
Furesø under corona

I marts ramte corona Danmark, og hverdagen i Furesø 

Kommune blev vendt på hovedet. Nogle enheder blev 

lukket helt ned, mens blandt andet plejecentre og Hjemme-

plejen fra dag 1 måtte tilrettelægge omsorgsarbejdet for 

borgerne ud fra helt særlige vilkår. 

De mange medarbejdere, der blev sendt hjem i marts, 

indrettede sig ved køkkenborde, skriveborde og måske 

endda på terrassen i det gode vejr. Herfra blev der tilret-

telagt fjernundervisning og lagt lektieplaner, der blev lagt 

program for kommende sæsoner, og der blev sagsbehandlet 

på vanlig vis under usædvanlige forhold. Alle steder er der 

blevet arbejdet benhårdt for gode løsninger for borgerne på 

trods af restriktioner. 

Siden har vi oplevet skiftende retningslinjer og stramme 

regler for, hvordan vi er sammen. Skoler og dagtilbud var 

de første til at genåbne efter påske, og deres erfaringer var 

vigtige elementer i genåbningen frem mod sommer. 

Det er imponerende at opleve, hvordan I alle i fællesskab 

er gået sammen om at finde løsninger på tværs – med et 

stærkt borgerperspektiv fra alle sider. Opgaven er blevet 

løftet i flok, og det har i den grad kunnet mærkes!

Store forandringer er en svær øvelse, som også påvirker 

arbejdsmiljøet. HovedMED og hele MED-samarbejdet har 

derfor spillet en vigtig rolle. Det er ikke nemt at få alle ender 

til at mødes i situationer som denne. Men alle har gjort en 

kæmpe indsats for at få arbejdsglæden og motivationen 

med i arbejdet.

Corona har ført mange udfordringer og forandringer med 

sig, men det er under kriser, at vi mærker sammenholdet 

mest. I en situation som denne har vi måtte rykke sammen 

– nogle gange virtuelt, vise samfundssind og tage fat i de 

særlige opgaver, der kræves af os som medarbejdere. Og 

det har vi gjort. Furesø har været i trygge hænder, og den 

gradvise og forsvarlige genåbning er godt på vej. 

I Furesø Kommune har sammenholdet kunne mærkes helt 

ud på de enkelte (hjemme)arbejdspladser. Relationer og 

samarbejde har fået nye strenge at spille på. Videomøder er 

blevet normalt inden for alt fra administration og undervis-

ning og til kontakt til pårørende og møder med borgerne. 

Alle har hjulpet hinanden med at agere i en hverdag, som 

ingen af os har stået i før. Det gør en kæmpe forskel, og det 

skal I have en stor tak for!

Siden marts er det strømmet ind med livsbekræftende 

beretninger fra hverdagen under corona. Dem har vi samlet 

her, for de fortjener at blive læst af os alle. Beretningerne 

vidner om en samlet, stærk og borgervendt organisation, 

der skaber løsninger sammen. Også når hverdagen bliver 

vendt på hovedet.  Og de står som minde og læring til 

fremtiden om, hvordan vi i Furesø rykkede sammen under 

en pandemi, der lukkede hele landet ned. Tiden står natur-

ligvis ikke stille – og nye beretninger ankommer hver dag. 

Se dem alle på kommunens intranet, når du trænger til at 

se, hvordan dine kollegaer håndterer den noget anderledes 

hverdag.

Til slut en stor tak for jeres indsats og den helt fantastiske 

fleksibilitet hele vejen igennem, 

Tina Larsen, næstformand for HovedMED, 

og Steen Vinderslev, kommunaldirektør
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Kære medarbejdere

 

Mange tak til hver eneste af jer for en formidabel indsats i de forgange tre måneder. 

Den 11. marts forandredes vores hverdag og arbejdsliv fuldstændig. Jeg oplevede 

fra start en stærk holdånd mellem jer og en rørende omsorg for vores mest sårbare 

borgere — børn, unge og gamle. I har også trådt til i andre dele af organisationen 

end, hvor I normalt arbejder. I har hjulpet vores lokale virksomheder. I har fore-

bygget indbrud i vores lukkede bygninger. Og I har knoklet hjemmefra — endda 

med børn på skødet.

 

På hele byrådets vegne: Mange tak for jeres indsats!

Borgmester Ole Bondo Christensen

VIDEOHILSEN FRA FURESØ BYRÅD

Byrådet sender en stor tak til alle medarbejdere i Furesø for 
deres indsats under coronakrisen og et usædvanligt forår.
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Sådan bruger du QR-koderne i avisen

Bag koderne i denne avis gemmer der sig link til 

historier, Facebook opslag, artikler mv. Du skal 

bruge din mobil og en QR-stregkodescanner 

for at aflæse koden – den finder du, der hvor du 

henter apps. Åbn appen, scan koden med din 

telefon og følg hjemmeside adressen.  

Læser du denne avis på en skærm allerede,  

skal du bare klikke på QR-koden. 

Får du problemer undervejs, så skriv til  

webmaster@furesoe.dk eller ring på tlf. 

7216 4677. God fornøjelse!

mailto:webmaster%40furesoe.dk?subject=Avisen%20%27Fures%C3%B8%20under%20corona%27
https://youtu.be/W4-lZharGeU


MARTS
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Corona har ramt Danmark og resten af verden. 

Statsminister Mette Frederiksen lukker skoler 

og institutioner. Og alle offentligt ansatte, der 

ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem. 

Forsamlinger på flere end 100 personer forbydes. 

I Furesø mødes direktion, chefgruppe og udvalgte 

medarbejdere for første gang i krisestaben. De 

koordinerer og beslutter derefter dagligt, hvordan 

nationale retningslinjer skal implementeres i 

Furesø.

