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Mød forfatteren Josefine Klougart
Mandag den 21. januar kl. 19.15 kan du høre et af de allerstørste unge
forfattertalenter, da Slangerup Bibliotek byder på en forfatteraften med Josefine
Klougart.
Frederikssund Bibliotekerne har udvalgt Josefine Klougarts roman "Én af os sover"
(Rosinante, 2012) som sæsonens bog i januar-marts 2013. I disse måneder sætter
bibliotekerne derfor ekstra fokus på denne roman og forfatter.
Josefine Klougart er født i 1985 og opvokset på Mols. Hun har studeret kunsthistorie
og litteraturhistorie i Århus. Hun er uddannet fra Forfatterskolen.
Hun debuterede i januar 2010, mens hun stadig var elev på Forfatterskolen, og
anmelderne har rost Josefine for at hun har en ualmindelig stor passion for sprog, og
en særlig sproglig modenhed. Hun blev i 2010 indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris
for sin debutroman, og modtog Kronprinsparrets Stjernedryspris 1. oktober 2011.
Igen i år er Josefine Klougart indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris, denne gang for
romanen "Én af os sover". Det er meget sjældent, at samme forfatter bliver indstillet til
denne fornemme pris to gange. Der nomineres årligt to værker fra hvert af de nordiske lande.
Billetter á 30 kroner til forfatteraftenen kan købes på Frederikssund Bibliotekerne, eller bestilles på 47 31 25 25 og
bibliotekerne@frederikssund.dk.
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Folkekøkkener i foråret 2013
I løbet af foråret 2013 holder Café Danner på Jægerspris Slot Folkekøkken to gange. For begge arrangementer gælder, at
tilmelding sker på caféen hjemmeside: www.cafedanner.frederikssund.dk.
Fredag den 25. januar kl. 18: Nytårstaffel
Caféen får besøg af stand-upperen, sangeren og entertaineren Steen Svanholm. Steen underholder om aktuelle ting f.eks.
Danner og kongehuset, sociale foranstaltninger for børn blandet med lidt svenske Cornelis-viser og lidt fis fra
Strengedrejeren.
Café Danner byder på en lækker nytårsmenu. Arrangementet koster 168 kr. ekskl. drikkevarer
Folkekøkken fredag den 1. marts: Børneliv i Nicaragua
Kl. 18 får caféen besøg af Maria Grube, der vil fortælle om Marta, Victor, Jami og Francisco, der arbejder på markedet i
Managua, Nicaragua. Læs meget mere og se fotos via link på Café Danners hjemmeside
www.cafedanner.frederikssund.dk.
Efter foredraget byder Café Danner på en lækker to retters forårsmenu. Dette arrangementet koster også 168 kr. ekskl.
drikkevarer.
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I skarp træning til Special Olympics World Winter Games
Fra den 29. januar til den 5. februar bliver Special Olympics World Winter Games afholdt i Pyeongchang i Sydkorea.
Legene der er for personer med et udviklingshandicap, forventes at få i alt 3.000 deltagere fra 110 lande.
Der skal konkurreres i otte forskellige idrætsgrene: alpint, langrend, snowboard, snesko, short track (hurtigløb på skøjter),
kunstskøjteløb, floor hockey og floorball. Danmark stiller op med hold i alpin og langrend samt et hold i floorballturneringen, og sammen med trænere og ledere består den danske delegation af i alt 17 personer. Det er anden gang, at
Danmark stiller op efter deltagelse ved legene i Nagano i 2005.
Det er Dansk Handicap Idræts-Forbund der deltager, og af den 17 personer store delegation er der 12 atleter - heraf fire i
skisport og otte i floorball. Af de 12 atleter er tre deltagere fra Frederikssund, nemlig Nicolai Gundal Petersen i alpint
skiløb, Charlotte Søgaard i langrend og Joakim Thaisen Ljungdahl som træner.
Gode medaljechancer i Korea
Skiløberne er gået i skarp træning, og de alpine deltagere har blandt andet testet formen i Aarhus SkiArena i november.
Det gik så godt, at træner Joakim Thaisen Ljungdahl godt tør love gode medaljechancer i Korea.
- Selv om vi ikke har de store forudsætninger for at træne i Danmark, har jeg både forventninger til og håb om, at
deltagerne tager medaljer. De har fulgt de træningsmål, der er blevet sat for træning af styrke, koordination og kondition,
og det er utroligt flot. Ved rullebåndet i skiarenaen var det den omvendte verden i forhold til hjernekoordination. Men det
klarede de godt, fortæller en meget positiv alpin skitræner, Joakim Thaisen Ljungdahl.
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Maybritt Leonard udstiller
Hele januar måned kan Maybritt Leonard's lyse og farvemættede værker nydes
i Kulturhuset Elværket.
Maybritt Leonard er født i Norge, men har boet i Danmark siden 1970, og er
uddannet folkeskolelærer. Hun har altid tegnet og malet, men hen over de
sidste 20 år er den kreative proces blevet en passion og nødvendighed.
Maybritt henter inspiration i naturen, og hendes malerier som er akryl på
lærred, bliver skabt i et samspil mellem naturlige former og fri fantasi i et
eksotisk univers af vibrerende farver og fantastiske former.
Kom forbi og se de fantasifulde malerier i husets åbningstid mellem kl. 11 og
16, eller ved arrangementer.
Sidste udstillingsdag er torsdag den 31. januar.
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Vindmølleplan i høring

Med udpegningen af fire nye vindmølleområder er der udsigt til, at alle kommunens boliger kan forsynes med vedvarende
energi, hvis alle muligheder udnyttes optimalt.
I januar skal Frederikssund Kommunes politikere tage stilling til udpegning af fire nye vindmølleområder i forslaget til
Kommuneplan 2013. Konkret er der tale om ét område ved Louiseholm, ét ved Dalby, ét ved Svanholm og endelig ét ved
den nye Copenhagen Cleantech Park ved Vinge. Administrationen har foreslået, at der afholdes borgermøder for de
enkelte mølleområder i februar og marts. Møderne afholdes så vidt muligt i lokalområderne for vindmøllerne. Louiseholm
og Copenhagen Cleantech Park får et møde hver, mens Dalby og Svanholm får et samlet møde. På alle møder vil
repræsentanter for Vindmøllerejseholdet under Naturstyrelsen, deltage og bidrage med deres store erfaring på
vindmølleområdet.
Datoerne for borgermøderne er:
Torsdag den 26. februar 2013
Tirsdag den den 5. marts 2013
Torsdag den 7. marts 2013
De nærmere mødelokaliteter er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret i aviser og på kommunens hjemmeside,
senest 14 dage før det første møde.
Se pressemeddelelsen om Vindmølleplan i høring





Lær at tackle kroniske smerter
Gratis kursus starter i uge 8
Lever du med kroniske smerter, og oplever du at smerterne ind imellem tager styringen i din dagligdag, så er dette tilbud
måske noget for dig.
Tirsdag den 19. februar 2013 starter et nyt forløb der strækker sig over seks gange 2½ time. Det foregår på
Omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris på tirsdage fra kl. 16.00-18.30.
På kurset bliver der sat fokus på at håndtere problemer og udfordringer, så man trods smerterne oplever livskvalitet i sin
hverdag.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere om kurset. Kontakt sundhedskonsulent Kristine Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75 for
mere information eller tilmelding.
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11 Gør en god gerning
Så er det tid til gode gerninger i forbindelse med den store Danmarks Indsamling
2013. Frederikssund Bibliotekerne bakker naturligvis op omkring at landets børnebiblioteker,
Pallesgavebod og DR Ramasjang er med til at få børn i Danmark til igen i år at hjælpe børn i
Afrika.
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Hvad er en god gerning
I år gælder det de gode gerninger. Og hvad er så en god gerning?
Gode gerninger er alt, som gør andre glade - intet er for stort eller småt. Og når børn gør gode gerninger i januar og
begyndelsen af februar, gør de samtidig en meget stor god gerning - nemlig at hjælpe børn i Afrika, som har stort brug for
det.
Hent et skema - og fortæl om din gode gerning
På Frederikssund Bibliotekerne kan du komme og fortælle at du har gjort en god gerning. Alle de gode gerninger som
bliver udført frem til og med den 6. februar, bliver kort skrevet på et skema, og hængt op på børnebibliotekerne både i
Skibby, Slangerup, Frederikssund og Jægerspris. Skemaet kan du få på dit lokale børnebibliotek, men skemaet kan du
også selv printe ud hjemmefra fra Ramasjangs hjemmeside på www.dr.dk/ramasjang.

For bare 150 kroner kan man sikre at fire børn kan gå i skole i et år.
Alle gode gerninger tæller, og LEGO Fonden støtter indsamlingen med 25 kr. pr. gode gerning, så det er bare med at
komme i gang. Der er ingen grænser for, hvor mange gode gerninger LEGO Fonden vil sponsorere!
Bliv danmarksmester
Ud over indsamlingen af alle de gode gerninger som alle børn laver, bliver der også en konkurrence: Danmarksmester i
gode gerninger.
BørneTVprogrammet Ramasjang vil som noget nyt i år kåre Danmarks bedste skoleklasse, SFO eller børnehave i at gøre
gode gerninger. Dem som gør flest gode gerninger bliver Danmarksmestre i gode gerninger 2013 og vinder super seje
Ramasjang-Danmarksmestre-i-gode-gerninge- T-shirts til hele gruppen, og bliver desuden nævnt i det store
indsamlingsshow på DR1 fredag den 8. februar fra kl. 19.00 til 24.00. Tænk hvis det bliver en børnehave, skoleklasse eller
SFO fra Frederikssund Kommune som vinder!
Bibliotekerne i både Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund glæder sig til at modtage rigtig mange, gode
gerninger - og ikke mindst til at tælle alle de gode gerninger sammen, og ringe Frederikssund Kommunes resultat ind til
Danmarks Indsamlingen 2013.
Foto: Jonatan Jerichow
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16 Interaktiv energiudstilling i Frederikssund
Energiudstillingen er åben for offentligheden mandag til og med fredag i uge 7 samt følgende lørdage: den 2. februar, den
23. februar og den 9. marts.
Alle dage med rundvisning kl. 10.00 og kl. 12.30. Tilmelding er nødvendig.
Udstillingen vises i Pyramiden på Thorstedlund, Græse Strandvej 22, 3600 Frederikssund
For kommunens 5. - 10. klasser er der arrangeret besøg i uge 5 - 13
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Energiselskabet E.ON stiller deres interaktive energiudstilling til rådighed for Frederikssund Kommune, så børn og
voksne kan blive klogere på energi og klimaudfordringer.
Det overordnede budskab i den imponerende energiudstilling er, at vi som fremtidens forbrugere må være langt mere
bevidste om vores energiforbrug og arbejde på at begrænse CO2 udslippet. Det kræver, at vi er indstillet på at ændre
vores adfærd og vaner.
Udstillingen er målrettet 9 til 16-årige, men er lige så velegnet til voksne. De besøgende introduceres til udstillingen af en
vejleder - og så gælder det ellers om at gå på opdagelse i de sjove og kreative moduler. I forbindelse med udstillingens
besøg i Frederikssund, er den naturligvis udstyret med tekster på dansk.
Det giver både børn og voksne en enestående og spændende mulighed for at blive klogere på klima og energi.
Energiudstillingen er udviklet af E.ONs Corporate Social Responsibility afdeling i 2011, og er en vandreudstilling som
gæster Frederikssund Kommune som det første sted i Danmark.
I alt 65 skoleklasser får mulighed for at besøge den interaktive energiudstilling sammen med deres lærer for at arbejde
med energi- og klimalære på en sjov og nærværende måde.
Udstillingen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og E.ON. Ideen er opstået på baggrund af
det succesrige skole/virksomhedssamarbejde, som blev etableret med projektet "Innovative Elever løser
virksomhedsproblemer".
-Det er alle tiders at vi nu får E.ONs interaktive energiudstilling til Danmark - og at både offentligheden og skoleklasser i
Frederikssund Kommune kan få indsigt i energi og klimaudfordringerne på en anderledes måde, udtaler Tore Harritshøj,
administrerende direktør hos E.ON Danmark - og fortsætter: - E.ON leverer fjernvarmen til Frederikssund by,
ogudstillingen er en måde at vise vores sociale ansvar og engagement i virksomhedens nærområde.
- Jeg er meget begejstret og glæder mig over at vi som de første i Danmark kan slå dørene op til så spændende og kreativ
en udstilling til gavn for bla. eleverne i vores ældste klasser. Vi er derfor rigtigt glade for, at så mange borgere og
skoleklasser får mulighed for at se og opleve udstillingen. Skoleklasserne besøger udstillingen med deres naturfagslærere,
og sammen vil de få en sjov og lærerig oplevelse i en form som vi kender fra Eksperimentariet i Hellerup, hvor leg og
læring går op i en højere enhed, fortæller Annie Bekke Kjær, leder af Udviklingsafdelingen i Frederikssund Kommune.
2013 1

