleskøjteløbere, og blev vildt imponeret, og havde straks et ønske om at de skulle med i
forestillingen, fortæller Gunhild Brethvad. Og sådan er det blevet.
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Rulleskøjteklubben Frisk er med i årets musical.
Kom med på pigekostskole
Musicalen er en krimimusical der udspiller sig på en pigekostskole. Sådan et sted kan man nemlig komme ud for mange
mærkelige og uhyggelige ting.
Pigerne bliver kørt meget stramt af en striks forstanderinde, spillet af Cecilie Olsen, men hvorfor det er blevet så strengt er
der ingen der rigtigt ved - eller måske er der? Og hvad gemmer der sig i den skumle kælder?

Pigerne på kostskolen bliver styret med stram hånd. Her kommer de marcherende ind.
Som altid når der bliver lavet musical på Ungdomsskolen er der også noget med kærlighed på spil, og
noget om det onde og det gode der konfronteres. Alt sammen sker det på seks forskellige scener i
første akt, hvor publikum skifter scene med mellemrum. På den måde er det endnu engang lykkedes
Ungdomsskolen - og ikke mindst instruktøren - at forny måden at lave musical på.
Og det var iflg. Gunhild Brethvad også nødvendigt med så mange dygtige medvirkende som alle gerne
ville have replikker.
- Jeg havde fra starten bestemt at alle skulle have replikker i år, fortæller hun.
- Hvordan sikrer man det? Jo det gør man ved at alle seks scener er i gang på samme tid, hvor
publikum rykker videre efter et ganske bestemt mønster, og de seks grupper får lejlighed til at spille deres lille forestilling
seks gange i hver forestilling.
Således når du som publikum både på besøg i læreværelset, sovesalen, klasseværelset, det hemmelige danserum, i
kælderen og hjemme hos en af pigernes familie.
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Et kig ind i læreværelset.

Et kig ind i sovesalen.

Et kig ind i klasseværelset.
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Hjemme hos familien.

Nede i kælderen under skolen.

På besøg i det hemmelige danserum.
Efter pausen blændes der op for det store andet akt, som spilles på den store scene som vi kender fra tidligere år, med
musik og store dansenumre.
Talentfulde unge
En del af opgaven for eleverne på Ungdomsskolens musicalhold er at de selv er med til at vælge årets stykke - og skrive
det. Sådan har det efterhånden været en del år, og det er noget af det som er med til at gøre oplevelsen total for de unge
mennesker: Det er deres eget stykke.
- Frederikssund har mange talentfulde unge. De synger virkelig godt, de danser flot, og de kan spille smukt teater, fortæller
Gunhild Brethvad.
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I år har der derfor heller ikke været ansat en koreograf. Flere af eleverne har efterhånden været med i op til fem år, så de
kan sagtens selv finde ud af at tilrettelægge dansen, og de erfarne elever lærer det så videre til de nye. Det er også med til
at styrke sammenholdet i en så stor gruppe, hvor aldersspredningen er forholdsvis stor.
- Det er et stort privilegium at få lov til at arbejde med mennesker omkring noget så givende og udviklende som teater. Og
det er en stor daglig glæde at bruge tid og kræfter på at arbejde sammen med kreative sjæle. Jeg er lykkelig for at arbejde
med de smukke unge. De er dygtige, engagerede og meget talentfulde.
- Det bliver meget, meget stort og meget, meget flot lover Gunhild Brethvad.