Den midlertidige skole blev 
superdigital
Opfindsomheden var stor blandt lærere og pædagoger 

i Furesøs skoler. Der skulle sikres digitalt fællesskab og 

meningsfuld fjernundervisning. 

Søndersøskolen: 
Hver formiddag klokken 10 mødes Susanne med sine elever 

fra 6a. Ikke i klasselokalet, som de plejer, men via Microsoft 

Teams – sammen på sikker afstand. Nogle elever har tændt 

deres kamera, andre er kun med over mikrofonen. Først 

bliver der talt om weekenden, om corona og skolelukning. 

Så om de opgaver, Susanne har lagt ud.

Hareskov Skole: 
I 1.c på Hareskov Skole laver lærere og pædagoger et orien-

teringsløb til familierne, der er i fuld gang med hjemme-

skolen. Den 1,5 km lange rute starter og slutter ved det nye 

legestativ på skolens legeplads. Familierne bruger mobilen 

til at finde poster og løse opgaver. 

På Aulas interne opslagstavle lægger medarbejderne små 

virtuelle guides op til deres kollegaer om, hvordan man 

på alle årgange fra 0.- 9. kan bruge teknologien på nye og 

kreative måder i fjernundervisningen og relationsarbejdet 

på afstand.

Lyngholmskolen
8.c filmer og uploader videoer til klassens Skoletube-kanal. 

Klasselærerne bruger videodagbøger til at samle op på 

elevernes kommentarer og opgaver. På den måde følger 

hele klassen med i hinandens skolearbejde og klassefælles-

skabet lever videre i den virtuelle verden.

LEGEPLADSEN STOD LÆNGE TOM PÅ SOLVANGSKOLEN

POSTKORT FRA PLEJECENTER SOLBJERGHAVEN

“ En kærlig hilsen kan læses  
mange gange”

Læs hele historien om
den superdigitale skole
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https://www.facebook.com/furesoe/photos/a.1431256330436791/2736938266535251/?type=3&theater
https://www.furesoe.dk/superdigitalskole


MARTS
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Regeringen, regionerne og kommunerne aftaler 

at fjerne anlægsloftet i 2020 for at sikre flere job. I 

Furesø beslutter byrådet at fremrykke opgaver for 

50 mio. kroner i 2020 og 27,4 millioner i 2021. 

Fremrykningsplanen giver travlhed i Center for 
Kommunale Ejendomme og Anlæg
Da coronaen ramte Danmark var CKEAs 13 bygningsansvar-

lige, teknikansvarlige og projektledere godt i gang med at 

føre masterplanen for vedligeholdelses-, drifts- og energi-

projekter i 2020 ud i livet. 

Ud over de daglige, akutte opgaver og serviceeftersyn på 

de tekniske installationer, var der 47 større projekter, som 

skulle sættes i gang – hovedsagelig på skoler og i daginstitu-

tioner. Det var alt fra omfattende tagudskiftninger, venti-

lationsprojekter til renovering af toiletter og legepladser. 

Opgaver til en værdi af ca. 175 mio. kr. - herunder også en ny 

daginstitution i Jonstrup og et botilbud på Syvstjernevænge.

Da Furesø Byråd godkender fremrykningsplanen i april får 

medarbejderne i CKEA ekstra travlt: 33 nye, større vedlige-

holdelses- og energiprojekter til ca.27 mio.kr. skal sættes i 

gang samtidig med, at en række af de oprindelige projekter 

bliver fremrykket. 

En skarp koordinering bliver helt afgørende, da flere af 

projekterne hænger sammen, og da brugerne kommer 

drypvis tilbage i bygningerne i takt med genåbningsplanen. 

Der skal kobles håndværkere, entreprenører og rådgivere på 

sagerne, der skal søges om byggetilladelse, der skal holdes 

opstartsmøde med brugerne, der skal etableres byggeplads 

på stederne og spærres af, så brugerne ikke kommer til 

skade, og der skal løbende følges op ude på byggeplad-

serne. Nok til at give sved på panden hos selv den mest 

rutinerede CKEA-medarbejder!

Leder af Udvikling og Byggeri, Erik Justesen fortæller 

“Medarbejderne var med på opgaven og har gået til opga-

verne med flid, professionalisme og ikke mindst pragma-

tisme i samarbejde med brugerne for at få opgaverne i hus. 

Samtidig har de sikret, at alle steder samtidig kunne fungere 

– hvor vi gik fra tomme huse til fyldte huse med afstands- og 

forsamlingskrav. Så de løber stærkt i øjeblikket”

Servicevagten fik i den første tid travlt med 
at lukke og sikre de kommunale bygninger 

#furesøifokus 

Claus Holm Fødselsdagssang over whereby
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Genbrugspladserne åbner igen til 

stor lettelse for borgerne. Vi øver os i 

hjemmearbejde, hjælper hinanden og 

prøver nye arbejdsmetoder.

MARTS

31

Skovgårdens medarbejdere fik 
nye corona-opgaver

Susanne Bischof er til hverdag 

smørrebrødsjomfru og køkkenmed-

arbejder i Skovgårdens cafe. Annette 

Bækbo er sosu-assistent og arbejder 

på Skovgården som aktivitetsmed-

arbejder. For Susanne og Annette 

betyder corona, at deres arbejds-

plads lukker i midten af marts. De 

bliver i stedet en del af beredskabet 
på sundheds- og ældre området. I 

Susannes tilfælde er der i stedet brug 

for hende i Lillevangs køkken:

 “Der var nye omgivelser, kolleger, 

produkter og opskrifter – alene 

mængden af sovs er meget større 

end på Skovgården, så jævningsme-

toden er også forskellig”, fortæller 

Susanne med et smil, “Jeg har tidli-

gere været i et vikar bureau, så jeg er 

rimelig god til at omstille mig - det 

kan jeg mærke nu”.