18 Når IT skaber relationer
Gnisten i Frederikssund er et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede. Her tager man meget aktiv del
i den fortsatte udvikling med at bruge IT - både for personalet og brugerne. Igennem en årrække er der således gjort tiltag
for at inddrage flere forskellige IT-værktøjer i det daglige arbejde.
Gnistens brugergruppe er sårbare på flere kommunikative områder, og udviklingsmæssigt er de på mange områder i
førskolealderen. Derfor har de brug for støtte og opbakning, til at håndtere udfordringer som eksempelvis ikke at kunne
læse, skrive eller regne - og så skal til at arbejde i "den digitale verden".
I den sammenhæng repræsenterer computere m.v. noget som brugerne har stor glæde af, fordi en computer reagerer på
samme måde hver gang den bliver påvirket som tidligere. På denne måde oplever brugerne en klar forudsigelighed og
genkendelighed, som gør IT til et godt værktøj.
"Herbor""
Herbor" er en meget brugervenlig opsætning af mail, fotosamling, kalenderfunktion m.v. som er direkte udviklet til
udviklingshæmmede.
For år tilbage fik Gnisten tilbud om at være med blandt de første der blev introduceret til Herbor systemet.
- Nogle af brugerne har haft meget stor glæde af dette tilbud, og kan herigennem have jævnlig kontakt med pårørende og
venner. Specielt som ikke hjemmeboende har det været dejligt at kunne skrive hjem, få en hilsen hjemmefra, sende eller
modtage billeder, og på denne måde kunne opretholde en god kontakt med sine pårørende. Man har også mulighed for at
se alle sine fotos som diasshow, hvor de bemærkninger der er skrevet til billederne bliver læst automatisk op, fortæller
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pædagog ved Gnisten, Søren Andersen.
Bente og Bent Jacobsen, der er pårørende til Lars, der er Herbor-bruger uden verbalt sprog, fortæller:
- Det er dejligt for os som pårørende at kunne sende Lars en hilsen og nyt herfra, og ikke mindst at kunne høre nyt fra
hans hverdag. Det gør både Lars og os glade. Han har stor glæde af den livshistorie vi har lagt på Herbor, vi tror det giver
en følelse af at "høre til" og være en vigtig del af familien.
- Lars har også stor glæde af mailen med syntetisk tale; den giver et større tilhørsforhold til dem han kender. Som
handicappet et det ofte vanskeligt at få et fysisk netværk så derfor er herbor et godt tilbud, som giver mulighed for kontakt
med andre.

Lars ser billeder på sin Herbor-side.
IT kan være relationsskabende
- Vi har gennem årene oplevet en stadig større forståelse for brugen af disse værktøjer og har oplevet at brugere gennem
deres Herbor-profil har kunnet fortælle om sig selv på en helt unik måde, fortæller Søren Andersen.
- Eksempelvis har vi til stor glæde for begge, for nylig oplevet en bruger vise sine barndomsbilleder til en anden bruger,
som blev noget imponeret. En Tredje bruger har lagt sin livshistorie på Herbor, og kan på den måde fortælle omverdenen
hvem han er, hvor han kommer fra osv. - noget han ellers ville være totalt afskåret fra.
iPad rykker ind
- På Gnisten er vi også begyndt at introducere iPad's til brugerne, fortæller Søren Andersen, og fortsætter:
- Disse er blevet modtaget med stor interesse og motivation af brugerne. Den intuitive måde man navigerer på ser ud til at
være en meget enkel og ligefrem måde for vores brugere: de forstår hurtigt principperne i betjeningen.

To af Gnistens brugere, Monica og Jakob, sammen ved en iPad.
- Brugerne er meget begejstrede, og betjeningen vha. touch-skærmen er sammen med formatet med til at gøre det til et
godt værktøj, som vi helt sikkert kan udvikle meget endnu
- På Gnisten har vi en bruger, Ole, der efter at have blevet introduceret for en iPad, blev så begejstret at han syntes han
selv ville have en. Efter aftale med Oles bosted har vi efterfølgende været i byen og indkøbt en iPad sammen. At Ole og
jeg har indkøbt, og jævnligt bruger tid på den sammen, har betydet at vi har fået en særlig relation til hinanden. Bl.a.
gennem den gensidige anerkendelse og respekt der ligge i, at Ole bliver stadig bedre til bruge de forskellig applikationer,
og ikke mindst vælge fra og til, og at jeg kan hjælpe, inspirere og motivere, siger Søren Andersen.
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Ole og Søren med Oles iPad.
Fremtiden!?
Der ligger mange muligheder i brug af IT sammen med Gnistens brugergruppe, og der vil uden tvivl være øget fokus på
brug af det fremover.
Den største udfordring bliver ifølge Søren Andersen nok i virkeligheden for personalet, der hele tiden skal være up to date,
og kunne navigere i og udvælge relevante programmer og applikationer, kunne parre dem med de rigtige brugere, og
holde sig opdateret.. En anden udfordring er at næsten alle programmer (iOS eller android), er udviklet på engelsk, og ofte
er udviklet med udgangspunkt for et amerikansk marked.
- En ting springer dog i øjnene, og det er den meget motiverende og inspirerende faktor disse værktøjer har på
udviklingshæmmede. Det virker noget mere motiverende at arbejde med tal på iPad end med papir og blyant!
- Umiddelbart er det så ikke sikkert at det er brugerne, der vil bremse brugen af disse muligheder, det vil nok mere være
personale og pårørende der "hænger i bremsen", slutter Søren Andersen af med at konkludere.
18 Danmarks Indsamling 2013
Siden 2007 har Danmarks 12 største hjælpeorganisationer i samarbejde med Danmarks
Radio samlet ind til udviklingsarbejde i Afrika. AIDS-ramte har fået medicin, forældreløse
og udsatte har fået et hjem, spædbørn er blevet vaccineret, børn har fået nye skoler, og
flygtninge er hjulpet til en mere tryg tilværelse. Men selvom der flere steder er fremgang at
spore, så er behovet fortsat enormt.
Danmarks Indsamling 2013 bliver en dyst mellem landsdelene om at indsamle flest penge til Afrika. Dysten indledes 1.
januar og kulminerer med det store indsamlingsshow den 8. februar, hvor DR1 sender live fra de fire landsdele via
værtsbyerne Roskilde, Aalborg, Horsens og Odense.
Show på DR1 8. februar
Danmarks Indsamling kulminerer i 2013 med et helaftens tv-show på DR fredag den 8. februar, hvor private og
virksomheder donerer penge, deltager i konkurrencer mm. Alt sammen med det formål at indsamle flest mulige penge til at
hjælpe Afrika.
I år er det Roskilde Kommune, der har fået æren af at huse Østdanmarks indsamling. Den sendes direkte fra Roskilde
Domkirke.
Arrangørerne er Roskilde Festival og Roskilde Kommune, men vi repræsenterer hele Sjælland og Bornholm, og jo flere,
der bakker op, jo bedre, siger Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S).
- Vores fest udgør en fjerdedel af tv-showet. Deævrige tid står Horsens, Odense og Aalborg for. Og vi forventer en fest!
Domkirken kommer til at danne ramme for et stort show, som både for gæsterne og seerne hjemme i stuen bliver en
oplevelse.
Lav egen indsamling
Det får nu borgmestrene i regionen til at opfordre det lokale kultur-, erhvervs- og handelsliv samt de kommunale
institutioner til at lave egne indsamlinger.
- Det kan give Østdanmark et forspring i den landsdækkende indsamlings-konkurrence, siger Joy Mogensen.
- De bedste og mest indbringende initiativer kan vinde plads i tv-showet - og vi hjælper i fællesskab tusinder af mennesker
i nød.
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Idékatalog og baggrundsmateriale kan hentes på Roskilde Festivals hjemmeside.
Et par eksempler på indsamlinger, som er lette at organisere:
Guidede, eksklusive rundvisninger på normalt lukkede steder
Lav koncerter, teaterstykker eller andre kulturoplevelser, og doner overskuddet fra entre og bar
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Erhvervsledere/kendte holder oplæg hos privat eller firma - betalingen går til indsamlingen
Skøre rekorder. Virksomhed sponserer
Loppemarkeder
Børn gør rent for bedsteforældre
Giv januar udsalgsrabat til Afrika - udvalgte varer
Løb for Afrika - samarbejde med virksomhed
- Det handler om at gøre en forskel, og vise alle danskerne at deres bidrag har stor betydning for dem der modtager
hjælpen. Jeres støtte til Danmarks Indsamling går nemlig til 12 vigtige projekter i Afrika, der fokuserer på at nå nogle af
FN's otte 2015-mål for det Afrikanske kontinent, siger Joy Mogensen, for siger til slut:
- Det er det, vi skal fortælle de op mod halvanden million seere der følger med når der er Danmarks Indsamling på DR1.
Og det er det, vi har brug for jeres hjælp til!
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23 Nye knallertregler
Knallertulykker er den hyppigste årsag til at unge mennesker kommer galt af sted i trafikken. Lille knallert er det
transportmiddel som indebærer den største risiko for at blive dræbt eller alvorligt skadet i forhold til andre transportmidler.
Derfor trådte der den 19. januar nye knallertregler i kraft. De nye regler indebærer blandt andet at det fremover kræver et
kørekort, kategori AM, for at køre på lille knallert. Aldersgrænsen for at køre lille knallert er fortsat 16 år.
For at få kørekortet skal unge under 18 år følge ungdomsskolens knallert-undervisning, og bestå både en teoriprøve og en
praktisk prøve.
Personer over 18 år som ikke allerede har kørekort til bil, mc eller stor knallert, skal bestå en teoriprøve hos politiet, for at
de må køre lille knallert.
De nye regler gælder for alle som fylder hhv. 16 og 18 år efter den 18. januar 2013. Hvis man er fyldt 18 år inden 19.
januar 2013, eller hvis man har taget knallertbevis efter de nuværende regler, er der ingen ændringer, og man må fortsat
køre lille knallert som hidtil.
Information til forældre
Med de nye knallertregler er det håbet at antallet af ulykker falder.
For at det sker, er det vigtigt at også forældrene kommer på banen. Talrige undersøgelser viser, at forældrene spiller en
afgørende rolle for børnenes trafikvaner.
Frederikssund Kommunes afdeling for Veje, trafik og affald har, i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og
Nordsjællands Politi, derfor lavet et forældrebrev om de nye regler. Brevet skal hjælpe forældrene med at huske på at de
stadig skal passe på deres børn - ikke på samme måde som da de var små, men gennem aftaler og ved at være en god
rollemodel.
Se brevet til forældre.
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23 ART BY KLEIN i Kulturhuset Rejsestalden
Jan Klein udstiller udvalgte værker i Kulturhuset Rejsestalden fra tirsdag den 29. januar. Kom og mød Jan onsdag den 30.
januar mellem kl. 17-19 hvor der er fernisering.
Jan Kleins værker er en fusion mellem street- og pop art, og er sammensat af maleri og
collage.
- Min fascination af musikalske og berømte ikoner fra 1950 og op til i dag, som Beatles,
Jim Morrison, Marilyn Monroe med mange flere, samt signifikante symboler fra samme
periode, udgør grundstammen i min kunst, fortæller Jan Klein.
- Collagerne vokser frem i et farveorgie, med så mange input, at man konstant kan finde
nye muntre og morsomme - for ikke at tale om frække - input. Malingen driver sine steder
ned over værkerne, som en slags afspærringer for blikket, der får beskueren til at
"nærlæse" hvad der gemmer sig bagved. Der er sat ordspil, sentenser og udsagn ind i
collagerne, som en også vigtig del af værkerne.
Jan Klein har arbejdet med sine billeder siden 2006, og har udviklet sin helt egen stil. De
seneste år har han deltaget i flere events, og udstillet på flere kunstmesser og i adskillige
gallerier, kunstforeninger m.v.
Udstillingen kan ses i Kulturhuset Rejsestaldens almindelige åbningstid fra mandag den 29. januar til og med onsdag den
20. februar 2013.
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28 Spot på energi og klima
Mandag den 28. januar kunne Frederikssund Kommune, i samarbejde med Energiselskabet
E.ON, indvie selskabets interaktive energiudstilling i Pyramidesalen på Thorstedlund. Udstillingen
vil være åben de kommende otte uger.
Udslag af tæt skole- og erhvervssamarbejde
Udstillingen stammer fra Sverige, og Frederikssund Kommune er det første sted i Danmark den
bliver vist. Det kvitterede borgmester Ole Find Jensen (A) for i sin åbningstale.
- Det er et vigtigt tema, så der er mange gode grunde til at det er en fornøjelse at kunne stå her i
dag og byde velkommen. Dels er der hovedtemaet om energi og bæredygtighed, der er en vigtig
dagsorden. Ikke kun som information, men så skoleelever får lejlighed til at prøve det af i praksis.
Det er en vigtig indsats for vores skoler og uddannelsestilbud her i 2013.
- Vi har fokus på erhvervsuddannelserne i Frederikssund, og derfor naturligvis også på naturfagene. Vi har ligeledes fokus
på samarbejde med erhvervslivet lokalt, og jeg vil gerne rose E.ON for at medvirke i dette - nu også ved at gøre
udstillingen tilgængelig i Frederikssund, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde om denne meget vigtige dagsorden,
sagde borgmesteren i sin tale.
Slutteligt glædede han sig over, at kommunen med udstillingen tager pyramidesalen på Thorstedlund i brug igen, og at
Frederikssunderne nu igen kan få glæde at det fantastiske sted.
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Efter borgmesteren bød adm. direktør for E.ON, Tore Harritshøj, velkommen. Han udtrykte
glæde over også på denne måde at være til stede i kommunen, opnå dialog med borgerne.
- Vi har været her i kommunen som energiselskab i otte år, og arbejder hele tiden på at levere
billigere og miljørigtig varme til fjernvarmeforbrugerne.
- I den forbindelse arbejder vi aktuelt på et samarbejde med Haldor Topsøe om at udnytte deres
overskudsvarme fra produktionen i fjernvarmenettet. Det sparer ressourcer, og sænker
omkostningerne.
- Udstillingen her spiller en stor rolle for vores alles fremtid. Mange skoleklasser kommer
igennem her, og får forhåbentlig et andet forhold til energi: man kan arbejde og lege med det, og
forhåbentlig går de herfra som gode ambassadører. Erfaringerne fra Sverige viser da også, at
såvel skolelærere som elever har været begejstrede for udstillingen, og har haft stort udbytte af
den.
- Så også her går de forhåbentlig hjem med ny inspiration og spareinitiativer.
Et klart uddannelsesperspektiv
Næstformand for Opvækst- og
uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
kaldte udstillingen spændende:
- Jeg er sikker på vores elever får
glæde af den de kommende uger, og det er ret unikt vi får lov
at låne den. Det kan vi være stolte
af, sagde hun.
- Udstillingen udspringer af et flot
samarbejde mellem skoler og erhvervsliv i projektet om
Innovative elever fra 2011. Et
projekt med et seriøst sigte, der stadig kører.
- Det er vigtigt at vi på denne måde
introducerer vores elever til den virkelige verden, som de en
dag skal ud at møde, så de forstår
hvad dét de lærer, kan og skal bruges
til i fremtiden, og så de bliver
skarpere på de mange valgmuligheder
de har foran sig.
- Der er således også et klart
uddannelsesperspektiv, og udstillingen
kan måske være med til at så et frø,
der får nogle af de mange elever fra
skoleklasserne der komme på
besøg, til at vælge den
naturvidenskabelige vej.
- Vores elever får en helt anden, inspirerende, udfordrende og sjov uddannelse inden for klima med
denne udstilling.
Energi er noget som får ting til at ske
Naturfagslærer ved Kingoskolen i Slangerup, Alan Proschowsky, var sidste taler. Han drog
paralleller mellem Kunsthøjskolen Thorstedlund og energiudstillingen:
- Det er jo nok en anden form for energi der er blevet arbejdet med på Kunsthøjskolen. Men ser vi
energi som noget der får ting til at ske, så er afstanden måske ikke så stor alligevel!
Han sagde også, at han er glad for at arbejde i en kommune, med et skolevæsen der prioriterer arbejdet med naturfag så
meget som Frederikssund.
- Et godt eksempel på det er værdsat, og at Frederikssund er kendt for sit naturfaglige undervisningsmiljø, er at vi i næste
uge får besøg af klima- og energiminister Martin Lidegaard, der gerne vil ud og se hvordan vi arbejder med det arktiske
klima i vores undervisning.
- Mange andre kommuner kopiere da også vores projekt omkring innovative elever, da vi har fat i noget af det rigtige
omkring samarbejde mellem skoler og erhvervslivet om klima- og naturfagsarbejdet.
Alan Proschowsky sluttede af med nogle ord af Kunsthøjskolens tidligere forstander, Dan Mølgaard, der også godt kan
bruges om energi:
- Det må handle om at træffe nogle valg. At blive enig med sig selv om hvad man vægter i sin tilværelse, og at valgene
bliver tydelige.
Efter talerne fik de fremmødte lejlighed til at afprøve aktiviteterne på udstillingen.
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Nogle af gæsterne ved åbningen af udstillingen i gang med at teste de interaktive stande.