Et udsnit af voksengruppen omkring musicalen. Forrest instruktør Gunhild Brethvad. Bag hende lysmand Jens Damsager
(tv.), kapelmester Jens Søbæk (i midten) og scenograf Eskild Marcussen (th.)
Sammenhold og venskab for livet
En af de medvirkende som har været med flest år er Karoline Haulrig - kaldet Q, der spiller pedel i Bag masken.
Hendes første forestilling var "Huske du? - Musicalske minder" i 2008, og selvom hun skulle på efterskole i 2009 og derfor
ikke kunne være med det år, så vendte hun retur i 2010, og har medvirket i årene siden.
- Jeg er med på grund af stemningen og magien der er her, fortæller hun. Det er en helt ubeskrivelig følelse at være en del
af det her, og man lærer nye mennesker at kende og får venner for livet.
- En forklaring på hvorfor det er spændende og sjovt år efter år er ifølge Karoline, at det er noget nyt man lærer hvert år,
da forestillingerne aldrig er ens. Så man møder hele tiden nye udfordringer og udvikler sig, siger hun.
Og netop det med at lave noget nyt hvert år er en vigtig pointe for Gunhild Brethvad som instruktør:
- Jeg har lovet mig selv aldrig at lave det samme - eller bare noget der ligner - to gange, supplerer hun.
Kapelmester Jens Søbæk, der er med for syvende år i træk, er da heller ikke i tvivl om at sammenholdet og den gode kemi
både i voksengruppen og blandt de unge er væsentligt for succesen.
- Vi har et genialt crew, der elsker det her, og flere af bandmedlemmerne er gamle kendinge der kommer igen år efter år.
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Et udsnit af bandet.
Kommer langvejs fra
Faktisk er det fantastiske musicalmiljø i Frederikssund rygtedes langt ud over kommunegrænsen. Så langt, at en af de
medvirkende, Thomas Bang, der spiller den onde i stykket, tager turen fra København hver dag for andet år i træk for at få
lov at være med i stykket.
- Jeg kan ikke lade være, fortæller han. Det er så fedt at være med til at skabe noget, og se hvordan alle - mig selv
inklusive - flytter sig undervejs. Og så har vi verdens bedste instruktør!
Tid og sted
Du kan selv opleve musicalen "Bag masken" i Åbjerghallen på Ådalens Skole afd. Nord, Kornvænget 4, 3600
Frederikssund.
Forestillingen har premiere torsdag den 22. marts kl. 19.00 og spiller herefter fredag den 23. marts kl. 19.00, lørdag den
24. marts kl. 14.00 og 19.00 samt søndag den 25.marts kl. 15.00.
Billetterne kan købes på hjemmesiden: www.frederikssund-musical.dk, og koster 80 kroner for voksne og 40 kroner for
børn.
Herunder ses et udsnit af dansescenerne fra årets forestilling.
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Foto: KEJE.
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19 Magisk? - Kunst i oldtiden
Museet Færgegården og Roskilde Museum åbner ny udstilling på fredag den 23 marts.
I forbindelse med udstillingsåbningen inviterer Museet Færgegården børn og voksne til flinteværksted og
stenalderworkshop i museets gård, hvor man kan deltage i spændende aktiviteter.
Lørdag den 24 marts fra kl. 11.00 til 15.00 kan du som besøgende opleve museumsinspektør og
flintesmed Søren Moses i aktion. Søren Moses vil fortælle om stenalderens hverdag, og om
hvordan menneskene dengang klarede sig ved hjælp af en særlig indsigt i naturen og dens mange
muligheder. Der tændes ild med ildbor og flinthåndværket demonstreres.
På dagen vil der også være rig mulighed for at deltage i forskellige værkstedsaktiviteter så som
flinthugning, smykkefremstilling og skæftning af flintknive.
På dagen er der gratis éntre, og det er også gratis at deltage i aktiviteterne.
