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Forord
Høje-Taastrup - en kommune i medvind
Høje-Taastrup Kommune er et attraktivt sted med mange styrker, der giver medvind til udviklingen. Byrådet vil de kommende
år sætte fokus på at bruge kommunens styrker som lokomotiver til at drive udviklingen.
Selv om Høje-Taastrup Kommune de seneste år har udviklet sig
stærkt er der fortsat plads til mange nye virksomheder og borgere.
Allerede nu er der mange borgere, der hvert år flytter til Høje-Taastrup Kommune, men i de kommende år vil endnu flere få
deres nye hjem her. De store udviklingsprojekter, der gennemføres de kommende år, forventes at øge kommunens befolkningstal med omkring 20 %. Det er en udfordrende udvikling,
men også en udvikling, som giver mange muligheder. Byrådet
byder alle de nye borgere velkommen og vil arbejde for at Høje-Taastrup Kommune også fortsat er et positivt tilvalg.
Mange virksomheder etablerer sig i disse år i Høje-Taastrup og
nyder godt af kommunens beliggenhed i Hovedstadsområdet
og det stærke erhvervsklima der er. Det er Byrådets ambition
at videreudvikle og synliggøre Høje-Taastrup, så den gode udvikling fortsætter.
Engagement og initiativ er et særligt kendetegn ved livet i Høje-Taastrup. Rigtigt mange – både borgere og virksomheder er
aktive deltagere i livet i kommunen. Byrådet vil de kommende
år udnytte medvinden og sætte alle sejl til. I arbejdet vil der
være endnu mere fokus på at åbne kommunen op i forhold til
omgivelserne og etablere samarbejder og partnerskaber om
udviklingen.

Fortsat Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse
Byrådet har de seneste fire år igangsat en række ambitiøse
og strategiske indsatser for at styrke kommunens Vækst, det
Aktive Liv og Uddannelsen i Høje-Taastrup. Mange initiativer er
igangsat, gennemført og afsluttet, men en del indsatser løber
også videre de kommende år. Byrådet har valgt at kommunens
Udviklingsstrategi skal holde fast i de overordnede strategiske
temaer, så erfaringerne kan bruges til at fastholde og videreudvikle på resultaterne.
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Tak for inspirationen
Rigtigt mange borgere og virksomheder har givet deres ideer
og input til kommunens udvikling i den borgerinddragelse, som
er gennemført i foråret 2015. Byrådet er meget glad for den store interesse for at være med og for at præge udviklingen.
Ideer og forslag har givet god inspiration til Udviklingsstrategien, ved at give indsigt i hvad der betyder noget for borgeres og
virksomheders liv, og udvalgte ideer er indarbejdet i Udviklingsstrategien. På vegne af Byrådet vil jeg gerne takke mange gange for inspirationen. Det lover godt for kommunens fremtid at så
mange er engagerede og vil bidrage til kommunens udvikling.
Byrådet vil overveje hvordan der kan arbejdes videre med flere
af de konkrete ideer.
En oversigt over de over 800 ideer og forslag fra borgere og
virksomheder kan ses i et selvstændigt Idekatalog på kommunens hjemmeside.
Jeg håber, at du vil læse mere i Udviklingsstrategien, og vil følge
Byrådets videre arbejde med strategien på kommunens hjemmeside, www.htk.dk/udviklingsstrategi.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
Borgmester

5

Vision
Et Aktivt Liv i Høje-Taastrup
Kommune år 2028

Høje-Taastrup Kommune er i 2028
kendt som et ambitiøst og nytænkende
fællesskab af borgere, organisationer
og virksomheder, der investerer i vækst,
et aktivt liv og uddannelse.

I Høje-Taastrup Kommune kan du skabe det gode og
aktive liv, du ønsker.
Kommunen er anerkendt for sine rammer, der giver

Vi har med iværksætterånd og partnerskaber styrket livskvalitet, læring for
alle og konkurrencekraft, så kommunen
er blandt de bedste i landet.

dig mulighed for en høj livskvalitet og det nære liv
i by og natur. Her er der mange muligheder for bevægelse og aktivitet – både for den enkelte og for
foreningslivet.

Vækst i Høje-Taastrup
Kommune i år 2028

Her er engagement og initiativ, og alle kan være en
del af stærke fællesskaber.

Høje-Taastrup er kendt for sine attraktive byer og

Uddannelse i Høje-Taastrup
Kommune år 2028

grønne omgivelser med en mangfoldighed af aktiviteter og liv, som er skabt sammen med borgere og
virksomheder.

Børn og unge i Høje-Taastrup bliver uddannet til dygtige og nysgerrige mennesker, der tager initiativer og

I Høje-Taastrup finder du nyskabende vækstpartner-

ansvar for sig selv og hinanden.

skaber, som har realiseret en bæredygtig udvikling.
Her er et stærkt erhvervsliv og et dynamisk arbejds-

Institutioner og skoler i kommunen er kendt for deres

marked med endnu flere arbejdspladser og ressour-

høje kvalitet, der gennem ambitiøse visioner og part-

cestærke borgere.

nerskaber sikrer børnene det bedste udgangspunkt
for uddannelse og et solidt fodfæste på arbejdsmar-

Borgere og virksomheder handler i fællesskab og

kedet og i livet. Her udfordres og udvikles alle børn

skaber en udvikling, der har gjort Høje-Taastrup til en

og unge, så de trives og lærer mest muligt, uanset

endnu mere attraktiv kommune at flytte til og bo i.

forudsætninger.
Det klare fokus på uddannelse betyder også livslang
læringmed løbende opkvalificering og udvikling.
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Udviklingen følges
Målepunkter for Aktivt Liv

Byrådet følger kommunens udvikling tæt gennem
arbejdet med konkrete politikker, projekter og sager.

•	Antal borgere (”fuldtidspersoner”) på offentlig for-

Hvert fjerde år – som optakt til udviklingsstrategi-

sørgelse er faldende.

en – samles disse data og om nødvendigt suppleres

•	
Unges deltagelse i foreningsliv, er stigende og

på udvalgte punkter. Byrådets samlede vurdering af

fortsat højere end i regionen generelt.

kommunens tilstand 2015 er offentliggjort sammen

•	Sundhedsprofilen forbedres.

med Udviklingsstrategien, og kan ses på kommunens hjemmeside.

