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”Jeg er sikker på, at vi skal 
finde vejen til fremtidens 
velfærd blandt de af vores 
kolleger, der allerede 
er i fuld gang med at 
finde nye måder at gå til 
arbejdsopgaverne. Kort 
sagt skal vi bruge os selv til 
at se vejen frem”.
Anders Liltorp, næstformand i Hovedudvalget



 7 

Forord

I Rødovre har vi altid taget ansvar for vores eget liv og for hinanden – vi står 
sammen om Rødovre. Det var med til at gøre os til en mønsterkommune, da 
det danske velfærdssamfund udviklede sig i 1950’erne og 1960’erne, og det 

har gjort os til den stærke og attraktive velfærdskommune, vi er i dag.

Vi har gode skoler og daginstitutioner. Vi tager os godt af vores ældre, der gen-
nem et langt liv har slidt og slæbt for at skabe det samfund og de goder, som vi 
andre kan nyde godt af. Det er ganske enkelt en hjertesag, at vi tager os godt af 
hinanden og hjælper dem, der har behov for det. Et godt eksempel er de mange 
Rødovreborgere, der bruger deres egen fritid og weekender på at gøre noget for 
andre og bidrage til, at fællesskabet fungerer. Det er ildsjælene og de frivillige, 
der er rygraden i vores lokalsamfund. Det gælder både i idrætsforeningerne, på 
kulturområdet, i institutions- og skolebestyrelser og på det sociale område.

Det er netop i samspillet mellem aktive borgere og engagerede medarbejdere i 
kommunen, at vi skal skabe fundamentet for, at vi også kan være en stærk vel-
færdskommune i fremtiden. Vi ønsker et lokalsamfund, hvor man i højere grad 
er medborger frem for forbruger i et ”velfærdssupermarked”. Det kræver, at kom-
munen tør åbne sig endnu mere og inddrage for eksempel borgere, frivillige fra 
foreningslivet, almene boligselskaber og lokale erhvervsdrivende, når fremtidens 
velfærd skal formuleres.

I den udvikling spiller kommunens medarbejdere en afgørende rolle. Medarbej-
derne er borgerens ansigt på kommunen. Det er den enkelte SOSU-assistent, lærer 
eller pædagog, der løfter opgaven med menneskelighed og varme. Men det er også 
her, det er en kunst at kunne skabe de rette rammer, der ikke begrænser borgernes 
muligheder for at være herre i eget liv og selv tage ansvar.

Derfor er det vigtigt, at medarbejderne indtager nye roller og kompetencer, som 
naturligvis skal udvikles i samarbejde. Det bliver et vigtigt, internt fokusområde 
i de kommende år. I denne publikation er der mange gode eksempler.

Jeg er stolt af kommunens medarbejdere, som hver dag gør en stor indsats for at 
skabe rammerne for, at kommune ikke bare betyder, men også er et fællesskab.

Rigtig god læselyst!

Erik Nielsen,
Borgmester

FORORD
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Sådan har vi gjort

SÅDAN HAR VI GJORT

Publikationen her udspringer af 
visionen om ’Sammen om Rød-
ovre’ og projektet ’Velfærdskom-

munen – nye roller og kompetencer’, 
der blev til som en del af Virksom-
hedskonferencen. Formålet har været 
at sætte ord på, hvordan kommunens 
medarbejdere kan bidrage, når den 
fælles velfærd skal udvikles og forbed-
res – og er dermed også led i den store 
kulturforandring, der er igangsat i hele 
Rødovre Kommune.

Projektet tog sin begyndelse i efter-
året 2014 og er gennemført i samar-
bejde med Mandag Morgen. Projektet 
har været centreret om en projekt-
gruppe bestående af medlemmer af 
Hovedudvalget og repræsentanter for 
Mandag Morgen. Mandag Morgen 
har mange års erfaring med velfærds-
udvikling og har arbejdet indgående 
med formuleringen af de nye roller, 
medarbejdere og ledere indtager i 
fremtidens velfærd.

De tre forskellige medarbejderroller er 
beskrevet gennem ni portrætter af i alt 
ti medarbejdere i Rødovre Kommune. 

Udvælgelsen af portrætpersoner er sket 
i projektgruppen og ved, at kolleger og 
ledere i kommunen har kunnet nomi-
nere deres kolleger. Muligheden for at 
nominere har blandt andet været an-
nonceret i Den Røde Tråd og på ’Inspi-
rationsdag for Ledere’ i november 2014.

Arbejdsmetoden har været journali-
stisk. Det har været en rettesnor for 
udvælgelsen af portrætpersoner, at 
vise en bred vifte af medarbejdere og 
opgaver i kommunen fordelt på sektor, 
arbejdets karakter, uddannelsesbag-
grund og erfaring.

Portrætterne har været bragt som 
indstik i Den Røde Tråd. Det er målet 
med publikationen, at den kan danne 
afsæt for nye diskussioner på de en-
kelte arbejdspladser om de udfordrin-
ger og muligheder, der følger med 
et nyt velfærdsideal og en forandret 
medarbejderrolle.

Mandag Morgen har haft fuld redakti-
onel frihed, og det er derfor også Man-
dag Morgen, der er ansvarlig for den 
foreliggende tekst.

Anders Liltorp, næstformand i 
Hovedudvalget og formand for Rødovre 
Lærerforening

Anette Brunshøj, forebyggende 
sygeplejerske i Hjemmeplejen 

Ahmed Saad Musse, ungekonsulent

Line Bo Lindemann, forhenværende 
Djøf-tillidsrepræsentant og tidligere 
medlem af Hovedudvalget

Margit Lund, sagsbehandler i 
Borgerservice

Mette Poulsen, Jobcentrets Ungehus

Per Ullerichs, kommunaldirektør

Thomas Jørgensen, 
miljømedarbejder og 
tillidsrepræsentant for ingeniørerne.

Lotte Bæk Kildegaard, HR-
konsulent

PROJEKTGRUPPEN BAG 
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Sammen om velfærden

SAMMEN OM 
VELFÆRDEN

Christian på Genbrugsstationen på Val-
højs Allé sorterer ikke længere affaldet 
for borgerne, der kommer på pladsen, 

men vejleder og forklarer dem i stedet, hvorfor 
småt brændbart og papaffald skal gå hver for sig. 
Tommy fra Jobcenteret samarbejder med lokale 
virksomheder om at få unge i arbejde, og Bettina, 
der er social- og sundhedshjælper, bruger tiden 
på at lære de ældre igen at kunne tage opvasken 
på egen hånd.

Til sammen er Christian, Tommy og Bettina 
tre helt konkrete eksempler på, hvordan medar-
bejdere i dagens velfærdssamfund skal gøre no-
get andet end tidligere. 

Lige nu står vi over for et nyt velfærdsideal. 
Frem for at handle om basisrengøring og skran-
keudlevering af ydelser, handler det om, hvor og 
hvordan vi skaber de bedste muligheder for, at 
alle borgere kan leve det liv, de ønsker. Uanset 
om det er at tage trapperne selv, gå til svømning 
eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Forestillingen om, at velfærd er noget, der kom-
mer i pakker og leveres som standardløsninger af 
kommunen, er for længst forældet. I stedet ser 
vi en bevægelse hen imod mere individuelle og 
fleksible løsninger, hvor flere inviteres til at være 
med i at udtænke løsningerne. 

Velfærd skal ikke måles i minutter eller mæng-
den af ydelser, men i den forskel det kan gøre for 
den enkeltes mulighed for at opnå et godt liv. Vel-
færd skabes i samarbejder og i fællesskaber.

Forrest i forandringen
Det moderne Rødovre er skabt samtidig med, 
at velfærdssamfundet udviklede sig i 1950’erne 
og 1960’erne. Det har givet et stærkt fællesskab 
mellem borgere, der står sammen om at bevare 
og udvikle det gode liv i forstaden. Det er derfor 
også et oplagt udgangspunkt for at gribe de ud-

fordringer og muligheder, der følger med den nye 
måde at tænke velfærd på.

”Rødovre er på mange måder en mønsterkom-
mune. Det skal vi også være om 10 og 20 år. Der-
for er det helt afgørende, at vi er i stand til hele 
tiden at udvikle vores velfærdsforståelse og gå for-
rest i fornyelsen af den,” siger kommunaldirektør 
Per Ullerichs.

Mange steder i landet og ikke mindst i Rød-
ovre har den nye velfærdstanke givet anledning 
til, at de, der arbejder med velfærd, ser på deres 
egen rolle i et andet lys. Det sker ikke bare inden 
for rådhusets fire vægge, eller når der slås streger 
til et nyt strategipapir, men også hver dag ude i 
borgernes hjem og virkelighed.

Det er det, vi ser, når Birgit i børneudlånet på 
Rødovre Bibliotek udfordrer den klassiske bib-
liotekarrolle og vejleder forældre og pædagoger 
i sprogudvikling hos børn. Eller når Thomas og 
Heidi flytter deres funktion i Børne- og Familie-
afdelingen ud i mere uformelle rammer og tager 
en kop te med frustrerede unge og deres forældre 
i det anonyme familietilbud Rådgivningen.

TRE NYE ROLLER

Ny velfærd kræver nye kompetencer og nye 
måder at tænke opgaven på. Det gælder for alle, 
der arbejder med velfærd i dag. På de følgende 
sider sætter vi ord på, hvordan fremtidens 
medarbejdere ser ud og hvad, det kræver. Vi 
kalder det for nye medarbejderroller. 

Gennem ni portrætter kan du møde eksempler på: 
• Ressourcefinderen
• Oversætteren 
• Medbyggeren
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Sammen om velfærden

”Der er allerede rigtig mange steder, hvor der 
er taget hul på forandringen, og hvor medarbej-
dere hver dag går på arbejde og udfordrer måden, 
de tænker sig selv og velfærden på,” siger Per Ul-
lerichs og fortsætter:

”De nye medarbejderroller handler ikke om at 
opfinde en dyb tallerken forfra. Det er en måde at 
fremhæve bestemte dele af det, vi plejer at gøre, 
og samtidig pege på, hvordan vi kan gøre det 
endnu mere og bedre”. 

Velfærd er gode liv
I al sin enkelthed handler velfærd om at skabe 
rammerne for det gode liv. Det er det, sagsbe-
handleren Pia gør, når hun hjælper den tidligere 
hjemløse og misbrugsramte Tonny med at spare 
op til en gave til sit barnebarn. Og det er det, 
Margit i Borgerservice på Rådhuset gør, når hun 
giver sig tid til at forklare de ældre, hvordan de 
bruger de digitale selvbetjeningsløsninger.

”Vi kan se, at de gode løsninger ofte findes 
i fællesskab med borgeren og på tværs af tra-
ditionelle forvaltningsskel og samarbejdsflader. 
Det er en ny måde at tænke sig selv på – både 
som medarbejder og som kommune – der vok-
ser ud af den nye velfærdsforståelse, og som rol-
lerne er med til at sætte ord på,” forklarer Lotte 
Bæk Kildegaard, der er HR-konsulent og har 
været tovholder på projektet ’Velfærdskommunen 
– nye roller og kompetencer’.

Derfor handler forandringen heller ikke bare 
om 3.190 medarbejdere, der skal arbejde ander-
ledes til daglig, men om 37.723 borgere, der skal 
få tingene til at glide i fællesskab. Uanset om det 
handler om at trække nye kræfter ind i folkesko-
len, som Lilo og Brian gør det på Valhøj Skole, 
eller om at være sammen om oprydning og ideer 
til forbedringer, sådan som de frivillige fra for-
eningerne og Carsten er det i Rødovrehallen.

”Helt grundlæggende handler det om, at vi som 
medarbejdere skal vænne os til primært at tænke 
vores kerneopgave som den forskel, vi skaber sam-
men med borgerne,” siger Lotte Bæk Kildegaard.

I fremtidens velfærdskommune skal svarene 
findes sammen med borgere, pårørende, det fri-
villige foreningsliv og lokale erhvervsdrivende. 
De skal på lige fod med ledere og medarbejdere 
være med til at forme og udtænke de gode ideer 
og løsninger på store og små udfordringer. Op-
skriften på det gode liv findes, når flere og nye 
ressourcer bliver inddraget og muligheder bliver 

fundet også uden for det traditionelle system.
For hvem ved egentlig bedre, hvad det gode liv 

indeholder, end dem, der lever det? 

