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BRUG FOR MATHIAS - OG DIG?
Der er mangel på arbejdskraft inden for en 

lang række håndværksfag. Derfor går Rødovre 

Kommune og Erhvervsforeningen nu sammen 

om at finde på løsninger for at få flere ledige i 

job. På lang sigt er det dog også unge hænder, 

der skal til. Mød elektrikerlærlingen Mathias, 

der måtte kæmpe for sin læreplads, men som 

snart bliver en eftertraget arbejdskraft. TEMA 

’Flere ud på arbejdsmarkedet’ på side 8-13.

LYSET BYDER DIG VELKOMMEN HJEM
Når Damhustorvet i løbet af det næste år står 

fædigrenoveret med en rigtig plads at samles 

på, skal et nyt kunstværk også pryde pladsen. 

Det er lyskunstner Christina Augustesen, der 

står bag værket ’Gate of Colours’, der vil markere 

indgangen til Rødovre fra København. Læs mere 

side 4.
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Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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NU KAN FRIVILLIGE SØGE OM STØTTE
Så er det igen blevet tid til, at de frivillige sociale foreninger kan 

søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter. For nylig har de 

fået brev eller mail om mulighederne for at ansøge om midler 

til sociale formål via paragraf 18 og 79. Derudover opfordres de 

i år til at ansøge inden for de to temaer ‘Grobund for netværk 

og samarbejde på tværs’ og ‘Plads til alle i foreningerne’. I år 

vil to af de foreninger, der søger inden for temaerne, blive valgt 

ud og få deres historie fortalt her i Magasinet 

Sammen om Rødovre.

AFTALE OM FRILUFTSBAD UNDERSKREVET
Rødovres og Brøndbys borgmestre har nu underskrevet af-

talen med Den A.P. Møllerske Støttefond, som betyder, at 

Vestbads historiske friluftsbad genopstår. Det sker efter, at 

kommunalbestyrelserne i begge kommuner har nikket til at 

tage imod gaven fra fonden på 31,8 millioner kroner, samt til 

selv at bidrage med 13 millioner kroner til renovering af fri-

luftsbadet. Vestbad blev indviet som friluftsbad i 1958, men fik 

i 1970 indendørs svømmehal og træningshal, og siden også 

wellness-afdeling og vandlegeområde. Det gamle friluftsbad 

er imidlertid i dag nedslidt og lever ikke op til nutidens krav. 

Det bliver der nu lavet om på. Aftalen om pengegaven blev 

underskrevet på Rødovre Rådhus i marts.
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TRYGHED MED I SKOLETASKEN
Tanken om første skoledag er noget, der giver 

sommerfugle i maverne på rigtig mange børn i 

disse dage. Læs om hvordan en ny børnebog 

skal hjælpe til at give børnene en tryg start på 

skolelivet - og noget at snakke med sidemanden 

om. Det er på side 5.

MASSER AF GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN
Så er det nye program for årets ‘Guidede ture på Vestvolden’ klar. 

Alle interesserede er velkomne på de i alt 17 ture, som bliver af-

holdt fra starten af april og til ud på efteråret. Hver tur har sit eget 

emne, lige fra får eller flagermus til bier eller spiselige planter. 

Turene er gratis og afholdes forskellige steder på Vestvolden i 

Rødovre. Nærmere information om mødesteder og tidspunkter 

kan du finde i årets folder, som du kan hente på Teknisk Forvalt-

ning og Rødovre Bibliotek eller se på rk.dk. Det er Rødovre Kom-

mune, der står bag turene i samarbejde 

med blandt andre Danmarks 

Naturfredningsforening og Lokal 

Agenda 21.

A P R I L  2 0 1 7  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  3  

HVEM SKAL HAVE RØDOVRE ERHVERVSPRIS?
For tredje gang uddeler Rødovre Erhvervsråd ’Er-

hvervsprisen’ til en virksomhed i Rødovre, som 

yder en særlig indsats. Og du kan være med til at 

indstille den virksomhed, du synes skal løbe med 

sejren. Skriv en mail til rk@rk.dk med din begrun-

delse - husk at skrive ‘Erhvervspris 2017’ i emnefeltet. Vi 

skal bare have din mail senest 17. maj. Prisen uddeles i 

efteråret og gives til en virksomhed, der udmærker sig på 

særlig vis, for eksempel ved at gøre en særlig indsats for 

lokalområdet eller miljøet, ved at være særlig ny-

tænkende eller ved at have haft markant vækst. Du 

kan se alle kriterierne på rk.dk. Søg på 

‘erhvervspris’.



Børnebog skal hjælpe til en tryg skolestart
En ’vennesang’ samt en børnebog om 
Rødovres historie og arkitekten Arne 
Jacobsen skal gøre skiftet fra 
børnehave til SFO og skole lettere.

Vidste I, at for ikke så længe siden var der kun 

marker, der hvor jeres børnehave ligger nu? 

Og kan I se, at Rødovre Rådhus er bygget, så 

det ligner er et højhus, der ligger ned?

Det er et par af de spørgsmål Rødovres ældste 

børnehavebørn i disse dage kan støde på, når 

de får bogen ‘Arne i Rødovre’ forærende i de-

res børnehave. Med den i bagagen hører 

børnene om Rødovres forvandling fra landsby 

til forstad, og kommer også på en lille rundtur 

ved Rådhuset og får fortalt om arkitekten Arne 

Jacobsen. Formålet er dog hverken at gøre 

børnene til små byplanlæggere eller at forher-

lige Arne Jacobsen, forklarer John Hansen, der 

er pædagogisk konsulent i Rødovre Kommune. 

Tværtimod handler det om at gøre børnene 

trygge, når de om lidt forlader børnehaven. 

Når de starter i SFO 1. maj sammen med en 

masse nye børn, har disse børn nemlig været på 

samme rundtur, har fået samme bog og har 

også lært den samme sang i deres børnehave, 

nemlig ’vennesangen’. Og både bog og sang 

kommer de til at møde igen i skole og SFO.