Målepunkter for Uddannelse
•	Andelen af børn, der er sprogligt alderssvarende

Udviklingen på de valgte områder afhænger både af

ved skolestart, er stigende.

den indsats, der gøres, men også af verden omkring.

•	Resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver, for

Eksempelvis betyder udviklingen på boligmarkedet,

de bundne 9. klasses prøver, er stigende for kom-

og det deraf følgende flyttemønster, meget.

munens skoler. (den socioøkonomiske reference)
•	
Andelen af unge, der har gennemført en ung-

I forhold til Udviklingsstrategiens temaer, drejer det

domsuddannelse, er stigende.

sig om følgende områder, hvor udviklingen følges:

Hvem gør hvad?

Målepunkt for kendskabet til
Høje-Taastrup Kommune

Visionen for fremtidens Høje-Taastrup realiseres i et
fællesskab mellem Byråd, borgere, virksomheder,

	Kommunens borgere, virksomheder og omgivelser-

foreninger og organisationer i kommunen.

ne har et positivt syn på Høje-Taastrup Kommune,
og kender til styrkepositioner og muligheder i kom-

Byrådet vil gennem den daglige drift, som leverandør

munen.

af kommunens service, som myndighed eller ejer af
konkrete ejendomme arbejde for at realisere visio-

Målepunkter for Vækst

nen.

•	Kommunen er blandt de ti bedste erhvervsvenlige
kommuner i landet på Dansk Industri’s årlige må-

Byrådet sætter særlig fokus på kommunen som et

ling om lokalt erhvervsklima.

fællesskab med mange parter, og vil arbejde for at

•	Antallet af arbejdspladser i kommunen er stigende

frigøre de kræfter, der ligger i engagement, initiativ

– jf. Danmarks statistik.

og iværksætterlyst i Høje-Taastrup Kommune. I det

•	Antal borgere i Høje-Taastrup Kommune stiger, jf.

arbejde påtager Byrådet sig rollen som den, der

Danmarks statistik.

understøtter arbejdet, opmuntrer og faciliterer, men

•	Øget gennemsnitsindkomst jf. Danmarks statistik.

Byrådet kan ikke alene være garant for resultaterne –

•	CO2 udledningen i kommunen som helhed er fal-

det afhænger netop af fællesskabets indsats.

dende – Jf. kommunens Strategiske Energi- og Klimaplan 2020.
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VISION

Lokomotiver for udvikling

Høje-Taastrup er kendt for sine attraktive byer
og grønne omgivelser med en mangfoldighed
af aktiviteter og liv, som er skabt sammen med
borgere og virksomheder

Væksten i Høje-Taastrup drives af en række ”lokomotiver” for

I Høje-Taastrup finder du nyskabende vækstpartnerskaber, som har realiseret en bæredygtig
udvikling. Her er et stærkt erhvervsliv og et dynamisk arbejdsmarked med endnu flere arbejdspladser og ressourcestærke borgere.

Beliggenhed tæt på alt

udviklingen. Det er de forudsætninger og styrkepositioner, som
er kommunens særkende, og som giver et helt særligt grundlag
for partnerskaber.

Høje-Taastrup ligger i hovedstadsområdet, og herfra er der kort
til mange virksomheder, kunder, arbejdspladser og til indkøb,
uddannelse, kulturtilbud og udflugtsmål. Borgere og virksomheder i kommunen, samt kommunens mange pendlere har stor
gavn af beliggenheden og den gode infrastruktur, der binder

Borgere og virksomheder handler i fællesskab
og skaber en udvikling, der har gjort Høje-Taastrup til en endnu mere attraktiv kommune at
bosætte sig.

Høje-Taastrup Kommune sammen med resten af Hovedstadsområdet, Sjælland – og i øvrigt også resten af landet og Skåne.
Mangfoldige muligheder
Høje-Taastrup Kommune er på mange måder mangfoldig, hvilket er en stor ressource. Her er mange forskellige borgere og
virksomheder. Her er en stor variation af byer, landsbyer, bydele
og boliger – alle steder tæt på naturen. Her er et stærkt foreningsliv med store og små fællesskaber, og masser af muligheder for uformelt liv, netværk og samskabelse.
Dynamisk digitalt knudepunkt
Den digitale infrastruktur i Høje-Taastrup Kommune er særdeles veludbygget og giver unikke muligheder for digital trafik og
udvikling. Hver dag passerer en tredjedel af al datatrafik i Danmark gennem Taastrup. Høje-Taastrup Kommune samarbejder
aktivt med lokale aktører for at udvikle og udnytte de unikke
muligheder den digitale ’motorvej’ giver for erhvervslivet.
Derfor vælger virksomheder med behov for udveksling af store datamængder aktivt Høje-Taastrup Kommune til. Den styrke
skal videreudvikles i et aktivt samarbejde med virksomheder og
andre partnere.
Smart City-løsninger (digitale, tværgående og involverende løsninger, der optimerer) er en naturlig del af at udvikle kommunen.
Et attraktivt og grønt sted at bo
Livet i Høje-Taastrup Kommune er det bedste ved at bo her. Her
kan du udvikle livet sammen med andre og leve det gode familieliv. Byrådet vil arbejde for at udvikle byer, natur og boliger,
fremme aktivitet, samspil, sundhed og læring og understøtte
Høje-Taastrup-livet.
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Jeg synes...

