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der fra kommunens side er et forsøg
på at skabe et springbræt til en sosu-
uddannelse. I Aalborg forventes det,
at knap en tredjedel af kommunens
sosu-assistenter og -hjælpere går på
pension eller efterløn inden for de
næste syv til 10 år.

STORMLØB PÅ
BIBLIOTEKERNE
Der bliver lånt e-bøger, filmog lydbø-
ger somaldrig før. Landets bibliote-
kermelder omen særdeles kraftig
vækst i digitalt udlån under corona-

krisen, alt imens de fysiske bib-
lioteker er lukkede. I den

første karantænepe-
riode fra den 12. til 19.
marts registrerede
bibliotekernes ”e-
reolen” således et
dagligt udlån af e-
bøger ognetlydbø-
ger på 24.001mod
et gennemsnitligt

dagligt udlån på
15.607 i februar i år.

Udlånet på biblioteker-
nes Filmstriben var i uge

12 på 55.000 visningermodblot
26.000 visninger i uge 8. En borger
kan typisk låne cirka tre e-bøger og
filmpr.måned,men enundersøgelse,
somDanmarksBiblioteksforening
har lavet, viser, atmange kommuner
netopnu øger den faste kvote for at
efterkommeden stigende efterspørg-
sel på digitalematerialer.

Syge på hotel
OdenseKommune er klar til at sende
plejekrævende borgere ud på det
privatemarked, hvis der ikke er pleje-
pladser nok i de kommunale bygnin-
ger i forbindelsemed corona-epide-
mien. Ifølge fyens.dk har kommunen
forespurgtOdense Sport&Event,
der driverOdenseCongressCenter
ogHotelOdeon ommulig hjælp.
Sundhedschef Charlotte Scheppan
slår dog fast, atmanhar helt styr på

E-rygestop
Trods coronakrisen er hjælpen til
rygestop stadig lige ved hånden. For
nårman ikke kanmødes fysisk, må
man finde andre veje. Den digitale
rygestop-app ”e-kvit” har haft suc-
ces i AppStore. Et stigende antal kø-
benhavnere har downloadet app’en,
hvilket er et lille lys i mørket, mener
Københavns sundhedsborgmester,
SisseMarieWelling (SF), som på-
peger, at netop corona bør få flere
til at overveje et rygestop. Køben-
havns Kommune har væretmed til
at udvikle e-kvit, som, sidenDan-
mark lukkede delvist ned
den 11. marts, er blevet
downloadet af 181
københavnere.
Det er stigning
på næsten
30 procent
i forhold til
samme pe-
riode sidste
år. Og ”e-kvit”
havde i de før-
ste tremåneder
af 2020 43 procent
flere downloads end
sidste år

LEDIGE FÅR PRØVEJOB
Prøv et job somsosu-assistent for at
se, omet job på plejehjemeller i hjem-
meplejen er noget for dig. Sådan lyder
tilbuddet til 14 ufaglærte ledige og
brancheskiftere fra AalborgKom-
mune i et nyt initiativ, somFOAhar
nikket ja til.Målet er, at ledige to
gange omåret skal have dette tilbud,

7,4
år. Så gammel eller ung er en bil i Vallensbæk, der

har landets yngste bilpark.
*

#INSTAGRAM

tekst RUDI HOLM, ruh@kl.dk

FOTO: COLOURBOX

FOTO: IDA MARIA ODGAARD / RITZAU SCANPIX



DANSKE KOMMUNER / NO. 8 / 2020 / AKTUELT /// 37

situationen internt i kommunen,
men at der arbejdesmed enplanA,
en planBog etworst-case-scenario,
når det gælder omat hjælpe borgere,
somenten er ramt af coronavirus eller
bliver udskrevet fra hospitalet for at
frigive plads til de, der er ramt hårdere
af coronavirussen.

PEPTALK FRA HJEMMET
En lærer påNaur-Sir Skole i Vestjyl-
land,Niels Tonsberg, underviser som
mange andre af landets folkeskole-
lærere eleverne hjemmefra under co-
ronaepidemien.Og i den omkonver-
terede idrætsundervisning har han
fundet en særdeles kreativmåde at få
aktiveret eleverne på. En afmetoder-
ne, somhanhar udviklet i hjemme-
undervisningen, er en konkurrence
mellem5.-7. klasserne omat gå, løbe
eller cykle flest kilometer, så længe

skolerne er lukket. I praksis fungerer
det på denmåde, at eleverne kobler
sig påmotionsappenEndomondo,
som læreren så kan følgemed i og
bruge til peptalks undervejs.

Hjemmearbejde øger
produktivitet
Givmedarbejderne tid og ro til at
arbejde hjemme, og sagsbehand-
lingstiden på byggetilladelser bliver
skåret ned. Det kunne være konklu-
sionen på det påtvungne hjemmear-
bejde i Vordingborg Kommune, hvor
ottemedarbejdere under corona-
krisen har arbejdet fra eget hjem.
Produktiviteten er bestemt ikke fal-
det, oplyser kommunen. I uge 12 ud-
stedte kommunen 28 byggetilladel-
ser, hvilket er dobbelt såmange som
normalt på en uge. Dermed holdes
hjulene også i gang i det private er-
hvervsliv, konkluderer kommunen.

FREMTIDENS KØBSTAD
Det var i 1949 eller cirka deromkring,
da der var krig iKorea. Vidste du,
at Jutlandia blev bygget iNakskov?
Mange danske byer overvejer deres
identitet og ståsted i disse år. Købstæ-
der somNakskov var tidligere lokale
kraftcentre,menmeget udvikling er i
dag flyttet til landets største byer. Nu
har LollandKommune, Realdania og
A. P.Møller Fonden til sammen afsat
150millioner kroner til initiativet
Nakskov 2030, der skal væremed til at
fremtidssikre byen.De historiske huse
iNakskov skal renoveres, og der bliver
skabt nye byrumog bedre forbindelser
til havnen. Beboere og besøgende vil
desuden få adgang til flere oplevelser
på vandet. Det er i høj grad op til lokale
kræfter at definere og konkretisere de
projekter, der skal have støtte fra part-
nerskabet i løbet af de næste femår.
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KULTUREN
KØRER I KOLDING
Kulturlivet skal ikke slås ned af et lukket co-
ronaland. Det mener Koldings kulturinsti-
tutioner, der forsøger at holde liv i kultu-
relle oplevelser med et døgnåbent tilbud for
både voksne og børn på nettet. Hop ind på
Facebook-siden KulturKolding, hvor vi dag-
ligt sørger for inspiration til kulturoplevelser,
lyder det. Tilbuddet er først og fremmest ret-
tet mod koldingenserne, men folk uden for
kommunegrænsen er selvfølgelig også hjer-
telig velkommen, understreger kommunens
kulturchef Lisbet Holten Lambert. På siden
tilbydes online-kulturaktiviteter som digitale
udstillinger, online-tilbud fra biblioteket, krea-
tive udfordringer fra børn- og kulturskolen og
guidede meditationer fra Geografisk Have.