Nye roller og kompetencer baner vejen
Det kræver, at medarbejdere på alle niveauer 
udstyres med en række nye redskaber og kom-
petencer, der kan tages i brug i arbejdet med den 
nye velfærdsforståelse.

Fremtidens velfærdsmedarbejder er bedre til 
at kommunikere end til at kontrollere – og mere 
nysgerrig og innovativ end optaget af regler og 
standarder. Fremtidens medarbejder sætter fæl-
lesskab og samarbejde på dagsordenen og er ikke 
bange for at udvide rammerne for, hvem der kan 
inviteres med.

”Den nye velfærdsforståelse stiller helt klart nye 
krav til os som medarbejdere. Vi skal tænke os 
selv og vores egen rolle væsentligt anderledes end 
tidligere,” siger Anders Liltorp, der er næstfor-
mand i Hovedudvalget og formand for Rødovre 
Lærerforening.

Fællesnævneren er, at medarbejderne skal 
være i stand til at træde ind og ud af de forskel-
lige roller alt efter borgerens situation. Det er 
ikke nogen let opgave, men det kan lade sig gøre 
– især hvis man er villig til at lære af sig selv og 
hinanden undervejs.

”Vi ved, at medarbejderne er en helt central 
drivkraft i at gøre de nye velfærdsidealer til vir-
kelighed. Det er dem, der giver visionen liv hver 
eneste dag. Derfor skal vi lade os inspirere af de 
gode eksempler, der allerede er,” siger Anders Lil-
torp og fortsætter:

”Jeg er sikker på, at vi skal finde vejen til frem-
tidens velfærd blandt de af vores kolleger, der al-
lerede er i fuld gang med at finde nye måder at gå 
til arbejdsopgaverne. Kort sagt skal vi bruge os 
selv til at se vejen frem”. 

Pia, Tommy, Margit, Christian og alle deres 
kolleger, der er med her, er nogle bud ud af man-
ge på, hvordan den moderne velfærdsmedarbej-
der ser ud. De har på hver sin måde taget fat på 
arbejdet med at udvikle og udforske de nye roller. 

De peger med eksempler, ord og billeder på, 
hvordan medarbejdere kan udfordre gængse må-
der at arbejde på, tænke i nye samarbejder og lede 
efter gode kræfter, hvor de ikke har fundet dem 
før. Tilsammen viser de i glimt, at forandringen er 
i gang, og hvordan vejen til fremtidens velfærd 
ser ud.



RESSOURCEFINDEREN

Den første af de tre nye medarbejderroller kalder vi for Ressource-
finderen. 

Ressourcefinderen hjælper og motiverer borgeren til at kunne opnå 
det gode liv. Uanset, om det handler om at finde løsninger sammen i 
foreningslivet eller hjælpe udsatte eller sårbare borgere til at mestre 
mere af hverdagen på egen hånd.

Ressourcefinderen leder først og fremmest efter ressourcer hos 
borgeren selv, men hjælper også med at finde ud af, om der er nogen 
i borgerens familie eller andre steder, der kan være med til at gøre 
hverdagen bedre og lettere for borgeren.

Ressourcefinderen starter og slutter altid med borgeren i bestræbelserne 
på at finde de bedste løsninger. Han er opmærksom på, at borgeren er 
med og tryg hele vejen. Det er helt afgørende for Ressourcefinderen 
at have og signalere tillid til, at borgeren er en ligeværdig medspiller.

Ressourcefinderen er nysgerrig og tør udfordre borgeren. Det kræver, 
at han kender og forstår borgeren og borgerens virkelighed. Det kræver 
også, at Ressourcefinderen har mod til at invitere andre fællesskaber 
og faggrupper ind. Samtidig er Ressourcefinderen ikke bange for at 
udfordre sig selv og systemets vaner i jagten på de gode løsninger.

PORTRÆT AF EN                                                   
RESSOURCEFINDER

✳  En postgang før sagsmappen – portræt af 
Thomas og Heidi, sagsbehandlere i Åben 
Anonym Rådgivning. Se side 12.

✳  Succes kommer én knap ad gangen 
– portræt af Bettina, social- og 
sundhedshjælper i Hjemmeplejen. Se 
side 15. 

✳  På hold med foreningslivet – portræt af 
Carsten, teknisk servicemedarbejder i 
Rødovrehallen. Se side 18.

Ressourcefinderen
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Ressourcefinderen formår at: 
✳ Skabe engagement                                                                                          
✳ Arbejde nysgerrigt og åbent                                                                         
✳ Skabe tillid

Samtidig evner Ressourcefinderen at: 

✳ Være realistisk på borgernes vegne                                                               
✳  Være personlig og professionel på 

samme tid                                 
✳ Være aktivt lyttende og tålmodig
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Ressourcefinderen

EN POSTGANG FØR 
SAGSMAPPEN 

Thomas Gable og Heidi Beck Korzen, medarbejdere i Åben 
Anonym Rådgivning      

En gang om ugen rykker medarbejdere fra børne- og familieafdelingen ud af 
deres sædvanlige kontorer og ind i Åben Anonym Rådgivning, hvor sagsmap-
per må vige pladsen for uformel snak og god tid. Her hjælper de med at finde 
løsninger, når familielivet er svært.

Hver torsdag eftermiddag bliver der 
tændt stearinlys, lavet kaffe og stillet 
småkager frem i Åben Anonym Råd-

givning – eller bare Rådgivningen i daglig tale. 
Her skiftes en gruppe medarbejdere til at byde 
familier, som har det svært, indenfor. Medar-
bejderne her sætter alle en ære i, at et besøg i 
Rådgivningen ikke skal føles ligesom at besøge 
et almindeligt kommunekontor.

”For det meste har folk det sådan, at hvis der 
er noget galt med deres vaskemaskine, så ringer 
de efter en reparatør. Men er der noget, der ikke 
fungerer i familien, så holder de det for sig selv. I 
Rådgivningen vil vi gerne skabe et trygt rum for 
familierne, hvor de kan komme, uden at det bety-
der, at der bliver oprettet en kommunal sagsmap-
pe på dem,” forklarer Thomas Gable, der er fami-
liebehandler i børne- og familieafdelingen og har 
arbejdet i Rådgivningen, siden den åbnede.

Til daglig har medarbejderne i Rådgivningen 
forskellige jobs og uddannelsesmæssig baggrund, 
men lysten til at gøre en forskel for familier, som 
har det svært, binder dem sammen. Nøglen lig-
ger i at finde og kunne engagere de ressourcer, 
som findes i familierne.

Ingen sagsmapper
Rådgivningen holder åbent hver torsdag fra kl. 
17-19, og man skal ikke henvises, bestille tid eller 
for den sags skyld oplyse, hvad man hedder. Her 
har medarbejderne ladet ”myndighedskasketten” 
blive hjemme og forsøger at hjælpe familier med 
problemer, inden de vokser dem over hovedet. 

Typisk er det forældre, der kommer i Rådgiv-
ningen. Måske har de en teenager, der er begyndt 
at ryge hash, måske er de skilt, og forældresam-
arbejdet kørt skævt, eller måske har børnehaven 
anbefalet dem at tage forbi Rådgivningen til en 
snak om, hvordan det går derhjemme. 

”De fleste, der kommer her, har et ønske om 
hjælp til at forandre noget i deres liv, men ved 
ikke lige, hvor de skal begynde,” siger Heidi Beck 
Korzen, der ligesom Thomas til daglig også ar-
bejder i børne- og familieafdelingen.

I Rådgivningen er det medarbejdernes opgave 
at hjælpe borgeren til at finde ud af, hvilke løs-
ninger, der kunne fungere for dem: 

”Når borgerne kommer ind i Rådgivningen 
starter vi i sagens natur altid fra nul. Det betyder, 
at jeg hurtigt skal kunne gennemskue, hvad der 
kan være en løsning i deres situation, og hvad jeg 

Kunne engagere

Nysgerrighed

Aktivt lyttende

Kender andre tilbud

Leve med 
usikkerheden
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Ressourcefinderen

Serviceloven foreskriver, at alle kommuner skal stille et 
anonymt rådgivningstilbud til rådighed for borgerne. 
Loven siger ikke noget om, hvordan tilbuddet skal se ud, 
og hvad det skal indeholde. 

Åben Anonym Rådgivning åbnede i Rødovre i 2005 
på initiativ fra en gruppe medarbejdere, der så, at der 

manglede et alternativ til den ordinære rådgivning.
Rådgivningen holder åbent hver torsdag mellem 

kl. 17-19, og der er altid kaffe på kanden. Uden for 
åbningstid kan borgere ringe og lægge en besked på 
telefonsvareren. Så ringer medarbejderne tilbage, når 
de kommer igen.

Den store 
og den lille 

historie
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kan gøre for at hjælpe det på vej. Der bruger jeg 
min nysgerrighed og lader borgeren fortælle sin 
historie,” siger Heidi.

Hjælp til selvhjælp
Helt basalt handler det om at tilbyde familierne 
hjælp til at skabe forandringer i deres eget liv. 

”Vores opgave er at løfte folk op fra den situa-
tion, de står i, og hjælpe dem til at se, at de faktisk 
selv har en masse ressourcer, de kan bruge til at 
løse deres problemer. Uanset, hvor alvorlig en sag 
er, så handler det altid om, at de i første omgang 
selv skal gøre noget andet,” forklarer Thomas.

Den åbne tilgang i Rådgivningen stiller store 
krav til ham og hans kolleger. De skal være aktivt 
lyttende og genfortælle de historier, de hører, for 
at tilføje nye, positive vinkler, fortæller han:

”Hvis en mor for eksempel bliver ved med at 
fortælle, at hendes teenagedatter er kropumulig, 
spørger jeg, om hun kan komme i tanke om nog-
le tidspunkter, hvor datteren alligevel ikke er så 
slem. Sådan kan vi sammen få vendt nogle dår-
lige historier til gode, inden det for alvor kører af 
sporet for familien”. 

Ét skud i bøssen
For at kunne løse opgaven er det vigtigt, at med-
arbejderne i Rådgivningen kender andre tilbud, 

borgerne kan opsøge, og de bruger meget energi 
på at oplyse om dem. Det kan være borgerens 
egen læge, der kan hjælpe ved psykiske proble-
mer, Statsamtet, der ofte assisterer i svære skils-
misser, eller det frivillige initiativ Headspace, 
hvor unge kan komme og tale med en voksen.

Det kræver derfor, at Thomas, Heidi og deres 
kolleger i Rådgivningen ved, hvilke tilbud, der 
findes i og uden for kommunen. Og det kræver, 
at de peger det rigtige sted hen i første forsøg, for 
borgerne kommer typisk kun i Rådgivningen en 
enkelt gang, og medarbejderne kan ikke følge op 
bagefter, da tilbuddet er anonymt.

”Det er lidt sådan en ’et skud i bøssen’-fornem-
melse. Samtidig er der ingen garanti for, at bor-
geren rent faktisk går ud og gør det, vi har talt 
om. Det kan ind i mellem godt være frustrerende, 
hvis jeg har fornemmelsen af, at vi ikke når helt 
i mål,” siger Thomas og tilføjer, at det vejes op af, 
at han grundlæggende tror på, at det system, han 
arbejder i, virker. 

”Jeg har som regel is nok i maven til at tænke, 
at hvis jeg ikke når borgeren denne gang, så er 
der nogen andre et sted, der ser dem og hand-
ler. Jeg kan sagtens leve med usikkerheden ind 
i mellem, når jeg på den anden side kan se, hvor 
stor en forskel Rådgivningen i langt de fleste til-
fælde gør”.

”Vores opgave er at løfte folk op fra den situation, de 
står i, og hjælpe dem til at se, at de faktisk selv har en 

masse ressourcer, de kan bruge til at løse deres problemer. 
Uanset, hvor alvorlig en sag er, så handler det altid om, at 

de i første omgang selv skal gøre noget andet”

Thomas Gable

Ressourcefinderen
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SUCCES KOMMER ÉN 
KNAP AD GANGEN

Bettina Randolph, social- og sundhedshjælper i Rødovre Kommunes 
hjemmepleje

Bettina Randolph og hendes kolleger arbejder hver dag på at hjælpe ældre 
borgere med at få den dagligdag, de ønsker sig, og styrke dem i at gøre flere 
ting selv. Det kræver tålmodighed, evne til at lytte og ind i mellem, at man 
holder hænderne på ryggen.

”Jeg kommer ud til vidt forskellige men-
nesker. Derfor handler det meget om at 
møde dem der, hvor de er.”