“Bogen fortæller børnene om vores kulturarv i 

Rødovre, men det vigtige er ikke, hvad emnet er. 

Pointen er at skabe noget, der understøtter fæl-

lesskabsfølelsen hos børnene, når de starter det 

nye sted. For det giver en tryghed,” siger han.

FØRSTE STORE SKIFT
For når børnene forlader børnehaven, så er det 

for de fleste børn første gang i deres instituti-

onsliv, de for alvor er bevidste om et skift. Og 

måske er de  også omgivet af voksne, der taler 

om hvor spændende det bliver at starte i skole. 

“Det giver nogle store forventninger og en 

masse sommerfugle i maven,” siger Ida Lund-

Andersen, der har skrevet  bogen ’Arne i Rød-

ovre’ og som formidlingskonsulent også er den, 

der guider børnene på den lokale rundtur. Hun 

mener, det var oplagt, at det emne, der skulle 

hjælpe børnene med at bygge bro til deres nye  

institutionsliv, skulle være ’Rødovre’.   

“Fordi det er det, børnene har til fælles. Det er 

noget de kan snakke om, når de møder deres 

nye kammerater. Vi spiser forskelligt og bor 

forskelligt, men vi bor alle sammen i Rødovre,” 

siger hun. Hun tilføjer, at derfor skal man ikke 

absolut  vide alt muligt om Arne Jacobsen:

“Men han er et springbræt til at kunne tale om 

arkitektur og hvad en by overhovedet er. Og det 

er et emne, der giver børnene noget at tale med 

hinanden om, fordi de straks har lyst til at for-

tælle om, hvordan deres egne huse ser ud.” 

BOGEN OG SANGEN SKABER FÆLLESSKAB
Rødovre Kommune har lavet bogen ’Arne i 

Rødovre’, som alle skoleklare børn snart får 

udleveret. ’Vennesangen’ er skrevet af en 

medarbejder i Nyager Børnehave, men syn-

ges nu i alle børnehavers storbørnsgrupper. 

KEND DIN BY Bogen ’Arne i Rødovre’ gives til alle de børn i Rødovres børnehaver, som snart skal starte 
i SFO og skole. I børnehaverne arbejder børnene med temaet ’Vores Rødovre’ og får læst bogen op. 
Desuden kommer de på en rundtur og hører om, hvordan Rødovre forvandlede sig fra land til by. 
Illustration fra bogen: Anja Gram.

NYHEDER

Nyt kunstværk skal lyse op på Damhustorvet
Når Damhustorvet står færdigt, vil et 
nyt kunstværk skabe en stemningsfuld 
indgang til Rødovre fra København.

Når det nye Damhustorv står færdigt senere på 

året, kommer et nyt kunstværk også til at pryde 

pladsen. Værket har titlen ‘Gate of Colours’ og 

består af to fire meter høje lysskulpturer, som 

danner en port, man kan gå igennem. 

Navnet refererer også til kommunegrænsen 

mellem København og Rødovre - kunstværket 

bliver et synligt vartegn på Damhustorvet, som 

markerer indgangen til Rødovre. De store lys-

skulpturer skifter over tid i farve og intensitet. 

Damhustorvet bliver snart omdannet til et rigtigt 

torv, og der kommer en lille plads og et vande-

lement, som er trafikstyret, hvilket vil sige, at 

vandsprøjtene bliver styret efter støjniveauet på 

Roskildevej. I sommerhalvåret vil det fungere 

som en støjvæg mod vejen. Der er desuden 

klargjort til, at der eventuelt senere kan blive 

opstillet en pavillon, for eksempel med en ny 

café. 

Kunstneren bag ‘Gate of Colours’ er Christina 

Augustesen, der tidligere har udstillet på blandt 

andet Charlottenborgs forårsudstilling og i Min-

dehøjen i Søndermarken. Værket bliver opført, 

så det skjuler to eksisterende udluftningsrør på 

torvet.

KUNST I BYRUMMET

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 

to procent af de kommunale investerin-

ger i nybyggeri skal øremærkes til ind-

køb af offentlig kunst. Det svarer til 1,4 

mio.kr. i 2017. Der er nedsat et kunstråd, 

som beslutter, hvad der skal købes.

‘Gate of Colours’ koster 975.000 kr. Det 

forventes, at kunstværket står klar, når 

det nye Damhustorv kan indvies i slut-

ningen af 2017.

Den prisvindende kunstner Christina Augustesen, der står bag værket ’Gate of Colours’ har tidligere udstillet sine lysværker på blandt andet Charlottenborg (øverst t.v.) og i 
Mindehøjen i Søndermarken (øverst og nederst t.h.). Værket på Damhustorvet er endnu ikke lavet, men illustrationen nederst til venstre viser, hvor den omtrent skal stå. 
Damhustorvet, der snart skal renoveres, vil til den tid dog se betydeligt anderledes ud end på billedet. Foto: Christoffer Askman (ø.t.v.) og Kim Matthäi Leland (ø/n.t.h.)

NYHEDER
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Børn og ældre skaber kunst sammen

Et stort stykke hvidt papir er klistret op på væg-

gen, og her er et træ ved at vokse frem. Så duk-

ker også en gynge op i træet, og snart også en 

pige i gyngen. Vi er på Dagcentret ved Pleje-

hjemmet Ørbygård, men det er ikke en af de 

faste brugere, der fører farvekridtet hen over 

papiret denne formiddag. Det er derimod 

4-årige Clara fra Børneinstitutionen Æblehaven. 

Da Klara bliver spurgt, hvem pigen på tegningen 

forestiller, peger hun på Birgit, en ældre dame 

fra Dagcentret. Og snart er de to i gang med at 

snakke om, hvad farve kjole Birgit mon havde 

på, dengang hun var en lille pige. 

“Børn og ældre lever i dag ofte meget adskilte. 

De er forskellige i alder og erfaring - måske 

også i interesse og kunnen, men ved at være 

kreative opdager de alt det, der binder dem 

sammen. De får for eksempel øje for, at man 

kan dele oplevelsen af en farve og følelsen af at 

gynge,” forklarer Anni Lave Nielsen. Hun er le-

der af Heerup Museum, der står bag projektet 

‘Her har jeg rod’, der handler om at bygge bro 

på tværs af alder ved hjælp af kunsten. 