Annette og to andre kolleger bliver kontaktet af deres leder, 

Merete. De får at vide, at de skal møde op på Rehabilite-

ringscentret, så de kan blive klædt på til den nye opgave. 

“Jeg fik lidt bekymringer. Jeg tænkte: Hvad sker der nu? 

Hvad skal jeg? Bliver jeg smittet?” fortæller Annette. Men 

efter mødet på Rehabiliteringscentret med lederen Tina 

slapper hun af igen. “Jeg kunne sænke skuldrene. Der var 

så meget styr på tingene, som der kunne være”, fortæller 

hun. “Vi fik at vide, hvilke opgaver, vi kunne blive bedt om at 

varetage og blev lært op på en god og tryg måde”. 

SKOLELANDBRUGET

Når der går ged i 
hjemmearbejdet

Det er ikke altid dokumenter, 
bærbare computere eller 
videomøder, der skal til, når 
arbejdet skal med hjem. Johnny, 
der er leder af Skolelandbruget, 
måtte have gedekiddet Gerda 
med sig hjem under corona 
- hun kvitterede for den gode 
service med at tisse i fruens nye 
sofa.

SAMARBEJDE  
MED FRIVILLIGE

Trænings videoer 

Frivillige i Furesø står klar 

med gode tilbud til både 

borgere og medarbejdere. 

Fx laver dygtige instruktører 

fra Værløse Gymnastik og 

Farum Gymnastikforening 

en stribe træningsvideoer 

med både styrketræning 

og familietræning til gavn 

for alle de, som pludselig 

arbejder hjemmefra.

#furesøifokus

Susanne Vindfeld Helfelt

Dejlig morgen på 

hjemmekontoret 🤗

Læs mere om Susannes og Annettes 
oplevelser her

SUSANNE BISCHOF

 ANNET TE BÆKBO
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https://furenet.furesoe.dk/gedekiddetgerda
https://sundhedsplejen.furesoe.dk/traening
https://furenet.furesoe.dk/SkovgaardentilLillevangRehab


Vinketerrasser og holdånd på 
Plejecenter Svanepunktet

Camilla Gottfredsen, tillidsrepræsentant på Plejecenter 

Svanepunktet fortæller, at de alle var spændte på, hvad der 

ville møde dem om morgenen den 12. marts efter statsmi-

nisterens udmelding. 

“Vi mødte ind til en helt ny verden, hvor alt var vendt på 

hovedet. Men der var også en fantastisk ro og en stemning 

af overskud blandt kollegaerne. En fælles følelse af “Godt, 

så gør vi det”. De første dage havde vi meget fokus på, 

hvad der blev meldt ud, men vi slukkede hurtigt for tv’et 

i opholdsstuen. Det gav blot bekymringer blandet bebo-

erne. Vi fandt også hurtigt ud af, at vi måtte undgå at bruge 

vikarer, så vi kunne begrænse mængden af folk i huset. 

I stedet var der stor holdånd, og alle kollegaer gav en ekstra 

hånd og dækkede hinandens vagter, hvis det blev nødven-

digt. Ingen har været bange for overarbejde, og vi fik også 

hurtigt ok fra FOA til at give den en ekstra skalle, så det gik 

op uden brug af vikarer. 

Efter de første 14 dage blev det en forholdsvis normal 

hverdag. Vi løb ikke nødvendigvis hurtigere, men vi har lavet 

nogle andre ting, som passede ind i den nye situation. 

Fx skulle vi pludselig finde ud af, hvordan vi kunne hjælpe 

beboerne med at se deres pårørende i en tid, hvor retnings-

linjerne gjorde det svært. Der er vi heldige med vores 

terrasser på Svanepunktet. De blev simpelthen omdannet 

til ’vinketerrasser’. Det blev noget af et rend frem og tilbage 

med beboerne, men vi prioriterede, at det skulle kunne lade 

sig gøre. Vi brugte også terrasserne (og det gode vejr) til 

at fortsætte traditionen med en af vores frivillige – Anders, 

der kommer og spiller klaver, mens vi synger. Han kom med 

højttalere, og så var det bare om at komme i gang. Det 

fik også forbipasserende og beboerne overfor til at synge 

med, det var en sjov oplevelse af fællesskab dér midt i al 

afstanden. 

Det var rart med opbakningen fra FOA, der lynhurtigt viste 

os, at de stod inde for, at man måtte bidrage med hvad man 

kunne som medarbejder i en kritisk situation. Selvfølgelig 

under Sundhedsstyrelsens retningslinjer – og dem har vi 

aldrig været i tvivl om. Vores faste sygeplejerske har hjulpet 

os med at få det hele sat i system. Vi havde instruksdage 

i starten, så alle var opdaterede på, hvad der skulle ske, 

og hvornår vi skulle bruge værnemidler. Det har i bund og 

grund været en oplevelse, der har bekræftet os i, at vi har 

styrken til at klare denne type situationer”. 

LEDERSTAFET: BREV FRA CORONALAND

Jacob Arnstrup, Lynghuset

ASTRID KRAG VAR I  EF TERÅRET 2019 PÅ BESØG I LYNGHUSET.
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https://furenet.furesoe.dk/BrevJacobArnstrup


Mette Frederiksen meddeler, at vuggestuer og 

børnehaver samt 0.-5. klasse i landets skoler åbner 

efter påske. Det giver travlhed i Furesø, der åbner 

allerede fraden 15. april med opdelte legepladser, 

børn i mindre grupper og pasning og undervisning 

efter særlige nødforskrifter. Sundhedsteamet 

holder et vågent øje med kommunens beholdning 

af værnemidler. Og så er endnu flere medarbejdere 

sat ind i nye funktioner for at få enderne til at 

mødes.

APRIL

6

Fra bibliotek til børnehave

Normalt arrangerer voksenbibliotekar Helle Winther Olsen 

’Lun på Ord’, Spil Dansk og meget andet på Farum Bibliotek. 