Kommunaldirektør Ole Jacobsen i gang med at producere strøm med håndkraft.
Åbningstider
Energiudstillingen er åben for offentligheden mandag til og med fredag i uge 7 samt følgende lørdage: den 2. februar, den
23. februar og den 9. marts. Alle dage med rundvisning kl. 10.00 og kl. 12.30. Tilmelding er nødvendig.
Tilmeld dig besøg hverdage i uge 7 eller en lørdag.
Udstillingen vises i Pyramiden på Thorstedlund, Græse Strandvej 22, 3600 Frederikssund
For kommunens 5. - 10. klasser er der arrangeret besøg i uge 5 – 13
Foto: KEJE.
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29 Bandnight i Kulturhuset Elværket
Onsdag den 6. februar kl. 19 er der igen BANDNIGHT i Kulturhuset Elværket.
Det er nogle af Frederikssund Musikskoles bands der "trykker den af". Blandt andre Slangerupbandet "Snake Charms" og
de tre Frederikssund bands, "Flåede tomater", "Star Rage" og "Band1" optræder denne aften.
Selvfølgelig kommer også det stærkt spillende FM Big Band under ledelse af Jacob Sørensen og Ian Price.
Der er gratis entré til koncerten, og Musikskolens støtteforening vil stå for salg af forfriskninger.
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29 Find fokus og tag bedre billeder
Frederikssund Bibliotekerne tilbyder to arrangementer til dig som gerne vil have tips og tricks fra en professionel fotograf.
Det er fotografen Michael Altschul der vil fortælle, og via masser af billedeksempler vise hvad der ligger bag gode og
dårlige billeder. Som deltager får du desuden mindst fem konkrete tips, og ny viden til at tage bedre billeder - også med
små kameraer og mobiler.
Folk må gerne tage deres kamera med. Der skal nemlig laves en lille øvelse.
Der bliver også lejlighed til at få svar på mere specifikke spørgsmål, og hjælp vedrørende fx dit eget kamera.
Michael Altschul har arbejdet som freelance pressefotograf i 21 år for en lang række danske og udenlandske
virksomheder, organisationer, ministerier, ambassader m.fl.
Tid, steed og pris
Det ene arrangement holdes torsdag den 7. februar kl. 19.30 på Frederikssund Bibliotek og det andet holdes mandag den
25. februar kl. 19.15 på Skibby Bibliotek. Det er samme arrangement begge steder.
Billetter á kr. 30,- kan købes på bibliotekerne, eller bestilles på bibliotekerne@frederikssund.dk eller 47 31 25 25.
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29 Sex på skemaet i uge 6
Skolerne sætter seksualundervisning, sundhed og trivsel på skemaet.
Det sker, når 2.059 børn og unge fra 17 skoler i Frederikssund Kommune deltager i Sex &
Samfunds rekordstore seksualundervisningskampagne Uge Sex - i uge 6. For første gang er
også de små elever fra 2.- 3. klasse med.
Familien som tema
Hvad vil det sige at have det godt, hvad er en god familie, og hvad sker der med min krop i
puberteten?
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Hvert år i uge 6 tilbyder Sex & Samfund gratis og tidssvarende undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 2.- 10.
klasse og på ungdomsuddannelserne. Således også i år hvor det er med Familier som det særlige tema. Lærere har i år
tilmeldt et rekordstort antal elever til Uge Sex. Næsten 225.000 elever deltager på landsplan, og små 10 pct. komme altså
fra Frederikssund Kommunes skoler.
Også 2. og 3. klasse
For første gang kommer Uge Sex også på skemaet i 2.-3. klasse. Det sker med materialer og emner der er særligt
tilpasset de små elever: Krop, følelser, venskaber, identitet og familie. For eksempel handler undervisningen om at have
det godt.
Hvad vil det sige at have det godt, og hvad der skal til for, at vi kan være sunde og raske og have det godt med vores
venner og familie?
- Når vi sammen med Trygfonden har udvidet kampagnen, er det fordi vi ved at god seksualundervisning kan skabe større
trivsel i klasserne og reducere mobning, siger projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien.
- På alle klassetrin arbejdes der i Uge Sex med emner som følelser, kønsroller, trivsel og identitet. I de ældre klasser
handler undervisningen også om det spirende pubertets- og ungdomsliv og om emner som prævention, graviditet,
sexsygdomme og seksualitet.
Ifølge Line Anne Roien udvikler undervisningen børn og unges indsigt i at der ikke er en "rigtig" måde, men mange måder
at være pige og dreng på, se ud på og leve i en familie på. Det er en indsigt, som smitter af på det sociale samvær i
klassen.
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30 Frederikssund ansætter direktør med stærk foreningsbaggrund
Jan Milandt, som i dag er fritids- og kulturchef i Høje-Taastrup Kommune,
bliver ny direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund
Kommune.
Jan Milandt er 44 år, uddannet cand. scient fra Københavs Universitet, og har
efteruddannelse i ledelse, herunder toplederuddannelsen KIOL.
Jan Milandt startede sin karriere i Danmarks Gymnastik Forbund, hvor han i
midten af 1990'erne var juniorlandstræner. Fra 1998 til 2001 var han børneog ungdomskonsulent og herefter uddannelsesleder for idrættens træneruddannelser i Dansk Idræts Forbund. Han fungerer som universitetscensor
i idræt, og har udgivet flere bøger og skrevet en lang række artikler inden for
idrætsområdet.
Den kommunale karriere blev påbegyndt i Gentofte Kommune, hvor han i
2007 blev ansat som fritidschef, og i 2009 gik turen til Høje-Taastrup
Kommune, hvor han frem til i dag har været fritids- og kulturchef. Som fritidsog kulturchef i Høje-Taastrup har Jan Milandt bl.a. stået i spidsen for
etableringen af landets første idrætsfritids- og ungdomsklub, og medvirket til,
at Høje-Taastrup blev kåret som både årets integrationskommune og årets
idrætskommune i 2010.
Frederikssunds kommunaldirektør, Ole Jacobsen, siger om ansættelsen:
- Frederikssund Kommune får med ansættelsen af Jan Milandt en direktør der
både har en stærk faglig baggrund, dokumenterede resultater og evnen til at
inspirere og udvikle. Forudsætninger som er vigtige i forhold til at videreføre og styrke de mange udviklingsprojekter, der er
på børne- og kulturområdet i Frederikssund.
Også Jan Milandt ser frem til opgaverne i Frederikssund:
- Frederikssund har et skarpt fokus på folkeskolens udvikling og samarbejdet og sammenhængen i daginstitutionerne. Min
ambition er at gøre en forskel for både de meget talentfulde unge, og de der har det vanskeligt. Og så glæder jeg mig til
samarbejdet med kommunens frivillige og ildsjæle, siger Jan Milandt.
Jan Milandt tiltræder direktørposten i Frederikssund Kommune den 1. marts 2013. Der var 42 ansøgere til stillingen.
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Flik et kunstværk i flint
Frederikssund Museum, Færgegården inviterer til spændende vinterferie aktiviteter for både de helt små børn, de lidt
større børn samt deres voksne.
Leg med former og farver
Tirsdag den 12. og onsdag den 13. februar kl. 11-14 inviteres børn i alderen nul til syv år til børnemuseum.
Kom og prøv spillet "Le Viseur", der lægger op til leg med geometriske grundformer og -farver. Der er ingen regler, når der
leges med dette spil - det er helt op til den enkelte deltager hvordan former og farver sættes sammen.
Desuden vil der særligt med henblik på de mindste i målgruppen være bløde tæpper og puder til at ligge eller kravle rundt
på, mens Raimond Lap´s stimulerende babymusik kan nydes.
Flinteværksted
For de større børn afholder Færgegården torsdag den 14. samt fredag den 15. januar kl. 11 til 15 flinteværksted.
Oplev flintsmeden Søren Moses i aktion når han fortæller om livet i stenalderen, og viser hvordan man fremstillede
flinteredskaber i oldtiden. Prøv også selv kræfter med den svære kunst at hugge flint.
Begge arrangementer finder sted på Frederikssund Museum Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Der er
gratis entré.
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Flintsmedens værktøj.
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Minister talte klima med elever
Arktis er et af de områder på kloden, hvor man tydeligst kan mærke den globale opvarmning. Temperaturen er steget
dobbelt så meget i Arktis som i resten af verden. Det betyder at arealet der er dækket af havis bliver mindre og mindre, og
at smeltevandet strømmer hastigt fra den grønlandske indlandsis.
Hjemmesiden www.detnyearktis.dk præsenterer det første sammenhængende undervisningsmateriale der har fokus på
udviklingen i Arktis.
- Skoleeleverne får adgang til den sidste nye viden om klimaforandringerne i Arktis. Arktis er et af de steder på kloden,
hvor man tidligst vil kunne mærke den globale opvarmning. Derfor fortæller udviklingen her en hel del om, hvad det er for
en udfordring, vi står med, siger Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard i Naturfagslokalet på Kingoskolen.
Adgang til forskernes viden
detnyearktis.dk er primært rettet mod elever fra 9. og 10. klasse, men alle med interesse for de arktiske forandringer kan få
lettilgængelig viden om den fremtidige udvikling, og konsekvenserne af forandringerne.
- Hjemmesiden skaber overblik over den viden vi har om ændringer i klimaet og de arktiske sne- og isforhold, og hvad
ændringerne betyder for levevilkårene i Arktis og på resten af kloden, fortæller Martin Lidegaard.
Hjemmesiden tager udgangspunkt i den såkaldte SWIPA-rapport (Snow, Water, Ice and Permafrost in The Arctic) udgivet
af Arktisk Råds overvågningsprogram AMAP i 2011. Bag rapporten stod mere end 200 internationalt førende arktiske
klimaforskere.
På detnyearktis.dk suppleres SWIPA-rapporten med opdateret viden fra internationale forskningsinstitutioner.
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www.detnyearktis.dk, der tirsdag blev præsenteret på Kingoskolen i Slangerup.
Offentliggjort på Kingoskolen
Den nye hjemmeside blev offentliggjort tirsdag den 5. februar i forbindelse med at
Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard besøgte skolen.
Forud for ministerens besøg havde eleverne i 9. B på skolen arbejdet ihærdigt på
deres egne klimaprojekter, inspireret af hjemmesiden som de fik adgang til
allerede mandag.
- Eleverne har faktisk været så bidt af projektet de sidste par dage, at en del af
dem helt har glemt at holde deres spisefrikvarter, fortæller Alan Proschowsky,
som er naturfagslærer på Kingoskolen, og blandt andet en af ophavsmændende
bag projektet om "Innovative elever" og den aktuelle energiudstilling på
Thorstedlund.
Forud for ministerens ankomst til skolen var der da også hektisk aktivitet blandt
de unge for at få deres projekter helt klar, så de kunne præsenterer dem for
Martin Lidegaard.
Nemt at sige ja
I sin velkomst til Martin Lidegaard sagde skoleleder Jens Fenger Nielsen, at det
er dejligt som skole at få lov at vise sig frem, og fortælle den gode historie.
- Vi glæder os til de udfordringer vi står over for i de kommende år, og derfor var
det nemt at sige ja til at være med til at afprøve den nye hjemmeside.
- Eleverne kommer til at forholde sig til hvad de forandringer der sker i Arktis
kommer til at betyde for deres tilværelse, og det er hjemmesiden med til at
formidle på en god måde. Arbejdet om Arktis og klimaet falder også fint i tråd
med det arbejde vi laver i samarbejde med erhvervslivet i projektet "Innovative
elever", sagde Jens Fenger Nielsen.
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Skoleleder Jens Fenger Nielsen byder velkommen.
Vi skal få fingeren ud
Men hvorfor arbejde så meget med klima?
Svaret er iflg. Martin Lidegaard enkelt: Dét er det vigtigste spørgsmål som min generation af politikere kommer til at have
med at gøre.
- Det handler med et ord om forandring. Det hele forandrer sig med rivende hast i Arktis. Vi ved ikke helt hvor hurtigt den
vil smelte, men det går hurtigere end ventet. Det giver mulighder for at få sat fokus på at forandre vores verden i mere
klimavenlig retning. Og så giver det fx muligheder for at udnytte Arktis på en helt anden måde - til udvinding af mineraler,
og til at lære nye ting om vores natur.