Kommunen rummer unikke bymidter, der har stor
værdi for bylivet. Taastrup Bymidte er gennemrenoveret de seneste år, og med udviklingen
af den nye bydel NærHeden sættes der også
ny fokus på Hedehusene Bymidte. I Høje Taastrup er et stort projekt om udvikling af byens centrum under opstart.
Høje-Taastrup Kommune er på mange måder en

” Ved at vælge Høje Taastrup
opnår vi en fysisk placering midt i
mellem de nuværende lokationer,
der er attraktiv for medarbejderne,
uanset om de bor i eller uden for
København.”
Jesper Nybo Andersen, administrerende
direktør i Orbicon

grøn kommune: Det er dit grønne og aktive hjem i
hovedstadsområdet. Naturen er tæt på dit dørtrin og
kan give dig oplevelser, rekreation og aktivitetsmuligheder.
Hedeland Naturpark er blot et af de store grønne områder, som
rummer mangfoldige aktiviteter og tilbud.
Naturen i land og by, de rekreative områder, de helt specielle
naturværdier og en stor biologisk mangfoldighed gør kommunen til noget særligt i hovedstadsområdet. Det skal formidles
og videreudvikles.
Grøn omstilling
I Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk
vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås
ved at udvikle og prioritere grønne løsninger for borgere og
virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye
arbejdspladser. I den strategiske Energi- og Klimaplan 2020
har Byrådet fastlagt 45 konkrete indsatser, der skal medvirke til
at indfri målene om reduktion af CO2 udledningen.
Gennem innovative samarbejder på klima- og energiområdet
skabes rammerne for det gode, grønne – og ”fossilfrie” liv i
kommunen.
Den store byudvikling i NærHeden i Hedehusene bliver en bæredygtig bydel, med tætte fællesskaber, boligerne er C02-neutrale, der er nem adgang til offentlig transport, og der er optimale forhold for gående og cyklister. Her kan der eksperimenteres
med og demonstreres nye løsninger.
Infrastruktur i særklasse
Fra Høje-Taastrup kan du tage Intercity, lyn-, regional- og S-tog,
samt S-busser og lokale busser. Kommunen ligger i et af landets travleste motorvejskryds. Høje Taastrup Transportcenter
er direkte forbundet til motorvejsnettet gennem første etape
af Ring 5.
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Vidste du at…
Høje-Taastrup Kommune har en central placering i hovedstadens erhvervsstruktur med
sine ca. 31.500 arbejdspladser og ca. 23.000
borgere, der hver dag pendler fra andre dele
af regionen til Høje-Taastrup for at arbejde.
Den bekvemme beliggenhed i den regionale
infrastruktur bevirker, at virksomheder oplever
Høje-Taastrup som et attraktivt sted at lokalisere
sig og drive erhverv.

Infrastrukturen er et vigtigt ”lokomotiv” - en styrke, som tiltrækker og fastholder virksomheder og borgere. Derfor skal den videreudvikles. Det handler både om de overordnede regionale
og de lokale veje og stier. Men det handler også om at fastholde og styrke kommunens betjening med tog og busser.
I de kommende år forbedres infrastrukturen med vestvendte
ramper til Holbækmotorvejen. Derudover vil byudviklingsprojektet NærHeden i Hedehusene medføre en etapevis udbygning af infrastrukturen, så bydelen bindes sammen med det
overordnede vejnet og med resten af byen og dens grønne
omgivelser.

Vidste du at…

Infrastrukturen er en forudsætning for det gode liv i kommunen,
det aktive byliv og brugen af de grønne omgivelser i byerne
og på landet. En tendens i tiden er, at cykling som daglig mo-

… Det store byudviklingsprojekt
NærHeden i Hedehusene er et
forgangseksempel på fremtidens
bæredygtige forstad med fokus på
smart-city løsninger, fællesskab og
aktivitet. Fuldt udbygget forventes
NærHeden at kunne rumme op
mod 8.000 nye borgere.

tion og til transport breder sig. Det stiller nye krav. Fortsat
udvikling af stinettet i byerne, de regionale stiruter og supercykelstier til pendlerne er derfor vigtig. Kommunen har
allerede mange stier, men her og der er der potentiale for
bedre synlighed og sammenhæng.
Udviklingen i trafikken på vejene har belastet nogle byområder, dels med støj og dels med utryghed og trafikale gener. Der
er flere myndigheder og sektorer, der har ansvar for hver deres
del af infrastrukturen, og der er derfor behov for et samlet blik
på infrastruktur og trafik. Byrådet vil, sammen med de relevante
parter arbejde for helhedsorienterede løsninger og en handlingsplan for bæredygtig mobilitet, som inddrager alle trafikformer – også kollektiv trafik og de såkaldt ”bløde” trafikanter.

Et sted du ønsker at bo
Byer, natur og landområder, og faciliteterne i byrum og grønne
områder er vigtige led i fortællingen om, hvad det er for et liv,
der leves i Høje-Taastrup Kommune. Alle områder i kommunen
skal kendes for noget særligt, som vi er stolte af, og som udbreder kendskabet til kommunens styrker.
Vi skal have rammer, der understøtter såvel det aktive og sunde
liv som vores mål om uddannelse og nye læringsformer. En bæredygtig by er også en sund by med sunde borgere og bedre
læringsmiljøer.
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Det er vigtigt, at finde løsninger, som giver mening i det lokale
miljø, men også at fortælle om det, så vi deler de mange mulig-

Borgerne peger på…

heder for gode oplevelser.
Udviklingen i lokalområderne sker sammen med borgerne. Dels
sammen med de nuværende borgere, men også sammen med
dem, der kan blive de nye borgere eller brugere. Bosætningen i
kommunen understøttes af, at de nye borgere føler sig velkomne og kender til de mange muligheder i området. Byrådet vil,
sammen med kommunens eksisterende borgere, foreninger,
institutioner og virksomheder, udvikle på velkomsten til de nye
borgere i kommunen.
Byer og landsbyer i kommunen har hver deres identitet, som
skal understøttes og videreudvikles. Byrådet vil arbejde for, at
disse muligheder bliver udnyttet. Både i omdannelse i byerne,
når der udvikles nye byfunktioner og bydele, ved kommunale
anlæg og byggerier, samt når der sker om- og udbygning af
infrastrukturen.
Et godt omdømme er en vigtig forudsætning for bosætningen
i kommunen. De kommende års boligudvikling vil tilføre flere
borgere, der ønsker at være en del af livet i kommunen, og som
kan bidrage aktivt til det. Kommunen har gennemført en såkaldt
”Omdømmeanalyse”, som viser, hvad der er vigtigt for tilflyttere
og pendlere. Den skal følges op af en handlingsplan for branding af kommunen.
Det er et mål, at der udvikles og skabes boligtilbud, som kan bidrage til, at både tilflyttere og kommunens nuværende borgerne har adgang til boliger, der passer til livets forskellige faser og
til forskellige grupper af borgere. Boligudbuddet i kommunen
skal derfor afspejle både den forventede demografiske udvikling, og skal også bidrage til en balanceret økonomisk udvikling.
Kvaliteten i idrætsfaciliteter, skolers og institutioners fysiske
omgivelser og bygninger har særlig stor betydning – såvel for
nuværende borgere, som for kommunens omdømme i forhold
til at tiltrække yngre familier.
Følelsen af trivsel og tryghed er vigtig både for livet i kommunen, men også for at kunne tiltrække og fastholde tilflyttere og
virksomheder. Det skal tænkes ind i de løsninger, vi skaber.
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… at der ligger store muligheder for
værdiforøgelse, i at arbejde videre
med kommunens æstetiske udtryk,
samt udnytte de muligheder, der er i
kommunens historie, som identitetsgiver og historiefortæller