Bettina Randolph er social- og sundheds-
hjælper og for hende er noget af det vigtigste i 
hendes arbejde en respekt for, at hun faktisk træ-
der ind over dørtærsklen til et andet menneskes 
private hjem. Det gælder om at stå lidt med jak-
ken på og fornemme, hvordan borgerens humør 
og sindsstemning er fra dag til dag. 

”Mit arbejde handler meget om at kunne ska-
be tillid; at jeg signalerer imødekommenhed, og 
at jeg lytter til, hvad der bliver sagt. Det er helt af-
gørende for, at jeg får et godt forhold til de men-
nesker, jeg besøger,” forklarer hun.

Det gode forhold mellem Bettina og borgeren 
har stor betydning, når hun skal gøre det, der på 
kommunalt fagsprog hedder at ”arbejde rehabili-
terende” med borgeren. Omsat til hverdagssprog 
kan det være, at en borger efter en operation 
langsomt skal lære at gå på trapper igen, eller at 
en anden skal øve sig i finmotorik ved at tage op-
vasken sammen med Bettina. Alt sammen hand-
ler det om at give borgeren mulighed for at klare 
så meget som muligt selv.

Det handler om værdighed
Arbejdet med rehabilitering handler især om, 
at Bettina formår at stille realistiske krav til 
borgeren. Det kræver, at hun har tålmodighed, 
er afventende, og at hun kan ramme den rette 
balance mellem opmuntring, træning og hjælp. 
Det er ikke altid lige let.

”Jeg kan godt synes, det er svært, når jeg står 
med en borger, der for eksempel kæmper længe 
med at knappe sin skjorte. Så øver jeg mig i at 
holde hænderne på ryggen. Det nytter ikke noget 
i det lange løb, at jeg gør ting for dem, som de 
godt selv kan,” siger hun og tilføjer, at hun tror 
på, at det giver livskvalitet at være herre i eget hus 
så længe og så meget som muligt. Og en knap ad 
gangen. 

”Det handler meget om værdighed. Hvis der 
er noget, man kan selv, skal man have lov til det. 
Også selvom det tager længere tid, og borgeren 
er usikker på hænderne, så der ryger lidt flere 
glas i opvasken, end der ellers ville,” siger hun 
og tilføjer, at det handler om at støtte borgeren 
i at gøre mere selv. 

For at kunne stille de rigtige krav, tænker 
Bettina løbende i kreative måder at teste borge-
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Alle landets kommuner yder hjemmehjælp med udgangspunkt 
i Serviceloven. Det betyder, at borgere, der har brug for det, 
har ret til at blive visiteret til hjælp i hjemmet. Det kan være 
alt fra personlig pleje til hjælp med indkøb og rengøring.

Som mange andre steder i landet arbejder Rødovre 
Kommunes ansatte i hjemmeplejen rehabiliterende.

Rehabilitering handler overordnet om at give borgere med 
nedsat funktionsevne mulighed for på egen hånd eller med 
hjælpemidler at genvinde en del af de evner, de tidligere 
havde. Det kan spænde bredt fra selv at kunne børste tænder 
til igen at kunne gå på trapper efter en blodprop eller en 
hofteoperation.
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”Jeg tester tit hos mine kolleger, om den ide, jeg eller 
borgeren har fået, kan lade sig gøre og får input til, 

hvordan jeg praktisk kan gribe det an. Samtidig betyder 
det tætte samarbejde på tværs af teamet, at vi kan være 
fælles om at trække i samme retning uanset hvem af os, 

der kommer hjem til borgeren”.

Bettina Randolph

rens funktionsniveau. Er det lettere for borgeren 
at tage strømper på, hvis han ligger på ryggen i 
sengen i stedet for at skulle bøje sig forover? Kan 
borgeren huske, hvordan man børster tænder, 
hvis hun får tandbørsten i hånden frem for, at 
Bettina lægger den på kanten af håndvasken? 

Omvendt er det også en del af Bettinas job 
at være realistisk på borgerens vegne. Nogle 
borgere er ikke længere klar over, hvor meget 
de kan mestre selv. Her trækker Bettina på sin 
faglighed, når hun vurderer, hvad der kan lade 
sig gøre, og tager sig god tid til de svære snakke, 
der følger med: 

”Der er nogen, der gerne vil en masse, de ikke 
kan, og som derfor bliver kede af det. Der er det 
min opgave at prøve at trøste dem. Jeg synes, det 
er vigtigt, at man kan være personlig og profes-
sionel på samme tid,” siger hun.

For hende er det også en del af opgaven at være 
nærværende og tillade sig at involvere sig i borge-
rens liv på en måde, der går ud over at hjælpe til 
med de praktiske ting i hverdagen.

Familien og kollegerne med på råd
Ofte er Bettina ikke den eneste, der har sin faste 
gang hos borgeren. Mange af de ældre har også 
venner og familie, der kommer på besøg.

En del af dem møder derfor også Bettina, og 
hun tager gerne en snak med dem om, hvordan 
de bedst muligt kan hjælpes ad, så deres far eller 
mormor får de bedste muligheder for at indrette 
tilværelsen, som de gerne vil. Det gør hun ud fra 
en erkendelse af, at hvis hun skal lykkes med sin 
opgave, skal hun involvere andre og spørge så 
mange kræfter omkring borgeren som muligt.

En af de familier, Bettina møder, er 72-årige 
Rosas. For ti år siden fik hun konstateret Alzhei-
mers, og med tiden er sygdommen blevet grad-

vist værre. Hun har dog stadig flest gode dage, 
hvor hun er klar i hovedet og kan lave fis med 
både Bettina og datteren Annie, når de hver især 
kommer på besøg.

Familien og kommunen arbejder løbende på 
at fordele opgaverne mellem sig, så Rosa får så 
meget af den dagligdag, hun ønsker sig. For ek-
sempel har de aftalt, at Bettina følger Rosa hen 
på dagscenteret, hvor hun deltager i forskellige 
eftermiddagsaktiviteter, og at familien henter 
hende igen og sørger for, at hun får aftensmad.

”Det gode ved Bettina er, at hun kender min 
mor så godt. De griner meget sammen, og Bet-
tina er god til at fornemme, hvordan min mor 
har det, når hun kommer ind ad døren. Hun ved 
godt, at der er nogle dage, hvor det giver mere 
mening at stille krav til hende end andre,” for-
tæller Annie. 

Ligesom Bettina samarbejder med de pårøren-
de, involverer hun også ofte sine kolleger og læ-
ner sig op ad de forskellige fagligheder hos ergo-
terapeuter og sygeplejersker i teamet. I fællesskab 
vurderer de, hvor grænsen går for, hvad der kan 
og ikke kan lade sig gøre. Kan en borger gå en tur 
rundt om blokken, eller skal de nøjes med en tur 
ud i haven? Er der hjælpemidler, borgeren kan få, 
så hun bedre selv kan komme til at støvsuge igen?

”Jeg tester tit hos mine kolleger, om den ide, 
jeg eller borgeren har fået, kan lade sig gøre og får 
input til, hvordan jeg praktisk kan gribe det an. 
Samtidig betyder det tætte samarbejde på tværs 
af teamet, at vi kan være fælles om at trække i 
samme retning uanset hvem af os, der kommer 
hjem til borgeren”.

Rosas fulde navn er redaktionen bekendt. Hun 
har givet tilladelse til, at Bettina og Annie har for-
talt hendes historie.
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PÅ HOLD MED                  
FORENINGSLIVET

Carsten Molsing, teknisk servicemedarbejder i Rødovrehallen

Et rigt foreningsliv kræver opbakning fra kommunen og et godt samarbejde 
mellem medarbejdere og de frivillige. Det ved Carsten og hans kolleger, der 
til daglig får tingene til at glide i Rødovres idræts- og aktivitetshaller.

”Vi skaber sammen”. Sådan står der 
trykt på alle de tekniske service-
medarbejderes nye arbejdstøj i 

Rødovre Kommune. Tidligere blev de oftest om-
talt som ”de blå mænd” og havde et rygte, der pe-
gede mere i retning af sure pedeller end af med-
arbejdere, der var til for at hjælpe. Sådan er det 
ikke længere, fortæller Carsten Molsing. 

”Jeg ser meget mit job som et samarbejde med 
brugerne, når de kommer og skal have hjælp til 
at løse et problem, mere end at jeg yder en service 
for dem – også selvom det bare er helt små prak-
tiske ting,” siger han.

Carstens titel som teknisk servicemedarbejder 
dækker over lidt af hvert. Han åbner Rødovre-
hallen, når de ældre fra Aktiv Fritid kommer for 
at sætte gang i blodomløbet fra morgenstunden; 
fikser en dryppende vandhane, mens skoleelever 
tonser rundt til idræt i løbet af dagen, og udle-
verer nøglebrikker og flytter bander, når de fri-
villige i foreningslivet rykker ind om aftenen og 
kaster sig ud i floorballkampe eller gymnastik. 

For Carsten og hans kolleger er det alt sammen 
en del af den store opgave, der handler om at ska-
be de bedste rammer for, at foreningerne kan få 
nogle gode oplevelser i hallen – og meget gerne i 

samspil med foreningerne selv. Den holdning er 
ikke kommet ud af det blå.

Med den gode tone som redskab
I 2013 dumpede Rødovre med et brag, da Dan-
marks Idrætsforbund (DIF) gennemførte en 
undersøgelse af kommunernes samarbejde med 
frivillige foreninger.

Det har betydet, at alle de tekniske medarbej-
dere har været på kurser i at kommunikere og 
løse konflikter. Det nye slogan ”Vi skaber sam-
men” og nye uniformer er en del af samme pro-
ces, og det kan ifølge Carsten mærkes til daglig:

”Jeg synes, at vi er blevet bedre til at tænke vo-
res arbejde som en del af et fællesskab, vi har med 
brugerne. Det handler især om, at vi har forbed-
ret måden, vi taler med hinanden på,” siger han. 

En af dem, Carsten til daglig møder i hallen, 
er Karin Finner Madsen. Hun spiller volleyball i 
klubben RS Volley og trækker gerne i trænings-
tøjet et par gange om ugen. Hun kan sagtens se, 
at der er sket en forandring hos hallens medar-
bejdere:

”Før i tiden kunne tonen godt være lidt brysk 
og ikke særligt imødekommende, men nu hvor 
der er blevet sat fokus på det, er det i højere grad 
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Danmark har en særlig tradition for et aktivt foreningsliv, 
men ikke alle steder går det lige godt. Danmarks Idræts-
forbund (DIF) udgav i 2013 en undersøgelse af, hvor kom-
munerne kunne arbejde på at styrke foreningernes vilkår.

Rødovre Kommune kom ind på en 91. plads ud af 93 
kommuner i den kategori, der handlede om foreningernes 

tilfredshed med den kommunale service og samarbejde.
Derfor blev de frivillige foreninger indkaldt til et dialog-

møde om fremtiden og deres bud på forandringer. Efter-
følgende blev medarbejderne indkaldt til et lignende møde 
og var med udgangspunkt i brugernes input selv med til at 
tænke i løsninger og forbedringer.
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blevet et samarbejde mellem os og halmedar-
bejderne. Et smil og et ’tak for i dag’ gør under-
værker,” siger hun og fortæller, at det forbedrede 
samarbejde for nyligt har resulteret i, at hun og 
hendes forening efter et stævne skrev en takke-
seddel til Carsten og hans kolleger. Den pryder 
nu en skabslåge på hallens kontor.

Finder løsningerne sammen
Samtidig kræver den nye tilgang til brugerne 
også, at Carsten reagerer hurtigt, når forenin-
gerne kommer til ham for at få hjælp. Tidligere 
ville han måske notere en ødelagt trampolin på 
listen over ting, der skulle ordnes, mens han i dag 
undersøger, om der er noget, han og brugerne 
sammen kan gøre her og nu for at få det løst. Sig-
nalet er, at alt kan lade sig gøre – især hvis man 
hjælpes ad.

”Jeg synes, at vi er blevet mere opmærksomme 
på, at brugerne lige så vel kan være med til at ud-
tænke løsninger og komme med forslag, som vi 
kan,” siger Carsten.

For nyligt har han eksempelvis hjulpet en 
gruppe floorballtrænere, der til træningen med 
de mindste børn oplevede, at hallens bander var 
for tunge til, at børnene selv kunne flytte rundt 
på dem. Trænerne luftede problemet for Carsten, 
der hjalp dem med at kontakte halledelsen med 
ønsket om en anden type bander, der passede 
bedre til deres behov.