Under corona har hun skiftet voksenlitteratur ud med børne-

bøger. Hun og bibliotekskollegerne blev bedt om at indgå 

som ressourcepersoner i Furesøs dagtilbud. 

I Stavnsholt Børnehus spurgte leder Karen Thingstrup, om 

Helle ville lave dialogisk læsning for børnene. “Om jeg ville?! 

Ja tak! Og det gjorde jeg hver formiddag udendørs og i de 

fire børnehavegrupper”, fortæller Helle, der medbragte 

60 friske bøger fra biblioteket, så børnene kunne høre nye 

historier.

“Jeg læser, børnene sætter lyde på, og så snakker vi. Meget! 

Ofte med udgangspunkt i historien, men ikke altid. På tredje 

uge er det dejligt at blive mødt med “Jeg så slet ikke, du var 

kommet!” og “Nu skal vi have historier! Vi skal have 1000, 

nej 100 millioner!” 

Karen supplerer: “Helle har været en stor inspiration. Børn 

lærer utrolig meget, når de bliver inddraget i en bog og 

ikke kun får den læst op. De har fået øje på, at der er ord og 

begreber i bøger, som man ikke bruger i hverdagssproget. 

Helle har lovet at skrive titler på gode børnebøger ned til os”.

Ifølge tillidsrepræsentant for bibliotekarerne Helene Uhre 

Pedersen kunne medarbejderne godt se det rimelige

i at være med til at klare den ekstraordinære situation 

kommunen stod i. Men de stod også i en meget uvant 

situation:

“Udover den nye hjemmearbejdssituation, frygtede de 

også den ukendte COVID-19, og starten på omplacerings-

processen blev lidt forhastet og dermed uklar. Det at skulle 

overflyttes til en ny arbejdsplads med nye arbejdsopgaver 

var derfor for mange endnu en udfordring, som blev 

modtaget med blandede reaktioner lige fra: “Det kan blive 

godt at komme til en ’rigtig’ arbejdsplads”, til “hvordan skal 

det kunne fungere i praksis med de opgaver, jeg normalt 

varetager og ikke vil bagud med” og til angsten for måske at 

blive smittet. Vi er alle blevet taget godt imod på vores 

“nye” arbejdsplads, og det har givet nye gode relationer og 

erfaringer”.

I alt har 5 kollegaer fra bibliotekerne været udsendt til 

Furesøs dagtilbud, der også har fået hjælp af svømme-

halsmedarbejdere og kulturhusmedarbejdere. Ansatte fra 

musikskolerne, museerne og fritidsvejledningen, boghol-

dere, sagsbehandlere og andre har hjulpet i andre dele af 

organisationen bl.a. i FFO’erne.

INDSLAG I LORRY FRA GENÅBNING

Borgmester Ole Bondo Christensen 
fortæller om åbning af dagtilbud og 
skoler, og om hjælpen fra Flyverteamet

Læs mere om

Helles oplevelser i børnehuset

OPLÆSNING I  STAVNSHOLT BØRNEHUS, BIBLIOTEKAR LÆSER HØJT
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https://www.tv2lorry.dk/nyheder/14-04-2020/1930/interview-ole-bondo-christensen?autoplay=1&fbclid=IwAR2vB_aNhwsdEee5yB2FuUQQ6DjacWOIxbeA9xvIaVGgPaUC2omT9Tj6ax8#player 
https://furenet.furesoe.dk/FraBibliotektilBoernehave


Flyverteam gjorde klar  
til skolestart
Normalt står de i shorts og sørger for svømmeres sikkerhed, 

eller arrangerer musikarrangementer og serverer mad i 

Galaksen. Men under corona har hverdagen set anderledes ud. 

Sammen med servicevagten, rådhusbetjentene og det tekniske 

personale har de været en del af Furesø Kommunes Flyverteam.

Teamet har rejst telte og sat bånd op på legepladser, så børnene 

tydeligt kunne se, hvor de måtte være. De satte skillevægge op 

og flyttede borde, så klasseværelser blev delt op. De gennem-

skyllede rør, der havde haft stillestående vand i ugevis, så 

vandet var rent til at drikke og vaske hænder i. De kørte også 

rundt med startpakker med sprit, 

spritbeholdere, plakater osv. til alle 

syv skoler og 28 daginstitutioner.

Kollegaer på Driftsgården gav 

Flyverteamet en hånd, når der var 

travlt. Kollegaerne slap redskaber 

og værktøj og hjalp med at tjekke 

legepladserne inden, de åbnede, 

så der ikke lå glasskår eller andre 

farlige ting. Og når alle gik hjem, 

tog Servicevagten over og knoklede 

videre.

“Jeg har oplevet en helt vild holdånd. Alle ville gøre, hvad de 

kunne for, at børn og voksne kunne vende tilbage til nogle 

trygge omgivelser. Folk, der normalt arbejder med helt andre 

ting, har sprunget til og hjulpet med at løfte, skubbe og køre”, 

siger Adam Thornval, der er områdekoordinator i Kommunale 

Ejendomme og har været leder af Flyverteamet.

LEDERSTAFET: 
BREV FRA CORONALAND

Benny Petersen 
Bach, værkfører i 
Drift og Teknik

LEDERSTAFET: 
BREV FRA CORONALAND

Christina Kastrup,
overgartner

LEDERSTAFET: 
BREV FRA CORONALAND

Tina Jeanette 
Strand Petersen, 
Rehabiliterings-
centret

LARS HERMANSEN 

LE VEREDE SPRIT MM TIL 

KOMMUNENS  ENHEDER. 