Martin Lidegaard fortæller om detnyearktis.dk.
Seks meter på et år
I sommer var jeg på besøg på Grønland, og besøgte min kollega deroppe, fortalte Martin Lidegaard.
- Her var jeg ude på Indlandsisen for at aflæse en ismåler, for at se hvor meget isen var smeltet det sidste år. Men vi
kunne ikke finde den. Det lykkedes først da vi fløj nede i en meters højde over jorden. Grunden var den var væltet fordi
isen var smeltet seks meter på et år - det er meget mere end man havde fantasi til at forestille sig, da målepinden blev
"plantet" året før.
- Så er man klar over vi sådan set nok skal "se at få fingeren ud", og få styr på klimaindsatsen og klimaporblemerne.
Derfor har vi lavet den nye hjemmeside, og jeg glæder mig til at se hvad I har fundet på, sagde ministeren til afslutning.
Elevernes projekter
Efter velkomsttalerne gik ministeren med rundt og så de projekter som 9. B på Kingeskolen har arbejdet med de sidste par
dage, med udgangspunkt i den nye hjemmeside.
Her talte han blandt andre med Kenny og Alexander, der havde valgt at lave en projekt om Albedo-effekten.
- Vores projekt handler om at sne og is reflekterer solens stråler og varme bedre end vand. Så jo mere og hurtigere isen

13

smelter, jo varmere bliver kloden, foræller Alexnder.
Både Kenny og Alexander er glade for det nye site, som de helt sikkert kan bruge som inspiration i deres undervisning.
- Det er skrevet i et letforståeligt sprog, og indeholder mange informationer, siger Kenny.
Læs mere om Albedo-effekten.

Kenny og Alexander fortæller om Albedo-effekten.
Et andet projekt handler om "Isbjørn på tynd is". Det står Sille, Katrine, Kristine og Trine for.
De har med projektet fokuseret på havisen der hastigt forsvinder, og hvilken betydning det får for levevilkårene for et af
jordens største pattedyr, Isbjørnen.
Læs mere om havisen.

Sille, Katrine, Kristine og Trine fortæller Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard om Isbjørnen, og dens
ændrede levevilkår.
Foto: KEJE.
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Tøndeslagning, savsmuld og dieselos!!!
Kom til opstart af Sillebro Ådalsprojekt
Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune indbyder til opstartsarrangement
søndag den 10. februar kl. 10 på Ådalsvej/Ågade
Det er fastelavns søndag, tag børnene og resten af familien med til tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao.
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgsformand Morten Skovgaard og formand for Frederikssund Forsyning Jens Ross
Andersen vil byde velkommen, hvorefter der vil være demonstrationer med store skovningsmaskiner.
Kom med ud og se de larmende maskiner, og hør om de kommende aktiviteter i ådalen.
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Sillebro Ådalsprojektet er et kombineret natur- og klimatilpasningsprojekt der skal forhindre at Frederikssund midtby bliver
oversvømmet af store regnmængder.

Samtidig med klimatilpasningen vil ådalen blive åbnet meget mere op og naturen i området vil få bedre vilkår. Sillebro Å
bliver genslynget, så ørreder og smådyr igen kan formere sig i åen. Der vil blive langt bedre adgang til ådalen med nye
stier, broer, ny sti til Vinge og en mængde andre rekreative tiltag.
Men inden vi kan nyde en "ny" ådal skal vi gå så grueligt meget igennem med byggerod, mudder og store maskiner. Du
kan høre om projektet og tidsplanen og møde entreprenøren, Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning.
Vi glæder os til at se jer
Troels Karlog
Rasmus Dyrholm
Skovfoged
Civilingeniør
Byggeri og Natur
Telf. 88 88 72 00
Torvet 2, 3600 Frederikssund
rdyrh@frederikssundforsyning.dk
47 35 10 00
Tkarl@frederikssund.dk
www.frederikssund.dk
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Hjertestarter på Rådhuset
Frederikssund Kommune har anskaffet en hjertestarter, der hænger offentligt tilgængeligt uden
for Rådhuset på Torvet i Frederikssund.
- Vi har med vilje hængt den frit tilgængeligt, da der altid opholder sig mange mennesker
på Torvet. Og der er ingen der siger uheldet lige er ude inden for Rådhusets åbningstid,
fortæller Niels Wassileffsky, som er teknisk servicemedarbejder ved Frederikssund Kommune.
Selv om kommunen samtidig med anskaffelsen har besluttet at sende 16 medarbejdere på
kursus i at anvende den, så er den altså ikke møntet kun på kommunens eget personale.
- I virkeligheden er den også så enkel at anvende, at det ikke bør kræve nogen uddannelse,
siger Niels Wassileffsky.
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Niels Wassileffsky ved kommunens nye hjertestarter.
Hvad er en hjertestarter?
En hjertestarter er et apparat der kan "genstarte" hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem
brystkassen.
Hjertestarteren kaldes også en defibrillator eller en AED, som er forkortelsen for Automatisk Ekstern Defibrillator.
Hjertestarteren består af selve maskinen og to elektroder. Gennem elektroderne kan hjertestarteren aflæse hjertets
elektriske rytme og vurdere om der skal afgives stød. Derfor er det vigtigt at du placerer elektroderne rigtigt.
Hele vejen gennem processen fortæller hjertestarteren hvad du skal gøre. For eksempel hvordan du sætter elektroderne
rigtigt på, hvornår den tilskadekomne må berøres, og om du skal trykke på den knap der udløser stødet.
En kamp mod uret
Når en person får hjertestop begynder en kamp mod uret. De første minutter er livsvigtige. Og mange menneskeliv kan
reddes hvis du udnytter minutterne rigtigt: Ringer 1-1-2, starter hjertelungeredning, og får hentet en hjertestarter.
Ved et hjertestop begynder hjertet som regel at flimre, fordi de elektriske signaler i hjertet løber løbsk. Det bevirker at
hjertet ikke længene kan pumpe blod og ilt rundt i kroppen.
Et elektrisk stød med en hjertestarter vil ofte kunne få hjertet til at slå igen. Og jo tidligere i forløbet stødet gives, jo større
er chancen for at personen overlever.
Chancen for succesfuld hjertestart falder med ca. 10 procent pr. minut.
Kilde: hjertestarter.dk
Foto: KEJE.
2013 2
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Kommunen giver sundheden er skub fremad
Ny sundhedsundersøgelse giver Frederikssund Kommune detaljeret viden om borgernes sundhedstilstand, og dermed et
stærkt grundlag for at gøre borgerne sundere.
"Hvordan har du det? " er navnet på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhed og
sygdom blandt voksne danskere. Det er tredje gang Danmarks hidtil største undersøgelse
gennemføres og med den i hånden kan Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab
planlægge fremtidige behandlingstilbud og forebyggelsesindsatsen. På den måde sikrer
Frederikssund Kommune, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene.
I disse dage vil spørgeskemaet "Hvordan har du det?" dumpe ind ad brevsprækken hos 2.450
borgere i Frederikssund Kommune.
Sammen med cirka 95.000 andre tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden og godt
300.000 borgere i hele Danmark bliver de bedt om at svare på et spørgeskema om netop deres
sundhedstilstand.
Målet med undersøgelsen er, at målrette de tilbud vi har i sundhedsvæsenet, så vi kan
planlægge bedre og imødekomme de helt konkrete behov der er. Desuden kan undersøgelsen fungere som et redskab til
at følge udviklingen i borgernes sundhed over tid. På sigt vil det betyde øget livskvalitet for mange mennesker.
Udvalgsformand: Med svarene kan vi hjælpe flere
I Frederikssund Kommune er vi ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er at kende borgernes sundhedstilstand.
- Vi ser meget frem til at få et billede af sundhedstilstanden anno 2013 i Frederikssund Kommune, så vi kan vurdere hvor
vi skal lægge vores kræfter i sundhedsindsatsen. Resultaterne fra denne undersøgelse vil være med til at danne grundlag
for arbejdet. Hvis vi skal kunne hjælpe borgerne og målrette forebyggelsesindsatsen, er det utroligt vigtigt, at borgerne
tager sig tid til at svare på spørgeskemaet. Med en stor bunke svar i hånden kan vi målrette indsatsen til dem, der har det
største behov, lyder det fra Tina Tving Stauning, udvalgsformand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Store forskelle i kommunerne
Det er ikke første gang, at regionen sammen med kommunerne undersøger borgernes sundhedstilstand, og de tidligere
undersøgelser fra 2008 og 2010 viste, at der var store sociale forskelle i borgernes sundhedstilstand i de 29 kommuner i
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Region Hovedstaden. Hvilke risikofaktorer belaster vores sundhed? Hvordan er udbredelsen af dem i forskellige
befolkningsgrupper og i kommunen? Forskellen mellem dem, der er sunde og lever godt og længe, og dem der ikke gør,
bliver stadig større. Denne kortlægning af borgernes sundhed bliver allerede brugt flittigt. Både i sundhedsarbejdet i
kommunerne og regionen, men også som grundlag for ny forskning.
I Frederikssund Kommune viste resultaterne, fra sidste sundhedsprofil blandt andet, at vi har flere rygere end i de andre
kommuner i regionen. En meget stor andel af rygerne ønsker til gengæld at stoppe og ca. halvdelen ønsker at få hjælp til
dette.
Vi kunne også se, at vi har en stor andel af svært overvægtige sammenlignet med andre af regionens kommuner.
- Resultaterne er blevet brugt til at planlægge indsatsen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Vi har blandt andet
opgraderet vores tilbud om rygestop, til at indeholde flere tilbud ligesom der også er oprettet et nyt tilbud "Et lettere liv",
som skal hjælpe til vægtstop. Det har været et yderst nyttigt redskab for os, og vi ser derfor frem til den tredje
undersøgelse, som kan give os et endnu bedre grundlag at arbejde ud fra, siger Ældre- og Sundhedschef Birte
Sonnenborg Grothe.
Indeholder spørgsmål om vaner og sundhed
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om borgernes sundhed og trivsel, om dagligdagen og sundhedsvaner. Sammen
med data fra de centrale registre om fx kontakter til sundhedsvæsnet, tegner undersøgelsen et meget detaljeret billede af
borgernes sundhed.
- Alt for mange mennesker bliver i dag ramt af sygdomme, som kan forebygges og dermed undgås. Sidste undersøgelse
fra 2010 viste, at kun 16 procent af borgerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i relation til rygning, alkohol,
bevægelse og mad. Ved at opnå ændringer i borgernes vaner vil der være stor gevinst at hente i forhold til sundhed og
velvære. De fleste borgere ved godt, hvad der giver en sund livsstil, men undersøgelserne fra både 2008 og 2010 viste, at
borgerne i deres travle hverdag kan have svært ved at overholde de sunde leveregler. Derfor skal vi arbejde på at skabe
sunde rammer for borgerne, så det sunde valg også bliver det nemme valg, siger Charlotte Glümer, professor fra Region
Hovedstadens Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed.
- Spørgeskemaundersøgelsen giver et klart billede af, hvad det er, der gør danskerne syge, og den viser, hvordan trivsel,
sundhed og sygdom hænger sammen med for eksempel uddannelse, og hvor man bor. Derfor er det helt afgørende for
undersøgelsen, at borgerne svarer på spørgeskemaet, siger Kirstine Magtengaard Robinson, Projektleder for
Sundhedsprofilen på Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed.
Svarene i undersøgelsen er beskyttet af lov om behandling af personoplysninger, hvilket betyder, at de bliver behandlet
fortroligt, og at ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.
Yderligere information
Sundhedskoordinator i Frederikssund Kommune, Louise Barkan Staal, tlf. 47 35 22 53
Kirstine Magtengaard Robinson, projektleder, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed tlf. 38 63 42 48
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
2013 2
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Olympisk guld til lokal atlet
Ved de netop overståede Special Olympics World Winter Games i Sydkorea lykkedes det for den 41årige Slangerup-skiløber, Charlotte Søgaard, der repræsenterer TEAM2010 fra Frederikssund, at
vinde guld i 500 m. sprint samt sølv i 2,5 km fristil.
I sprint-disciplinen kom Charlotte i mål i tiden 5 min og 52 sek - lige nøjagtig et sekund hurtigere end
nr. 2, Lynn Streitz fra Luxemborg, og jublen var stor blandt de fremmødte danskere.
Iflg. Jonas Hviid, der er idrætskonsulent ved Frederikssund Kommune, har Charlotte trænet hårdt op
til legene med blandt andet træningslejr i Norge. Derudover har hun det sidste halvandet år forbedret
grundformen på Idrætsskolen for udviklingshæmmede i København.
Foto: DHIF.