Med samme begrundelse mødes Carsten, hal-
ledelsen og en håndfuld af de frivillige fra for-

eningerne også fire-fem gange om året i hallens 
brugerbestyrelse. Her vender de alt fra små prak-
tiske ting til større problemer om samarbejde el-
ler foreningernes ønsker til hallens udstyr. 

Tillid og krav om fælles ansvar
Ikke desto mindre er det nye samarbejde også en 
balance, der kræver øvelse hos både Carsten og 
brugerne. Enkelte skal lige vænne sig til, at der 
er nogle opgaver, der nu i højere grad er et fælles 
ansvar, og det sker da også stadig, at Carsten fin-
der badmintonbanerne fulde af fjer eller redska-
ber, der ikke er sat på plads efter brug. Her kunne 
han godt skrue bissen på, men han foretrækker 
at bevare den gode stemning og stole på, at folk 
gerne vil være med til at tage ansvar for hallens 
faciliteter: 

”Med et smil på læben kan de fleste forstå, at 
det er smartere, hvis de rydder op efter sig selv, 
så jeg kan koncentrere mig om de ting, de faktisk 
ikke selv kan lave. Men indimellem kan jeg da 
godt mærke, at der er nogen, der lige skal sluge, at 
jeg også stiller krav til dem,” siger han.

Helt konkret betyder den nye tilgang til 
brugerne også, at Carsten og hans kolleger ikke 
længere går og holder opsyn med hallerne, men i 
stedet har tillid til, at foreningerne passer godt på 
tingene. Det kommer af en tro på, at både hallens 
brugere og medarbejderne når de bedste resultater, 
hvis de er sammen om at tage ansvar.

”Det gør det hele lidt lettere, at der ikke er så 
langt imellem os længere,” siger Carsten.

”Jeg synes, at vi er blevet mere opmærksomme på, at 
brugerne lige så vel kan være med til at udtænke løsninger 

og komme med forslag, som vi kan”

Carsten Molsing
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OVERSÆTTEREN

Den anden af de tre nye medarbejderroller kalder vi for Oversætteren.

Først og fremmest er Oversætteren en menneskekender og en god 
samarbejdspartner. Han er opmærksom på at kommunikere klart og 
tydeligt. Tingene skal give mening for alle. Personlig, nærværende og 
åben samtale er centrale nøgleord for Oversætteren.

Han er opmærksom på, hvem han taler med, og skifter let mellem 
dagligdags- og fagsprog. Han er lydhør og tålmodig og stiller gode 
spørgsmål.

Oversætteren hjælper borgere, kolleger og andre samarbejdspartnere 
til at forstå love, politikker og regler frem for blot at agere myndighed. 
Det betyder ikke, at Oversætteren ikke skal sikre, at reglerne bliver 
overholdt, men at han i højere grad hjælper med at forstå, hvad der 
er op og ned, og hvordan de kan bane vejen for de drømme og ideer, 
borgeren har.

Oversætteren forstår og anerkender den dobbeltrolle, hvor han både er 
myndighed og til for at hjælpe borgeren bedst muligt.

Han oversætter derfor også den anden vej, lytter til borgerens kritik og 
ønsker og tager dem med tilbage i sin organisation og forklarer, hvor-
dan eventuelle problemer og udfordringer bliver oplevet og kan løses. 
Det kræver, at Oversætteren både er diplomatisk og robust og ikke er 
bange for at udfordre gamle vaner.

Oversætteren
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PORTRÆT AF EN OVERSÆTTER: 

✳  Hoved og hale i Nem-ID – portræt af 
Margit, sagsbehandler i Borgerservice. 
Se side 22.

✳  Kunsten at gøre affald til en fælles sag – 
portræt af Christian, pladsmedarbejder 
på Genbrugsstationen. Se side 25. 

✳  Vært med ekspertise og engagement 
– portræt af Birgit, bibliotekar i 
børneudlånet på Rødovre Bibliotek. Se 
side 28. 

Oversætteren formår at: 
✳ Guide og vejlede
✳ Forklare, formidle og fortælle historier
✳ Motivere og inspirere

Samtidig evner Oversætteren at: 

✳ Være bevidst om borgerens situation
✳  Forholde sig til sin egen arbejdsopgave 

og udvide sin faglighed
✳ Løse konflikter
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Oversætteren

HOVED OG HALE I 
NEM-ID

Margit Lund, sagsbehandler i Borgerservice

I Borgerservice guider medarbejderne borgere på rette vej i den digitale jungle 
af offentlig selvbetjening. Det betyder, at både borgere og medarbejdere skal 
øve sig i at gøre noget andet, end de plejer.

Nem-ID, e-Boks, borger.dk, Digital Post. 
De digitale selvbetjeningsløsninger 
skyder op som paddehatte, og det er 

efterhånden Davids kamp mod Goliat at undgå 
tast-selv-løsninger og logins. I Borgerservice står 
Margit Lund og hendes kolleger derfor klar til at 
hjælpe borgerne.

”De fleste, der kommer, er mest af alt usikre på 
den her nye verden. Mange tænker, at det kan de 
ikke finde ud af,” fortæller Margit. 

Hun er sagsbehandler i Borgerservice og hjæl-
per et par gange om ugen borgere med alt fra at 
melde flytning eller bestille det blå EU-sygesik-
ringsbevis til at skrive deres barn op i køen til 
pladsanvisningen. 

Fra ekspedient til IT-træner
Formålet med den digitale vejledning i Borger-
service er, at borgerne kan mere selv, når de går 
hjem, end da de kom. Derfor bruger medarbej-
derne en stor del af tiden væk fra skrankerne 
og ude på gulvet sammen med borgere, der har 
brug for hjælp til det digitale. Der er opstillet 
computere, hvor borgeren sammen med med-
arbejderne kan taste sig igennem systemerne 
for første gang. 

”Jeg bruger meget tid på at stå ved siden af og 
guide borgeren ved skærmen, så de får oplevel-
sen af, at de selv kan. De skal både lære, hvordan 
det digitale virker, men de skal også gerne se, at 
det er en fordel for dem at kunne gøre det selv 
fremover,” siger hun og forklarer, at hvis det skal 
lykkes, kræver det, at hun er god til at forklare, 
hvordan borgerne skal bruge systemerne og ikke 
bare ”føre musen” for dem. 

Selv om Margit godt kan lide at lære sine it-
færdigheder fra sig, rumsterer det ind i mellem 
i det gamle ”service-gen”, når borgerne synes, at 
det digitale er svært at hitte ud af.

”Jeg har arbejdet i Borgerservice siden 1991, og 
da jeg startede, ordnede vi alting for borgeren. 
Derfor kan det godt føles lidt modsat, at jeg nu 
skal insistere på, at de gør det hele selv,” siger hun.

”Omvendt kan jeg se, at når folk lige har fået 
knækket koden, så synes de faktisk også, at det 
er meget lettere at gøre det selv. Det er i virkelig-
heden bare det, det handler om”.

Tid og tålmodighed som redskab
En af dem, der for nylig har fået Margits hjælp 
til at finde rundt i e-Boksens kringelkroge, er 
Grethe Kofod. Grethe er 72 år og med egne ord 

Guide borgeren

God til at forklare

Forståelse for 
borgerens situation

Forholde sig til sin 
arbejdsopgave
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Oversætteren

Det store fokus på digitale selvbetjeningsløsninger er en del 
af en fælles kommunal strategi i hele landet. Pr. 1. november 
2014 er alle borgere i Danmark, der ikke er særligt undtaget, 
overgået til Digital Post.

Den øgede digitalisering skal effektivisere arbejdsgangene 
i kommunerne og udvide borgernes mulighed for at gøre 
brug af de offentlige tilbud, når det passer dem og ikke være 

afhængig af kommunale åbningstider. 
For at lette overgangen til det digitale har Rødovre 

Kommune etableret tre såkaldte datastuer for borgere over 60 
år, og Borgerservice har været på besøg i Rødovre Centret for 
at fortælle borgerne om Digital Post. Borgere kan derudover 
søge vejledning i digitale selvbetjeningsløsninger både på 
biblioteket og i Borgerservice. 

Den store 
og den lille 

historie
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”ikke begejstret” for overgangen til det digitale. Til 
gengæld er hun glad for, at Margit tager sig tid til 
”dumme” spørgsmål:

”Jeg gik derfra og tænkte, at jeg var blevet holdt 
godt i hånden, og vi fandt hurtigt ud af, hvad jeg 
havde brug for, for at kunne klare det selv en anden 
gang. På den anden side tror jeg nu ikke, at det er 
sidste gang, det driller,” siger hun.

Ifølge Margit forventes det, at omkring 20 procent 
af borgerne ikke kan bruge de digitale løsninger. En 
del af dem er ældre mennesker som Grethe, og det 
tager både tid og tålmodighed, når de skal tage deres 
første digitale skridt. 

Der handler det om at kunne gennemskue, hvad 
borgeren har brug for at vide. Måske skal Margit 
starte med at fortælle, hvad et link er, og hvad log-
in betyder – andre gange forklarer hun, at tallene 
på Nem-ID’et faktisk er ligeså personlige som en 
gammeldags underskrift på papir. 

”Det kræver forståelse for borgerens situation 
og en anden indstilling til at møde borgeren end 
før i tiden, hvor jeg bare ekspederede deres ting 
igennem for dem,” siger hun.

Nye opgaver, nye dilemmaer
Når Margit og hendes kolleger insisterer på, at 
langt de fleste af borgerne skal gøre tingene selv, er 
det en del af Rødovre Kommunes ambition om, at 

borgerne skal kunne leve deres liv, som de vil, og 
ikke være afhængige af kommunale åbningstider.

”Grundlæggende tænker vi hele overgangen til 
de digitale selvbetjeningsløsninger som en mulig-
hed for at give alle de borgere, der kan, adgang til 
at klare deres forretninger med det offentlige, når 
det passer dem,” forklarer Dan Birke Jakobsen, der 
er chef i Borgerservice. 

For Margit betyder opgaven med at hjælpe borg-
erne ind i det digitale univers, at hun løbende skal 
forholde sig til sin arbejdsopgave:

”Hvis en borger skal oprettes i e-Boks, er det en 
opgave, jeg skal hjælpe med. Men hvad nu, hvis 
borgeren ikke har en e-mailadresse at logge ind 
med. Er det så min opgave at hjælpe med det?” 
spørger hun.

Den slags afvejninger diskuterer Margit og hen-
des kolleger løbende i teamet i Borgerservice. På 
den ene side er det vigtigt at sikre et nogenlunde 
ensartet serviceniveau for alle, og på den anden 
side er det helt afgørende, at medarbejderne altid 
tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov 
for hjælp. 

Heldigvis oplever Margit og hendes kolleger 
ofte, at deres indsats gør en forskel:

”Langt de fleste borgere går herfra og siger: ’Var 
det bare det?’. Det glæder jeg mig over, for det viser 
mig, at vi faktisk gør en forskel med vores arbejde”.

”Langt de f leste borgere går herfra og siger: ’Var det 
bare det?’. Det glæder jeg mig over, for det viser mig, at 

vi faktisk gør en forskel med vores arbejde”

Margit Lund

Oversætteren
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KUNSTEN AT GØRE              
AFFALD TIL EN FÆLLES 
SAG

Christian Bundgaard, pladsmedarbejder på Genbrugsstationen 

Hvis mere affald skal genanvendes, gælder det om at få alle med på at sortere. 
Den opgave har Christian og kollegerne på Genbrugsstationen i Rødovre 
taget til sig. Motiverende historier og en god fortælleevne er værktøjerne, der 
får det til at lykkes. 

Klokken nærmer sig 9.30 på en helt almin-
delig tirsdag, og Genbrugsstationen på 
Valhøjs Allé i Rødovre er ved at vågne. 

Christian Bundgaard og hans kolleger Jimmi, 
Erling, Jesper og Peter trækker i det neongule 
arbejdstøj og fordeler dagens opgaver. På bordet 
mellem dem er der fløde til kaffen og røde LA-
cigaretter til pauserne.

I løbet af dagen skal der ryddes op på pladsen, 
koordineres afhentning af containere, forbe-
redes nye skraldespande, der skal ud og bo hos 
borgerne, og sættes gang i pladsens mange ma-
skiner. Og så skal de borgere, der kommer forbi, 
selvfølgelig have en hånd, så deres affald havner 
det rigtige sted.

