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Man skal aldrig lade en god krise gå til
spilde. Ordene stammer fra den britiske
statsmandWinston Churchill, men i de
danske kommuner er den gamle britiske
visdom helt aktuel. Flere kommuner har
valgt at bruge krisen til at efteruddanne
deres medarbejdere, mens de er hjem-
sendt. Det gælder blandt andet i Køben-
havns Kommune, der sender 200 af med-
arbejderne fra hovedstadens jobcentre på
et fælles onlinekursus.
– Vi havde længe tænkt på at opkvalificere
medarbejderne. Nu har de på grund af kri-
sen alle sammen tid til at få noget efterud-
dannelse og blive klogere, siger Charlotte
Blumensaadt, der er udviklingskonsulent i
Københavns Kommune.
I første omgang kommer 100medarbejdere
fraKøbenhavns jobcentre til at følge et on-
linekursus, hvor de får enmasse gode råd til,
hvordan de skal takle situationer, hvor de
bliver nødt til at give et afslag på eksempel-
vis førtidspension eller stille krav omat gå i

praktik.Hvordan den enkeltemedarbejder
bedst håndterer sådanne situationer, kan
klares hjemme fra sofaen.
– En stor del af voresmedarbejdere har
stadig en del opgaver at tage sig af, selvom
de sidder derhjemme. Dem skal de selvføl-
gelig have arbejdsro til at passe.Men vi er
kommet så langt ind i nedlukningen nu, at
mange andremedarbejdere er ved at være
løbet tør for opgaver. Derfor giver vi demnu
tilbuddet om at tage efteruddannelse der-
hjemme. Så kommer de andremed, når og
hvis de ikke harmere arbejde at tage sig til,
forklarer Charlotte Blumensaadt.

Makkerpar
Helt alene bag skærmen kommer de første
100medarbejdere dog ikke til at være. Selv-
omman sidder derhjemme i sofaen, kan
man godt blive klogere sammenmed andre.
– Når de nu ikke kanmødes samlet i et un-
dervisningslokale, så kan de i stedetmødes
to og to. Ikke som fysiskemøder, men vi har
satmedarbejderne sammen imakkerpar,
hvor de over Skype eller Zoom taler om og

diskuterer indholdet af
den undervisning, de lige
har set online, siger Char-
lotte Blumensaadt.
Hun har fået positive til-
bagemeldinger framed-
arbejderne, der finder det
fleksibelt, at de kan følge
undervisningen, når det
passer dem.
–Men det kan ikke stå
alene. På et tidspunkt på
den anden side af krisen
skal de samles og få en or-
dentlig opsummering af

indholdet, siger Charlotte Blumensaadt.
IHedensted ligger idrætshallerne som i re-
sten af landet øde hen.Der er sat en stopper
for gymnastik og håndboldtræning, og der-
med er der ikkemeget at lave for halinspek-
tørere og anlægsledere. I samarbejdemed
IdrættensUdviklingscenter bliver lederne
fra de 13 selvejende idrætsanlæg i kommu-
nen tilbudt et kursus, der skal lære lederne
at henvende sig til andre typer af brugere
end de sædvanlige idrætsforeninger.Hå-
bet er, at det kan lokke nyemålgrupper til
idrætsfaciliteterne.

E-learning
Også i Sorø har man fundet en vej til at
opkvalificere medarbejdere. Kommunens
egnemedarbejdere er i fuld sving med at
blive oplært i en e-learningsplatform, der
snart kommer hele landet til gode. Platfor-
men skal gøre kommunale medarbejdere
fra mange forskellige fagområder klar til
at indgå i kommunernes nødberedskaber
på især sundheds- og plejeområdet, hvis et
øget pres på sundhedssektoren i den kom-
mende tid kræver ekstra personale.
– Jeg er overbevist om, at platformen vil
være til stor hjælp for kommunerne, fordi
vi får en nem indgang til e-learningsmo-
dulerne. Samtidig giver platformen også
mulighed for at indsamle data, vi kan bru-
ge, hvis vi en anden gang står i en situa-
tion, hvor der er brug for at oplære mange
medarbejdere hurtigt, siger Pia Nyborg
Hansen, der er leder af sundhed og omsorg
i Sorø Kommune.
Den nye e-learningsplatform er udviklet
af virksomhederne KvaliCare og Plan2Le-
arnmed økonomisk støtte fra Novo Nor-
disk Fonden. • masp@kl.dk

BRUGER KRISEN PÅ
AT BLIVE KLOGERE
Københavns Kommune sætter 200 medarbejdere fra jobcentrene på kursus bag skærmen,
og en ny digital platform gør andre faggrupper klar til at tage fat på sundhedsområdet.
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