Læs hele historien  
om Flyverteamet her

LEDERSTAFET: BREV FRA CORONALAND

Svanepunktet synger for  
H.M. Dronning Margrethe
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https://furenet.furesoe.dk/BrevBennyBach
https://furenet.furesoe.dk/BrevChristinaKastrup
https://furenet.furesoe.dk/BrevTinaPetersen
https://furenet.furesoe.dk/Flyverteam
https://www.facebook.com/watch/?v=313245829653974


Pårørende kan snart se frem til at besøge deres 

familiemedlemmer på plejecentre i særlige 

pavilloner, og også væresteder og aktivitetstilbud 

lukker mere op. Og så bliver byrådsmøder og 

borgermøder nu holdt online.

MAJ

11

Hverdagen vender tilbage 
til Furesøs sårbare
Telefoner, videoopkald og hjemmebesøg eller gåture under 

åben himmel var blevet livlinen mellem kommunens medar-

bejdere og Furesøs mest sårbare borgere under corona, men 

nu kan også de kommunale væresteder og aktivitetstilbud 

for sårbare borgere genåbne. 

Cykelværkstedet i Lynghuset er inddelt i båse, og gartner-

teamet kan fint holde afstand på udearealerne. Produktions-

køkkenet, der leverer mad til borgere i eget hjem, har kørt 

på nødblus, men fortsat leveringerne. Selv krea-værkstedet 

kører videre, men da et par borgere ikke kan komme i huset 

af helbredsmæssige årsager, har de fået sendt aktivitets-

kasser hjem, så de stadig kan passe deres arbejde. 

“Gennem hele lukkeperioden har vi haft fokus på at holde 

fast i borgernes hverdag. Vi har gået ture med dem, der 

havde brug for det, sikret at der bliver vasket tøj og købt 

ind. Derfor har vi dagligt været i kontakt med alle, der har 

haft behov for det. Men nu kommer der igen indhold i deres 

dagligdag, og det har været savnet,” siger Jacob Arnstrup, 

leder af Lynghuset på Kirke Værløsevej. “Lynghuset er jo 

både borgernes arbejdsplads og et klubtilbud, hvor vores 

borgere mødes om aftenen”. 

LEDERSTAFET: BREV FRA CORONALAND

Connie Ellekjær Hjorth, Magnolie- 
haven på Plejecenter Lillevang

Læs mere hele historien om 
hverdagen for de sårbare

ARTIKEL 

En forandret hverdag i
Ryet Børnehus

FOTO: LOUISE MØRCH VILSTER / FURESØ AVIS

LYNGHUSET, FRA VENSTRE, DAVID - MEDARBEJDER I  LYNGHUSET, URSULA, MIKKEL OG BAGERST LARS

FOTO: MIKKEL ARNFRED
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Byrådsmøder og borgermøder 
blev digitale

Det er ikke kun møder med kollegaer, samarbejdspartnere og 

borgere, der rykkede ind i den digitale verden under corona. 

Ved to byrådsmøder og to borgermøder prøvede både 

borgere, politikere og medarbejdere kræfter med at mødes 

online. Corona skulle ikke stå i vejen for borgerinddragelsen – 

og erfaringerne bliver båret videre. Blandt andet skal byråds-

møderne også livestreames i fremtiden. 

Når retningslinjerne tillader det, vender de fysiske borger-

møder tilbage, så vi kan se hinanden i øjnene, når vi spørger, 

svarer og debatterer. Men livestreaming fra møderne, hvor 

borgere hjemmefra også kan være med og deltage digitalt, 

er kommet for at blive, og der arbejdes videre med formen 

fremadrettet.

Frivillige danser med beboerne 
på Furesøs plejecentre
Alle kommunens plejecentre pudsede danseskoene, da 

danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard og hendes hjælper, 

Annemette Rasmussen kom forbi og satte gang i festen. 

Igen et meget populært tiltag for Furesøs borgere, der blev 

sat i søen af fantastiske frivillige kræfter. På Plejecenter 

Lillevang lokkede det endda en tidligere danmarksmester i 

jitterbug med i dansen.

Læs historien og se 
de skønne billeder her

Læs mere om, hvordan det gik med 
livestreaming af borgermøder EN IPAD, EN MIKROFON OG EN TRAPPESTIGE. NYE OG ALTERNATIVE 

LØSNINGER BLE V PRØVET AF, TIL TEKNIKKEN VAR PÅ PLADS.

Lina Bruun Ladegaard 

Hjemmearbejde - videomøde med de 

skønneste kolleger #furesøifokus
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https://sn.dk/Furesoe-Avis/Beboere-paa-plejehjem-fik-danseundervisning/artikel/941706
https://www.furesoe.dk/onlineborgermoeder


6.-10. klasserne kommer i skole igen. 

Restauranter, caféer og lign. kan åbne igen, og 

i Center for By og Miljø knokler de for at give 

erhvervslivet hurtig adgang til udeservering. 

Bibliotekerne indfører bogposer, og på blot 10 

dage er der udleveret mere end 400 bogposer, 

og der står 1600 materialer klar til afhentning 

på reserveringshylderne til læsehungrende 

furesøborgere. 

MAJ
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Museumsmedarbejder i FFO – 
Børnenes fantasi får betydning 
for udstillinger  
I coronatiden måtte også medarbejderne fra Furesø Museer 

se deres arbejdsgang ændret, og der blev travlt på en 

ganske anderledes måde: Kontorarbejde blev til hjemme-

arbejde med børn, der skulle hjem-

meskoles. Undervisningsforløb blev til 

undervisningsmateriale til skolerne, og 

museet har haft travlt med at markere 

forårets store historiske begivenheder 

på behørig afstand.

Både Mosegården og Immigrantmu-

seet har stået tomme og skoleklasser 

er gået glip af forløb om alt fra de tyske 

flygtninge til debatspil om almueskolen. 

Skoletjenestens Lise Milan Nielsen 

rykkede i stedet til Solvangskolen, hvor 

hun arbejdede med lokalhistorien. 