Derfor er der både på Dagcentret og i Æbleha-

ven blevet tegnet på livet løs med temaet ‘træet’ 

som omdrejningspunkt. De ældre har blandt 

andet arbejdet på at lave stammen til et stort 

træ,  mens børnene i børnehaven har arbejdet 

på at skabe en stor trækrone. 

MINDER FRA BARNDOMMEN
To gange i forløbet er børn og ældre blevet bragt 

sammen for at være fælles om det kreative, og 

første gang er denne formiddag på Dagcentret. 

Og det møde er noget begge parter får en 

masse ud af, forklarer kunstterapeut Line Lund. 

“Der opstår en rigtig fin relation, der bygger på 

nærvær og tryghed. Sådan en oplevelse med 

tegningen af gyngen, kan opfylde mange behov 

for både den ældre og barnet. Jeg er for eksem-

pel sikker på, at Birgit følte sig set og hørt. Hun 

oplevede, at hun var i stand til at deltage, og at 

hendes sanser og bevægelighed kom i spil, og  

at minder fra hendes barndom fik lov at fylde,” 

fortæller hun.

Projektet blev afsluttet i slutningen af marts med 

et fælles møde på Heerup Museum, hvor det 

fælles træ blev sat sammen og udstillet. 

Kunstprojekt gav børnehavebørn og 
ældre fælles oplevelser og byggede 
bro på tværs af alder.

GENERATIONER ’Her har jeg rod’ hedder projektet, hvor børn fra Børneinstitutionen Æblehaven og ældre fra 
Dagcentret ved Plejehjemmet Ørbygård blev bragt sammen for at lave kunst over temaet ’træet’. 

Træningscenter bliver renoveret
Træningscentret Broparken får nu en ansigts-

løftning i form af nye vinduer og facader.Reno-

veringen er tiltrængt for træningscentret, der 

tager sig af Rødovreborgere, der efter et ophold 

på hospitalet kæmper for at genvinde den gamle 

styrke gennem genoptræning. 

I dag udskrives patienter hurtigere end tidligere, 

og derfor har kommunerne et større ansvar for 

at tage sig af borgerne efter et hospitalsophold. 

I træningscentret er der ansat ergo- og fy-

sioterapeuter, som målretter trænin-

gen til den enkelte. Renoveringen 

koster 7,3 mio.kr. og blev aftalt i 

forbindelse med den politiske aftale 

om kommunens økonomi for 2017. Opgaven 

skal nu i udbud, og det forventes, at renoverin-

gen er gennemført i efteråret 2017.

Mandag d. 1. maj åbnes for booking af plads 

på svømmehold i Vestbad for babyer 

og børn i alderen 3 måneder til 

6 år - med start efter sommer-

ferien. Babysvømning er en helt 

særlig oplevelse for både voksne og børn, 

og en god mulighed for at give dit barn et trygt 

og naturligt forhold til vand. Gå ind på rk.hal-

booking.dk og se mere om pris og booking. 

Lær børnene at svømme

NYHEDERNYHEDER

Rødovres butikker får hjælp til at spare strøm
At skifte fra klassiske elpærer til 
LED-belysning skåner både miljøet og 
pengepungen. I marts fik over 40 
butikker i Rødovre derfor besøg af en 
LED-konsulent, der regnede ud, hvor 
meget hver butik kunne spare i strøm.

I en travl hverdag er udskiftning af lyskilder ikke 

altid lige førsteprioritet for en butiksejer, heller 

ikke selvom der kan være mange penge at 

spare. Derfor gav Rødovre Kommune i marts 

butiksejerne et hjælpende skub ved at invitere 

Energistyrelsens LED-konsulenter på butiksbe-

søg. Her talte de antallet af lyskilder og kunne 

med et enkelt beregningsværktøj vise, hvor 

mange penge, der potentielt er at spare ved at 

skifte til LED-pærer. 

Og hjælpen faldt i god jord. En efterfølgende 

undersøgelse viste, at 30 procent af de butik-

sejere, der fik besøg, allerede har kontaktet en 

installatør eller lignende for at få rådgivning 

om, hvordan de bedst kan skifte til LED- 

belysning.

LED-konsulenterne har allerede i efteråret be-

søgt mere end 1.200 butikker i tyve kommuner, 

og gennemsnitlig kunne butikkerne spare 31.000 

kroner over syv år. LED-pærerne er nemlig langt 

mere energieffektive end almindelige pærer, og 

har desuden en levetid på mellem 10 og 25 år, 

hvilket betyder, at de skal skiftes langt sjældnere 

end almindelige elpærer og sparepærer. Sam-

tidig afgiver de mindre varme og giver dermed 

et bedre indeklima.

GODT FOR MILJØET
Men det er ikke kun godt for pengepungen, hvis 

butikkerne går over til LED-belysning. For et 

mindre strømforbrug betyder også mindre CO2-

udledning, og dermed er et skift til LED helt i 

tråd med de mål som Rødovre har sat som kli-

makommune. I flere af Rødovre Kommunes 

bygninger er de gamle pærer allerede blevet 

SÅ MEGET KAN DU SPARE MED LED

Har du en mindre butik med f.eks. 18 halo-

genspots, 12 lysstofrør og 2 almindelige 

elpærer kan du spare ca. 15.000 kr. over 5 

år. Besparelsen er baseret på en totaløko-

nomisk beregning, der både inkluderer 

energibesparelsen og løbende investerin-

ger i lyskilder samt montering. Over 10 år 

vil du kunne spare ca. 38.000 kr. 