Sådan har det ikke altid været. Engang bar 
stemningen på pladsen mere præg af, at borgerne 
mest var i vejen:

”I gamle dage havde stedet her et ret dårligt 
ry, fordi der var nogle medarbejdere herude, der 
opførte sig som om, de var konger af pladsen,” 
fortæller Christian, mens han ruller et par con-
tainere på hjul over asfalten. 

I dag er det anderledes. Pladsen er borgernes, 

og Christian og hans kolleger bruger en stor del 
af arbejdstiden på at vejlede borgerne, når de 
skal finde rundt i skoven af skilte og containere. 

Motiverer til det fælles projekt
”Sig mig en gang, står du og roder i mit skrald?” 
udbryder en mand og ser storgrinende på Chri-
stian. 

Carsten, som manden hedder, har netop par-
keret en trailer med et større sammensurium af 
affald foran containeren til pap og papir. De to 
mænd kender hinanden fra tidligere besøg, så to-
nen er god fra starten. 

Mens Christian fisker en el-pære op fra en pose 
med almindeligt brændbart, guider han Carsten 
igennem, hvordan han lettest kommer af med 
de mange forskellige ting. Bobslæden skal over i 
containeren med hård plast, pappet må godt smi-
des ud, selvom det er vådt, og de små stykker træ 
skal over i den store container bagerst, så de kan 
få nyt liv som spånplader på en fabrik lidt uden 
for Aarhus.

Når Christian guider, handler det ikke kun om, 
at borgerne skal lære at sortere på egen hånd, men 
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I 2013 lancerede regeringen ’Danmark Uden Affald’, der 
sætter fokus på, hvordan affald – både i private hjem og i den 
kommunale håndtering – i højere grad kan sendes tilbage i et 
kredsløb, hvor det genanvendes og gavner miljøet.

Under overskriften ’Genbrug med omtanke’ har Rødovre 
Kommune i 2013 formuleret en omfattende plan for 

affaldssortering, der netop bygger på ideen om, at affald kan 
blive til ressourcer. 

En del af den nye kommunale plan er, at målene kun kan 
nås gennem samarbejde og god kommunikation. Det stiller 
nye krav til kompetencer hos og uddannelse af kommunens 
medarbejdere blandt andet på Genbrugsstationen.

Oversætteren
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om at gøre genanvendelse til en fælles opgave, 
som alle, der bor og arbejder i Rødovre Kommu-
ne, kan tage del i. 

Derfor er kommunikation også en vigtig del 
af Christians job, men den gode dialog med 
borgerne kommer ikke af sig selv. Det skal læres 
og forbedres, og alle medarbejderne på Gen-
brugsstationen har derfor været på kursus i for-
midling og konflikthåndtering. De skal være 
eksperter i at formidle deres viden om affald og 
sortering videre til borgerne og gøre det attrak-
tivt at tage del i det fælles projekt, der hedder 
genanvendelse.

Historier hjælper sorteringen på vej
Når borgerne indimellem har svært ved at se 
logikken i, hvordan og hvorfor deres affald skal 
sorteres, plejer Christian at fortælle små histori-
er, der giver mening til galskaben: Batterier inde-
holder bly, der kan være farligt, og derfor skal de 
sendes separat til Malmø, hvor specialarbejdere 
tager sig af dem. Hele mursten skal i en container 
for sig, så de kan blive brugt til at lappe huller i 
gamle huse et andet sted.

”Jeg har fundet ud af, at det er lettere at forstå, 
når jeg kan fortælle helt konkret, hvorfor affal-
det skal sorteres på en bestemt måde. Derfor er 
jeg meget opmærksom på at tilpasse mit sprog 
til borgeren. For eksempel siger jeg aldrig ’tons’ 
til børn, der er på besøg med skolen herude, men 
bruger i stedet ’elefanter’. Alle ved jo, at sådan en 
vejer rigtig meget,” forklarer han og tilføjer, at det 
samme egentlig gør sig gældende, når han taler 
med de voksne: 

”Vidste du for eksempel godt, at otte brugte 
vandflasker kan blive til en hel fodboldtrøje med 
Barcelona-logo og det hele?”

Den hjælpsomme tilgang virker tilsyneladen-
de, for langt de fleste borgere vil gerne gøre tin-
gene rigtigt og lytter til Christian og hans kolle-
gers anvisninger, når de skal finde hoved og hale 

i sorteringen. Dog sker det ind i mellem, at der 
er besøgende, der med Christians ord er ”uden 
for pædagogisk rækkevidde”, og er ligeglade med 
reglerne på pladsen.

”Jeg vil helst ikke gå og være sur opsynsmand. 
Heller ikke over for dem, der ikke kan finde ud 
af at være her, men det er da klart, at jeg synes, 
det er træls, når der er nogen, der helt åbenlyst er 
ligeglade med resten af os,” siger han og uddyber, 
at det er vigtigt at sætte klare grænser.

Guider borgeren i nye opgaver
Det er ikke kun på Genbrugsstationen, at bor-
gerne bliver inddraget i affaldssorteringen. Også 
derhjemme skal de fordele køkkenaffald i én be-
holder, pap i en anden, metal og glas hver for sig. 
Med en ny affaldsstrategi fra 2013 har Rødovre 
Kommune sat et mål om, at op mod halvdelen af 
alt affald skal genanvendes og være til gavn for 
både borgere og miljøet. 

Christian og hans kolleger på Genbrugsstatio-
nen er i den sammenhæng tættest på borgerne 
og derfor ofte dem, der skal svare på de mange 
spørgsmål, den nye ordning har affødt.

”Man kan sige, at de er blevet ambassadører 
for ordningen. Det er dem, borgerne henvender 
sig til, når der er noget, de ikke forstår eller har 
brug for hjælp til,” siger Thomas Jørgensen, der 
er miljømederbejder i Teknisk Forvaltning og har 
været med til at klæde Christian og hans kolleger 
på til den opgave, det er at formidle deres viden 
videre til borgerne.

Hvis de er gode til at forklare og lære fra sig 
på Genbrugsstationen, bliver det lettere for bor-
gerne at tage den nye ordning til sig og helt med 
hjem i køkkenet, når mælkekartonerne, kaf-
fegrumset og den læste avis skal fordeles. Den 
opgave er Christian ikke bleg for at tage på sig: 

”Jeg plejer at sige, at vi er ansat af borgerne. 
Derfor er det også min opgave at være der for 
dem og hjælpe dem så godt på vej, som jeg kan”.

”Jeg plejer at sige, at vi er ansat af borgerne. Derfor er 
det også min opgave at være der for dem og hjælpe dem 

så godt på vej, som jeg kan”

Christian Bundgaard

Oversætteren
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VÆRT MED EKSPERTISE 
OG ENGAGEMENT

Birgit Inge Andersen, bibliotekar i børneudlånet på Rødovre Bibliotek 

Det moderne bibliotek er både forsamlingshus og videnscentral. Her findes 
alt fra borgerservice og kulturarrangementer til akademisk vejledning. Birgit 
og hendes kolleger navigerer sikkert i de mange tilbud og hjælper gæsterne 
på rette vej.

”Jeg kalder biblioteket for borgernes ud-
videde dagligstue,” siger Birgit Inge An-
dersen. Hun er bibliotekar på tredivte år 

og kan godt lide ideen om biblioteket som noget 
hjemligt. 

Den tid, hvor bibliotekets vigtigste opgave var 
at låne bøger ud, er for længst forbi. I dag har bib-
liotekerne mere karakter af et moderne forsam-
lingshus, der fint rummer både bogreoler og en 
bred palet af kulturarrangementer. Her kommer 
folk for at læse dagens avis, gå til strikkeklub el-
ler fordybe sig i sit eget selskab, men også for at få 
styr på Nem-ID, fokusere på sine studier eller få 
hjælp til at søge skilsmisse. 

Det betyder også, at Birgit og hendes kollegers 
rolle som bibliotekar er forandret. For Birgit hand-
ler det samlet set om at være den gode vært for 
dem, der kommer indenfor. Hun formidler viden, 
materialer og IT-fif over én kam og veksler ruti-
neret mellem de mange forskelligartede opgaver.

Viser vej i mulighederne
”Ofte handler det faktisk om at forklare, hvad 
biblioteket er for en størrelse, og hvad man også 
kan bruge os til,” fortæller Birgit.

Derfor har hun med tiden udvidet sin faglig-

hed til at dække en lang række områder uden for 
litteraturens verden. Hun og kollegerne løser let 
tekniske udfordringer sammen med borgere, der 
har brug for vejledning i digitale selvbetjenings-
løsninger som Nem-ID eller Skats online funkti-
oner eller henviser til andre steder i kommunen, 
hvor borgerne kan få hjælp til borgerservice eller 
sagsbehandling.

Samtidig har Birgit en bredere viden om gen-
rer, materialetyper og opslagsværker end de 
fleste. Den bruger hun til alt fra at vejlede nye 
danskere i tosproget børnelitteratur til at give 
smagsprøver på god litteratur til skoleklasser, 
der er på besøg.

”Jeg kan godt lide at tænke på os som infor-
mationsspecialister. Det gælder både, når vi yder 
borgerservice, og når vi løser de mere klassiske 
biblioteksopgaver,” siger Birgit.

Giver læselysten videre til borgerne
Netop fordi bibliotekernes rolle med tiden har 
udviklet sig til i dag at handle om en hel vifte 
af forskellige opgaver, kræver det også mere af 
medarbejderne. Biblioteksleder Lone Terpgård-
Jensen går så langt som at tale om, at de varetager 
en dannelsesopgave:
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Gennem de seneste årtier har danskernes medievaner 
forandret sig markant, og langt flere spillere på markedet for 
aviser, litteratur, spil og underholdning er kommet til. 

Det har betydet øget konkurrence til landets biblioteker, som 
derfor har skærpet fokus på, hvordan de kan forbedre bruger-
oplevelsen og tage del i at løse andre opgaver end tidligere.

I Rødovre Kommune fokuserer man på at indrette sig efter 
lokalområdets behov, invitere flere borgere ind i aktiviteterne 
og etablere nye samarbejder på tværs af kommunegrænsen. 
Derudover har man fastholdt målet om stadig at levere 
kvalitetsvejledning til de borgere, der hver dag kommer på 
biblioteket.

Oversætteren
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”I dag spiller bibliotekarerne en central rolle i 
at understøtte en række fælles samfundsmål. De 
er både med til at støtte op om, at børn lærer at 
læse, at nye danskere lærer sproget, at unge ta-
ger en uddannelse, og at flest mulige borgere skal 
bruge de digitale selvbetjeningsløsninger,” siger 
hun. 

Det kræver, at medarbejderne har et bredt 
kendskab til materialerne og bibliotekets faci-
liteter samt en god portion mod til at signalere 
engagement og være personlig i sin formidling. 

For Birgit handler det også om at give lysten til 
at læse, blive klogere eller udnytte de mange kul-
turtilbud, der er i kommunen, videre til nogen, 
der måske ellers ikke selv ville opsøge dem.

”Jeg vil gerne inspirere folk til at bruge biblio-
teket,” siger hun.

Det gør hun blandt andet, når hun og hendes 
kolleger inviterer drenge fra 8-12 år til at udvikle 
en gyserfortælling i kælderen under biblioteket, 
eller når hun finder de helt rigtige supplerende 
materialer til en studerende, der i første omgang 
egentlig bare ledte efter en enkelt bog.

Forståelse for forskellighed
Et af de områder, hvor Birgits kolleger både på 
biblioteket og i resten af kommunen ofte henvi-
ser til hende, er, når forældre søger vejledning 
i at støtte deres barn i at lære at tale. Nogle har 
fundet vej gennem en tale-hørelærer, mens an-
dre kommer på eget initiativ. Fælles for dem er, 
at Birgit har et helt katalog af materialer, de kan 

ty til: Billedordbøger, vendespil, sprogkufferter 
med legetøj eller hånddukker og pegebøger med 
samme tema.

I mødet med forældrene er Birgit meget be-
vidst om, hvem hun taler med, og hvordan hun 
bedst forklarer, hvad der kan være en mulig løs-
ning for dem:

”Forældre og børn er jo lige så forskellige som 
alle andre mennesker. Jeg prøver at sætte mig ind 
i, hvor mange ressourcer de selv har, hvor meget 
de ved i forvejen, og hvad det er for et barn, de 
har,” forklarer hun og understreger, at det ind i 
mellem kræver både lydhørhed og en god porti-
on mavefornemmelse at vurdere, hvilken løsning 
familien får mest ud af.