VÆKST

Borgerne peger på…
… mulighederne for at sætte kommunen på
landkortet ved at udvikle et grønt videnscenter
og gøre Høje Taastrup til grøn uddannelsesby
i samarbejde med bl.a. kommunens miljø- og
energicenter, lokale skoler og virksomheder,
Teknologisk Institut, Københavns Universitets
afdelinger i Taastrup samt RUC, CAT og Risø i
Roskilde Kommune

Høje Taastrup Station er kommunens samlende vartegn og et
vigtigt synligt ansigt over for omverdenen. Stationen og bydelen omkring denne skal udvikles, så den opfattes som et moderne, aktivt og trygt sted, som også bidrager til at gøre kommunens styrker kendt.
Endelig vil Byrådet arbejde målrettet videre på at udbrede
kendskabet til kommunens naturområder og grønne områder.
Kommunen er en del af storbyen samtidig med at borgerne har
mulighed for mange forskelligartede oplevelser og aktiviteter i
naturen og de grønne byrum.

Virksomheder og job i vækst
Det går generelt godt med at tiltrække virksomheder til Høje-Taastrup Kommune. Mange virksomheder oplever kommunen som et attraktivt valg, når man overvejer en ny lokalisering.
Kommunens erhvervsprofil er præget af, at her er mange forskellige typer af virksomheder: Her er plads til iværksættere
og de helt små virksomheder, men kommunen rummer også
mange af de helt store. Erhvervsprofilen rummer såvel de håndværksprægede og de forskningstunge virksomheder som de
tunge transportvirksomheder og de store IT- og kontor-virksomheder med mange ansatte. I kommunen findes et godt lokalt
handelsliv, men også store regionale detailhandelscentre som
området ved IKEA og CITY2.
Kommunens erhvervsprofil skal videreudvikles med virksomheder, der i særlig grad kan nyde godt af de styrkepositioner, som
findes her, samt med virksomheder i brancher, hvor der forventes særlig vækst i fremtiden.
En af Danmarks bedste erhvervskommuner
Høje-Taastrup Kommune opleves allerede af mange virksomheder som en attraktiv lokaliseringsmulighed. Her er let tilgængelighed til Hovedstadsregionens marked for ydelser, varer
og arbejdskraft, samtidig med at omkostningerne ved at drive
virksomhed er mindre her, end i København City. Her er der
områder for nybyggeri, ligesom der er tilgængelige erhvervsbygninger og lokaler til køb eller leje. Byrådet vil arbejde for at
udbrede kendskabet til, at kommunen er et godt sted at drive
forretning for mange.

14

VÆKST

Byrådet har fokus på erhvervsvenlighed og forbedring af virk-

nem et partnerskab med foreninger og virksomheder og ved at

somhedernes vilkår. Der er udarbejdet en Vækstpolitik, nedsat

understøtte en omstilling til alternative (mere miljøvenlige) driv-

et Vækstråd og etableret én samlet indgang for virksomheder til

midler til godstransport.

kommunens service. Udviklingen af en servicekultur har båret
frugt, og i 2014 og 2015 rangerede vi blandt top ti på Dansk
Industri’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Den position skal fastholdes og udvikles. Behovet for at
understøtte iværksættere, skal overvejes i samarbejde mellem
kommune, erhvervsliv og andre parter.
Byrådet har fokus på, at kunne bistå virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. Et væsentligt element i det er en styrket og tæt dialog med virksomhederne om at målrette en opkvalificering af arbejdsstyrken. Der
er derfor behov for en strategi for beskæftigelsesindsatsen med
det formål at styrke den offensive virksomhedskontakt, og en
styrket virksomhedsservice i forhold til rekruttering, uddannelse
og fastholdelse af medarbejdere, samt endelig at styrke mulighederne for placering af ledige og sygemeldte i virksomhedstilbud.

Grøn omstilling
Virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, er bedre rustet
i konkurrencen på fremtidens marked. Byrådet vil derfor understøtte virksomhedernes grønne omstilling og vækst, blandt andet ved at realisere initiativerne i kommunens strategiske Energi- og Klimaplan 2020. Der arbejdes blandt andet med Smart
City løsninger og klimatilpasset byudvikling. Kommunen har
desuden særlig fokus på at samarbejde aktivt med lokale aktører for at videre udvikle og udnytte de muligheder, som kommunens unikke beliggenhed på den digitale ”motorvej”, giver for
erhvervslivet.
Men også i det små nytter det noget: Når kommunen understøtter efterspørgslen efter energieffektive løsninger hos private
boligejere, boligselskaber og virksomheder, giver det vækst hos
leverandører og producenter af løsningerne.
Høje-Taastrup Transportcenter og de virksomheder, der benytter transportcentret er en vigtig del af kommunens erhvervsliv.
Byrådet vil fortsat arbejde for at styrke dette, blandt andet gen-

15

Vidste du at…
… DISA, Copenhagen Markets, Handicaporganisationernes Hus, DSV,
Bankernes Kontantservice, DSB, Global Connect, Danish Meat Research
Institute, Atea og Takeda er eksempler
på virksomheder, med tilsammen over
5000 arbejdspladser, der de
senere år har valgt at slå sig
ned i kommunen