2013 2

9

Tryllerier på Børnebiblioteket
Kom og oplev ren magi og trylleri på alle fire børnebiblioteker i Skibby, Slangerup, Jægerspris og
Frederikssund i vinterferien.
JensTryl, alias lokale Jens Bjørn Andersen, udfører de mest forrygende trylletricks. Lad dig opsluge
af hvad JensTryl også kan med kort, tryllestav, tørklæder osv. Han vil udføre de mest forrygende
trylletricks for alle børn - og voksne.
14. og 15. februar
JensTryl optræder torsdag den 14. februar kl. 11 på Frederikssund Børnebibliotek og samme dag kl.
12.30 på Skibby Bibliotek.
Fredag den 15. februar optræder han kl. 11 på Jægerspris Bibliotek og kl. 12.30 på Slangerup
Bibliotek.
Det er gratis at opleve trylleri og magi i vinterferien, men husk at bestille billet på 47 31 25 25 eller gå
på biblioteket og tilmeld dig, så du er sikker på at få en plads.
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11 Opkrævning for renovation i 2013
Fra i år sker der flere ændringer i forhold til opkrævningen for renovation.
Fremover kommer regningen for renovation fra Frederikssund Kommune, og vil kun omhandler renovation.
På grund af ændringerne skal du være opmærksom på at du selv skal tilmelde regningen til Betalingsservice.
Vi udsender regninger to gange årligt i februar og i august, og regningen bliver sendt til ejeren af ejendommen.
Af regningen fremgår den adresse og det ejendomsnr. som den vedrører.
Hvis der har været ændringer i renovationsforholdene på din ejendom i løbet af 2012, vil du desuden få en årsopgørelse
for 2012 fra Frederikssund Forsyning.
Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte affaldskontoret på 47 35 23 50.
På Min affaldsplan kan du se hvad der er tilmeldt af materiel på din ejendom, og hvornår det bliver tømt.
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18 Kommuneplan i offentlig høring
Frederikssund Byråd har godkendt forslaget til ny kommuneplan som nu fremlægges i offentlig høring.
Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år. I kommuneplanen
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kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. orientere sig om mål og
regler for arealanvendelsen.
Kommuneplanen sætter fokus på værdierne udvikling, landskab og bæredygtighed.
Planen fastsætter mål for kommunens udvikling, og den indeholder bestemmelser
for hvor og hvordan der kan bygges boliger, erhverv, butikker og for varetagelse af
beskyttelsesinteresser og benyttelse i det åbne land - for eksempel landskabelige,
kulturhistoriske og biologiske interesser. Kommuneplanen indeholder blandt andet
udlæg af nye byområder, reviderede beskyttelsesområder for landskab på baggrund
af en landskabsanalyse og udpegning af nye vindmølleområder.
Kommuneplanforslaget er i offentlig høring i ti uger i perioden den 19. februar til den
30. april 2013.
Frederikssund Kommune vil gerne høre borgeres, foreningers og erhvervslivets
synspunkter på kommunens udvikling og arealanvendelse. Der afholdes et
borgermøde om planen den 3. april 2013 på Frederikssund Gymnasium. Der
afholdes desuden tre borgermøder om vindmøller den 26. februar og den 5. og 7.
marts 2013.
Kommuneplanforslaget kan ses på bibliotekerne samt her på hjemmesiden. Læs
mere om kommuneplanen, og find ud af hvordan du giver din mening til kende.
Se Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025
Se den tilhørende Miljøvurdering
Se den digitale annonce (rettet den 12. marts 2013)
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18 Musikalsk legestue på Frederikssund Børnebibliotek
Tag hul på foråret med fuld musik lørdag den 23. februar kl. 10.15-11.00.
Frederikssund Bibliotekerne præsenterer denne formiddag en kær gammel kending, nemlig
musikpædagog Dan Johnsen. Alle børn mellem tre og seks år og deres voksne inviteres til Musik og
Leg i Bibliotekssalonen med indgang fra gågaden. Kom, syng og spil sammen med Dan og andre
musikglade børn og deres voksne.
Der bliver rig lejlighed til at slippe den indre dansemus løs når sange og dans kombineres med lege
og spil på musikkuffertens instrumenter.
Tilmelding er nødvendig da der er begrænset plads. Ring til Frederikssund Bibliotek på 47 31 25 25
og kom på deltagerlisten.
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19 6.014 gode gerninger og 150.000 kroner til Afrikas børn
Op til Danmarksindsamlingen den 8. februar lavede børnene i Frederikssund Kommune hele 6.014 gode gerninger, og
afleveret dem på et af vores fire børnebiblioteker. På Skibby Bibliotek blev der afleveret 524 gode gerninger, i
Jægerspris 346 gode gerninger, i Slangerup kom de helt op på 2.308 gode gerninger, og på børnebiblioteket i
Frederikssund blev der sat rekord med ikke mindre end 2.836 rigtig gode gerninger!
Over alt i kommunen vejrede de gode gerninger på tørresnore der slet ikke kunne bære alle de mange afleverede A4-ark.
Det var et imponerende skue.
Mange børn og mange skoler og institutioner har været en flot hjælp til at nå det høje antal gode gerninger.
Lindegårdsskolens 5. B har for eksempel afleveret 975 gode gerninger, og 23 børn fra Børnehuset Troldhøj har været forbi
beboerne på plejehjemmet Solgården og sunget, og én har hjulpet sin ven med at blive glad igen :-) Se sådan skal det
bare gøres, når det er allerbedst.
2. A på Lindegaardskolen kom med 350 stk., og der er blevet gjort rent, støvsuget og tømt opvaskemaskine til den store
guldmedalje, og andre har været i gang med at give massage og lave pandekager. Opfindsomheden har været stor for at
lave gode gerninger, og dermed blive en del af den store Danmarksindsamling.
150.000 kroner fra LEGO-fonden
Hele formålet med indsamlingen af de gode gerninger var at bidrage til Danmarksindsamlingen den 8. februar. For hver
god gerning gav LEGO-fondet nemlig 25 kroner.
Alle de mange gode gerninger blev derfor talt på Frederikssund Bibliotekerne, og de 6.014 gode gerninger giver et samlet
beløb på 150.350 kroner til Danmarksindsamlingen.
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19 Hva' ka' du?
En forrygende og sjov talentkonkurrence med flotte præmier for unge mellem 9 og 15 år løber af stablen i Kulturhuset
Rejsestalden lørdag den 15. juni 2013 kl. 11-15 på gårdspladsens scene.
Her kan du optræde inden for kategorierne sang, dans, gøgl og poesi. Har du mod og lyst til at stille op i
talentkonkurrencen "Hva' ka' du" så tilmeld dig til Rejsestalden på alind@frederikssund.dk inden den 15. maj. Der er
begrænset deltagerantal så skynd dig!
Kom som en gruppe eller blot dig selv. Indslaget må højst vare tre minutter, og du er velkommen til at indspille musik til din
sceneoptræden, og tage den med på en CD. En skarp dommerkomité bedømmer dagens indslag på scenen. Mød op og
få en sjov dag sammen med familie og venner.
Arrangementet er en del af Frederikssund Kommunes Kulturpasprojekt for 4. klasserne, men alle unge mellem 9 og 15 år
kan deltage.
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19 Hjælp til at blive digital
Bibliotekerne udbyder i nærmeste fremtid kurser i både borger.dk, NemID og Apps til børn.
Apps til børn
Vil du have fif til nogle af de sjoveste, mest udfordrende og lærerige spil, og mangler du som forældre eller bedsteforældre
input til hvad du skal downloade til din iPad/tablet? Så kom ned og få inspiration på Frederikssund Bibliotekerne - og tag
gerne børnene med.
Ved de to introduktioner kommer I til at se på spil for børn i alderen 0-3, 3-5 og 5-8 år til både iPad og Android tablet.
De to introduktioner finder sted onsdag den 6. marts kl. 17.00-18.00 i Frederikssund, og onsdag den 10. april kl. 17.0018.00 i Skibby.
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Husk tilmelding senest tre dage før. Der er plads til max. 15 deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle
princippet på 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
NemID og borger.dk
Hvis du bøvler lidt med at bruge borger.dk og dit NemID, så er der også hjælp at hente på Frederikssund Bibliotekerne. De
tilbyder nemlig fem minikurser, hvor de viser lidt om brugen af NemID og de digitale selvbetjeningsmuligheder på
borger.dk og kommunens egen hjemmeside.
Der deltager personale fra Borgerservice.
De fem dage du kan tilmelde dig er:
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00-11.30 i Frederikssund
Tirsdag den 12. marts kl. 10.00-11.30 i Skibby
Tirsdag den 19. marts kl. 10.00-11.30 i Jægerspris
Tirsdag den 16. april kl. 14.00-15.30 i Frederikssund
Tirsdag den 23. april kl. 10.00-11.30 i Slangerup
Også her skal du huske at tilmelde dig senest tre dage før, og der er plads til max. 15 deltagere. TIlmelding sker på 47 31
25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.

Foto: KEJE.
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19 Nedrivning af bro over J.F. Willumsens Vej
Gangbroen over J.F. Willumsens Vej blev tirsdag den 5. februar påkørt af en lastbil. Broen har taget så meget skade, at
den er blevet spærret for passage fra den overførte sti.
Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på J.F. Willumsens Vej, vil rive broen ned i perioden fra søndag aften den 24.
februar til senest fredag morgen den 1. marts. Arbejdet vil udelukkende blive foretaget aftner og nætter, således at
trafikken på J.F. Willumsens Vej berøres mindst muligt.
Se Pressemeddelelsen fra Vejdirektoratet
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20 Skub i hjemmeplejen
Syv nye el-cykler styrker sundheden og bringer medarbejdere hurtigere frem.
Regn og blæst tog ikke modet fra hjemmeplejens og hjemmesygeplejens medarbejdere, da de mandag den 18. februar
var mødt op hos cykelhandleren for at hente syv spritnye el-cykler. Der blev smilet ved tanken om, hvor let og hurtigt man
nu kan komme rundt til borgerne og samtidig få frisk luft og motion.
Cyklerne skal bruges på de ruter, hvor det giver en tidsmæssig besparelse - en besparelse, der i sidste ende kommer
borgerne til gode. For eksempel er det visse steder hurtigere at bruge områdets stisystemer frem for at køre udenom i bil,
og i det nære byområde betyder cyklen, at man sparer tid på at holde i kø og at finde parkering.
Den store sidegevinst er, at Ældre og Sundhed sparer indkøb og drift af en tjenestebil, hvilket i sidste ende er til gavn for
miljøet.
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Social- og sundhedsassistent Anne Hahnefeldt Leth, gruppeleder Annette Friis, udvalgsformand Tina Tving Stauning og
direktør Signe Bohm.
Signe Bohm, der tiltrådte som direktør for Velfærd, Sundhed og IKT den 1. februar, var mødt op sammen med
udvalgsformand Tina Tving Stauning for at opleve de første tråd i pedalerne.