Det samme gælder, når en pædagog fra en af 
kommunens daginstitutioner kommer for at 
søge vejledning til et sprogforløb. Så slår Birgit 
over i fagsprog og taler med dem om, hvordan 
de finder de bedst egnede materialer til brug i 
netop deres hverdag. En række daginstitutioner 
i Rødovre har desuden fået sit eget minibibliotek, 
så adgangen til børnebøgerne er blevet lettere for 
både forældre og pædagoger.

Uanset hvem, Birgit står overfor, handler det 
om at lytte og stille spørgsmål, så hun kan vur-
dere, hvilke materialer, hun skal pege på:

”Jeg kan bedst lure, hvad løsningen kan være, 
hvis de er med til at sætte ord på deres behov. 
Ofte handler det om, at jeg ved noget, de ikke 
på forhånd var klar over, de kunne få glæde af,” 
siger hun.

”I dag spiller bibliotekarerne en central rolle i at 
understøtte en række fælles samfundsmål. De er både 
med til at støtte op om, at børn lærer at læse, at nye 
danskere lærer sproget, at unge tager en uddannelse, 

og at f lest mulige borgere skal bruge de digitale 
selvbetjeningsløsninger”

Lone Terpgård-Jensen

Oversætteren
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MEDBYGGEREN

Den tredje og sidste af de nye medarbejderroller kalder vi for 
Medbyggeren. 

Medbyggeren tænker i fælles løsninger først. Populært sagt sidder 
Medbyggeren ikke alene på sit kontor eller i sin institution og finder 
løsningerne på de udfordringer og opgaver, han møder. Det gør han i 
stedet sammen med andre. 

Medbyggeren ved, at han ikke kan løfte opgaven alene og derfor må 
lede efter hjælp andre steder. Derfor træder han gerne ud af de vante 
rammer og forsøger at forstå udfordringerne fra borgerens synspunkt. 
Det kræver, at han tør åbne op for nye samarbejder og bygge bro til 
andre end dem, han kender i forvejen. Medbyggeren finder løsningerne 
i fællesskab med andre forvaltninger i kommunen ligeså vel som lokale 
virksomheder, boligselskaber, pårørende og frivillige foreninger.

Han gør brug af et stort netværk og er ikke bange for at bede om 
hjælp til at få nye kontakter og stille spørgsmålet: Hvem har jeg ikke 
tænkt på, at vi kan samarbejde med her? Det kræver stor forståelse 
for kolleger og andres kompetencer og viden om, hvad de kan 
bidrage med. 

Medbyggeren tror ikke på nulfejlskulturer og er ikke bange for at 
træde ved siden af. Det er også i fejltrinnene, han finder erfaring og 
ny viden. Medbyggeren er klar over, at de gode løsninger ikke kommer 
af sig selv, men kræver hårdt arbejde og ofte også fører nye dilemmaer 
med sig.

PORTRÆT AF EN MEDBYGGER: 

✳  Sagsbehandling ved køkkenbordet – 
portræt af Pia, socialformidler i Social- 
og Psykiatriafdelingen. Se side 32.

✳  Han bygger bro til en ny skolevej – 
portræt af Tommy, ungekonsulent i 
Jobcenteret. Se side 35. 

✳  Med byggepladsen som klasseværelse – 
portræt af Lilo, lærer på Valhøj Skole. Se 
side 38. 

Medbyggeren
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Medbyggeren formår at: 
✳ Involvere borgeren og andre i løsningerne
✳ Opbygge netværk og bygge bro
✳ Tænke kreativt

Samtidig evner Medbyggeren at: 

✳  Identificere utraditionelle løsninger både 
i og uden for det eksisterende system

✳  Rumme og acceptere borgerens 
nuværende situation

✳ Være tydelig og stille krav
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I Social- og Psykiatriafdelingen varetager medarbejderne alle 
de opgaver, der har med pensions- og førtidspensionsområdet 
at gøre.

Arbejdet her er et godt eksempel på, hvordan 
medarbejdere mange steder i velfærdssamfundet på den 
ene side har en myndighedsrolle og på den anden side 

støtter og yder omsorg for de borgere, der har brug for det.
I Rødovre Kommune er borgeren altid knyttet til den 

samme sagsbehandler, som de blev henvist til første gang. 
Det betyder, at nogle borgere og medarbejdere kommer til 
at følges ad gennem meget lang tid, sådan som Pia og Tonny 
eksempelvis har gjort det.

Den store 
og den lille 

historie
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SAGSBEHANDLING VED 
KØKKENBORDET

Pia Laursen Tøttenborg, socialformidler i Social- og Psykiatriafdelingen

For borgere, der lever på kanten af samfundet, skal løsningerne ofte findes et 
helt andet sted end i de sædvanlige systemer. Det ved Pia og hendes kolleger i 
Social- og Psykiatriafdelingen mere om end de fleste. 

”Jeg plejer at sige, at jeg har fået lov til at 
leve med i folks liv”.

Ordene er Pia Laursen Tøttenborgs. 
Hun er socialformidler i Social- og Psykiatriaf-
deling og arbejder med pensions- og førtidspen-
sionsområdet.

En del af Pias tid går med kontakt til borgere, 
der på den ene eller anden måde befinder sig på 
kanten af samfundet. Misbrugere, alkoholikere, 
alvorligt syge og ensomme. Andre borgere ringer 
ind om helt praktiske ting som bestilling af taxa 
på kommunens regning, når de skal til lægen, el-
ler fordi de trænger til at tale med nogen efter en 
ægtefælles død. 

”Især arbejdet med de mest udsatte kræver, 
at jeg kan rumme dem og accepterer præmis-
serne for deres liv. Det er okay med mig, at 
de råber af mig, når de er frustrerede, og at de 
kommer for sent eller slet ikke dukker op til en 
aftale,” siger hun.

Bistand til værdighed
Et af de liv, Pia lever med i, er Tonny Zornig And-
ersens. Han er førtidspensionist og misbruger og 
har mere end én gang oplevet at blive smidt ud af 

en lejlighed, fordi han ikke havde betalt huslejen, 
eller kigget ind i et gabende tomt køleskab, fordi 
alle pengene var brugt på hash og øl.

De tider er forbi. Sammen har Tonny og Pia 
fået sat finanserne i system. Alle regninger bliver 
automatisk betalt, dagligvarerne bliver leveret 
efter aftale med SuperBest, og der er sat penge af 
til en opsparing hver måned. Det er også Pia, der 
går med Tonny ud og køber nyt tøj, når han træn-
ger, og hun er med til undersøgelser på hospitalet, 
som han ellers ville risikere at udeblive fra.

”Tonny er et godt eksempel på, at mit job ikke 
bare er sagsbehandling i traditionel forstand, 
men i langt højere grad et samarbejde mellem to 
mennesker – borgeren og mig,” siger Pia. 

Lisbeth Zornig Andersen, der er Tonnys lil-
lesøster, fortæller, at Pia og Tonnys arbejde har 
gjort i hvert fald én konkret forskel: Når Tonny 
om lidt bliver bedstefar, kan han give sin datter 
og det kommende barnebarn en gave for 5.000 
opsparede kroner.

”Det betyder enormt meget for ham, at det er 
lykkedes ham at spare op til en fin gave, ligesom 
alle andre kommende bedstefædre gerne vil,” siger 
Lisbeth og forklarer, at Pia på mange måder ud-
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fylder en rolle, som hun ikke selv synes, hun kan 
påtage sig.

”Hvis det var mig, der skulle gå ind og hjælpe 
med at styre Tonnys økonomi, så ville det ikke 
på samme måde være et ligeværdigt forhold, hvor 
jeg er lillesøster, og han er storebror,” siger hun.

Hjemmebesøg og telefonaftaler
”Jeg er ikke optaget af, at tingene er helt regelrette 
og efter bogen. Hvis der ikke er en god løsning 
inden for det sædvanlige system, så leder jeg efter 
den et andet sted,” siger Pia, der bruger meget tid 
på at lede efter utraditionelle løsninger på tradi-
tionelle problemer.

Derfor tager hun også gerne et møde med en 
borger hen over et par madder ved køkkenbordet 
hjemme hos dem selv i stedet for på hendes kon-
tor. Så glider samtalen tit lidt lettere.

”Det er også en del af mit job, selvom det ikke 
lige foregår bag et skrivebord,” forklarer hun.

I jagten på de gode løsninger trækker Pia både 
på sine kolleger, sin ledelse og på det store netværk, 
hun gennem årene har opbygget i kommunen. 

”Tit handler det om at ringe lidt rundt. Det kan 
være til en boligforening, hvis en borger står uden 
hjem, et frivilligt tilbud til ensomme eller til et 
andet kontor i forvaltningen, der skal arrangere 
hjemmehjælp. Det gælder om at finde nogle løs-
ninger sammen med borgeren og andre, der kan 
holde i det lange løb,” siger hun.

For nyligt har Pia eksempelvis hjulpet en kvin-

de med fremskreden sclerose og begrænset so-
cialt netværk til at få del i kommunens ledsager-
ordning. Egentlig skulle kvinden selv søge efter 
en ledsager, men hun havde svært ved at overskue 
den opgave. Derfor ringede Pia til et værksted for 
ledige, hvor en kvinde, der brænder for socialt 
arbejde, var i aktivering. De to kvinder viste sig 
at være et godt match, og ledsagerordningen kom 
på plads.

Kreativ orden i kaos
At finde de gode løsninger er ikke altid let, og 
det sker da også ind i mellem, at Pia bander over 
systemet, når hun synes, der er for mange led i 
en sagsbehandling eller hen til den gode løsning.

”Omvendt har jeg det ikke sådan, at jeg synes, 
vi skal afskaffe alle systemer og regler og lade 
kaos råde. Systemet er garant for, at borgeren kan 
få hjælp til at forbedre sit liv – også selvom jeg 
indimellem kan synes, at det arbejder for lang-
somt,” siger hun.

Og måske er det faktisk lige der i balancen 
mellem orden og kaos, at Pia befinder sig bedst, 
og de gode løsninger dukker op.

”Jeg tror, min hjerne er sådan indrettet, at 
jeg har det bedst med at tænke kreativt og lede 
efter alternative muligheder på den her måde,” 
slutter hun. 

Tonny Zornig Andersen har givet tilladelse til, at 
Pia og Lisbeth har fortalt hans historie.

”Jeg er ikke optaget af, at tingene er helt regelrette og 
efter bogen. Hvis der ikke er en god løsning inden for det 
sædvanlige system, så leder jeg efter den et andet sted”

Pia Laursen Tøttenborg

Medbyggeren
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HAN BYGGER BRO TIL EN 
NY SKOLEVEJ

Tommy Burmeister Madsen, jobkonsulent i Jobcenteret

Ikke alle unge befinder sig godt på skolebænken. Nogle har brug for jord 
under neglene og praktiske opgaver, der kan give energi til de boglige 
udfoldelser. Det hjælper jobkonsulent Tommy Burmeister Madsen med 
sammen med lokale virksomheder, skoler og forældre. 

Da Asbjørn Gravergaard Corlin gik i 9. 
klasse, var han med egne ord ”rimelig 
doven”. Det kunne ses på karaktererne, 

og eksamenspapiret er ikke et, han ligefrem pra-
ler med. Tiden efter folkeskolen bød på et kort-
varigt bekendtskab med grunduddannelsen som 
tømrer. Heller ikke her var skolebænken det rette 
valg for Asbjørn.

”Efter det gik jeg bare derhjemme og gloede et 
stykke tid, men det, kunne jeg godt se, ikke førte 
nogle vegne,” siger han.

En ny idé opstod, da Asbjørn på et møde i 
Jobcenteret mødte Tommy Burmeister Madsen, 
der er jobkonsulent og til daglig arbejder med 
unge, der har svært ved at få taget hul på en ud-
dannelse. Løsningen blev en to-årig erhvervs-
grunduddannelse, hvor de unge udskyder skole-
forløbet og i stedet går direkte ud og arbejder i en 
virksomhed.

Alle parter skal løfte sammen
De unge, der kommer på Tommys kontor, har 
mange forskellige baggrunde, udfordringer og 
fremtidsdrømme. En del af dem er, som Asbjørn, 

løbet sur i at tage en ungdomsuddannelse, mens 
andre stadig kæmper med folkeskolen.