Her hjalp hun indskolingens FFO om eftermiddagen, hvor 

eleverne har kunne nyde godt af de letlæsningsbøger, 

museet hvert år udgiver sammen med Furesø Kommune. 

Og turene i marken har ifølge Lise givet pote. “Børnenes 

fantasi er fantastisk og jeg har fået en liste af idéer til de 

næste udgivelser på museet”, lyder det fra Lise Milan.

Læs hele artiklen her

DANMARKS BEFRIELSE OG GRUNDLOVSDAG

Furesø Museerne fandt nye måder at 
markere de historiske mærkedag

LISE MILAN
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Kontaktcentret, hvad kan jeg 
hjælpe med?
Marianne Riis Søborg, leder af Borgerservice og Kontakt-

Center, kom tilbage fra ferie den dag, corona ændrede hver-

dagen i Furesø. Alle Kontaktcentrets medarbejdere på nær 3 

var allerede sendt til hjemmekontoret, hvor de sørgede for 

at holde linjen åben for borgerne. 

“Heldigvis fungerede it og teknik upåklageligt, så det var 

muligt at fortsætte betjeningen af borgerne, uden at de 

opdagede, at vi samtidig skulle håndtere skiftende retnings-

linjer og have arbejdet med hjem. I starten handlede det 

meget om at besvare spørgsmål om corona. En opgave, 

der blev gjort noget lettere af ’Den Digitale Hotline’ – vores 

samarbejde med 40 andre kommuner. Det betød, at vi 

havde adgang til fælles vejledninger, og at vi kunne hjælpe 

hinanden med de mange opkald. 

Vi har hele tiden haft nødekspeditioner på fx NemID og 

midlertidige kørekort i Borgerservice i Værløse, og i starten 

skulle vi også håndtere flere indrejser– da en del kom hjem 

fra forskellige steder i verden. Vi har også hjulpet den anden 

vej, fx når militærfolk skulle ud i verden. 

Meget hurtigt fandt vi ud af, hvordan vi kunne modtage 

borgerne i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og 

bruge videomøder på Whereby som redskab i ekspeditionen 

af borgerne. Det har været en noget anderledes måde at 

møde folk på! I forhold til sidste år er vi hele 3300 ekspedi-

tioner bagud, så der venter en travl sommer forude. Vi har 

derfor allerede aftalt med jobcentret, at vi får nogle ekstra 

folk til at hjælpe med at lave pas. Vi forsøger dog hele tiden 

at åbne mere op for fysiske ekspeditioner, så vi ikke står med 

en kæmpe pukkel, når vi vender fuldt tilbage. 

Jeg er rigtig stolt af de kreative løsninger, mine medarbej-

dere kommer på, når de er under pres. Fx fik vi hurtigt selv 

udviklet en selvbetjeningsløsning, så borgerne nemt kunne 

få bestilt et midlertidigt kørekort. Og så brugte vi det fanta-

stiske vejr til at rykke vielserne ud i det fri. Denize er kommet 

som elev midt i det hele, og trods lukningen lykkedes det 

medarbejderne at få lært hende op på afstand og virtuelt”.

I coronatiden har de 8 medarbejdere i Kontaktcentret 

og de 5 i Borgerservice gjort, hvad de kunne for at holde 

kontakten. 

“Hver morgen skriver vi godmorgen til hinanden og farvel, 

når vi tjekker ud om eftermiddagen. Vi har også lavet en 

fælles online gruppe med biblioteket, hvor vi deler sjove 

oplevelser fra vores hverdag fra hjemmekontoret – jeg har 

en kæmpe bunke med billeder og historier fra vores coro-

natid, som skal sættes op på minde-plancher.  Snart er hele 

Borgerservice tilbage i Værløse, og vi er rigtig glade for at 

ses igen – også selv om det er med en meters afstand”.

LEDERSTAFET: 
BREV FRA CORONALAND

Ane Plouman Hag, 
økonomichef

LEDERSTAFET: 
BREV FRA CORONALAND

Neda Soltani, 
Blommehaven 
på Plejecenter 
Lillevang
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Dagtilbuddene åbner igen på fuld tid. Musikskolen genåbner 

i løbet af ugen for solo-undervisning, og Sprogcenteret kan 

også byde eleverne velkommen tilbage. 

MAJ
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Dagtilbud: Vi har gjort os mange 
gode erfaringer under corona

Pia Rosa, dagtilbudsleder i Krudthuset fortæller, at medar-

bejderne i Krudthuset er glade for at være landet i en mere 

kendt hverdag efter åbning af fase 2. “Vi har gjort os nogle 

rigtig gode erfaringer siden den gradvise genåbning midt 

i april. Vi arbejder ud fra en grøn profil og prioriterer udeliv 

højt, så personalet har fundet naturligt ind i mange af de 

forandringer, corona bragte med sig. Jonstrup og omegn 

er blevet udforsket både til fods, fra cyklen og næsten til 

vands gennem de mange ture, som de har været på. Og 

på legepladsen er skabt nogle rigtig spændende legefor-

dybelser, som er blevet styrket, bl.a. fordi ingen rigtig har 

kunnet ’zappe’ sig igennem dagen. Der har været rum til en 

hel anden type nærvær. Den kortere åbningstid har betydet 

væsentligt flere voksne til en mindre børnegruppe, hvilket 

i sig selv er værdiskabende, og vi har mærket forældrenes 

opbakning, både ved at tilbyde os muligheden for at 

benytte deres fælleshus: Kaningården til en børnegruppe, 

de har fixet vores uundværlige ladcykler og givet et tiltrængt 

skulderklap. Det har betydet alt i denne tid, hvor vi alle har 

knoklet i Krudthuset.”