VÆKST

Jeg synes...
”Vækst og bedre vilkår for vores
virksomheder er vejen til øget beskæftigelse
og bedre økonomi. Når vi prioriterer gode vilkår
for erhvervslivet, er det fordi vi også prioriterer
vores børn, unge, ældre og resten af kommunen. Vi ved, hvor pengene i kommunekassen
kommer fra”.
Borgmester Michael Ziegler, www.htk.dk
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Byrådet vil arbejde for:
â At gøre Høje-Taastrup Kommune kendt som et attraktivt

â Udvikle velkomsten til kommunen. Byde nye virksomhe-

første valg for bosætning og lokalisering af virksomheder

der og borgere velkommen til kommunen i samarbejde

i Hovedstadsregionen. At styrke kommunens omdømme

med øvrige parter i kommunen.

og udbrede kendskabet til kommunens styrker. Byrådet vil
â At videreudvikle byområderne i kommunen og understøt-

udarbejde en handlingsplan for branding af Høje-Taastrup

te modernisering i de eksisterende bydele og boligom-

Kommune.

råder. Byrådet vil arbejde for realisering af de store byâ At fremme transportformer, der er miljørigtige. At sikre by-

udviklingsprojekter NærHeden i Hedehusene, samt Høje
Taastrup C.

og boligområder mod generne fra den regionale trafik og
at binde kommunen endnu bedre sammen på tværs og i
forhold til resten af Hovedstadsområdet. Der udarbejdes

â At samarbejde med parterne omkring Høje Taastrup sta-

en helhedsorienteret handlingsplan for bæredygtig mobi-

tion så området opleves attraktivt, æstetisk og trygt.

litet.
â At byer, områder og ejendomme i kommunen opleves
â At borgere og virksomheder oplever, at Hovedstadsom-

attraktive og at de understøtter Byrådets målsætninger

rådet er let tilgængeligt fra kommunen, og at kommunen

om Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse. Byrådet vil arbejde

er forsynet med de rette regionale og lokale forbindelser

for dette i konkrete planer, projekter og anlæg mv.

og kollektive trafikbetjening. (Ring 5 Syd, motorvejsramper, overordnet kollektiv trafik, togforbindelser, regionale

â At virksomhederne oplever, at Byrådet understøtter de-

cykelstier). Byrådet vil arbejde for at udvikle og realisere

res konkurrencekraft. Byrådet vil derfor undersøge beho-

infrastrukturen.

vet for at understøtte iværksættere, og vil arbejde videre
på strategiske partnerskaber og samarbejder med virk-

â At sikre, at kommunens digitale styrkeposition og potentia-

somhederne. Eksempelvis om grøn omstilling, klima- og

let i denne udnyttes optimalt. At udvikle og realisere digita-

energikrav, samt om rekruttering og uddannelse.

le udviklingsinitiativer i samarbejde med virksomheder og
borgere, Region Hovedstaden og andre samarbejdsparter,

â At virksomhederne oplever forbedringer i rammevilkåre-

herunder at arbejde for et iværksætterhus centreret om-

ne, blandt andet en erhvervsvenlig servicekultur. Byrådet

kring udvikling af IT. At udarbejde en Smart-City-strategi..

vil fortsat udvikle på rammevilkårene og udbrede virksomhedernes kendskab til dette.

â At understøtte iværksætteri med rammer, som eksempelâ At virksomheder, der overvejer lokalisering i Hovedstads-

vis: åbne værksteder eller Makerspace.

området kender Høje-Taastrup Kommune’s fordele. Byråâ At udbrede kendskabet til kommunens store naturværdier

det vil arbejde for at udbrede kendskabet til det, virksom-

samt alle mulighederne i de grønne omgivelser. Byrådet vil

hederne kan få ud af at lokalisere sig i kommunen.

udarbejde en handlingsplan for dette, samt en naturplan,
som sikrer, at naturværdierne udvikles og beskyttes, samt

â At mulighederne på jobmarkedet for ledige og sygemeld-

videreudvikle de offentligt tilgængelige grønne områder i

te styrkes. Byrådet vil derfor forbedre kontakt og service

kommunen, så de understøtter Byrådets målsætninger om

til virksomhederne og udarbejde en strategi for beskæfti-

Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse.

gelsesindsatsen.

â At gøre det let for borgere og virksomheder at vælge grøn-

â At videreudvikle kommunen som arbejdsplads for at kun-

ne og energieffektive løsninger. Byrådet vil etablere gode

ne løfte de kommunale opgaver på nye måder. Herunder

og effektive rammer og løsninger og vil realisere indsat-

at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med de

serne i den strategiske Energi- og Klimaplan 2020.

rette kompetencer.
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VISION

Fællesskaber i attraktive rammer
Engagement og initiativ i særklasse

I Høje-Taastrup Kommune kan du skabe det
gode og aktive liv, du ønsker.

I Høje-Taastrup Kommune er der et stærkt foreningsliv og mange frivillige, som er med til at binde mennesker og livet i kommunen sammen. Rigtigt mange – både ældre og unge - er en del af foreninger,

Kommunen er anerkendt for sine rammer, der
giver dig mulighed for en høj livskvalitet og det
nære liv i by og natur. Her er der mange muligheder for bevægelse og aktivitet – både for den
enkelte og for foreningslivet.

klubber eller andre fællesskaber, og det bidrager til stor livskvalitet
og en stor mangfoldighed af aktiviteter. Der er dog også mange ønsker om muligheder for at deltage i ad hoc baserede – og lidt mere
uforpligtende - aktiviteter, som ikke kræver medlemskab i en forening. Byrådet har derfor fokus på at styrke og understøtte de uformelle fællesskaber, som supplement til det eksisterende foreningsliv.

Her er engagement og initiativ og alle kan være
en del af stærke fællesskaber.