Områdeleder Annette Mårtensson, udvalgsformand Tina Tving Stauning, afdelingsleder Marianne Petersen,
sygeplejerske Carina Drewsen, social- og sundhedshjælper Irene Christiansen, gruppeleder Annette Friis, social- og
sundhedsassistent Anne Hahnefeldt Leth.
- Og Tina Tving Stauning trådte til, da den sidste cykel manglede en rytter, og så gik det derudaf.
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Gruppeleder Annette Friis får hjulene til at rulle.
Foto: kaars
2013 2

22 Har du en sulten ko?
Græssende dyr giver bedre naturpleje i Frederikssund
Frederikssund Kommune udbyder 50 ha strandeng og enge til afgræsning med kreaturer, får eller heste på to lokaliteter i
Frederikssund.
Naturplejen skal sikre de lysåbne naturarealer ved sygehuset og på strandengene ved Græse Å.
Afgræsning af naturarealer er den bedste form for pleje for vegetationen og fuglene langs fjorden.
Se udbudsteksten og udkast til kontrakt
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26 Ny myndighed overtager udbetaling af boligstøtte og pension
Fra den 1. marts 2013 er det ikke længere Frederikssund Kommune, men den nye offentlige myndighed Udbetaling
Danmark, som udbetaler boligstøtte, folkepension og førtidspension.
Du får dine penge som du plejer.
Ansøg eller læs mere om

boligstøtte

folkepension

førtidspension
På siderne på borger.dk kan du

udfylde og sende ansøgninger

få svar på de mest almindelige spørgsmål

give besked, hvis din indkomst ændrer sig
Fra den 1. marts kan du også ringe til Udbetaling Danmark om boligstøtte på telefon 70 12 80 63, og om folkepension og
førtidspension på telefon 70 12 80 61.
Hjælp og vejledning
Hvis du ikke har mulighed for at ringe eller for at betjene dig selv på nettet, kan kommunens Borgerservice på Rådhuset
hjælpe dig - også efter den 1. marts.
Tilkendelse og tillæg bliver i kommunen
Vær i øvrigt opmærksom på at det efter den 1. marts 2013 stadig er Frederikssund Kommune som tilkender
førtidspension, og det er også kommunen der udbetaler helbredstillæg og personligt tillæg til pensionister.
Desuden vil kommunen fortsætte med at have ansvaret for lån til beboerindskud.
Varmetillæg og ældrechecken vil derimod blive udbetalt af Udbetaling Danmark fra marts 2013.
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27 Der bliver larm i gaden i Frederikssund
Torsdag den 28. og fredag den 29. februar larmes der på Ågade, Bonderupvej og Åbjergvej
I de sidste 14 dage har entreprenøren, Hededanmark, der udfører projektet i Sillebro Ådal, fældet og tyndet.
Alle træerne er kørt sammen i store bunker, og ligger ud til Ådalsvej og ved Bonderupvej.
Torsdag starter Hededanmark på at flishugge træet, og kører det til et kraftvarmeværk på Sydsjælland.
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Dette arbejde støjer, og der vil være kørsel med lastbiler med containere i tidsrummet fra kl.
7.00 til 17.00.
Torsdag og fredag er det de bunker der ligger ud til fast vej der vil blive flishugget. De
bunker der ligger i Ådalen bliver flishugget senere.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Skovfoged Troels Karlog, Byggeri og
Natur.
tkarl@frederikssund.dk
47 35 23 38 / 20 30 25 50
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28 Stafet For Livet Frederikssund søger frivillige
Stafet For Livet er et projekt som drives af frivillige, og som giver mulighed for at gøre noget aktivt i kampen mod kræft.
Stafet For Livet bliver afholdt i Frederikssund i 2013 for første gang. Arrangementet løber af stablen lørdag den 14.
september kl. 10.00 og slutter søndag den 15. september kl. 10.00 ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
Det er et projekt under Kræftens Bekæmpelse, og formålet er at samle midler ind til bekæmpelse af kræft.
Stafet For Livet er også et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle der
er berørt af kræft.
Der er brug for flere frivillige
En gruppe frivillige er allerede i fuld gang med at planlægge Stafet For Livet i Frederikssund, men projektet mangler stadig
frivillige.
Stafet For Livet Frederikssund søger en tovholder for sponsorgruppen. Som tovholder vil du indgå i tæt samarbejde med
en masse engagerede mennesker. Din opgave er at klæde sponsorgruppens medlemmer ordentlig på til at kontakte folk
fra forskellige netværk, institutioner og virksomheder, og få dem til at give et bidrag og støtte op om Stafet For Livet.
Stafet For Livet søger frivillige medlemmer til holdgruppen. Holdgruppens opgave er at rekruttere hold til Stafet For Livet,
og på selve dagen står holdgruppen for at motivere, hjælpe og informere de mange hold. Holdgruppen har en tovholder.
Udover frivillige til planlægningen af stafetten, mangler der også frivillige som kan hjælpe med praktiske opgaver under
stafetten.
Hvis du har spørgsmål til Stafet For Livet Frederikssund eller er interesseret i at blive frivillig, kan du læse mere om Stafet
For Livet på www.stafetforlivet.dk eller på Facebook. Du skal søge efter Stafet For Livet - Frederikssund.
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Kontrol med uberettigede ydelser
Frederikssund Kommunes Kontrolenhed arbejder målrettet med at kontrollere bedrageri, således at der ikke uberettiget
modtages offentlige ydelser.
Kontrolenheden består af to medarbejdere, som netop har udarbejdet en rapport for 2012.
Rapporten viser

at der er i løbet af året er indgået 113 nye sager

at 65 % af disse sager kommer fra kommunale medarbejdere der i deres arbejde bliver opmærksom på et eventuelt
misbrug

at 30 % af sagerne opstår ved at borgere retter henvendelse om andre borgere

at 5 % af sagerne skyldes henvendelser fra Politi, Skat eller andre kommuner

at der er færdigbehandlet 87 sager, hvoraf fire blev anmeldt til Politiet, da der er tale om socialt bedrageri af grov
karakter

at kontrolindsatsen fremadrettet kan spare mere end to millioner kroner årligt.
Ved indgangen til 2013 arbejder Kontrolenheden med 125 sager, og det primære arbejde i Kontrolenheden er fortsat

at medvirke til at hindre misbrug af offentlige ydelser

at klarlægge forløb, hvis der er sket misbrug

at opkræve uberettiget udbetalte ydelser

at indgive politianmeldelse
Kontrolenheden vil også have fokus på det virksomhedsrettede arbejde - ligesom dobbeltforsørgelse vil være et
indsatsområde sammen med bla. SKAT.
Mistanke om at personer modtager uberettigede ydelser kan anmeldes på kommunens hjemmeside.

2013 3

4

Lang åbningstid og bøger er vigtigst
1.352. Så mange besvarelser modtog Frederikssund Bibliotekerne, da de i november 2012 gennemførte en
spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt udvalg af bibliotekets brugere over 15 år.
Det tal er man fra bibliotekernes side rigtig godt tilfreds med, og der er grund til at være mindst lige så tilfredse med
resultatet af besvarelserne. Undersøgelsen viser nemlig en samlet brugertilfredshed på 94 %, og at 99 % forventer at
bruge biblioteket i fremtiden. Næsten lige så mange - nemlig 96 % - mener biblioteket har værdi for samfundet.
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Størt tilfredshed er der at spore på lokalbibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup, mens brugerne af Frederikssund
Bibliotek er lidt mindre positive.
Fire brugergrupper
Segmentering af brugere er en metode til at gruppere brugere, der har ensartede karakteristika som fx alder, uddannelse,
hjemmeboende børn etc.
I rapporten foretages en segmentering af brugerne i fire store grupper:
Børneforældre 41 %
Funktionæren 31 %
Senioren 17 %
Uddannelsessøgende 11 %
Flere andre biblioteker har deltaget i undersøgelsen, så rapporten indeholder også en sammenligning af de deltagende
biblioteker.
Bedre til det digitale
På de fleste områder ligger Frederikssund Bibliotekerne på linje med de øvrige biblioteker, men på et område adskiller
Frederikssund sig fra de øvrige: brugernes tilfredshed med det digitale bibliotek, hvor de uddannelsessøgende er markant
mere tilfredse i Frederikssund, og såvel funktionærer som børnefamilier er lidt mere tilfredse.
Med hensyn til fremtidigt brug af biblioteket vurderer alle fire segmenter en højere grad af sandsynlighed for at de vil bruge
biblioteket i fremtiden end sammenligningskommunerne.
Hvad interesserer brugerne?
De fire segmenter vægter det at låne bøger og udvidet åbningstid markant højere end andre tilbud. Nummer tre og fire på
listen er der også enighed om: det er vigtigt at kunne låne e-bøger, musik på CD og DVD film.
De forskellige segmenter udtaler sig desuden om hvad der kan øge deres brug af biblioteket. Der er enighed om at
længere åbningstid på Frederikssund Bibliotek og flere nye bøger er blandt de vigtigste elementer. Men også muligheden
for at downloade lydbøger og e-bøger samt kortere ventetid på materialer er blandt topscorere.
Børnefamilierne vægter dog arrangementer og workshops højere end at få materialerne hurtigere, og seniorerne vægter
overskuelig indretning højere end at kunne downloade bøger.
Initiativer på vej
Frederikssund Bibliotekerne har allerede sat flere ting i værk for at kunne imødekomme ovennævnte.
Der vil være øget fokus på indkøb af bøger til voksne, så der vil blive indkøbt flere af de efterspurgte titler.
Desuden er der foretaget en ændring af indkøbsprocessen, så bøgerne fremover vil komme hurtigere frem til lånerne.
I en forsøgsperiode på to måneder vil biblioteket øge loftet for download af lydbøger og e-bøger markant for at
imødekomme dette forslag. Det vil blive fulgt nøje for at kunne vurdere, om det også kan ske fremadrettet. Og
Frederikssund Bibliotek har allerede i efteråret øget åbningstiden med 9 timers ugentlig selvbetjening.
Rapporten vil nu blive gennemgået nøje for at vurdere, hvor biblioteket i øvrigt kan omprioritere i forhold til brugernes
kommentarer.
Læs hele rapporten.
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Gangbro over J.F. Willumsens Vej
Gangbroen over J.F. Willumsens Vej ved museet er på grund af skader ved påkørsel nedtaget af Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet har bestilt ny bro, og levering forventes sidst i august 2013.
På det tidspunkt vil det igen blive nødvendigt med en trafikomlægning, der vil blive varslet på stedet.
Her på kommunens hjemmeside vil der blive givet information om tidspunkt for arbejdet og trafikomlægning.
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Neuropædagogisk konference 24. april 2013
For medarbejdere indenfor handicap- og psykiatriområdet
Frederikssund Kommune har - som en del af udmøntningen af den politisk vedtagne Handicapplan for 2009 - 2013 fokuseret på optimering og igangsættelse af neuropædagogiske tiltag indenfor fagområdet for voksne borgere med
funktionsnedsættelser.
Flere hold af medarbejdere i Dag- og døgnafdelingen har været på neuropædagogisk efteruddannelse, og deltager
efterfølgende i netværk på tværs af arbejdspladser med henblik på implemetering og udvikling af den neuropædagogiske
tilgang - til gavn for den enkelte borger.
Som et nyt tiltag har flere medlemmer af netværket arrangeret en neuropægagogisk konference til afholdelse i foråret
2013.
Vi synes i arbejdsgruppen at det hold af oplægsholdere vi har samlet, hver især kan bidrage til en øget forståelse for den
kompleksitet der møder en fagperson, når man vælger neuropædagogikken som referenceramme i sit arbejde.
Det er vores intention at konferencen skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed, og lægger ud med at invitere
kolleger både fra egen organisation og kolleger fra andre kommuner, der ligesom os har interesse i hjerneprocesser - og
hvordan viden om disse kan optimere vores fagprofessionelle indsats.
Program for Neuropædagogisk konference 24. april 2013
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71 nye parkeringspladser på Frederikssund Station
Frederikssund Kommune har, i samarbejde med DSB, etableret en ny parkeringsplads ved Frederikssund Station i
forlængelse af den eksisterende parkeringsplads. Der er plads til 71 biler på det nye parkeringsareal.
Den nye parkeringsplads bliver indviet af formanden for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Morten Skovgaard den 15.
marts kl. 14.00.
Formålet med at udvide antallet af parkeringspladser tæt ved stationen er at forbedre parkeringsforholdene for de mange
pendlere der ankommer til stationen i bil, og ønsker at rejse videre med bus eller tog.
Det er anden gang inden for få år, at Frederikssund Kommune og DSB udvider antallet at P-pladser ved stationen. I 2011
blev parkeringsforholdene ved den eksisterende P-plads optimeret ved hjælp af skiltning og afmærkning. Det gav den
gang plads til yderligere 35 P-båse.
Det viste sig dog efter kort tid at udvidelsen på 35 pladser langt fra var nok til at dække det aktuelle parkeringsbehov.
Derfor gik Frederikssund Kommune hurtigt i dialog med DSB om muligheden for at udvide antallet af P-pladser ved
stationen yderligere.
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DSB var meget positive over for ideen, og har bidraget med 900.000,00 kroner til projektet, der i alt har kostet 1,8 mio.
kroner. Med de 71 nye p-pladser er der nu i alt 332 p-pladser ved Frederikssund Station.
Ud over forbedrede forhold for de borgere der kombinerer bilen med kollektiv trafik, har Frederikssund Kommune og DSB
også skabt bedre forhold for dem, som vælger at tage cyklen frem for bilen hen til stationen.
I 2011 blev cykelparkeringen på Frederikssund Station udvidet med 200 nye cykelparkeringspladser, og eksisterende
cykelstativer udskiftet. Derudover er der også opsat to cykelpumper.
DSB og den ansvarlige Vejingeniør fra Frederikssund Kommune vil være til stede under indvielsen og svare på eventuelle
tekniske spørgsmål.

