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Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 2. juni 2021 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Birgit blev valgt som ordstyrer.  
Birgit orienterer om, at Alice har valgt at stoppe, som suppleant i 
Handicapråddet og derved også stopper i Sundhedsrådet.   

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 

Noget til evt.? 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt  

 
3. Opfølgning fra sidste møde 

Skoletrivsel og kommende skolestrategi: 

• Findes der socialrådgivere på skolerådet? Ja, der findes en 

skolesocialrådgiver. Hun hedder Christine Marcher. Der er et 

ønske om, at Christine inviteres med på et kommende møde i 

Sundhedsrådet og fortæller om sit virke. Vi følger op 
• Eksisterer der en tovholderfunktion for forældre med komplekse sager 

i skoleregi? Hvis der er en social sag på familien (dvs. hvor det ikke 
”kun” er skole, men også sociale problemer), så er familiens 
sagsbehandler deres kontaktperson. Hvis der ikke er tale om en sag, 
hvor vi også har en social sag, så er det jo barnets klasselærer, som er 
tovholder.  

• PPR Back to school – hvor mange børn regner man med at kunne 
tilbyde dette til?  

• Projekt med angst - hvor mange børn regner man med at kunne tilbyde 
dette til?   
 

PPR er netop blevet færdige med uddannelsesforløbet omkring 

angst og Back2school. De næste par uger skal bruges til at 

tilrettelægge logistikken omkring forløbene på baggrund af den 

viden, der er indhentet. De forventer at kunne starte op på den 

anden side af sommerferien. Sundhedsrådet er velkommen til at 

vende tilbage på et senere tidspunkt, hvis der er et ønske om det. 

 

Paw: Tilskud til sociale foreninger. Midlerne skal omsættes til virkelighed 
Foreningspris og ildsjælepris skal uddeles i år.  Punktet rykkes til næste 
møde 

Forum: Sundhedsrådet 

Tid: Onsdag d. 2. juni 2021 kl. 16.30-18.30 

Sted: TEAMS 

Deltagere: Birgit Hauer, Steffen Wegner Høyer,  
Tine Pernille Rytsel, Britta Schneider Jørgensen,  

Afbud: Alice Hasselgren, Lasse Crüger, Paw Østergaard Jensen,  Kira Willmarts,  Helle 
Hulstrøm 

Referent: Christina Skriver Klenø  
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Britta ytrer, at Alice Hasselgren kunne være en god kandidat til prisen. 
Rådet bakker op om indstillingen. Birgit formulerer en indstilling og 
rundsender til det øvrige råd. 
 
Tine: Den nationale pulje til udmøntning af midler til trivselsfremmende 
aktiviteter.  
Birgit fortæller, at der har været en pulje, der skal udmøntes til skolerne til 
klasse- og elevrådsaktiviteter. Birgit formoder, at skolerne selv får lov at 
udmønte dem til det de ønsker.  
Tine kunne godt tænke sig at følge op på, hvad midlerne specifikt skal 
anvendes.  
Britta fortæller, at der er en ny pulje på 500.000 kr. til aktiviteter målrettet 
ældre på plejeboligområdet og borgere i eget hjem.   
 
Strategi for Sundhedshuset: 
SUS valgte at sende sagen i høring i perioden 22. april til 20. maj. Sagen er 
behandlet og godkendt på udvalgsmødet d. 27. maj 2021. Se pkt. 6 for 
selve strategien + relevante bilag 
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=1416&agendaType=Dagsorden#SUS/KFU/ØU/KB-
GodkendelseafstrategiforSundhedshusetAlbertslund  
 
Funktioner i huset og brugere af huset viser et øjebliksbillede ift. brugen. 
Kunne Sundhedsrådet tænke sig at drøfte, hvordan vi  sikrer, at flere 
borgere i fremtiden anvender huset, komme med inputs og forslag til 
brugen? Dette kunne drøftes på næstkommende møde i Sundhedshuset, 
hvor lederen af Sundhedshuset gerne deltager.  
 
Sundhedsrådet vil gerne have besøg af leder af Sundhedshuset Mette 
Gerhard på et møde i august eller september måned.  Vi følger op  
 

4. Grøn dag 2021  
Sundhedsrådet er inviteret til at deltage i Grøn dag 18. sept. 2021 kl. 10-14. 
Birgit har sagt ja. Drøftelse af, hvad der skal ske på dagen.  
 
Se vedhæftede pdf i mailen.   
 
Steffen foreslår, at rådet stiller op med verdensmålskasserne og evt. et 
vendespil.  
 
Britta: Albertslund er en ’Vild Kommune’ med insektliv og blomster. 
Nævner aktivitet med at så og kaste blomsterbomber.  
 
Sætte fokus på at naturen gør noget godt for en. Særligt corona har lært 
os, at naturen og bevægelse er godt for alle.  
 
Planlægning skal ske på næste møde i august måned. Vi følger op på næste 
møde  
 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1416&agendaType=Dagsorden#SUS/KFU/ØU/KB-GodkendelseafstrategiforSundhedshusetAlbertslund
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1416&agendaType=Dagsorden#SUS/KFU/ØU/KB-GodkendelseafstrategiforSundhedshusetAlbertslund
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1416&agendaType=Dagsorden#SUS/KFU/ØU/KB-GodkendelseafstrategiforSundhedshusetAlbertslund
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Deltagelse af medlemmer i rådet: Birgit, Steffen, Tine. Flere der kan 
deltage? 
  

5. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  
Status på arbejdet med ensomhed – punktet udsættes til efter  
Kommunalvalget i november. 
 

6. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
 

Proces for ny strategi for folkeskolen i Albertslund BSU 19.maj pkt. 4 B 
Den nye strategi forventes at træde i kraft august 2022 
 
‘Løft af folkeskolen’ ekstra pulje fra folketinget. Fordelt efter sociale kriterier 
BSU 19.maj pkt. 5. Birgit fortæller, at der har været debat om, hvordan 
midlerne skal fordeles. Fordeling efter elevtal og efter sociale kriterier.  
 
‘Sportstrappe” så 0. og 1. klasse møder seks forskellige idrætsgrene. BSU 
19.maj 4 A 
 
Rykkes børn fra vuggestue til børnehave yngre end 2 år og 10 måneder BSU 
19.maj pkt. 4 J 
 
Støj-pulje at søge, hvis man vil lave støjbegrænsning på egen matrikel/bopæl 
MBU 20. maj pkt. 3 
Birgit fortæller om en hjemmeside, der hedder rolig bolig https://roligbolig.dk/  
 
7. Nyt fra sundhedsområdet 
Tobaksforebyggelse: 
World No Tobacco Day 2021 + Røgfri Fremtids mærkedag 31. maj 2021. Fokus 
på rekruttering til vores rygestopkurser. Albertslund Kommune er en del af 
partnerskabet Røgfri fremtid, der arbejder for en røgfri generation 2030.   
Alle kommuner på Vestegnen kommer til at køre samme fokus og der er blevet 
udarbejdet en pressemeddelelse til lokalaviserne.  
Som noget nyt er det nu muligt at komme på Rygestopkursus i det fri.  
 
Fællesskabsstafetten Albertslund 2021:  
Sidste år blev fællesskabsstafetten afholdt for første gang i Albertslund – på 
trods af Corona. Det er frivilligcenteret, der står for planlægning og 
gennemførelse af stafetten. Konceptet har rødder i ABC for mental sundhed 
partnerskabet, og formålet er at udbrede kendskab til meningsfulde 
fællesskaber i lokalområdet og få flere med i fællesskabet. D. 16. juni kl. 19-21 
er der opstartsmøde. Lokation afhænger af antal tilmeldinger. Her er man 
velkommen til at deltage. Se invitation i mailen.      
 
 
Sundhed og trivsel på FGU: 
I uge 20 afviklede FGU afd. Albertslund Glostrup en temauge, der omhandlede 
elevernes sundhed og trivsel. Ugens temaer var mental sundhed, 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/
https://roligbolig.dk/
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tobaksforebyggelse og vaneændring, hvor sundhedsformidlere fra Kræftens 
Bekæmpelse, Headspace og vanecoach var med til at afvikle oplæg og 
workshops.  
 
Sund med Kultur:  
Der er ansat en koordinator, der starter d. 15. juni 2021. Ronni er ansat 15 
timer om ugen og skal være tovholder og koordinator på indsatsen. Herunder 
primært rekruttering og kontaktperson for deltagerne. Målgruppen er primært 
psykisk sårbare borgere uden for arbejdsmarkedet med let angst, stress og 
depression. Sund med kultur bygger på konceptet kultur på recept.  
 
Syng Corona væk arrangement d. 10. juni:  
Torsdag d. 10 juni kl. 12-14 afholdes Syng Corona væk i samarbejde med 
musikskolen og Cafe GLAD. Arrangementet afholdes i Sundhedshuset. Se 
opslag i mailen  
 
DK spiser sammen i uge 23: 
På nuværende tidspunkt er der annonceret 10 fællesspisningsarrangementer i 
Albertslund. Herunder er VVC, Albertslund Boligsociale Center og 
Frivilligcenteret værter for flere fællesspisningsarrangementer med fysisk 
fremmøde. DK spiser sammen er forankret i Folkebevægelsen mod ensomhed 
Læs mere her https://danmarkspisersammen.dk/event-list/  
 
8. Eventuelt  
Britta fortæller, at der er en artikel i AP, der skal få flere til at melde sig til 
Ældrerådet. Opstillingsfrist er 1. september 2021. Man kan stille op, hvis man 
er 60+ år.  
 
Tine opfordrer til, at Sundhedsrådet kommer på Facebook, ligesom 
Ældrerådet.  
 
Sundhedsrådet mangler medlemmer. Man kunne overveje at ændre 
vedtægterne for rådet, så det gør det lettere for borgere at deltage i 
Sundhedsrådet. Punktet sættes på dagsorden til et kommende møde.    
 
Steffen fortæller om indvielse af oplevelsesstien i Birkelundsparken Biotopia kl. 
10.   
Birgit fortæller om sanketur og cykeltur via Verdensmålscenteret. 
https://verdensmålcenter.dk/  
 
Tine ønsker, at etablere et samarbejde med interesserede om udarbejdelse af 
en pjece med tilbud til sundhedsfremmende aktiviteter i Albertslund 
Kommune, der er gratis. Evt. opfordre til samarbejde gennem AP. Tine ønsker 
også at drøfte Idrætsdag/foreningsdag   
Det sættes på dagsordenen til et kommende møde.  
 
 
9. Kommende møder 2021 
Næste møde i Sundhedsrådet afholdes i august. Dato meldes ud snarest.  
 

https://danmarkspisersammen.dk/event-list/
https://verdensmålcenter.dk/
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Fremtidige møder planlægges som fysiske møder med mulighed for at deltage 
via en teams- eller telefonforbindelse. 
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