Om udstillingen
Selve udstillingen, der bærer overskriften "Magisk? - Kunst i oldtiden", kan ses på museet hver dag
i den normale åbningstid.
Temaet for udstillingen er oldtidens kunst og billedverden og den betydning der måske / måske ikke
ligger gemt bag oldtidens motivverden.
Udstillingen formidler via film, fortællinger samt lokale og nationale arkæologiske fund, eksempler på oldtidens fantastiske
kunst og den symbolik der ligger i motiverne. En symbolik, der for oldtiden mennesker var let forståelig, men som i dag
synes at være gået tabt.
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20 Tryg overgang fra SFO til klub
Hvordan sikrer vi en tryg overgang fra at gå i SFO til at skulle i fritidsklub i stedet? Det var temaet da op imod 75
pædagoger og ledere fra kommunens SFO'er og fritidsklubber var samlet på Metalskolen tirsdag den 22. marts.
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Deltagerne i seminaret på Metalskolen lytter interesseret til Inge Schoug Larsens oplæg.
Seminarets formål var at styrke samarbejdet mellem SFO og klub i forbindelse med børnenes overgang, og at give
inspiration og konkrete input til indsatsen i forbindelse med overgangen. Over det hele står imidlertid at også børnene skal
have en stemme i dette arbejde.
Ud over seminaret er der i år udarbejdet et fælles grundlag for den indsats der ydes i forbindelse med børns overgang fra
SFO til Klub. Grundlaget er lavet i samarbejde mellem SFO, skoler, klubberne og forvaltningen. Det betyder at der nu er
fælles aftaler i alle skoledistrikter.
Men én ting er en aftale. Den er jo bare det papir den er skrevet på siger fællesklubleder i Frederikssund Kommune, Nina
W. Pedersen.
- Det er i hverdagen - i mødet med børnene at det skal have liv og give mening. Det er i mødet mellem personalet, og i
deres faglige relationer, at engagementet skal vokse til glæde for børnene. Her er det vigtigt at de to personalegrupper
kender hinandens faglige arbejde.
Et stort skridt
Vi er alle klar over at det er et stort skridt i børnenes og familiernes liv når et barn skal skifte institution, fortæller Nina W.
Pedersen.
- Når barnet skal til at gå i klub oplever forældrene ofte at de ikke helt kan følge med på samme måde som tidligere, for nu
er det barnet selv der bevæger sig mobilt rundt i lokalmiljøet. Det er jo også meningen at børnene skal være mere mobile;
det er et led i at de skal være selvstændige, og kunne klare mere og mere. Det betyder at forældrene skal vide at vi
arbejder hårdt på sikre den tryghed i overgangen.
For at sikre børnenes stemme bliver hørt i processen, og arbejdet med at sikre overgangen var fire til seks særligt
interesserede medarbejdere fra henholdsvis SFO og klub blevet bedt om at gennemføre interviews med børn der enten
står over for at skulle forlade SFO'en og starte i klub, eller som som er startet i klub i år, og dermed har oplevet skiftet selv.
Formålet med interviewene var at afdække børnenes perspektiver - deres tanker og følelser - i forbindelse med
overgangen, i form af spørgsmål som "Hvad glæder du dig mest til?", "Hvad bekymrer du dig for?", "Hvad ved du om
klubben?", "Hvad kommer du til at savne?" osv.
Til at styre dagen var inviteret organisationspsykolog Inge Schoug Larsen, der inden mødet også havde givet 12
pædagoger et kursus i at interviewe børn. Ved selve temamødet talte Inge Schoug Larsen om at forstå overgangen fra
SFO til klub i et udviklingsperspektiv: Hvad indebærer betydningsfulde overgange i barnets liv, og hvordan kan vi
pædagogisk understøtte processen?