De sidste taler Tommy ofte med om en prak-
tikmodel, hvor man fritager de unge fra stort set 
al skolegang med undtagelse af fagene matema-
tik, dansk og engelsk. Resten af tiden bruger de 
i et praktikforløb hos en lokal virksomhed, der 
har sagt ja til at hjælpe den unge lidt på vej.

”Overordnet set kan man sige, at de her unge 
repræsenterer de 10 procent, der ikke kan leve op 
til tidens politiske målsætning om, at alle unge 
skal have en uddannelse så hurtigt som muligt,” 
forklarer Tommy.

Hvis det skal lykkes, kræver det, at Tommy 
involverer og engagerer både skole, forældre og 
erhvervslivet. Tommy selv har ”blæksprutte-rol-
len” og samler trådene undervejs, stiller de svære 
spørgsmål og prøver at komme bedst muligt over 
de bump, der måtte dukke op på vejen.

Når han taler med de unge, handler det ofte 
om at være klar i mæglet og turde stille krav. 
Det nytter ikke noget, at de vil arbejde i en frisør-
salon, hvis de kun kan få lov til at feje hår op om 
eftermiddagen, eller at de tror, de kan forbedre 
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Gennem de senere år har vi set et stigende fokus på 
vigtigheden af, at unge gennemfører et uddannelsesforløb. 
Herunder reform af erhvervsuddannelserne og indførelsen 
af uddannelseshjælp til unge under 30 på kontanthjælp. 

EGU’en – erhvervsgrunduddannelsen – er et skræddersyet 
forløb til unge, der har svært ved at komme i gang med                      

en uddannelse, og fokuserer på praktiske forløb frem for 
traditionelle skoleforløb.

I Rødovre Kommune har man de senere år arbejdet 
med allerede i folkeskolen at lade nogle elever skifte dele 
af skoleskemaet ud med en praktikplads. Det gøres i 
samarbejde med lokale virksomheder og ved at minimere 
undervisningspligten til 10 timer ugentligt.
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deres karakterer til afgangsprøven og samtidig 
pjække hver fredag.

”Jeg tør godt sige til dem: ’Hør her, det her er 
en rigtig god mulighed. Den skal du gribe, og du 
skal gøre dig umage’,” siger han. 

Samtidig tager han sig god tid til at tale med 
dem og deres forældre om, hvad der gør dem 
glade; hvad de synes, de er gode til, og hvad de 
selv tænker om fremtiden. Mange har mest af alt 
brug for et skub i den rigtige retning, og at der er 
nogen, der siger, at de godt kan finde ud af at tage 
en uddannelse, selvom det før er gået skævt.

Den fælles fortælling i fokus
For at kunne strikke den bedste løsning sam-
men, er det helt afgørende, at Tommy har alle 
parter med om bord. Det gælder både den unge 
og forældrene, men også skolen, og det kræver, at 
Tommy formår at skabe en samlet fortælling og 
lægge vægt på fælles fodslag frem for forskelle. 

Ikke alle lærere eller skoleledere kan med det 
første se lyset i en så radikal løsning som at træk-
ke en 15-årig ud af skolen tre dage om ugen for 
at arbejde i en biograf eller et byggemarked. Det 
handler ifølge Tommy om, at han og skolen ikke 
altid starter det samme sted: 

”Lidt firkantet kan man sige, at vores fokus i 
hvert fald på papiret ligger hvert sit sted: Skolen 
skal sørge for, at de unge får en afgangseksamen, 
og jeg skal sørge for, at de kommer videre derfra. 
Det er klart, at det indimellem giver nogle udfor-
dringer,” siger han.

Når det sker, prøver Tommy at tale ind i det, 
han og skolen fra starten er sammen om – nemlig 
at den unge får det godt. Han ved, at det er med 
dét fælles udgangspunkt, at det tværfaglige sam-
arbejde skal begynde.

Netværk og tillid gør forskellen
Det samme gælder, når Tommy skal ud og få 
virksomhederne med på vognen – uanset om 
det er til et praktikforløb for de helt unge eller et 
længere såkaldt EGU-forløb, som det Asbjørn er 
i. Tommy er ikke typen, der sidder på hænderne, 
hvis han kan se en mulig løsning, og han er ikke 
bange for at trække på sit store netværk, gribe 
knoglen og præsentere sit forslag for en mulig 
samarbejdspartner.

En af dem, han flere gange har ringet til, er 
Jens Larsen, der er murermester i Combi Byg 
A/S. Det er dér Asbjørn nu har arbejdet i to år, 
efter at ham og Tommy havde lagt en plan for 
hans uddannelse. Firmaet har som målsætning, 
at mellem 30-40 procent af deres lærlinge skal 
være nogen, der har brug for et ekstra skub 
fremad – nøjagtig som Asbjørn. Det handler 
om at være en del af sit lokalsamfund og tage 
ansvar.

Derfor lytter Jens også, når Tommy ringer. De 
to har gennem årene opnået en gensidig tillid og 
forståelse for hinandens krav og behov, og Jens 
sætter pris på, at Tommy taler lige ud af posen 
og ikke pakker noget ind.

”Vi taler altid meget åbent og ærligt om tinge-
ne, og jeg ved, at det er okay, hvis jeg siger, at den-
ne her gang, der går det sgu ikke. De fleste gange 
rammer han heldigvis plet,” siger Jens.

For Tommy handler det om at kende sin egen 
rolle godt: 

”Jeg er meget bevidst om, hvilken kasket, jeg 
har på i de her forløb, og at der er forskel på, 
hvornår jeg gør hvad. Jeg plejer at sige, at jeg både 
er sagsbehandler, vejleder, virksomhedskonsu-
lent og coach. Det skal der til, hvis alle parter 
skal gå med”.

”Jeg er meget bevidst om, hvilken kasket, jeg har på i de her forløb, 
og at der er forskel på, hvornår jeg gør hvad. Jeg plejer at sige, 

at jeg både er sagsbehandler, vejleder, virksomhedskonsulent og 
coach. Det skal der til, hvis alle parter skal gå med”

Tommy Burmeister Madsen

Medbyggeren
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MED BYGGEPLADSEN 
SOM KLASSEVÆRELSE

Lilo Christensen, lærer på Valhøj Skole

På Valhøj Skole har lærere og skoleledelse taget konsekvensen af den nye 
skolereform og inviteret pædagoger fra den nærliggende byggelegeplads med 
til at lære eleverne om innovation og samarbejde ved hjælp af blandings-
forhold i cement og et udekøkken under opbygning. 

På græsset bag kontoret på Valhøj Skole 
glimter en stribe våd cement i den første 
forårssol. Den skal udgøre fundamentet 

for det udekøkken, en gruppe 7.-8. klasseelever 
er i gang med at bygge. Eleverne selv har fået lov 
at holde eftermiddagen fri, mens de voksne eva-
luerer på dagens arbejde. Det er dag to ud af ti 
i skolens temauger om innovation, og gruppen 
af voksne tæller som noget nyt ikke kun lærere, 
men også tre pædagoger fra en af Rødovres tre 
byggelegepladser, Byggeren.

”Når jeg skal lære eleverne at tænke ander-
ledes og finde på, er klasseværelsets fire vægge 
ikke de bedste rammer. Derfor er det oplagt at 
lægge undervisningen et andet sted og invitere 
andre kræfter til at være med,” forklarer Lilo 
Christensen, der til daglig underviser skolens 
ældste elever i matematik, idræt og religion.

For hende er det også en erkendelse af, at 
hun ikke kan løse opgaven alene. Hvis hun skal 
støtte eleverne i at tænke innovativt og prøve 

kræfter med at skabe noget selv, som at bygge et 
udekøkken fra bunden, er hun nødt til at hente 
indspark udefra.

Enevælde og suverænitetsafgivelse 
Inden eleverne gik i gang med at bygge køkken 
på skolens græsplæne, var de på besøg på Bygge-
ren for at lære at lave mad udenfor og finde ud af, 
hvordan en pizzaovn i det fri kan se ud. 

Her opdagede Lilo, at det også var en udfor-
dring for hende, at undervisningen foregik et 
andet sted, end den plejer. Det var vanskeligt for 
hende at slippe sit fokus på, at eleverne skulle 
lære et udekøkken at kende, og tillade, at de i ste-
det brugte tiden på at klappe kaniner og gå på 
opdagelse i Byggerens kaosagtige landskab:

”Når man er vant til, at undervisningen i ma-
tematik for eksempel indebærer, at eleverne skal 
aflevere en opgave sidst på ugen, så er det her 
noget meget andet. Jeg ved jo ikke, om vi bliver 
færdige med at bygge det køkken. Til gengæld 
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Med den nye folkeskolereforms nye krav til ’den åbne skole’ 
skal skolerne i højere grad arbejde på at etablere samarbejder 
med det omkringliggende samfund.

Samtidig skal undervisningen i den nye folkeskole 
understøtte elevernes innovative og kreative kompetencer.

Projektet, hvor eleverne på tværs af 7. og 8. klasse bygger 
udekøkken, er et ud af flere i temaugerne på Valhøj Skole. 
Andre elever laver mad med en kok, der er hyret ind udefra, 
mens andre igen udvikler ”skolens lyd” sammen med lærere 
fra musikskolen eller designer havemøbler på Teknisk Skole.
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ved jeg, at det ret sikkert ikke bliver, som det var 
planlagt til at starte med,” siger hun.

Selvom det er svært, tror Lilo på, at det i sidste 
ende giver bedre læring for eleverne, hvis hun ka-
ster sig ud i nye samarbejder og tør være åben for 
de muligheder, der ligger heri. 

Tillid og plads til hinanden
Det samme gælder, når pædagogerne fra Bygge-
ren skal øve sig i at arbejde på nogle af skolens 
præmisser. En af dem, der har sagt ja til at være 
med til at bygge udekøkkenet, er Brian Chris 
Dixen Brendstrup. 

I hans daglige arbejde på Byggeren er den pæ-
dagogiske tilgang mere fleksibel. Her bestemmer 
børnene selv, hvordan de vil bygge deres kanin-
bur, om de vil spille fodbold eller være med til 
rollespil. Der er ingen voksne, der siger, at de 
skal. Det er der til gengæld i skolen, og derfor er 
Brian også nødt til at tænke sin rolle anderledes 
end til hverdag:

”Når man kommer på besøg hos hinanden – 
uanset om det er mig, der kommer over på sko-
len, eller en lærer, der kommer ned på Byggeren 
– så afgiver man noget suverænitet til hinanden. 
Jeg er nødt til at bakke op om, at Lilo skal have 
dem til at være med. Omvendt skulle hun nok 
også fokusere mere på processen end på det fær-
dige køkken, hvis det skulle bygges her hos os,” 
siger han.

Derfor handler det for både Brian og Lilo om at 
have respekt for og tillid til hinandens faglighed. 
Hvis det skal fungere at vise eleverne en anden 
slags skole, er både lærere og pædagoger nødt til 

at tro på, at de kan lære af hinanden og udnytte 
hinandens forskellighed.

Nye samarbejder tager tid
Lilo og kollegerne fra skolen og Byggeren ved, at 
denne type samarbejde på tværs ikke kommer 
af sig selv. Det kræver, at forventningerne er af-
stemt rigtigt fra starten og en fælles erkendelse 
af, at ting tager tid for at lykkes. Formentlig også 
mere tid, end hvis de var blevet i deres vante ram-
mer og ikke havde forsøgt sig med det nye.

Derfor har de fem voksne, før projektet skulle 
løbe af stablen, siddet sammen og talt processen 
grundigt igennem. Hvordan kommer vi bedst i 
mål, og hvad kræver det af os hver især at arbejde 
på den her måde? Det var vigtigt at komme til at 
fungere som ét hold på trods af forskelligheder i 
dagligdag og pædagogisk udgangspunkt. 

I løbet af temaugerne mødes de hver eftermid-
dag, når eleverne har fri, og taler dagens oplevelser 
og morgendagens planer igennem. Sådan sikrer 
de, at den fælles retning ikke skrider undervejs:

”Det er helt afgørende, at vi er enige om, hvor-
dan vi kan udnytte de muligheder, der kommer 
med et samarbejde som det her. Når vi kan det, 
tror jeg til gengæld på, at vi kan nå rigtig langt,” 
siger Lilo

Hun glæder sig til, at resultaterne af det nye 
samarbejde og elevernes hårde arbejde skal vises 
frem. Ved slutningen af innovationsugerne er 
alle skolens forældre inviteret til indvielse af det 
nye udekøkken med hjemmelavet suppe og brød 
bagt i den nye ovn, der forhåbentlig står færdig 
og klar til den tid.