I Nordvænget ser leder Heidi Vest tilbage: “Vi er i vores hus 

igen blevet bekræftet i, at vi er dygtige og vil hinanden og 

børnene. Jeg har en personalegruppe, der står sammen 

og støtter hinanden, samt støtter op om de beslutninger, 

der bliver truffet - både dem der kommer udefra, og dem 

vi beslutter i fællesskab. Det har jeg oplevet i flere andre 

situationer, og det er med til at styrke vores selvforståelse. 

Vi klør på med at finde nye veje for pædagogikken, børn og 

medarbejdere i de rammer, der stadig er noget anderledes 

end før corona.”

Anna Fosdal, dagtilbudschef, har kun ros til overs for det 

pædagogiske personale, køkkenmedarbejdere og lederne: 

“Alle har virkelig knoklet for at få både nedlukning og genåb-

ning til at lykkes. Det har været en enorm opgave, og den 

har krævet mange svære valg, nye rutiner og gode lokale 

aftaler for at give tryghed for både voksne og børn. Ingen af 

os har prøvet at stå i en lignende situation, og der har været 

mange spørgsmål. Især glæder det mig at høre, når ledere 

melder tilbage, at de har set deres medarbejdere lykkes 

under helt særlige forhold, at de som ledere oplever at være 

kommet tættere på hinanden, og at de har oplevet stor 

opbakning og fleksibilitet fra samarbejdspartnere på tværs 

af kommunen – ikke mindst flyverteamet, Sundhedsplejen 

og de hjælpende hænder fra PPR, Kultur og Fritid og Center 

for dagtilbud og skole. Det vidner om stort samarbejde i en 

svær tid, hvor ingen har skullet stå alene. Og netop det kolle-

giale fællesskab er det så skønt at komme tilbage til. Det har 

stor betydning for os alle!”
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PORTRÆT AF MARIANNE FELS OG CHARLOTTE LARSEN

De rådgiver krisestaben 
om sundhed og hygiejne

Marianne Fels og Charlotte Larsen er sygeplejersker i Center 

for Sundhed og Seniorliv. I corona-tiden har de været 

Furesøs afgørende sundhedsfaglige rådgivere. Her fortæller 

de om den overvældende og hektiske periode, hvor arbejds-

ugerne nåede op på 50 timer med rådgivning af både 

krisestab og en hel organisation.  

“Det har været overvældende. Men også superfedt at have 

været til gavn”, siger Charlotte Larsen, da hun tænker på de 

seneste tre måneder.

Kollega Marianne Fels nikker. “Det har været hektisk og 

spændende. Og meget meningsfuldt”, siger hun. 

“Men jeg er nu også glad for, at jeg ikke kun drømmer om 

corona mere”, ler Charlotte. “Der er mere variation i mine 

drømme nu”. Begge ler. Dagene er fredelige nu end i de 6-8 

uger, hvor coronaen toppede.

Sundhedsfaglige rådgivere
Charlotte og Marianne er sygeplejersker og til daglig hhv. 

udviklingskonsulent og sundhedsfaglig koordinator i Furesø. 

Mange har talt i telefon med dem i de seneste tre måneder. 

Men få har mødt dem ansigt til ansigt. 

Deres telefonnumre har været delt ud til hele organisati-

onen, og de har vejledt i alt fra afstandskrav i børnehaver og 

hygiejnekrav i skoler til, om offentlige toiletter på Bymidten 

må åbnes, samt om hvordan genbrugspladserne kunne 

genåbnes. Der kom så mange nye retningslinjer fra Sund-

hedsstyrelsen, at det, de sagde om formiddagen kunne 

være blevet ændret til om eftermiddagen. Undervejs har de 

været bakket op i arbejdet af Sundhedsplejen og sygeplejer-

sker på tværs af organisationens enheder. 

Charlotte og Marianne har i hele coronatiden holdt sig ajour 

med de seneste vejledninger fra sundhedsmyndighederne 

og oversat dem til instrukser, der kunne bruges i hverdagssi-

tuationer. Og det har taget tid!

Lange arbejdsdage og arbejdsuger på op til 50 timer de 

første 6-8 uger blev fulgt op af telefonpasning i week-

enden og arbejde alle dage i påskeferien.   En fridag var 

svær at tage, da kollegaen ville blive overbebyrdet, og man 

selv skulle bruge meget tid på at læse op for at være på 

omgangshøjde.

“Der var fuld knald på i starten. Hold kæft, hvor havde vi 

travlt”, fortæller Charlotte. Marianne nikker:

“Jeg havde ofte fire mails, jeg var i gang med at skrive 

samtidig, fordi jeg blev afbrudt. Og når jeg kom hjem, kunne 

jeg ikke huske, hvad jeg havde lavet den dag.”, fortæller 

Marianne.

CHARLOT TE LARSENMARIANNE FELS
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PORTRÆT AF MARIANNE FELS OG CHARLOTTE LARSEN

De rådgiver krisestaben 
om sundhed og hygiejne

Delte viden hele tiden
De har delt viden med hinanden i hele perioden. Marianne 

siger, det er en del af Furesø-ånden.

“Vi har sat hinanden cc på alle mails, og vi drøfter tingene 

med hinanden. Men vi gør det kort og hurtigt. Jeg føler, vi er 

meget afstemt med hinanden,” siger Charlotte, og Marianne 

nikker bekræftende. 

Arbejdspresset var dog så højt i starten, at de måtte dele 

nogle opgaver imellem sig. 

“Vi tog hensyn til den erfaring, vi havde hver især. Jeg har 

ikke været på en hospitalsgang i mange år, det har Char-

lotte. Men jeg har været sundhedsplejerske og har ’god 

hygiejne’ på rygraden”, fortæller Marianne.

“Sådan landede værnemidler hos dig”, ler Charlotte. De 

begynder at grine begge to.