Værdien af at være en del af et fællesskab og opleve sig inkluderet
er afgørende for alle menneskers trivsel. Derfor har Byrådet en klar
ambition om at tilbyde mange forskellige former for gode, trygge og
udviklende samlingspunkter.
Vi udvikler rammerne sammen
Byrådet lægger vægt på, at rammerne for livet i kommunen skabes
sammen med borgerne, og at der også eksperimenteres sammen. I
den kommende periode vil Byrådet arbejde for at styrke samskabelsen mellem kommunen, borgerne og brugerne, og understøtte, at de
lokale initiativer og borgernes engagement kan folde sig ud.
Når relationer udvikles og medborgerskabet styrkes, kan det bidrage
til at skabe et endnu stærkere lokalt sammenhold. Det gør det muligt,
at vi – borgere, brugere, foreninger, virksomheder og kommunen –
sammen kan skabe nye værdifulde løsninger. Mødet mellem borgerne skal bidrage til at skabe relationer på tværs af generationer, etnisk
oprindelse, uddannelse og jobmæssig status. Byrådet vil i 2016 for
eksempel sætte fokus på, hvordan kommunens kulturhuse og biblioteker fremover skal udvikles, og her er der rig anledning til at gå nye
veje og skabe attraktive lokale samlingspunkter.

Vidste du at...
...”Foreningslivet og deltagelsen er i
dette er i særklasse i Høje-Taastrup.
Hele 34 % af alle Høje-Taastrup
Kommunes borgere er medlem af
en idrætsforening. For de unge
mellem 9-19 ligger medlemsandelen
langt over landsgennemsnittet.

For at kunne understøtte gode relationer for alle borgere er det vigtigt at kunne tilbyde foreninger og frivillige gode rammer. Byens rum,
gader og torve skal understøtte det uformelle møde i dagligdagen.
Det kan eksempelvis være i form af hyggelige og trygge byrum og
ved, at byens grønne områder og den omgivende natur inviterer til at
blive brugt som samlingspunkter og til aktiviteter.
Kommunens boligsociale strategi ”Nyt fokus i udsatte boligområder”
forventes at skabe en positiv udvikling både i områderne og i forhold
til bosætningen i kommunen iøvrigt.
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Aktivitet og oplevelser i natur og by
Sammen udvikler vi byerne til det aktive liv
Flere og flere vil gerne bruge omgivelserne aktivt og selv præge,
bruge og skabe byen og de grønne områder sammen med andre –
men uden at det sker i formelle rammer. Derfor skal nye rammer for
det uformelle liv udvikles sammen med borgerne. Du skal opleve,
at rammerne i byen understøtter dine aktiviteter, sundhed, at der
er spændende muligheder for læring og uddannelse indbygget i
byens gader, torve og parker, samt at der er muligheder for at møde
andre på tværs af generationer og tilhørsforhold.
Når byens indendørs og udendørs faciliteter etableres skal det ske
med øje for, at hvis de opleves indbydende og rare at befinde sig
i, så vil aktivitetsniveauet og anvendelsen også øges. Derfor skal
æstetikken og historiefortællingen i fokus, når vi udvikler rammer til
aktiviteter og oplevelser.
Din grønne kommune – brug den og kend den

Jeg synes…

Naturen i landområderne og de grønne områder i byerne
er en vigtig del af Høje-Taastrup kommunes DNA. Her
finder du både rekreative områder og områder til aktivitet, men du kan også finde områder med helt specielle

”Livskraft har betydet, at
jeg er på benene igen! Før
kunne jeg slet ikke gå.”

naturværdier og biologisk mangfoldighed. Kommunen

siger Thorsten i kommunens
film på www.htk.dk
nyhed 7. juli 2015

skal fortsat rumme stor biodiversitet, rig natur og varierede landskaber. Byrådet vil værne om og videreudvikle naturværdierne og sikre sammenhæng mellem naturområderne
både internt i kommunen og i samarbejde med nabokommunerne. F.eks. ved udviklingen af Naturpark Hedeland og St. Vejleådal.
Sammen med Roskilde og Greve kommuner udarbejder Høje-Taastrup Kommune i 2016 en ny vision for Naturpark Hedeland. Det
forventes, at visionen kan sætte områdets mange ressourcer i spil
på nye måder og til glæde for de mange brugere.
Naturområder og grønne områder giver rig mulighed for mangfoldige oplevelser og et aktivt liv. I de grønne områder vil Byrådet derfor arbejde for, at der udvikles flere faciliteter, som gør
det nemt og oplagt at bruge dem som udflugtsmål for familier og
som aktivitets- og læringsrum for skoler og daginstitutioner. Der
skal tænkes nyt i samarbejde med borgerne, når de konkrete
løsninger skal findes. Der skal skabes muligheder for nye typer
af aktiviteter, eksempelvis ved besøgscentre/naturvejledergård
og overnatningsmuligheder.
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Det grønne er en vigtig del af fortællingen om kommunen. Byrådet vil arbejde for en naturplan for kommunen med en handlingsplan for branding og formidling af kommunens mange naturværdier.

Livskraft i fokus 				
Ressourcer og kompetencer skal mobiliseres
Alle har ressourcer - uanset alder, helbred, social baggrund eller
etnisk oprindelse. Den enkelte borger opnår størst mulig livskvalitet ved at kunne være aktiv og tage styring i eget liv og ved at
være en del af fællesskabet. Byrådet vil derfor understøtte, at
borgerne bruger deres kompetencer og ressourcer, og så vidt
muligt kan tage ansvar for eget liv og kan forsørge sig selv.
Livskraft er energien, der udvikler og giver trivsel. Det handler
om, at alle oplever støtte til at mobilisere eller genfinde sine ressourcer, og til at mestre livet på den måde man selv ønsker det,
uanset hvilken udfordring det handler om. Det gælder både om
at støtte den unge mor, familier i opbrud og den ældre, som er
udfordret i hverdagen.
Kommunens tilbud skal bidrage til, at sårbare eller syge borgerne i så høj grad som muligt genfinder livskraften. For eksempel
ved en rehabiliterende indsats, med fokus på genoptræning og
på konkrete redskaber til at mestre hverdagen. Samtidig skal
tilbuddene udvikles, så ressourcerne strækker længst muligt og
anvendes, hvor behovet er størst.
Rummelige tilbud, partnerskaber og tidlig indsats
Alle borgere skal opleve, at de støttes tidligt med værktøjer eller
bistand til at håndtere de udfordringer, de står overfor, så problemer ikke vokser uoverskueligt. Her er partnerskaber mellem
kommunen og det omgivende samfund i form af foreninger, insti-

Vidste du at...

tutioner, erhverv og frivillige et vigtigt led i at udvikle livskraften.

