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Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 11. januar 2021 
 

1. Velkommen og godt nytår  
 

2. Valg af ordstyrer 
Birgit var ordstyrer på mødet 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. 
Referat fra sidste møde blev godkendt.  
 

4. Opsamling fra sidste møde: 
Telefoninterview ang. bedre borgerbreve.  
Britta blev interviewet. Britta var rystet over brevene. Det Britta hæftede 
sig ved var, at man skulle lede efter svarene, ingen vejledning til 
klagehenvisning og sprogligt levede det ikke op til forventningerne.    
Tine har også læst brevene, men blev ikke interviewet.  
Tines indtryk var, at der var lange forklaringer på eksempelvis et afslag.  
 
Status på invitation til Skolechef Birgit Lise 
Birgit har sendt en invitation til deltagelse på et møde i Sundhedsrådet. Se 
pkt. 7.  

 
5. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  

Status på arbejdet i aktionsgruppen.  
 
Øvrigt ift. arbejdet med ensomhed: 
 
Britta fortæller, at Sundhedsstyrelsen har givet afslag på den ansøgning,  
der var sendt.  Arbejdet i netværket forsætter, og de skal mødes og  
beslutte, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med. Der arbejdes 
fortsat på, at få Hjemmeplejen til at deltage på netværksmøderne. Britta 
tager det op på mødet i Ældrerådet i januar. Britta har erfaringer fra 
Roskilde Kommune.     
   
Kira fortæller, at Røde Kors kører en kampagne omkring ensomhed, hvor 
man kan få telefonopkald af en frivillig.  
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Birgit fortæller, at arbejdet med ensomhed fungerer fint i andre 
kommuner, bl.a. Herlev Kommune 
 
Steffen fortæller, at Solrød Kommune skal ansætte en 
netværksmedarbejder, der skal afhjælpe ensomhed.   
  

6. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
 
Der er pt ikke nye dagsordener.  
 
Birgit fortæller, at det er tid til at lave nye børnehaveklasser. D. 11.2.21  
skal der laves en klassetalssag ift. at nedsætte 11 nye klasser med en  
klassekvotient på i gennemsnit 23 elever pr. klasse. Der forsøges at tage  
højde for sociale kriterier, når der dannes klasser. Det er noget nyt. Der  
kigges bl.a. På familiens uddannelsesniveau, indkomst.   

 
7. Prioritering af fremtidige opmærksomhedsemner for Sundhedsrådet. 

Dette dagsordenspunkt hænger sammen med Status på invitation til 
Skolechef Birgit Lise. Se ovenfor under pkt. 4.  
 
På skoleområdet har borgmesteren inviteret til en Tænketank, hvor en 
bred kreds af repræsentanter fra skoleområdet mødes med 
Kommunalbestyrelsen for at drøfte visioner og perspektiver for skolerne i 
Albertslund. 
 
Evaluering af skolestrategien er aktuelt sendt til skolelederne og 
skolebestyrelserne med henblik på refleksion om resultatet for egen skole. 
Forvaltningen udarbejder brevforslag med konkrete spørgsmål til skolerne, 
som fremlægges til godkendelse på et kommende udvalgsmøde.  
 
Hvilken forskel vil Sundhedsrådet gøre i denne sammenhæng? 
Hvad gør skolerne for elevernes trivsel?  
 
Det blev besluttet, at sundhedsrådet indgiver et høringssvar inden 21. 
februar 2021. Høringssvaret formuleres efter næste møde i Sundhedsrådet 
d. 11. januar. Hvis man har mulighed for det, opfordres man til at spørge i 
sit netværk, hvordan man oplever trivslen på skolen. Det er også en 
mulighed at skrive ud til kontakt-/trivselsforældrene i den enkelte klasse på 
skolerne.  
 
Birgit har fået svar fra skolechefen: 
Birgit Lise har ikke mulig for at deltage på de kommende møder. Der blev 
lagt op til, at en fra forvaltningen skulle deltage, men de mener det er 
skolechefen. 
 
Britta er dybt rystet over indholdet i evalueringen af skolestrategien. 
Trivslen blandt eleverne er også rystende.  

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/


Notat 

 

 
Side 3 af 3 

 

Britta efterlyser en anden vinkel på byens elever, herunder demokrati, 
kreativitet mm. Således at der ikke kun er fokus på de boglige faglig som 
dansk og matematik.   
 
Steffen forslår, at der laves et nyt møde, hvor skolechefen kan deltage eller 
et supplerende møde en anden aften.      
 
Birgit forslår, at man går tilbage i sit netværk og forhører sig, hvordan de 
oplever virkeligheden. Birgit efterspørger tal for skoleværing. Man kan 
spørge skolerne om de har en strategi for, hvordan man håndterer det. 
Birgit har hørt, at 16% af eleverne i Albertslund ikke får deres 
afgangseksamen fra folkeskolen    
 
Tine fortæller, at nogle skoler ikke har en procedure og strategi for 
skoleværing.   
Sundhed og trivsel blandt eleverne ved lærerne noget? 
Det kunne være interessant at evaluere på hjemmeskole i corona-tiden, og 
hvordan det påvirker elevernes mentale sundhed og trivsel.    
 
Steffen fortæller, at der er flere mønsterbrydere blandt børn/unge, der er 
bosat i udsatte boligområder.  
 
Birgit kontakter Birgit Lise og forslår ny mødedato. Der følges op på dette.  
  

 
 
8. Nyt fra sundhedsområdet 

Sundhedspolitiske handleplaner på KB… 
 
Mobile testenheder.  
 

9. Eventuelt  
 

10. Kommende møder 2021 
Torsdag d. 11. februar kl. 17-19 
Øvrige? 
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