Organisationspsykolog Inge Schoug Larsen i gang med sit oplæg.
Stor interesse
Oprindeligt var seminaret tiltænkt en noget smallere skare af medarbejdere og ledere, men interessen viste sig at være
overvældende.
- Det fortæller mig at vi med seminaret er stødt lige ind i et stort behov for faglige input, og et behov for at netværke på
medarbejder niveau siger Nina W. Pedersen..
- Her ligger der guld begravet, da medarbejderne har så megen viden som de kan bibringe hinanden. Ofte er det jo
lederne der har denne mulighed, men i forhold til at udvikle det faglige arbejde er tiden godt givet ud. Det er jo
medarbejderne der i hverdagen gør den store forskel i hvilken faglig kvalitet der tilbydes børn og forældre.
Børneinterview kommet for at blive
Idéen med børneinterviewene blev da også taget godt imod. Flere af deltagerne gav således udtryk for at det er et godt
værktøj til at få viden om hvad der bekymrer børnene, og hvad de er optaget af. Derfor er SFO Ådalen også gået i gang
med at interviewe om overgangen fra børnehave til MiniSFO, så det har allerede haft en afsmittende virkning.
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Medarbejdere fra SFO og klubberne refererer de interview de har haft med børnene.
Hvad siger børnene?
Men hvad siger børnene så om det skulle skifte fra SFO til klub?
Det gennemgåede budskab må være at der ikke er de store bekymringer, men snarere glæde og spænding. Interviewene
viser i hvert fald at der er meget store forventninger til at komme i klub. Men selvfølgelig er det også lidt vemodigt at skulle
forlade de trygge rammer, og personalet man kender. Som et bran udtrykte det:
- Vi vil savne jer her i SFO, men vi har hørt at de voksne i klubben er sjove, så nu håber jeg de altså er "til noget".
Og så hjælper det jo også nok lidt på det at klubben ser lille ud udefra, men er "giga" indeni, som en anden konstaterede.
Men der er selvfølgelig også bekymringer, det er bare ikke det der fylder mest. Men de ældre børn i klubben blev
fremhævet, for mon nu de store drenge "tyrer" bolde efter en? Og gad vide om de voksne kan lide mig?
Alt i alt var har såvel seminaret som processen op til været lærerig for alle parter, og Inge Schoug Larsen hæftede sig da
også efter seminaret ved at ingen af deltagerne var optaget at give udtryk for at man ikke havde tid til opgaven.
- Jeg oplever ingen klynk og beklagelser. Pædagogerne ved at de har travlt, men de vil gerne have fokus på den faglige
opgave.
Foto: KEJE.
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20 Gratis kompost til haven
Den 21. marts 2012 starter den årlige kompostkampagne hvor Vestforbrænding sammen med kommunerne
deler gratis kompostmuld ud til borgerne.
Borgere i Frederikssund Kommune kan hente gratis kompostmuld på genbrugspladserne i Skibby,
Jægerspris og Frederikssund fra onsdag den 21. marts til og med søndag den 29. april 2012.
Der er åbent for afhentning i genbrugspladsens almindelige åbningstid. Du skal blot medbringe et par poser
eller nogle sække, så kan du tage al den kompost, du har brug for.