...I Hedeland Naturpark, som er et kæmpe
natur- og friluftsområde, finder du spændende
landskaber og natur. Her er utallige aktivitetsmuligheder lige fra skibakke med lift og anlæg
til kunstig sne, veterantog, islandshestecenter,
rideklub, golfbane, naturlegeplads, fiskesø og
mange kilometer ride-, vandre og cykelstier og
meget andet..Opera Hedeland har hjemsted her
i et stort udendørs Amfiteater. I 2016 arbejdes
der med store nye visioner for Hedeland.

Som led i at understøtte livskraft har Byrådet desuden fokus på,
at faciliteter og tilbud udvikles så de er rummelige, inviterer ind
og retter sig mod forskellige målgrupper og deres behov.
Fremtidens borgerkontakt
Byrådet arbejder aktivt for at mødet mellem kommunens administration og borgerne opleves så godt og effektivt som muligt.
Det handler om at videreudvikle en serviceorienteret kultur, hvor
man møder omgivelserne i øjenhøjde, kommunikerer klart og lø-
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bende afstemmer de gensidige forventninger. Professionalisme,
åbenhed og tilgængelighed er en forudsætning for fremtidens
borgerkontakt. Byrådet vil fra 2016-2019 gennemføre en række indsatser med henblik på at kvalificere og effektivisere borger- og virksomhedsrettet service og sagsbehandling i Høje-Taastrup kommune.

Et sundt liv og godt liv til alle
				
Som borger i Høje-Taastrup Kommune skal du opleve, at du har
mulighed for at leve et godt og sundt liv. Byrådet vil understøtte
dette ved at arbejde for de rigtige rammer og gøre det let at
træffe de sunde valg i hverdagen. Der skal arbejdes på tværs
af faggrænser og sektorer. Samarbejde med borgerne, frivillige
foreninger og organisationer, læger, hospitaler, virksomheder
og de boligsociale helhedsplaner er vigtige led i arbejdet.
En tidlig indsats for sundheden
Den forebyggende og den tidlige indsats er særligt vigtig når
det gælder om at begrænse sygdom og fremme sundheden.
Indsatsen starter allerede blandt kommunens yngste borgere.
Nogle børn er født med større risiko for deres sundhed end andre – for eksempel hvis de har lav fødselsvægt. For at hjælpe
familierne vejleder kommunen om børns kost, søvn, fysisk aktivitet og psykisk sundhed. Godt helbred og gode sundhedsvaner
vil give kommunens børn og unge større livskvalitet og bedre
muligheder for et aktivt liv.
Det skal være nemt at være fysisk aktiv i Høje-Taastrup Kommune. Byrådet vil understøtte fysisk aktivitet og idræt på
alle planer, dels i kommunens institutioner og skoler,

Jeg synes…

dels i byens rum og i det åbne land. Kommunen
vil understøtte sundhed og trivsel med en lang
række aktiviteter for forskellige målgrupper
som Kulturugen, Aktiv sommer for skolebørn
og Hedelandsdysten.
Sundhed til alle

”Bedre hjælp til transport vil give
bedre rehabilitering og bedre
sundhed. Nuværende ordning med
flextrafik understøtter ikke genoptræning og pasning af sundhedstilbudene.”

Byrådet arbejder målrettet med at udvikle og

Citat fra Seniorrådets
borgermøde

justere kommunens forebyggelses- og sundhedstilbud, så de også opleves som relevante for de borgere, som ikke selv opsøger tilbuddene. Det sker blandt
andet ved at have et tæt samarbejde med borgerne og ved

at sikre, at tilbuddene er synlige og tilgængelige, så tilbuddene
bliver anvendt af de, der har de største behov.
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Trivsel – og rehabilitering

Jeg synes…

Mange oplever en sammenhæng mellem deres sundhed og
overordnede trivsel. Det sunde valg skal derfor være nemt for

”Uudnyttede arealer har potentiale for at
skabe spændende byrum og aktiviteter fx
parkour, street-art, boldbaner mv. Gerne i
nærheden af boligområderne – der skal være
nem og tilgængelig adgang”.

alle, og det skal afspejles i kommunens institutioner, i byens rum
og måden kommunens tilbud tilrettelægges. Byrådet vil sikre,
at alle har lige adgang til kommunens sundhedsfremmende
faciliteter og aktiviteter fx aktivitetsparker og rygestopkurser.
Sundhedstilbuddene skal tage udgangspunkt i borgernes behov, ressourcer og livssituation. Der skal være forebyggelses-

Fra en elev ved Mølleholmskolens workshop om ideer

og sundhedstilbud, der retter sig mod alle, men borgere med
særlige behov skal have nogle særlige tilbud. Byrådet vil fortsat
have fokus på at understøtte borgerne med kroniske sygdomme i at leve et aktivt og sundt liv, og vil arbejde for en nem og
lokal adgang til rehabilitering for de borgere, som lever med en
funktionsnedsættelse.