Fik du ikke besøg af en LED-konsulent, men 

vil gerne vide, hvor meget du potentielt  

kan spare ved at skifte til LED, så kan  

du f inde et beregningsværktøj på  

sparenergi.dk

skiftet ud med LED-belysning. I løbet af som-

meren 2017 udskiftes al vejbelysning og lysre-

guleringer i vejkryds i Rødovre til LED.
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FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

Manglen på arbejdskraft indenfor 
bestemte brancher truer også i 

Rødovre. Derfor mødes kommune, 
virksomheder og uddannelses-

institutioner nu for at finde på helt 
konkrete ideer til at imødekomme 

problemet.

Jobcentret kan hjælpe, 
når din virksomhed 
mangler arbejdskraft
I fremtiden vil der blive mangel på arbejdskraft inden for 
flere faggrupper. Men Rødovre Jobcenter kan hjælpe med 
at finde og opkvalificere den rigtige medarbejder. Og det er 
der flere fordele ved, fortæller Jesper Steen Jensen, der er 
virksomhedskonsulent på jobcentret.

Hvad får en virksomhed ud af at ansætte en ledig?

“I fremtiden kommer der til at være mangel på arbejds-

kraft i bestemte faggrupper, og derfor er det ikke alle 

virksomheder, der kan blive ved med at rekruttere 

medarbejdere fra andre firmaer. Og hvis de alligevel 

kan, vil de måske stå med nogle meget høje lønkrav. 

Men vi kan måske hjælpe med at finde en ny med-

arbejder til dem, som de får lov til at oplære til op-

gaven. Der er også flere virksomheder, der tager 

kontakt til os, fordi de bare gerne vil tage et socialt 

ansvar og give en chance til en ledig, der har brug for en 

hjælpende hånd. Og skulle det ende i en ordinær ansættelse, 

så har de en fantastisk loyal og motiveret medarbejder fremover.”

Hvad kan I tilbyde virksomheder, der mangler arbejdskraft?

“Vi kan lave et stykke rekrutteringsarbejde for dem, som de ellers selv ville 

stå med. Når vi har talt med virksomheden og fået defineret opgaven, så 

går vi i gang med at prøve at finde en mulig medarbejder lokalt i Rødovre. 

Men hvis den rette person ikke er her, så har vi et stort netværk, vi kan 

trække på gennem Hovedstadens Rekrutteringsservice, der strækker sig 

over 19 kommuner. Vi holder samtaler med de mulige kandidater, og 

finder nogle få, som vi mener har kvalifikationerne. Og dem kan virksom-

heden så holde den sidste samtale med.” 

Hvad er fordelen ved at bruge jer frem for at gøre det arbejde selv?

“Hele arbejdet med at søge og finde den rigtige medarbejder tager tid, og 

det er krævende selv at klare, hvis man er en lille virksomhed - og det er 

dyrt, hvis man så ansætter den forkerte. Men vi kan klare forarbejdet, og 

hvis det lykkes os at finde en god kandidat, så kan vi tilbyde, at medarbej-

deren for eksempel starter i virksomhedspraktik og derefter måske i løn-

tilskud, så der er mulighed for at se hinanden an, før man ansætter på 

ordinære vilkår. Oven i det kan vi tilbyde at videreuddanne eller opkvalifi-

cere medarbejderen før han eller hun starter.”

Kommune og virksomheder 
samarbejder om den største udfordring på 
FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

Vil 
du være med til 

at finde på 
lokale løsninger?

Så deltag i det årlige Arbejdsmarkedspoli-

tisk Møde på Rødovregaard. Alle virksomhe-

der i Rødovre er velkommen til mødet, der 

holdes den 4. maj kl. 16.30-18. 

Tilmelding er nødvendig på 

virksomhedsservice.rodovre@rk.dk 

senest 24. april.

Er du håndværksmester med en ledig stilling, så 

ved du måske allerede, at er det ikke altid er lige 

let at finde nogen til jobbet. For manglen på 

arbejdskraft opleves allerede af flere virksom-

heder i Rødovre, og udfordringen bliver ikke 

mindre. Derfor bliver det store spørgsmål på 

årets Arbejdsmarkedspolitiske Møde, hvordan 

Rødovre Kommune og Rødovre Jobcenter kan 

hjælpe virksomhederne med at få den nødven-

dige arbejdskraft, både nu og i fremtiden. 

“Vi kan ikke løse alle landets udfordringer lokalt, 

men vi kan gøre noget for at virksomhederne 

har adgang til hele det regionale arbejdsmar-

ked, og får den bedste hjælp til at få de medar-

bejdere, de har brug for,” siger Jakob Duvå, der 

er leder af Rødovre Jobcenter. 

Mødet finder sted den 4. maj på Rødovre- 

gaard, og arrangeres af Rødovre Erhvervs-

forening og Rødovre Kommune i fælles-

skab. Men også uddannelsesinstitutioner er 

inviteret, og virksomheder, der vil deltage, 

kan frit tilmelde sig. 

“Det her er ikke et møde, hvor vi skal snakke 

om, hvor galt det kan gå på landsplan. Det er 

et møde, hvor vi skal finde på helt lokale og 

konkrete måder at samarbejde på, så vi hjælper 

vores virksomheder bedst,” siger Jakob Duvå. 

Han nævner som eksempel nye måder at lave 

målrettet opkvalificering af ledige på, så virk-

somhederne får det, de efterspørger.

ERHVERVSFORENING MED IDEER
Ifølge formand for Rødovre Erhvervsforening, 

Carsten Corinth, er det især byggeri og hånd-

værksvirksomhederne i Rødovre, der mangler 

hænder. Men også firmaer, der arbejder med 

rengørings- og ejendomsservice har svært ved 

at tiltrække folk. Derfor ser han frem til mødet, 

og vil også dukke op med ideer på blokken.

“Mange af vores virksomheder står og mangler 

arbejdskraft, fordi vi er på vej ind i et opsving. 

Men derfor er det også vigtigt, at den arbejds-

kraft, vi kan få via jobcentret, faktisk er arbejds-

parat. Derfor har vi nogle ideer til for eksempel 

mentorordninger, der kan hjælpe de ledige i 

gang på en god måde, som er til gavn for alle,” 

siger han. 
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“De bliver til noget 
med det samme”

FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

Hvordan ser fremtiden ud?
I Rødovre Kommune er der fokus på, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men hvordan ser de unge selv på 
fremtiden? Vi har besøgt Nextkbh på Tæbyvej i Rødovre og har spurgt tre unge, der har gået et halvt år på den 
gymnasiale tømreruddannelse EUX.