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22 Frederikssund udliciterer Vej & Park
Frederikssund Byråd besluttede onsdag den 21. marts at overlade kommunens vej- og parkområde til en privat
leverandør, HedeDanmark. Forud var gået et udbud hvor tre private leverandører afgav bud, og hvor kommunens
nuværende vej- og parkafdeling afgav kontrolbud.
I forhold til kommunens nuværende udgiftsniveau forventes aftalen at medføre en årlig besparelse på cirka 10 millioner
kroner, hvilket svarer til cirka 25 %. Kommunens egen vej- og parkafdeling har i nogle år forberedt sig på konkurrencen, og
afgav et kontrolbud som var cirka 4 millioner kroner billigere end det nuværende niveau - men altså stadig væsentligt over
tilbuddet fra HedeDanmark.
Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, siger:
- Jeg er meget tilfreds med, at kommunen opnår så stor en gevinst ved dette udbud. Jeg anerkender dog samtidig den
store indsats der er gjort i vores egen vej- og parkafdeling. Der er sket en markant effektivisering, men altså ikke nok til at
kunne matche de billigste private leverandører på markedet.
HedeDanmark overtager driften af kommunens vej- og parkområde den 1. maj 2012. I den forbindelse tilbydes
hovedparten af medarbejderne i den nuværende vej- og parkafdeling ansættelse i HedeDanmark efter reglerne i lov om
virksomhedsoverdragelse, mens en mindre gruppe medarbejdere tilbydes fortsat kommunal ansættelse. De medarbejdere
der fortsætter i kommunen, skal dels tilknyttes et nyt bestillerkontor, dels bemande en mindre, tilbageblivende vej- og
parkenhed som blandt andet skal forestå vintervagt, natur- og vandløbsvedligeholdelse, op- og nedtagning af badebroer,
rottesikring og andre mindre serviceopgaver.
HedeDanmark er et af landets førende virksomheder inden for pleje af grønne områder, og har en omsætning på over 1,2
milliarder kroner og mere end 700 medarbejdere. HedeDanmark har for nylig købt Skælskør Anlægsgartnere med kontor i
blandt andet Ølstykke, og den lokale tilstedeværelse sikres endvidere ved at HedeDanmark, som en del af
udbudsbetingelserne, fremover lejer kommunens materielgård på Smedetoften i Frederikssund.
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23 Diabeteshjælpemidler
Frederikssund Kommune har i samarbejde med en række nordsjællandske kommuner gennemført EU-udbud på køb og
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levering af diabeteshjælpemidler.
Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af diverse diabeteshjælpemidler til brug for borgere (børn og voksne), der
får bevilliget produkterne efter bestemmelserne i lov om social service § 112 (serviceloven).
Kommunen er forpligtet til at informere borgeren om aftale-leverandøren. Aftalen løber i fire år fra 1. april 2012.
Det bemærkes at produkterne er omfattet af valgfrihed, jf. servicelovens §112, stk. 3. Det betyder at borgerne kan vælge
en anden leverandør.
Der er indgået rammeaftale med
Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
36 37 91 30
2013 3