”Det er helt afgørende, at vi er enige om, hvordan vi kan 
udnytte de muligheder, der kommer med et samarbejde 
som det her. Når vi kan det, tror jeg til gengæld på, at vi 

kan nå rigtig langt”

Lilo Christensen

Medbyggeren



Nye roller, 
nye kompetencer

Figuren herunder illustrerer, hvordan udvalgte kompetencer knytter sig til 
de tre medarbejderrollerne og er forbundet til hinanden. Se beskrivelserne af 

Ressourcefinderen, Oversætteren og Medbyggeren på s. 11, 21 og 31. 

Nye roller, nye kompetencer

Ressourcefinderen
Skabe engagement

Arbejde nysgerrigt og åbent
Skabe tillid

Oversætteren 
Guide og vejlede

 Forklare, formidle og                                                         
fortælle historier

Motivere og inspirere

Medbyggeren
Involvere borgeren og andre i løsningerne

Opbygge netværk og bygge bro
Tænke kreativt

 41 



42         SAMMEN OM RØDOVRE 

Tommy på Jobcenteret, Mar-
git i Borgerservice, Carsten i 
Rødovrehallen og de syv andre 

medarbejdere, vi her har mødt, viser i 
glimt, hvordan den forandrede med-
arbejderrolle kan se ud i praksis. 

De peger samtidig på, hvordan rol-
lerne er fleksible størrelser, man kan 
træde ind og ud af alt efter, hvilken 
opgave der skal løses. Birgit på bib-
lioteket er Oversætter, når hun taler 
om sprogudvikling med forældre og 
pædagoger – og Ressourcefinder, når 
hun inviterer skoleelever til at fortælle 
gyserhistorier i bunkeren under bib-
lioteket for at fremme deres lyst til at 
læse mere.

”Målet er ikke at finde et 1:1-forhold 
mellem en rolle og en medarbejder. 
Tværtimod skal de ses som tre forskel-
lige men sammenhængende rammer, 
man kan bygge sit arbejde op om-
kring,” forklarer HR-konsulent Lotte 
Bæk Kildegaard.

De nye medarbejderroller går på 
tværs af sektorer, forvaltninger og fag-
områder og er relevante for mange for-
skellige typer medarbejdere. Både de 
medarbejdere, der hver dag står midt 
i borgernes virkelighed og dem, der i 
højere grad befinder sig i kulissen og 
er med til at kitte systemet sammen.

Rollerne er hverken en tjekliste eller 
en målestok for, hvornår en medarbej-
der er god til sit arbejde. De skal ses 

som et konkret redskab, der kan hjæl-
pe til at få hånd om den udvikling, der 
er i gang. 

Ikke mindst er de et oplæg til dis-
kussion.

Flere roller på én gang
Fælles for alle de medarbejdere, vi her 
har mødt, er, at de hver især bringer 
andre kompetencer i spil end tidli-
gere. Christian på Genbrugsstationen 
fortæller, at et kommunikationskur-
sus har rustet ham til den nye opgave, 
mens Lilo og Brian sætter ord på, 
hvordan det at kunne samarbejde på 

HVORDAN KAN VI 
ARBEJDE MED DE 

NYE ROLLER?

HVAD ER EN ROLLE? 

Nudansk Ordbog definerer en rolle 
som ”en plads eller funktion, som en 
person, en institution, en organisa-
tion eller et land udfylder i en større 
sammenhæng”. 

En medarbejderrolle er et sæt af for-
ventede handle- og adfærdsmønstre, 
som en medarbejder anvender i for-
skellige arbejdssituationer. Når man 
træder ind i en rolle, er der et sæt reg-
ler eller normer, der gælder for rollen 
– og som omgivelserne vurder med-
arbejderens indsats og troværdighed 
ud fra.

Hvordan kan vi arbejde med de nye roller?
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tværs og ud af egen organisation er nyt. 
”Den vigtigste kompetence, som er 

fælles for alle, der arbejder med vel-
færd i dag, er faktisk at være i stand 
til at træde ind og ud af de nye roller,” 
siger Lotte Bæk Kildegaard.

Det kræver opmærksomhed, nær-
vær og omstillingsparathed at gå fra 
at være Oversætter, når en borger har 
svært ved at gennemskue reglerne for 
udbetaling af førtidspension. Til at 
være Ressourcefinder og hjælpe borge-
ren med at strukturere en hverdag med 
indkøb og tøjvask. For så at skifte til 
at være Medbygger og tage kontakt til 
det almene boligselskab, der kan løse et 
akut behov for en ny bolig.

Lotte Bæk Kildegaard understreger, 
at rollerne skal ses som en samlet pak-
ke, man kan trække mere eller mindre 
på alt efter situationen:

”De nye medarbejderroller er et sæt 
redskaber, der i høj grad formes af den 
enkelte. Mange af de medarbejdere, 
der allerede gør det i dag, beskriver en 
del af det som mavefornemmelse eller 
erfaring,” siger hun og fortsætter:

”Det betyder ikke, at der ikke kan 
være knyttet en række mere specifikke 
kompetencer til de enkelte roller, som 
det et værd at kigge på og forsøge at 
styrke”.

Oversætteren har eksempelvis brug 
for træning i at kommunikere i øjen-
højde, mens rollen som Ressourcefin-
der kræver redskaber til at se løsnin-

ger, hvor de ikke traditionelt er fundet. 
Medbyggeren skal være en menneske-
kender og styrkes i at facilitere samar-
bejder i og uden for egen organisation. 

Forandringen findes i hverdagen
De nye måder at arbejde på, som følger 
af de nye roller, betyder også, at med-
arbejderne ind i mellem vil opleve at 
stå i nye og ukendte dilemmaer. 

Det sker, når Tommy på Jobcenteret 
oplever, at hans egne mål ikke stem-
mer overens med de mål, skolen har 
sat, og samarbejdet kører fast. De fin-
des også i balancen i at finde ud af, om 
det er familien eller kommunen, der 
har ansvaret for at løse en konkret op-
gave – sådan som Pia gør det sammen 
med Tonnys lillesøster, eller Bettina 
gør det med Rosas datter og hendes 
børnebørn.

Men hvordan ruster man sig som 
medarbejder til de udfordringer, der 
kommer med de nye roller? 

Hanne Dorthe Sørensen er direktør i 
virksomheden Lederskabelse.dk og har 
mange års erfaring som blandt andet 
direktør i det tidligere Statens Center 
for Kompetenceudvikling, nu Kom-
petencesekretariatet. Hun fortæller, at 
det ikke så meget handler om klassisk 
kompetenceudvikling, som det hand-
ler om det lange seje træk: 

”Når vi taler om en forandringspro-
ces som den her, så er det, der virker 
faktisk hverdagen. Medarbejderne skal 

”Den vigtigste kompetence, som er fælles 
for alle, der arbejder med velfærd i dag, er 
faktisk at være i stand til at træde ind og 

ud af de nye roller” 

Lotte Bæk Kildegaard

Hvordan kan vi arbejde med de nye roller?
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gå fra at se det her som et eller andet 
abstrakt og uoverskueligt og i stedet 
bare gå i gang: Prøv de nye roller af, 
reflekter over resultaterne, og lær af de 
erfaringer, der kommer undervejs. De 
nye roller behøver ikke passe perfekt 
på mandag. Det kommer de til med 
tiden, hvis man bliver ved at arbejde 
aktivt på det," siger hun.

Lederne skal skabe rum for det nye
Samtidig understreger Hanne Dorthe 
Sørensen, at medarbejderne ikke kan 
lykkes i forandringen alene. De skal 
bakkes op af handling både på direk-
tionsniveau og på de forskellige ledel-
sesniveauer såvel som af forandring i 
vanlige arbejdsgange og i måden, or-
ganisationen er skruet sammen på. 

”De her medarbejderroller skal ses 
i samspil med, at lederne også skal 
tænke deres rolle anderledes. Det er 
dem, der skal give plads og tid til for-
andringen. Lederne har et ansvar for 
at få skabt rum til, at medarbejderne 
kan eksperimentere og honorere det, 
når det sker,” siger hun.

Det gælder især for mellemlederne, 
der i Hanne Dorthe Sørensens optik 
er dem, der skal drive forandringen 
frem i hverdagen. Det er dem, der skal 
prioritere, efterspørge og være med til 
at reflektere over, når medarbejderne 
prøver nye ting af, så det bliver noget, 
der sker kontinuerligt, siger hun: 

”Ny velfærd skal ikke være et projekt. 

Det skal være en del af driften, og den 
måde vi arbejder på hele tiden”.

Kommunaldirektør Per Ullerichs 
understreger, at det netop er tanken 
bag ’Sammen om Rødovre’ og viften af 
projekter fra Virksomhedskonferencen. 
Tilsammen skal de forskellige projekter 
skubbe på en langvarig forandring, der 
både viser sig i det konkrete arbejde 
med borgerne hver eneste dag, men 
også over længere tid hos både medar-
bejdere, ledere og direktører.

”Når vi har taget fat i en række af 
temaer – fra fællesskab og frivillig-
hed til medborgerskab og borgerind-
dragelse – er det netop fordi vi ved, at 
vi skal hele vejen rundt. Forandrin-
gen af velfærden kan ikke komme ét 
sted fra, men skal bakkes op på alle 
niveauer. De nye roller viser, hvilken 
vej medarbejderne skal gå på den fæl-
les sti, der hedder ’Sammen om Rød-
ovre,” siger han.

Hvordan kan vi arbejde med de nye roller?

”Ny velfærd skal ikke være 
et projekt. Det skal være en 

del af driften, og den måde vi 
arbejder på hele tiden”

Lotte Bæk Kildegaard



Hvad er din historie?

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål: De nye roller til hverdag.                                                                                                               
Prøv at besvare spørgsmålene enten alene eller sammen med en kollega:

Hvordan adskiller dine 
arbejdsopgaver sig i dag 
fra dem, du havde for 

fem år siden? 

Hvad skal der til for, at du 
bliver endnu bedre til at 

beherske de kompetencer, 
den nye rolle kræver?

Hvilke nye kompetencer 
kræver det af dig?
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Dem har vi talt med

DEM HAR VI TALT MED

Anders Liltorp, næstformand i 
Hovedudvalget og formand for Rødovre 
Lærerforening
Annie, pårørende
Asbjørn Gravergaard Corlin, EGU-
elev
Bettina Randolph, social- og 
sundhedshjælper
Birgit Inge Andersen, bibliotekar i 
børneudlånet på Rødovre Bibliotek
Brian Chris Dixen Brendstrup, 
pædagog på Byggeren
Carsten Molsing, teknisk 
servicemedarbejder i Rødovrehallen
Christian Bundgaard, 
pladsmedarbejder på Genbrugsstationen 
Valhøjs Allé
Dan Birke Jacobsen, borgerservicechef
Erling Hansson, pladsmedarbejder på 
Genbrugsstationen Valhøjs Allé
Grethe Kofoed, pensionist
Hanne Dorthe Sørensen, stifter og 
direktør i Lederskabelse.dk
Heidi Beck Korzen, socialrådgiver 
og anbringelseskonsulent i Børne- og 
Familieafdelingen
Henning Elmelund, kultur- og 
fritidschef

Jens Damsø Pedersen, social- og 
psykiatrichef
Jens Larsen, murermester, Combi Byg 
A/S
Joan Nielsen, børne- og familiechef
John Sommerset, leder af Rødovre 
Byggelegeplads – Byggeren
Karin Finner Madsen, frivillig i RS 
Volley
Lilo Christensen, lærer på Valhøj Skole
Lisbeth Frænde Olesen, assisterende 
hjemmeplejeleder
Lisbeth Zornig Andersen, pårørende
Lone Terpgård-Jensen, biblioteksleder
Lotte Bæk Kildegaard, HR-konsulent
Margit Lund, sagsbehandler i 
Borgerservice
Pia Laursen Tøttenborg, 
socialformidler i Social- og 
Psykiatriafdelingen
Per Ullerichs, kommunaldirektør
Thomas Gable, familiebehandler i 
Børne- og Familieafdelingen
Thomas Jørgensen, miljømedarbejder 
og tillidsrepræsentant for ingenørerne
Tommy Burmeister Madsen, 
jobkonsulent
Vigga Pedersen, teamleder i Jobcenteret 