“Jeg søgte ind på uddannelsen, fordi jeg godt kan lide at bygge ting, men 

jeg tror nok, jeg skal kæmpe for det, når jeg skal finde en læreplads. Jeg 

vil gerne ind i et godt firma, hvor de behandler mig ordentligt, og det må 

gerne være en stor virksomhed, så der er meget at lave. Når jeg er færdig 

tænker jeg på at lave eget firma. Måske kan jeg få hjælp af min onkel, der 

også er tømrer og kender til branchen.” 

Felix Søborg Hansen, 17 år. 

“Jeg vil gerne starte mit eget firma”

“Jeg skal kæmpe mere for det som pige”
“Jeg vil gerne ud og bruge mine hænder og samtidig have mulighed for 

at bruge hovedet, så derfor søgte jeg ind på tømreruddannelsen under 

EUX, hvor man tager en studentereksamen samtidig. Det skræmmer mig 

ikke, at jeg er den eneste pige på min årgang, men jeg ved, jeg virkelig 

skal kæmpe for det, når jeg skal have en læreplads, for det er svært som 

pige. Men jeg søger over hele landet, og jeg har endda to steder i Jylland, 

jeg kan bo. Når jeg er færdig med uddannelsen, vil jeg søge ind i Søvær-

net, for jeg har altid interesseret mig for militæret. ” 

Cecillie Iversen Brandt, 17 år. 

“Det er vigtigt at være i gang hele tiden”
“Jeg ville gerne have en gymnasial uddannelse, og jeg kan godt lide tøm-

rerarbejdet og at man ikke skal sidde stille hele dagen, så derfor endte jeg 

på EUX-uddannelsen. Når jeg skal ud og finde læreplads, så har jeg tænkt 

mig at bruge mit netværk, men jeg ved, jeg virkelig skal arbejde for det - 

jeg skal ud og vise mit ansigt, og vise at jeg interesserer mig for virksom-

hederne. Når jeg bliver færdig, så tror jeg det vigtigste er at finde et job 

hurtigt, og at være i gang hele tiden. Så kan det være, jeg senere kan 

tænke på at starte egen virksomhed.”

Josef Zaarab, 16 år.

...at 
du nemt kan se, 

hvor der er mangel på 
for arbejdskraft?

På arbejdsmarkedsbalancen.dk kan du slå op, hvor 

der mangler arbejdskraft lige nu og finde direkte 

videre til relevante jobannoncer. Især de faggrupper, 

der er beskæftiget i byggebrancen, er efterspurgte. I 

Rødovre samarbejder jobcentret derfor med 

erhvervslivet om at få flere ledige ud på ar-

bejdsmarkedet inden for disse fag, blandt 

andet igennem målrettet 

opkvalificering. 

Vidste 
du...?

...at 
du i dag kan få 

både studenterhue og 
svendebrev på en gang?

Erhvervsuddannelsen EUX kombinerer en 

gymnasial uddannelse med en erhvervsud-

dannelse inden for alt lige fra frisør til 

bygningsmaler. Du kan se mere på 

Nextkbh.dk og TEC.dk.

...at 
det bliver lettere 

at få en læreplads inden 
for en række fag?

33 erhvervsuddannelser inden for fag, hvor der 

mangler arbejdskraft, er i år udpeget som ’fordelsud-

dannelser’ Det betyder, at der bliver gjort ekstra for at 

sikre, at der er praktikpladser nok. Blandt andet ved at 

belønne virksomhederne økonomisk, hvis de tager 

lærlinge - og straffe dem, hvis de ikke gør. Lov-

grundlaget for ordningen forventes at blive 

vedtaget maj/juni 2017. Du kan søge efter 

listen over fordelsuddannelser 

på uvm.dk

Rødovre Kommune arbejder målrettet på at vise de 
unge fordelene ved at vælge en erhvervsuddannelse. 
For på trods af de gode fremtidsudsigter, er der 
stadig ikke nok unge, der vælger denne vej. 

Der er masser af jobs at få inden for en lang række håndværks-

fag. Alligevel er der ikke nok unge i Rødovre, der tager saven 

eller skruetrækkeren i hånden, når de skal vælge uddannelse 

efter folkeskolen. Når det gælder unge, der begynder på og 

gennemfører en erhvervsuddannelse, så ligger Rødovre nemlig 

seks procentpoint under landsgennemsnittet.  

“Der er måske en tendens til at tænke, at hvis du er dygtig i folkesko-

len, så skal du gå i gymnasiet. Men når man er færdig med gymnasiet, 

så er man jo ikke færdiguddannet, man er bare blevet student,” siger 

Vigga Hassing Prytz  Pedersen fra Rødovre Jobcenter. Hun tilføjer:

“Der er også brug for, at de dygtige elever tager erhvervsuddannelser. De 

unge, der tager en erhvervsuddannelse bliver til ’noget’ med det samme. 

De får et fag og en identitet. Efter tre-fire år, kan de gå ud og få et job, få 

en god løn og få anseelse, fordi de kan noget helt konkret.” 

I Rødovre Kommune arbejder jobcentret tæt sammen med skoleområdet, 

Ungecenter2610 og nøglepersoner hos de kommunale ungdomsboliger 

for at gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne. Blandt andet vil fol-

keskoleelever som en del af et fremtidigt undervisningsforløb kunne 

komme på besøg på byggepladser eller spille et computerspil, der giver 

et realistisk indblik i, hvordan det for eksempel er at være byggeleder.

“Mange unge ved ikke så meget om, hvad erhvervsuddannelserne inde-

bærer, så vi vil gerne have dem til at forstå, at det også er fag for dygtige 

elever,” forklarer konsulent på skoleområdet, Laura Priisholm Petersen. 