2013 3

12 Kommunen inviterer på vindmølletur
Frederikssund Kommune har, som indspark i debatten om planerne om nye vindmølleområder i kommunen, taget initiativ
til en bustur til eksisterende områder med store landvindmøller på Sjælland.
På turen kan borgere og politikere opleve møller på op mod 150 meter, og ved selvsyn vurdere møllernes placering i
landskabet.
Desuden kan man danne sig et indtryk af, hvor meget - eller hvor lidt - møllerne støjer, ligesom man kan få information om,
hvordan processen omkring placeringen af møllerne er foregået.
Busturen finder sted lørdag den 13. april 2013, fra kl. 9:00-14:30.
Oplysning om tilmelding samt det endelige program finder du på www.frederikssund.dk/vind.
Tilmelding skal ske senest den 1. april 2013.
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12 Hjerneskadekoordinator øger trygheden for borgere med erhvervet hjerneskade
Det kan familien Nielsen fra Jægerspris tale med om
For snart 9 måneder siden indtraf katastrofen for familien, da 59 årige Otto Nielsen blev ramt af en blodprop i hjernen.
Fra at være erhvervsaktiv og familiens faste holdepunkt, får Otto en hjerneskade, der i løbet af et døgn lammer hans

højre arm og ben og frarøver ham bevidstheden og sproget.
De følgende måneder er præget af afmagt og stor uvished om fremtiden. Hvad skal der ske? Hvilke muligheder er der
for Far? Kan han komme tilbage på arbejde? Hvad med økonomien?
Familien møder første gang hjerneskadekoordinator, Hanne Brudholm, da Otto skal overgå til ambulant genoptræning.
Indsatsen er koordineret
I samarbejdet med Hanne oplever de at Ottos behov vurderes mere nuanceret og koordineret, og at det får betydning for
den videre rehabiliteringsindsats
"Det giver os tryghed, at vi nu har Hanne", fortæller Ottos hustru Maj-Britt og datteren Mia. Hanne er familiens faste
kontaktperson i kommunen, og de ved at hun arbejder for at sikre den røde tråd i Ottos rehabilitering.
Det går fremad for Otto
Nu kommer Otto rundt ved hjælp af en rollator og kan selv lave kaffe og dække bord. Han har stadig svært ved at finde
ordene, men hverdagslivet med familien har han fået tilbage. "Min mor og far nyder hinandens selskab igen", siger Mia.
Ottos uge er booket med aftaler om træning og møder med talepædagogen. Han mødes også i hyggelige rammer med
andre, der har de samme udfordringer, og ind imellem nyder de et glas vin sammen. Som det seneste er Otto begyndt at
ride.
Vi skal forhindre "huller" imellem de forskellige aktører
Ved at ansætte hjerneskadekoordinator, Hanne Brudholm, er indsatsen overfor borgere med erhvervet hjerneskade blevet
skærpet. "Borgerne skal møde hjerneskadekoordinatoren, allerede mens de er indlagt, og her skal forarbejdet til
rehabiliteringen indledes" siger Hanne Brudholm." "Vi skal forhindre "huller" imellem de forskellige aktører, og vi skal sikre
et bredere og mere nuanceret syn på borgerens behov og muligheder for rehabilitering."
At få en hjerneskade efter en blodprop, indebærer i reglen et længere rehabiliteringsforløb, der involverer flere kommunale
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forvaltninger og ofte også private aktører.
Kommunens ønske om at sikre velorganiserede og koordinerede forløb resulterede i en ansøgning om puljemidler til
etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion, og Hanne Brudholm er ansat i en projektperiode fra april 2012 til
december 2014.
Foto: bgrot
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14 Redning af Ungdomsskolens musical
Frederikssund Gymnasium har med meget, meget kort varsel reddet Frederikssund kommunale
ungdomsskole ud af en penibel situation.
Ungdomsskolen skulle have premiere på deres musical i uge 11, men tirsdag opdagedes en teknisk
detalje, der gjorde det uforsvarligt at bruge Marielystskolens multihal til teater med mange tilskuere.
Gymnasiet tilbød generøst, at forestillingen kan afvikles i den store teatersal der.
Det betyder så til gengæld, at hele projektet bliver rykket til uge 14. "Vi er utroligt lettede" siger
Ungdomsskolen, der håber at publikum finder vej til årets musical "Under uret", selvom spilleugen
bliver rykket.
Under Uret
I år handler musicalen om Hovedbanegården, om alt det der sker i løbet af et døgn det sted. Der er
skoleklasser på udflugt, hjemløse med deres avis, der er elskende, der mødes og skilles, der er travle folk og mennesker,
der tager den med ro.
Man møder en kendt skuespillerinde, man ser burlesque dans, der er en ægte flash mob og rengøringsstomp.
Man får indblik i hvordan der var på stationen for 100 år siden, og der er den vildeste tango. Musicalen hedder meget
sigende "Under uret" - og en bænk har en stor plads i historien.
Alt sammen er kreeret og udtænkt af de medvirkende. Det har været et utrolig kreativt og iderigt team, der har arbejdet
med musicalen siden 1. september 2012.
DSB har været meget venlige og udlånt uniformer og grej. Morten Lynge Christiansen, som har lavet DSB revy gennem 30
år, har været behjælpelig med gode råd og en video er optaget på stationen.
Og der kommer en kendt stemme og indtaler de kald, der jo er kendte på stationen. Det er hende, der er stemmen i
Metroen og i S- togene.
Mange mennesker kender Hovedbanegården som et smukt og spændende og dejligt sted. Det er det første møde med
København, når man kommer ind med 4-toget - og det møde og de drømme, det møde vækker, er nu fastholdt i en smuk
forestilling.
Billetter kan købes på www.Frederikssund-musical.dk, og forestillingen har premiere torsdag den 4 april kl. 19. Der er
forestillinger fredag den 5. april kl. 19, lørdag den 6. april kl. 14 og søndag den 7. april kl. 15.
Download Musicalens flotte plakat.
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18 Musikskolen indtager England
Den hidtil størst anlagte orkesterrejse for Frederikssund Musikskole finder sted i dagene 21.- 24. marts. Turen går til
England, primært Ramsgate, som er Frederikssunds venskabsby.
I alt 50 skal af sted: 44 musikskoleelever mellem 12 og 18 år fra Blæserorkesteret, teenagekoret T drops og
slagtøjsorkestret Percussionation, samt tre af de ældste violinelever, fem lærere og musikskoleleder Gitte Grarup
Store planer og forventninger
Allerede ved ankomsten torsdag deltager Musikskolen i det stort anlagte "Kent Music and the Thanet Rotary Schools'
Prom" i byen Margate som er naboby til Ramsgate. I denne musikfestival deltager 12-14 andre kor, orkestre og bands fra
områdets skoler og musikskoler.
Temaet er "Space" og "A Musical Universe", og Frederikssund Musikskoles elever optræder her bl.a. med nummeret "I
Vow to Thee, My Country" fra Gustav Holsts "Planeterne".
Workshop med engelske elever
Hele fredagen tilbringer Frederikssund Musikskole på The Chatham Grammar School i Ramsgate, hvor de afholder
workshop med skolens elever, og denne workshop munder ud i en time lang koncert om eftermiddagen der slutter med et
stort fællesnummer, Duffys "Mercy", som musikskolelærer Marika Andersen har arrangeret. Koncerten overværes af en
gruppe fra "det officielle Frederikssund", nemlig kulturudvalgsformand Grethe Olsen, Kultur-, idræts- og dagtilbudschef
Paw Holze Nielsen samt kulturkonsulent Elsebeth Kristensen.
Om lørdagen drager Musikskolen til London for at opleve musicalen "Billy Elliot" på Victoria Theatre med musik af Elton
John. Der bliver nok også tid til sightseeing og lidt shopping i London.
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Alle er spændte, og der har været afholdt fællesprøver for alle medvirkende. Lærerne Andrew Cholvat, Jacob Sørensen og
Ian Price ses stående yderst til højre i billedet, og siddende på rækken bag eleverne med de skinnende spilleklare
messinginstrumenter ses lærerne Marika Andersen og Xenia Savery samt musikskoleleder Gitte Grarup, der er korleder
for T drops.
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18 Lukkedage på Skibby Bibliotek
Skibby Bibliotek er lukket lørdag den 23. marts og søndag den 24. marts, både for selv- og personlig betjening.
Årsagen er at hele el-systemet på Fritidscentret skal renoveres, bl.a. den fælles hovedtavle, som biblioteket og centret
deler. Dette kræver at der lukkes helt ned for strømmen i de to dage.
Biblioteket henviser brugerne til at benytte kommunens øvrige biblioteker i denne weekend.
Skibby Bibliotek kan benyttes igen fra mandag d. 25. marts, hvor der er åbent for selvbetjening fra kl. 7.
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18 Gækkegilde på Færgegården
Kom til gratis gækkegilde på Frederikssund Museum, Færgegården og oplev de gamle påskeskikke.
Vær med til gækkede og sjove æggelege, lav dit eget gækkebrev, smag på påskeretter og så har du
også mulighed for at se naturvejlederen slagte et får.
Lørdag den 23. og søndag den 24. marts kl. 11-14 inviterer Frederikssund Museum, Færgegården, til
Gækkegilde med fokus på påskens traditioner.
Hør om påskens traditioner
Hvis vejret er til det, kan du siddende omkring bålet høre fortællinger om påskens oprindelse fra de
hedenske fester til de senere kristne traditioner. Vi fortæller også om hekstro, og gammel overtro
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forbundet med påsken.
Du får også lejlighed til at forsøge dig med æggelege og gækkelege, æggesange, trille æg, puste fjer, æggeløb, skrive
gækkebreve, dekorere æg, farve æg med løgskaller over bål og smage på nogle af påskens madretter.
Slagt et får
Lørdag den 23. marts kl. 12 kan du desuden følge naturvejlederen når han viser hvordan man slagter et får, og fortæller
de spændende historier om fårets uld, fysiologi og fire maver.
Der er gratis entré ved arrangementet.
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19 IT-kufferter til alle daginstitutioner og dagplejegrupper i Frederikssund
Alle børnehuse og dagplejegrupper i Frederikssund får nu en IT-kuffert, som skal styrke muligheden for at eksperimentere,
undersøge og formidle.
En IT-kuffert indeholder bl.a. iPad, projektor, elektronisk mikroskop, mikrofoner, kamera, bærbar PC, elektronisk fotoalbum
og taleklemmer.
Udstyr, som giver mulighed for, at børnene f.eks. kan eksperimentere med mikroskopet og undersøge hvordan forskellige
små dyr lever i vores omgivelser, og fascineres af deres form og udseende. Desuden giver det mulighed for lynhurtig
formidling til forældre via digitale medier.
IT-kufferterne har siden årsskiftet været afprøvet i seks børnehuse og to dagplejegrupper, og resultaterne begejstrer.
En af de positive testbrugere er leder af Børnehuset Solstrålen i Skuldelev, Katrine Løth:
- Børnene er begejstrede over at teknologien er blevet en del af hverdagens lege. Eksempelvis bruger vuggestuebørn
mikroskopet til at undersøge alt inden for rækkevidde: hår, negle, tøj og bamser bliver vendt og drejet, mens de følger
forstørrelsen på PC. Gennem IT i børnehøjde bliver vi inviteret ind i børnenes univers, og deres entusiasme smitter af på
vores pædagogiske kultur. Jeg er glad for at ordningen nu gøres permanent, og at alle de andre institutioner og dagplejen
får samme mulighed, siger Katrine Løth.
Ud over de åbenlyse fordele ved IT-kufferterne, er der også et større perspektiv: Børnenes lyst og evne til at
eksperimentere, søge informationer, være kritiske, analysere og samarbejde styrkes, og ved at gøre IT-udstyret til en
naturlig del af børnenes leg, gøres de fortrolige med digitale medier.
Børns egne spor og ytringer bliver helt anderledes inviteret ind i legen med de digitale medier.
Projektet finansieres af en bevilling fra kommunens Opvækst- og Uddannelsesudvalg på 0,9 mio. kr., og udvalgsformand
Jesper Henriksen ser beslutningen som en naturlig fortsættelse af den hidtidige udvikling:
- Vi har i de senere år satset massivt på IT-udvikling i folkeskolen, og prioriteret det i de årlige budgetlægninger. Vores
folkeskoler anvender derfor IT og digitale medier i hverdagen. En af opgaverne for vores dagtilbud er, at klæde børnene
på til skolegangen, og derfor skal de selvfølgelig også have mulighed for at bringe de digitale medier ind i deres leg i
hverdagen, siger Jesper Henriksen.
De første IT-kufferter er allerede landet, og vil være i alle børnehuse og dagplejegrupper - i alt 51 inden sommerferien.
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19 Kursustilbud til dig med kronisk sygdom
Sætter din sygdom begrænsninger i din hverdag, og oplever du at det påvirker din livskvalitet, så er dette måske noget for
dig.
Lær at leve med kronisk sygdom
Kurset "Lær at leve med kronisk sygdom" starter tirsdag den 16. april 2013, og løber over de følgende 6 tirsdage.
Det foregår på Omsorgscenteret Nordhøj i Skibby, alle dage fra kl. 16.00 - 18.30.
Vi sætter fokus på de udfordringer, som mange oplever, når de lever med en kronisk sygdom, og du får redskaber og
metoder til at få mere ud af hverdagen - og livet!
Kurset er for borgere over 18 år, som lever med kronisk sygdom, eller pårørende til et menneske med kronisk sygdom.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Yderligere information og tilmelding
Læs mere på www.frederikssund.dk
Du kan skrive til sundhedskonsulent Kristine Mortensen på kzmor@frederikssund.dk for information og tilmelding eller