Arbejdet med at skabe overblik over værnemidlerne i Furesø 

og bestille de rette værnemidler fra statslige lagre viste sig 

at blive overvældende og er også endt på flere hænder hen 

af vejen.

“Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med at omdanne 

kompleks viden til instrukser, man kan arbejde med”, 

fortæller Charlotte. 

Derfor stod især hun for at oversætte de utallige vejled-

ninger fra Sundhedsstyrelsen og KL.

Charlotte og Marianne brugte hver morgen en time til 

halvanden på at læse op på nye retningslinjer fra Sund-

hedsstyrelsen og KL. De mødte begge ind kl. 7, når der var 

krisestabsmøde kl. 9, så de kendte de seneste retningslinjer 

for plejecentre, skoler, nødpasning, foreningsliv, osv. 

Fast plads i krisestaben
Krisestaben har ledt Furesø i coronatiden. Krisestaben har 

mødtes fast mandag, onsdag og fredag samt i ferier, når der 

kom nye nationale retningslinjer. Charlotte og Marianne har 

været med hver gang. De har briefet om nye retningslinjer, 

rådgivet om afstandskrav og sundhedsfaglige spørgsmål. 

De oplever begge at blive lyttet meget til.

På et møde i starten af coronatiden, da bevidstheden om 

coronasmitten fortsat var lille, lavede Charlotte en gimmick 

med alle. Da mødet var nået til “eventuelt” orienterede hun 

om, at hun de seneste minutter havde sat en streg på et 

papir, for hver gang én i krisestaben havde rørt ved sit ansigt 

og dermed potentielt ført virus derop eller fået virus på 

fingrene. 

“65 gange har nogen af jer rørt ved jeres ansigt de seneste 

10 minutter”, sagde hun, og alle i krisestaben grinede. Men 

det gav også stof til eftertanke.

Sjovt samarbejde på tværs af organisationen
“Det har været virkelig sjovt at arbejde sammen med alle 

centrene i krisestaben. Folk, jeg ikke kendte. Hold nu op, 

hvor har krisestaben bidraget med meget. Mange hurtige, 

gode beslutninger”, siger Charlotte.

“Ja, det har været et fedt samarbejde på tværs. Det er sådan 

et samarbejde, vi kunne ønske os på andre tidspunkter. 

Alle har bidraget. Sad der nogen, der havde brug for hjælp i 

deres del af organisationen, meldte en anden sig straks. Jeg 

synes, Furesø-ånden har været meget stærk”, siger Mari-

anne.

De føler sig begge beærede over at have været i orkanens 

øje i sådan en usædvanlig “Danmarkshistorie”-begivenhed.

Lavere arbejdspres nu
Arbejdspresset er meget lavere nu. De kan tage en fridag 

en gang i mellem. De begynder også at løse nogle af deres 

normale arbejdsopgaver, der har ligget stille i knap tre 

måneder. Og sommerferien er til at få øje på.  

“Men inden sommerferien, skal vi lige have et notat om en 

kommende hygiejneorganisation færdigt og godkendt”, 

fortæller Marianne, og Charlotte fortsætter:

“Vi har brug for at starte en hygiejne- og sundhedssnak i 

Furesø. Mange hygiejneregler er sund fornuft. Det skal vi 

huske på – også når vi ikke modtager nationale retningslinjer 

mere”, afslutter Charlotte. 

Begge initiativrige kvinder kan se frem til en lang ferie. 

Men de har ikke tid til den endnu. Og på mandag er der 

krisestabsmøde igen.
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Vis os din hverdag på Instagram 
#furesøifokus
Corona har gjort sit indtog på Furesø som arbejdsplads. For 

nogle er de fysiske rammer erstattet af hjemmet, for andre 

ser hverdagen i skoler, dagtilbud og plejecentre helt ander-

ledes ud.

 

På Furenet vil vi gerne vise, hvordan jeres hverdag ser ud. 

Hvorfor? For at huske os selv på, at vi alle er en del af et 

stærkt arbejdsfællesskab – også når vi ikke er sammen. Og 

også, når corona slipper grebet om os.

 

Sådan gør du:

•  Tjek, at din Instagram-konto er ’offentlig’ – ellers kan vi 

ikke se dine billeder

•  Tag et billede af din arbejdsplads – hjemme ved skrive-

bordet, på terrassen, på skolen, i daginstitutionen, på 

plejehjemmet, på runderingen blandt bygningerne, på 

vejene eller hos dyrene.

•  Læg det på din offentlige (!) Instagram-profil med  

#furesøifokus og en lille fortælling

•  Accepter vores anmodning om at dele billedet på Furenet 

(den kommer til dig via Instagram).

Find nyheder, personalegoder og 
værktøjer på intranettet
 
Vil du læse flere historier, finde dine personalegoder eller 
læse om de nye ferieregler? Alle medarbejdere har adgang 
til Furenet – Furesø Kommunes intranet, fra hvilken som 
helst computer, telefon eller tablet:

Sådan logger du på Furenet (intranettet)

• Skriv furenet.furesoe.dk i din browser

• Vælg “Nemlog-in godkendelse” 

• Brug dit NemID til at logge på Furenet

Har du til daglig et login til Citrix? Så skal du bruge det 

samme brugernavn og password, når du logger på Furenet 

hjemmefra.

#furesøifokus

KOM MED PÅ HOLDET: Furesø Kommune 
deltager i Danmarks største motionskampagne 
for virksomheder  Vi cykler til arbejde  i hele 
september måned – og du kan også være med.

Tilmeld dig som holdkaptajn eller deltager her: VCTA.dk

Fortæl os din historie
Skal vi bringe din beretning videre til 
dine kollegaer i hele Furesø? 
Så kontakt Kommunikation på 
kommunikation@furesoe.dk 
eller på tlf. 7235 4014.  
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Også hvis du har kommentarer 
til denne corona-avis. 

#TAKdk
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