BEDRE MULIGHEDER FOR PRAKTIKPLADS
De unge behøver heller ikke på samme måde som før at frygte at gå i stå, 

når de skal ud og have en praktikplads. Med den nye trepartsaftale mel-

lem regeringen og arbejdsmarkedets parter er en lang række erhvervsud-

dannelser nemlig blevet ’fordelsuddannelser’. Her bliver der gjort ekstra 

for at sikre, at der er praktik- og lærepladser nok. Men også lokalt i Rød-

ovre er der fokus på, at virksomhederne hjælper til med at uddanne næste 

generation.

“Det er noget, vi gør meget ud af, når vi har netværksmøder med virksom-

hederne: At understrege, at de skal tage lærlinge. Og det er også noget, 

de tager til sig, for de ved, at hvis de ikke gør, så kommer der for alvor til 

at mangle arbejdskraft i fremtiden,” siger Carsten Corinth, der er formand 

for Rødovre Erhvervsforening.
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Virksomhederne har et ansvar for at 
hjælpe med at uddanne næste 
generation, mener Skipper Hansen, 
der er direktør hos Demskov El. Og 
lærlingene har et ansvar for at vise, at 
de virkelig vil det. 

Hver gang en lærling er udlært hos Demskov El 

A/S, starter der en ny. 

“Sådan er det, og sådan var det også under hele 

finanskrisen. Vi havde 13 lærlinge uafbrudt,” 

fortæller firmaets direktør, Skipper Hansen. 

Imens kunne han se, hvordan andre virksomhe-

der rundt omkring skar pladserne fra, for ikke at 

skulle fyre andre medarbejdere. Det er forståe-

ligt, men nu hvor krisen er ovre, er der i ingen 

undskyldninger for ikke at komme op i gear 

igen, mener Skipper Hansen. 

“Det nytter ikke noget, at vi ikke tager lærlinge. 

Vi er nødt til at holde hjulene i gang, ellers en-

der det med, at vi alle sammen bliver for gamle 

og går på pension, og så er der ikke nogen til-

bage i faget,” siger han med henvisning til, at 

elektrikerfaget er et af de fag, hvor der allerede 

er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Alligevel oplever Skipper Hansen stadig, at der 

hver uge dumper 3-4 ansøgninger om læreplads 

ind af døren, hvilket han ser som et tegn på, at 

der stadig står mange knægte derude og banker 

på. Noget tyder dog på, at det går i den rigtige 

retning, for ifølge erhvervsuddannelsen TEC, der 

uddanner elektrikere i Storkøbenhavn, er det 

allerede nu blevet meget nemmere for eleverne 

at få en læreplads end for bare et år siden. 

For Skipper Hansen er det bare sund fornuft at 

ansætte lærlinge. 

“Jeg synes, det kan betale sig. Det betyder, at du 

har flere hænder til at løse opgaverne, så du kan 

tage flere opgaver ind. Selvfølgelig er det ikke 

alle lærlinge, du kan sende ud alene, og de to 

første år er de en udgift. Men hvis de er dygtige, 

så begynder de at tjene penge til firmaet de to 

næste år,” siger han.  Han er dog med på, at 

det selvfølgelig ikke er alle virksomheder, 

der har kapacitet til at tage lærlinge.  

“Det, at tage en lærling, er selvfølgelig ikke 

det samme som at tage en anden arbejds-

kraft ind. Du skal have nogle opgaver til dren-

gene, og du skal også have nogle gode svende, 

der kan lære fra sig. Des bedre svende du har, 

des bedre lærlinge får du,” forklarer han. For 

selv om Demskov El tager sin del lærlinge, så er 

de ikke en velgørende organisation, siger han. 

“Vi vil have de bedste lærlinge, og vi forventer 

også, at de arbejder for det, og stiller op, når der 

er brug for det,” siger han. Og med så mange 

lærlinge igennem, har Skipper Hansen udviklet 

et øje for, hvordan en god kandidat ser ud:

“Det er en der kommer ud og præsenterer sig 

med et smil og med energi - der ser ordentlig 

ud i tøjet - og en der viser, at han virkelig vil det 

her og den her virksomhed,” siger han.

MESTEREN:  
Det kan 
betale sig  
at tage 
lærlinge

LÆRLINGEN: De bestemmer jo over ens fremtid
Der er meget på spil, når man er på 
jagt efter en læreplads, fortæller 
Mathias Høeg Jensen på 21. Selv var 
han heldig - og stædig - nok til at 
komme indenfor i varmen.

Døren ind til Demskov El A/S er bare en ganske 

almindelig glasdør. Alligevel var den mere end 

almindeligt svær at gå ind af, da Mathias Høeg 

Jensen første gang stod foran den med sin an-

søgning i hånden. Han gik på grunduddannel-

sen på TEC for at blive elektriker, men læreplad-

sen manglede stadig, så nu var han taget på tur 

rundt til elektrikerfirmaer med alt sit håb for 

fremtiden nedfældet på et stykke papir. 

“Men man er sgu lidt bange i den situation, for 

de bestemmer jo over ens fremtid. Og man ved 

også, at hvis man kommer ind og ikke passer sit 

arbejde, så er det ud af vagten. For så er der 

altid en, der vil det endnu mere end dig,” siger 

Mathias. 

Men han kom ind af døren i mere end en for-

stand, for i dag er han lærling hos Demskov på 

tredje år. Selv tilskriver han det sin vedholden-

hed, at han fik pladsen - at han kom ned og viste 

sit ansigt, og kom igen og blev ved med at 

spørge. Og så hjalp det også, at han kendte til 

virksomheden både gennem en kammerat og 

en af hans fars venner. 

“Der er mange, der gerne vil have en plads, så 

det nytter ikke noget bare at sende en email 

med sin ansøgning. Man er nødt til at afle-

vere den selv og til at skubbe på bagefter,” 

siger han.

På hans hold på skolen var det kun 11 ud 

af 16, der fik en læreplads, og selv mener 

han, at det var dem, der virkelig ville det, 

der fik pladserne. Selv måtte han dog leve 

med uvisheden til sidste sekund, for han blev 

først ringet op af Demskov El den dag, hvor han 

skulle op til sin sidste eksamen på uddannelsens 

grundforløb.