Foto: KEJE.
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ringe på telefon 21 13 44 75.
2013 3

20 CO2-neutral energi i Vinge
Frederikssund Kommunes nye stationsby på S-banen - Vinge - kan forsyne sig selv med CO2-neutral el og varme, og den
bæredygtige energiforsyning kan opbygges, uden at det kræver store investeringer til energi-infrastruktur.
Det er nogle af konklusionerne i det studie af energiforsyningen i Vinge, som Frederikssund kommune offentliggør i dag.
Studiet er gennemført med støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje i samarbejde med en række kommercielle og offentlige
partnere.
I studiet af energiforsyningsløsninger er der undersøgt bruger- og samfundsøkonomi for tre forskellige scenarier for Vinges
energiforsyning - et scenarie med en central fjernvarmeforsyning, et scenarie, hvor hvert enkelt hus har sin egen
selvstændige energiforsyning og endelig en mellemform, hvor der skabes energiløsninger på kvartersniveau - f.eks. for 50
eller 100 huse.
Studiet tager udgangspunkt i at husene i Vinge opføres som lavenergihuse, og viser at forskellige kombinationer af
solfangere, varmepumper og varmeakkumulatorer kan sikre Vinge en bæredygtig energiforsyning.
Både bruger- og samfundsøkonomisk ligger energiløsningerne på nogenlunde samme niveau, uanset om der vælges en
central energiforsyning, en individuel energiforsyning eller en mellemform.
Med mellemformen kan der på sigt bygges en sammenhængende energi-infrastruktur, som kan give stor robusthed
overfor fremtidige udsving i f.eks. energipriser, uden at det kræver store, og dermed risikable, investeringer fra starten.
Frederikssund Erhverv arbejder indenfor projektet Copenhagen Cleantec Cluster med at skabe interesse blandt dansk
erhvervsliv for et udstillingsvindue i Vinge for bæredygtig byudvikling og VE-baserede teknologiske systemløsninger, der
kan fremme danske styrkepositioner med eksportpotentiale.
Vinge er en helt ny stationsby med et tilhørende cleantec-erhvervsområde sydøst for Frederikssund, hvor det forventes at
godt 10.000 indbyggere vil bo, og ca. 4.000 arbejdspladser vil udvikle sig over de kommende 30-50 år.
Et konsortium, ledet af Henning Larsen Architects, er lige nu i gang med at tegne helhedsplanen for byen.
Se rapporten om energi-infrastruktur i Vinge, inklusiv sammenfatning og bilag.
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20 Nyt liv i Thorstedlund
Arbejdet omkring etablering af Frederikssund Kommunes nye Familie- og Ungehus i
bygningerne på Thorstedlund er i fuld gang.
Kommunen købte den tidligere kunsthøjskole Thorstedlund i efteråret, og i første omgang
har Byrådet besluttet at indrette 900 m 2 af de 3.398 m2 bygninger til det nye Famile- og
Ungehus.
Hvad skal huset bruges til?
Familie- og Ungehuset er en del af en omfattende omlægning af indsatsen over for særlig
udsatte unge. En omlægning, der indebærer at færre udsatte unge placeres udenfor
kommunen. Til gengæld skal flere udsatte unge have hjælp til at kunne fungere i deres
nærmiljø, således at de kan opretholde kontakt til familie, venner, fritidsaktiviteter og skole.
Under overskriften "Sociale indsatser i Familieafdelingen" skal der etableres særlige
socialfaglige indsatser overfor udsatte unge og deres familier. Indsatserne bygger på nærhedsprincippet, og at ansvaret
skal tilbage til familien.
Indsatserne i huset vil blandt andre være:

Forebyggende familiesamtaler hvor familier tilbydes samtaler med fokus på hele familien og dennes netværk (øvrige
familie, skole, fritid og venner)

Andre familier vil få tilbudt intensive forløb, hvor familien bl.a. kan kontakte Thorstedlund døgnet rundt pr. telefon

Der vil også være forskellige tilbud om at møde andre med lignende vanskeligheder, og der vil blive etableret
forskellige gruppetilbud (fx pigegrupper, forældregrupper, idrætsgrupper)
Visionen for bygningerne
Visionen for det nye Familie- og Ungehus er at skabe et dynamisk hus for alle opgaver på ungeområdet, og at skabe et
sted hvor opgaverne bliver løst - også på tværs af organisationsskel.
Arbejdet med bygningerne er påbegyndt, og genopbygningen går i gang ugen lige efter påske. Familie- og Ungehuset
Thorstedlund forventes at åbne 1. februar 2014.
Informationsmøde
Frederikssund Kommune vil tirsdag den 16. april kl. 19-21 være vært for et informationsmøde for alle interesserede
borgere i "Pyramidesalen" på Thorstedlund, Græse Strandvej 22.
På mødet vil der være forskellige oplæg om projektet - både om de konkrete planer for bygningerne og om de forskellige
tilbud som huset vil rumme, når det tages i brug.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og kigge sig omkring på de smukke arealer.
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21 Oplev Karen Mukupa i Rejsestalden
Torsdag den 18. april kl. 20.00. giver Karen Mukupa koncert i Vognporten i Kulturhuset Rejsestalden.
I 1990 stod Karen Mukupa sammen med Natasja som en af de første kvindelige rappere på den danske hip hop scene, og
udsendte den 26. marts 2012 et nyt album. Albummet hedder Human og er et naturligt skridt videre i Karen Mukupas
søgen efter sine egne musikalske rødder.
Karen Mukupa er født i Zambia, vokset op i Tanzania, og flyttet til Danmark som 15-årig. Det har sat sit klare præg
på hendes nye album. Det er afrobeat inspireret, uden at glemme den store kærlighed til reggae og hip hop, som Karen
tidligt i sin karriere fik stor succes med. Det er et kompromisløst album der viser at Karen er et naturtalent og at hun kan
stå på egne ben og udfordre søgen efter sin helt egen lyd.
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Ønsker at bygge bro
Jeg har altid haft et stort ønske om at bygge bro mellem min afrikanske og danske baggrund, og synes det er lykkedes
med 'Human', siger Karen Mukupa.
- Den er poppet, men har både noget afrikansk og noget hiphoppet i sig.
- Udover dansk og engelsk, taler jeg også flyende Swahili. Derfor har det været naturligt også at synge på swahili på
albummet.
Netop denne kombination af afro, soul, hip hop og reggae gør hende til en ener på den danske musik scene, og viser en
udadvendt og direkte drivkraft og kærlighed til musikken som man sjældent møder.
Billetprisen til koncerten er 195,- kroner. Læs mere om billetsalget på kulturhusets hjemmeside.
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21 Forslag til lokalplan for Ådalens Skole i høring

Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan nr. 059 for Ådalens Skole.
Skolen skal udbygges og lokalplanen skal blandt andet give mulighed for, at der kan bygges nye klassefløje og en ny hal
med omklædningsfaciliteter.
Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole er fusioneret under det nye navn Ådalens Skole, og skolen skal samles ved
Kornvænget, på den gamle Åbjergskoles område.
Som en del af udbygningen og omdannelsen af skolen skal de eksisterende bygninger renoveres, og der skal opføres 2
nye klassefløje og en ny hal med omklædningsfaciliteter. Ligeledes etableres der en ny parkeringsplads i forbindelse med
hal og sportsbaner.
Se forslag til lokalplan nr. 059
Se den digitale annonce
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21 Apps til små og større børn
Få fif til nogle af de sjoveste, mest udfordrende og lærerige spil. Mangler du som forældre eller bedsteforældre input til,
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hvad du skal downloade til din iPad/tablet, så kom ned og få inspiration på Frederikssund Bibliotekerne - og tag gerne
børnene med.
Vi ser på spil til både iPad og Android tablet for børn i alderen nul til tre år, tre til fem år og fem til otte år. Det sker onsdag
den 10. april kl. 17.00-18.00 i Skibby
Tilmelding er nødvendig på 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk senest tre dage før. Der er plads til max. 15
deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle princippet.

Børn leger med spil på iPad og tablet - her i Børnehuset Solstrålen i Skuldelev.
Foto: KEJE.
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21 Program for vindmølleturen 13. april 2013
Det endelige program for kommunens vindmølletur er færdigt.
Turen forventes at vare ca. 6 timer - fra kl. 9.00 til ca. 14.30.
Se programmet for vindmølleturen den 13. april 2013
Husk at tilmelde dig turen inden den 1. april 2013
Send en mail til planogmiljoe@frederikssund.dk med oplysning om antal deltagere samt navne.
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22 Varslet lockout af folkeskolelærere i Frederikssund Kommune
I forbindelse med forhandling af overenskomst for lærerområdet har Kommunernes Landsforening (KL) varslet lockout for
overenskomstansatte lærere i folkeskolen.
Lockouten kan træde i kraft fra tirsdag den 2. april 2013.
Lockouten omfatter overenskomstansatte lærere, som er medlem af Danmarks Lærerforening - men ikke
tjenestemandsansatte og skoleledere.
Læs om lockouten og dens betydning i dette informationsbrev fra Skoleafdelingen.
Hold øje med skolens hjemmeside og ForældreIntra
Skolelederne på kommunens folkeskoler er i gang med at planlægge hvordan den planlagte undervisning og tilsynet med
eleverne kan gennemføres.
Skoleafdelingen vil sammen med skolelederne løbende følge lockouten, og vurdere skolernes mulighed for at gennemføre
undervisning og tilsyn.
Al information om de enkelte skolers planlægning og forberedelse i forbindelse med lockouten vil være at finde på
skolernes hjemmeside og på ForældreIntra.
Frederikssund Kommunes SFO'er og klubber er ikke omfattet af lockouten, og holder kun åbent i de normale åbningstider.
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25 Klar til skolestart
Som optakt til skolestart for de ældste børn i kommunens dagtilbud, har alle børnehusene i Frederikssund Syd i år valgt at
gribe overgangen helt anderledes an end man plejer.
Den seneste tid er børnene fra børnehusene således mødtes, for at lære hinanden at kende, og knytte venskaber og
tættere bånd med deres nye klassekammerater i skolen. Ud over børnehusene har også SFO'en på de skoler hvor
børnene skal starte medvirket i projektet.
Kongeørnsprojektet
Ifølge Mette Vestergaard Forland, der er pædagogisk leder i Børnehuset Maglehøj, så har projektet, der bliver kaldt
Kongeørnsprojektet, tre overordnede formål, som alle handler om udvikling af børnenes sociale kompetencer. De er:

At børn fra forskellige huse samarbejder og leger med hinanden

At børnene henvender sig til børn fra andre børnehuse

At børnene taler om andre børn de har mødt fra andre børnehuse.
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- Det har været et rigtig fint projekt, som ikke alene har rystet børnene godt sammen, og gjort dem trygge ved de andre
børn de skal til at gå i skole med, siger Mette Vestergaard Forland. Projektet har også skabt helt nye relationer i blandt
pædagogerne, og givet ny inspiration for os, til arbejdet med børnene.
Vikingebørn
Projektet tager sit udspring i Vikingebopladsen og Kalvøen, og børnene har over de sidste fire fredage skullet arbejde med
fire forskellige aktiviteter, der alle relaterer sig til vikingetiden. Det er sket i grupper, hvor de har været blandet på tværs af
børnehusene.
- For det første har de alle skulle lave deres egen kjortel og bælte, fortæller Mette Vestergaard Forland. Men de har også
skulle lege vikingelege i "legeriet", snitte og dekorere deres eget sværd i "snitteriet" og endelig har de i "Smykkeriet" lavet
halskæder med lædersnor og ler kugler.

På de to billeder herover er børnene og de voksne i gang med at snitte/save sværd, og slibe dem, så de bliver fine.
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Og afprøves skal sværdene selvfølgelig også. De bestod prøven i en ægte fægtekamp.

Der bliver lavet perlesnore i smykkeværkstedet i Langhuset på Vikingebopladsen.
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Børnene leger vikingelege foran Valhal.
Fredag den 22. marts var sidse dag i projektet, hvor alle børnene havde deres kreationer med og på fra starten af. Her
blev samlingen, hvor alle børn og voksne sang og hilste på hinanden i Valhal åbnet af to rigtige vikinger.

Alle børn og voksne står i rundkreds i Valhal, synger fællessang og hilser på hinanden.
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Fordi det var sidste fredag børnene skulle mødes på Vikingebopladsen og i Valhal, var
lurblæserne med.
Og det kunne børnene lide - ikke mindst da de fik lov til selv at prøve at holde lurerne.
Nu hvor projektet er afsluttet bliver der lavet en evaluering i skolegruppen i Børnehusene
som har medvirket, men der er på forhånd begejstring ag spore hos Mette Vestergård
Forland fra Børnehuset Maglehøj:
- Det har været en stor succes, og vi har opnået det vi gerne ville: at børnene får lært
hinanden at kende på en helt anden måde før skolestart.
Foto: KEJE.
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