23 Kig i gryderne
Den 24. januar underskrev borgmestrene fra Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner den endelige aftale
om et fælles produktionskøkken, der allerede fra den 1. april skal levere mad til borgere i kommunernes plejeboliger, og fra
2013 til Frederikssund Kommunes borgere i eget hjem når de er visiteret til madservice.
Den 12. marts besøgte Ældrerådet fra Frederikssund storkøkkenet i Hillerød, og den 16. marts var det alle de andres tur.
Borgere og medarbejdere fra de fire kommuner valfartede til det nye fælles produktionskøkken for at tage lokaliteterne i
øjesyn og smage på varerne.
Driftsleder Helle Thyge bød de mange gæster velkommen, og derefter blev man som det første præsenteret for en dejlig
smagsprøve på stedets frikadeller og kuvertbrød.

Et kig i sovsegryden, inden sovsen pakkes i poser og ligger klar til distribution.
I dagens anledning var sovsen erstattet af grøn væske.

Blandt gæsterne var områdeleder for Pedershave, Charlotte Andreasen og Ældre- og Sundhedschef, Birte Grothe her i
selskab med en repræsentant fra Lundebjerggård.
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Besøgende fra Pedershave.

Repræsentanter fra Lundebjerggård.
Smørebrødsmaskinen i funktion.
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- Og så blev der uddelt smagsprøver i det kolde køkken.
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23 Stjernearkitekter skal tegne Frederikssunds nye by
Danmarks største byudviklingsområde hedder Vinge. Det ligger i Frederikssund Kommune, og trods finanskrisen satser
Frederikssund nu stort, og udvikler området i samarbejde med en af landets bedste arkitektstuer, Henning Larsen
Architects.
Henning Larsen Architects er ikke kun kendt for spektakulære byggerier som Bølgen i Vejle, Operahuset i København og
Udenrigsministeriet i Riyahd, men også for byudviklingsprojekter i stor stil så forskellige steder som Carlsberg-grunden i
Valby og Tianjin Business District i Kina.
Og Vinge er et stort byudviklingsprojekt. Det er hovedstadsområdets største sammenhængende byudviklingsområde,
fylder 350 ha., og vil med tiden blive en by med cirka 12.000 indbyggere med dertil hørende skole, daginstitutioner,
idrætsfaciliteter osv.
Borgmester Ole Find Jensen ser frem til samarbejdet med Henning Larsen Architects.
- Vinge er i dansk sammenhæng helt speciel, da der for første gang i 40 år er mulighed for at skabe en helt ny by omkring
en S-togsstation. Opgaven bliver derfor at hente inspiration, både i Danmark og i udlandet, kombinere det med dansk
byggetradition, og krydre det med ambitionen om at lave en bæredygtig by, siger Ole Find Jensen, og fortsætter:
- Henning Larsens tegnestue har tilknyttet en meget kvalificeret bemanding til opgaven, og har givet et meget
overbevisende bud op processen, og kommunen ser derfor frem til, og venter sig rigtig meget af, samarbejdet.
I de kommende måneder vil Henning Larsen Architects og Frederikssund Kommune i fællesskab udarbejde et program,
der beskriver, hvordan ambitionerne for Vinge kan indbygges i planlægningen. I denne fase vil Frederikssund Byråd indgå
i en aktiv dialog med arkitekterne, ligesom offentligheden involveres på borgermøder m.v.
Planprocessen vil løbe over det næste 1½ år, og det forventes at der omkring årsskiftet 2013-2014 kan tages hul på
egentligt demonstrationsbyggeri i Vinge.
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26 Skattejagt og påskeværksted på J.F. Willumsens Museum
I påskeferien åbner J.F. Willumsens Museum dørene for aktiviteter og oplevelser for hele familien.
Store og små kan gå på skattejagt i museet og lede efter påskeæg ved Willumsens farverige værker.
I det åbne påskeværksted er der mulighed for at klippe gækkebreve, og dekorere påskeæg med
inspiration fra Willumsen.
Det er altid muligt at låne museets spændende VÆRKboks der giver mulighed for at både røre, lytte
og dufte til Willumsens malerier.
Museet har åbent for påskeaktiviteter på Jenriksvej 4 i Frederikssund fra den 31. marts til den 9 april.
kl. 10 til 17. Når der er betalt entré er aktiviteterne gratis at deltage i.
Læs mere om museet på www.jfwillumsensmuseum.dk.
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26 Endnu en chefstilling nedlægges
Frederikssund Kommune fortsætter med at slanke ledelsen. Kultur-, fritids- og idrætsområdet sammenlægges med
Dagtilbud.
Kommunen har siden kommunesammenlægningen i 2007 nedlagt direktør- og chefstillinger svarende til en årlig
besparelse på ca. 10 mio. kr.
Senest ved årsskiftet 2011/2012, hvor to vakante chefstillinger blev nedlagt og indgik i en omorganisering af kommunens
ledelse.
Nu nedlægges der endnu en chefstilling i forbindelse med at kultur- og fritidschef Britta Schultz Beeck har søgt nye
udfordringer. Området sammenlægges med dagtilbudsområdet under ledelse af nuværende dagtilbudschef Paw Holze
Nielsen.
Den administrative ledelse består herefter af 4 direktører og 13 chefer, hvilket er tæt på en halvering i forhold til situationen
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efter kommunesammenlægningen i 2007.
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26

Forslag til lokalplan 048 og kommuneplantillæg 010

Byrådet har offentliggjort 2 planer, der har til formål at ændre anvendelsesmulighederne for Kulhusgården, så der åbnes mulighed for, at de
eksisterende bygninger kan anvendes til ferielejligheder i stedet for den
nuværende anvendelse, der i lokalplan 25 fra den tidligere Jægerspris
Kommune er fastlagt til lejrskole og fritidsklub.
Selve lokalplanforslaget fastlægger rammerne for ombygning og indretning af
Kulhusgården med 10 ferielejligheder med tilhørende fælles faciliteter.
Se lokalplanforslag 048
Se Kommuneplantillæg 010
Se den digitale annoncering af planerne
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26 Forslag til lokalplan for et lokalcenter på Holmensvej