“Det var en lettelse og jeg blev virkelig glad. Jeg 

tænkte, at nu skulle jeg ud og give den gas. Men 

jeg vidste også, at nu startede voksenlivet, hvor 

man møder til tiden og gør det, man skal.”

Skolernes 
praktikcentre kan 

hjælpe dig med at finde 
en lærling

Mange af håndværksuddannelserne i Køben-

havn er i dag samlet på TEC og Nextkbh. På begge 

skoler findes praktikcentre, som kan hjælpe din 

virksomhed med at  finde lærlinge. Praktikcentre-

nes virksomhedskonsulenter kan også hjælper jer 

med at blive godkendt som praktikvirksomhed 

eller vejlede om de forskellige tilskuds-

ordninger. Se mere på nextkbh.

dk og tec.dk. 

FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

FREMTIDSSIKRET Branchen har et 
ansvar for at tage lærlinge ind, så 
den næste generation af elektrikere 
bliver uddannet, mener Skipper 
Hansen hos Demskov El.

FLERE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

FREMTIDSSIKRET Samme dag han 
skulle til eksamen, blev Mathias 
Høeg Jensen ringet op af Demskov 
El med beskeden om, at han havde 
fået en læreplads.

Skal I 
have en bonus?

Fremover kan din virksomhed få en 

bonus, hvis I tager praktikanter inden for 

fag, hvor der er mangel på arbejdskraft - de 

såkaldte ‘fordelsuddannelser’. Omvendt får I en 

regning, hvis I tager færre praktikanter, end I har 

kapacitet til. Som en del af trepartsaftalen mellem 

regeringen og arbejdsmarkedets parter bliver AUB-

bidraget nemlig gjort afhængig af antallet af prakti-

kanter. De nye regler forventes vedtaget i maj/juni 

2017. Udbetaling af fordelsuddannelsesbo-

nus vil tidligst ske medio 2018. Følg 

med på uvm.dk.
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Det sker i Rødovre Musik og scene
FREDE FUP
Fredag 21. april kl. 20.30

Er du fan af dansk rockmusik, så er ‘Frede Fup’ 

med Frede Norbrink i front tilbage for at minde 

dig om, hvordan dén slags skal skæres.

Sted: Viften

Billetter 180 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

CITYBOIS
Lørdag 22. april kl. 20

Danmarks hotteste teenageidoler gæster 

Viften.

Sted: Viften

Billetter 195 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

RUNE KLAN LIVE - BARNLØS
29. april kl. 16 og 20, og  19. maj kl. 20

Publikum og anmeldere er enige i, at dette show 

er et foreløbigt helstøbt højdepunkt i trylle-ko-

mik-mesterens karriere.

Sted: Viften

Billetter 320 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

For dyrevenner 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: BESØG 
FÅRENE
Søndag d. 7. maj kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om foreningens arbejde. Hvis 

vejret er til det, bliver fårene klippet på denne 

første søndag i maj.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Arrangementet er gratis og tilmelding ikke 

nødvendig.

DOG, WALK & TALK
Lørdag d. 29. april kl. 14-16

Fælles hundeluftning på Damhusengen, hvoref-

ter der fortælles sjove historier om hunde i lit-

teraturen på Rødovres nye ølbar Det gamle 

Hundebad, hvor hunde i dagens anledning er 

velkomne.

Mødested: Foran Rødovre Bibliotek

Gratis, tilmelding nødvendig via rdb.dk.

Events
VANDVÆRKET FYLDER 15 ÅR
Mandag d. 24 april kl. 14-16

Det åbne værksted Vandværket fylder 15 år, og 

det fejres med åbent hus og kaffe og kage. Alle 

er velkomne.

Sted: Vandværket, Vandværksvej 17

Gratis

FORÅRSMARKED
6.- 7. maj kl. 11-16

Find inspiration til haven, hjemmet og foråret, 

når gården fyldes med boder, aktiviteter for 

børn og voksne samt byttemarked for dine 

knolde. 

Sted: Rødovregaard

Gratis

MORS DAG BRUNCH
Søndag 14. maj kl. 10-12

Nyd en let brunch sammen med en kvinde du 

holder af, mens vi fortæller om frodige, sjove, 

smukke og kloge kvinder samt om, hvordan 

Mors Dag-traditionen blev til. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 150 kr. for brunch, foredrag og entré. Bil-

letter købes inden 7. maj på heerup.dk eller på 

museet.

For børn
MYSTERIET OM DEN HEMMELIGE GANG
8.-17. april kl. 11-16

I påskeferien kan du løse ’mysteriet om den 

hemmelige gang’ mellem Ejbybunkeren og 

Kastellet. Derudover er der masser af interaktive 

oplevelser for hele familien i bunkeren.

Sted: Oplevelsescenter Vestvolden, Ejby-

bunkeren

Billet: 50 kr for voksne, 30 kr for børn

BARSELSCAFÉ: RIM, SYNG OG LEG
Fredag d. 21. April kl. 10.30-11.15 (7-12 måne-

der) og kl. 11.45-12.30 (3-6 måneder)

Rytmikpædagog Christina Skaarup fortæller og 

viser, hvordan du med rytme, fagter og stem-

meføring kan starte med den helt tidlige 

sprogstimulering.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk fra 12. april

PÅSKEVÆRKSTED
10.-17. april kl. 11-14

Vi klipper og gækker sammen. Årets nye klip er 

lavet af billedkunstner Annika Øyrabø. Det er 

påskehygge for hele familien. 

Sted: Heerup Museum

Pris: kr. 30 kr. pr. deltager inkl. entré. Først til 

mølle. Ingen tilmelding.

Kunst og kreativitet
FERNISERING KUNSTSKOLEN 2017
Lørdag 8. april kl. 14-16

Eleverne fra Heerup Museums kunstskole præ-

senterer værker fra året, der er gået. Udstillin-

gen kan opleves i Vognpoten frem til 30. april og 

alle er velkomne.

Sted: Heerup Museum

Gratis

KREATIV SØNDAG: PILEFLET
Søndag 23. april kl. 11-16

En kreativ dag for de, som har lyst til at snuse til 

pileflet. Den professionelle pilefletter Inger Niel-

sen kommer med  kyndig vejledning undervejs 

i forløbet. 

Sted: Heerup Museum

Pris: kr. 30 kr. Først til mølle. Ingen tilmelding.

Sundhed og wellness
PATIENTFORENINGERNES SUNDHEDSDAG

Torsdag d. 27. april kl. 15-18

Få målt dit blodtryk hos Hjerteforeningen, test 

din risiko for type 2-diabetes hos Diabetesfor-

eningen og snak med Lungeforeningen om 

livskvalitet med en lungesygdom. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding, kig bare forbi.

WELLNESS & GUSAFTEN
Hver onsdag, torsdag og fredag kl. 17.30-22

I år har Vestbads Wellnessafdeling åbent tre 

aftner om ugen. Benyt dampbad, saunagus, 

bio-saunaer, infrarød helsekabine og spabad.

Max. 40 pladser. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 169 kr. via rk.halbooking.dk
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DENGANG I RØDOVRE

Nazisten og spejderdrengene
Da tyskerne besatte Danmark, valgte 
borgerne i Rødovre også side. Nogle 
få sluttede op om nazisternes faner. 
Andre gjorde modstand.

Da tyskerne den 9. april i 1940 besatte Danmark 

bredte chokket sig hos de fleste. Men i Rødovre 

var besættelsen måske ikke så dårlige nyheder 

for trykkeren Arne Oskar Hammeken. Han havde 

siden 1938 udgivet den lille avis Rødovre Uge-

blad, som han brugte som talerør for sine nazi-

stiske sympatier. Skærmydsler med lokale so-

cialdemokrater, smånyheder og gode råd til 

husmødre fyldte også siderne, men også en 

tilbagevendende helsidesannonce med parti-

programmet for Danmarks National-Socialisti-

ske Arbejder Parti. I 1940 havde partiet fået en 

Rødovreafdeling på Hvidovrevej 2, og snart åb-

nede også lokale afdelinger i Hvidovre og Glo-

strup. I flere år befandt Hammeken sig lige i 

smørhullet blandt Vestegnens nazister indtil 

1941, hvor lokale stridigheder i partiet tvang 

ham til at lukke sin lille avis. Men han havde dog 

ikke tænkt sig at forsvinde helt ud af historien. 

Det havde Rødovres lokale spejderkorps til gen-

gæld heller ikke, men deres arv skulle blive en 

anden. Siden 1942 havde de ældre, gule spej-

dere distribueret illegal information for mod-

standsbevægelsen, så da der i slutningen af 

1943 blev givet ordre om, at der skulle etableres 

en lokal modstandsgruppe i Rødovre, blev de 

voksne spejdere indrulleret sammen med andre 

grupper af lokale modstandsfolk under ledelse 

af sekondløjtnant Hans Friis Jensen.

Omtrent et år efter blev det alvor, da ordren kom 

om at ødelægge en tysk støjsender på Vestvol-

den ved Islevbrovej. Det var søndag før jul i 1944 

og sent om aftenen, da en af gruppens delinger 

sneg sig frem mod støjsenderen og dets lille 

vagthus med to pakker sprængstof under ar-

men. Bag dem stod spejderne klar til at beskyde 

fjenden, hvis det blev nødvendigt. 

SPRÆNGTE SIG SELV I LUFTEN
Men tyskerne i vagthuset anede snart uråd, og 

smed to håndgranater efter modstandsfolkene, 

der dog til alt held slap stort set uskadte væk, 

under dække af den kugleregn som spejderne 

sendte mod mod tyskerne. Men der gik ikke 

længe inden tyskerne havde tilkaldt forstærknin-

ger. Først så alt ud til at være tabt, men heldet 

skulle hurtigt vende igen, som gruppens leder 

Hans Friis Jensen senere fortalte i et interview:

“Kort efter man var kommet bort, ankom ganske 

rigtigt en større udrykning af tyskere, og en tysk 

officer søgte ved spark at få de to pakker 

sprængstof skubbet i voldgraven. Pludselig eks-

ploderede den ene af pakkerne og splittede ikke 

alene officeren, men også støjsenderen, så 

formålet med aktionen nåedes, omend det var 

på en ganske speciel måde.”

Trods den næsten komiske afslutning var aktio-

nen en succes, for bagefter opgav tyskerne 

støjsenderen. Efter befrielsen blev Rødovregrup-

pen da også hædret, blandt andet af daværende 

Kronprinsesse Ingrid, der i juni 1945 mødte dem 

på Hendriksholms Skole, der nu var modstands-

folkenes hovedkvarter i Rødovre. 

For Arne Oskar Hammeken blev befrielsen en 

anden oplevelse. Han havde nemlig brugt de 

sidste år på at arbejde som tolk og medhjælper 

for Gestapo, og det kom han til at betale prisen 

for. Han blev nummer 39 af de 46 danskere, der 

under retsopgøret blev dødsdømt for sit samar-

bejde med tyskerne. Klokken et om natten den 

15. september 1949 blev han henrettet.

Kilder: ’Nybodergruppen’ af Gunnar Krogsbøl, Wikipedia 
samt lokalarkivar Marie Drost Aakjær. 

BEREDTE Spejdergruppen, Rødovrekompagniets 6. deling, står ret i juni 1945 på 
Hendriksholm Skole. Skolen blev efter befrielsen den lokale modstandsbevægelses 

hovedkvarter, og her bevogtede man forræderne, der sad bænket ved skolepul-
tene, mens deres fangervogter sad bag kateteret og pegede på dem med en riffel.  

JUBEL Folk kommer ilende til for at hylde den engelske 
feltmarskal Montgomery, da han kører forbi Damhus-
kroen efter befrielsen. 

OPGØR Lokale stikkere og formodede landsforrædere 
køres gennem Rødovre kort efter befrielsen.  
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