Byrådet har offentliggjort et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, der har til formål at åbne mulighed for etablering af
et lokalcenter på Holmensvej.
Lokalplanforslaget fastlægger rammerne områdets anvendelse og for bygningers og udenomsarealers udformning og
indretning.
Se forslag til lokalplan nr. 52
Se Kommuneplantillæg 014
Se den digitale bekendtgørelse
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26 Borgermøde om Vinge
Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde om udviklingen af den nye by Vinge.
Planlægningen for den nye by Vinge er igangsat. Der skal udarbejdes en helhedsplan for byen. I helhedsplanen skal
bæredygtighed, infrastruktur, landskab, erhverv og boligområder kombineres i en fleksibel strukturplan.
På borgermødet vil kommunen fortælle om processen op til udviklingen af den nye by. Desuden vil der være mulighed for
at stille spørgsmål og give sin mening til kende over for politikere og embedsmænd. Borgmester Ole Find Jensen og
formand for Plan- og Udviklingsudvalget John Schmidt Andersen vil være til stede på mødet.
Borgermødet finder sted:
Mandag den 16. april 2012 kl. 19 - 21:30 på Frederikssund Gymnasium
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27 Kontrakt med HedeDanmark underskrevet
Onsdag den 21. marts besluttede Frederikssund Byråd at overlade driften af kommunens Vej og Park til den private
leverandør HedeDanmark fra 1. maj i år. Sammen med opgaven overtager HedeDanmark hovedparten af kommunens
medarbejdere på området, og lejer sig ind i kommunens materielgård på Smedetoften i Frederikssund.
Aftale på plads
I dag blev den formelle aftale så indgået. Det skete da HedeDanmarks divisionsdirektør for Grøn Service, Jens R.
Schrøder, og borgmester Ole Find Jensen underskrev kontrakten på Frederikssund Rådhus.

Divisionsdirektør i HedeDanmarl, Jens R. Schrøder (tv.), og borgmester Ole Find Jensen underskriver kontrakten.
I den forbindelse udtrykte Jens R. Schrøder glæde over at have fået opgaven i Frederikssund Kommune.
- For ganske nylig overtog vi Skælskør Anlægsgartneri på Sjælland. Denne overtagelse, kombineret med Frederikssund
Kommunes Vej og Park-afdeling, stiller os stærkere på det Sjællandske marked, og er med til at gøre vores drift endnu
mere robust end hidtil, fortæller Jens R. Schrøder.
- Som sådan har det været helt naturligt for os at byde på opgaven i Frederikssund.
Materielgård fortsætter
Et af vilkårene i forbindelse med overtagelsen af Vej og Park er at HedeDanmark også skal leje kommunens Materielgård.
Og det er ifølge Jens R. Schrøder også et stort plus.
- Det giver os en solid lokal base - både for vores aktiviteter for kommunen, men også for de opgaver vi løser for en række
andre kunder i lokalområdet. For selv om HedeDanmark ikke er så store på det offentlige marked på Sjælland, så har vi
mange erhvervskunder - blandt andet større butikskæder, hvor vi står for den grønne pleje ved alle deres butikker i hele
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landet.
Det er således også en virksomhed med tradition for endog meget lange samarbejder der rykker ind i Frederikssund.
Nogle af de længste strækker sig over mere end 100 år - noget ikke mange andre virksomheder kan bryste sig af.
Og det er ikke en tilfældighed hvis man spørger divisionsdirektøren.
- Vi er meget bevidste omkring at være professionelle leverandører til det offentlige Danmark, og er klar over at et
samarbejde går begge veje. Som sådan er det også vigtigt for os at bidrage med ny viden, og forslag til forbedringer, over
for vores kunder siger Jens R. Schrøder til sidst.

Jens R. Shcrøder og Ole Find Jensen giver hinanden hånd på et godt samarbejde i de kommende år.
Foto: KEJE.
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