Vidste du at…
…Innovativt samarbejde skal få flere
børn i bevægelse. Gode oplevelser
med idræt og bevægelse bliver nu for alvor
en del af hverdagen for børnene i Gadehavens
SFO, når Høje-Taastrup Idrætsforening hver
dag i tyve uger underviser børnene i bl.a.
dans, fodbold, håndbold og gymnastik.
Projektet er det første af sin art, og bag
samarbejdet står Høje-Taastrup
Idrætsforening, Gadehaveskolens SFO
og Høje-Taastrup Kommune.
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Byrådet vil arbejde for:
â At lokalmiljøerne i Høje-Taastrup kommune er kendt for

â At udvikle og styrke kommunens service til borgere og

at være tiltalende og attraktive. Det skal være miljøer, der

virksomheder. Byrådet vil arbejde for at realisere en

inviterer til fællesskab og aktivitet, både i byens rum, natu-

række initiativer gennem programmet Fremtidens Bor-

ren og i kommunens institutioner og ejendomme. Byrådet

gerkontakt. Det handler om at styrke åbenhed og tilgæn-

vil arbejde for, at der årligt besluttes konkrete byudvik-

gelighed i kommunens arbejde, styrke servicekultur og

lingsprojekter og borgernære aktiviteter.

kommunikation mellem kommune og borgere, at effektivisere servicen gennem digitale løsninger, samt at sikre

â At der igangsættes lokale udviklingsprojekter for at skabe

den koordinerede og helhedsorienterede tilgang i kommunens service.

nye samlingssteder i byens rum og grønne områder, såvel
indendørs som udendørs. Borgerne har peget på behov
for faciliteter i byens rum til eksempelvis kulturmøder, fæl-

â At den tidlige indsats altid er i fokus, så borger og kom-

les madoplevelser, legepladser, skatepark, skøjtepark og

mune sammen finder løsninger der proaktivt støtter dig

hyggekroge med bord og bænke med videre. Byrådet vil

som borger i at håndtere de udfordringer du står overfor.

sætte særlig fokus på at inddrage de unge og bringe dem

Byrådet vil derfor udarbejde en politik for tidlig og tvær-

på banen i forhold til byens udvikling, og på at bruge de

gående indsats. Politikken skal skabe en organisations-

uudnyttede arealer til midlertidige aktiviteter.

kultur, hvor kommunens administration tænker hele vejen rundt om borgerens problemstillinger og tager afsæt

â At videreudvikle et godt og varieret medborgerskab og

i at løse problemerne tidligt.

foreningsliv, og samtidig understøtte udvikling af mere ad
hoc-baserede aktiviteter og fællesskaber. Byrådet vil udar-

â At motivere borgerne til en sund livsstil ved at gøre det

bejde en ny og bredt favnende frivillighedspolitik, hvor Hø-

nemt og attraktivt at vælge sunde løsninger. Byrådet vil

je-Taastrup kommune, borgere og foreninger i fællesskab

gennemføre indsatserne i Bevægelsespolitikken og ud-

løfter og udvikler de lokale aktiviteter og tilbud.

arbejde og realisere en ny Sundhedspolitik.

â At kulturhuse og biblioteker i kommunen opleves som at-

â At sikre et koordineret samarbejde om sundhed og triv-

traktive rammer for kommunens mangfoldige kulturliv, og

sel. Der skal oprettes flere sundhedsindsatser til udsatte

understøtter et aktivt og åbent kulturmiljø med både orga-

borgere og flere lokale sundhedstilbud i nærmiljøer.

niserede og uformelle brugere. Byrådet vil implementere
â Så vidt muligt, at tilbyde sund og økologisk mad til skoler,

den vedtagne strategi for kulturhusene og udarbejde en
biblioteksstrategi.

fritidsordninger og institutioner og bedre muligheder for
økologisk mad i kulturhusene.

â At tilbyde både kommende og nuværende borgere en
endnu bedre introduktion til kommunen, hvor du som
borger kan få viden om kommunens tilbud og aktiviteter
indenfor kultur, sundhed, natur og få information om, hvordan du kan gøre din indflydelse gældende.
â At socialt udsatte boligområder udvikles og deres omdømme forbedres. Byrådet har i 2016 vedtaget en strategi:
”Nyt fokus i udsatte boligområder”. I de kommende år vil
Byrådet arbejde for at gennemføre strategien.
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VISION

Høj kvalitet i kommunens tilbud til børn og
unge
Et godt liv er mere end uddannelse. Børnelivet har en værdi i sig

Børn og unge i Høje-Taastrup bliver uddannet til
dygtige og nysgerrige mennesker, der tager initiativer og ansvar for sig selv og hinanden.

selv, der er med til at danne os som mennesker, samtidig med at

Institutioner og skoler i kommunen er kendt for
deres høje kvalitet, der gennem ambitiøse visioner og partnerskaber sikrer børnene det bedste
udgangspunkt for uddannelse og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet og i livet. Her udfordres og udvikles alle børn og unge, så de trives
og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Alle børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal opnå viden

det danner grundlaget for uddannelse. I det følgende er der fokuseret særligt på Byrådets visioner og indsatser for uddannelse.

og kompetencer, så de bliver forberedt til voksenlivet, til at tage
en uddannelse og til arbejdsmarkedet. Byrådet vil arbejde for at
skabe de bedste rammer for, at hver enkelt kan trives og udfolde
og udnytte sine potentialer. Det er herunder ambitionen, at Høje-Taastrup Kommune skal udvikle en af Danmarks bedste folkeskoler til at løfte alle – både de dygtigste og de, der har særlige
udfordringer.

Det klare fokus på uddannelse betyder også
livslang læring med løbende opkvalificering og
udvikling.

Børn og unges naturlige nysgerrighed og lyst til at lære mere skal
stimuleres i dagtilbud, skoler og klubber, da den indre motivation, er en vigtig drivkraft for tilegnelse af nyt stof. De skal opleve
balance mellem meningsfulde udfordringer og deres egne kompetencer, og de skal erfare, at det kan nytte at gøre sig umage. I
Høje-Taastrup Kommune har vi høje, positive forventninger til alle
børn og unge. Alle børn og unge mødes derfor med passende
udfordringer og bliver motiveret til at udvikle sig og lære.
Høj faglighed og kvalitet i rammerne
Målet skal nås ved at anvende den fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse.
Det er desuden vigtigt at der er glæde ved arbejdet og en faglig
identitet, ligesom gode relationer mellem personale, forældre og
børn skaber et godt grundlag for at lykkes med opgaverne..
Arbejdet på børne- og ungeområdet skal hele tiden tage afsæt i
de nyeste metoder og viden om læring og pædagogisk praksis.
Læreres og pædagogers opgaver forandrer sig som følge af for
eksempel skolereformen såvel som institutionernes konstante
udvikling, så der er hele tiden brug for nye kompetencer. Byrådet
vil arbejde for, at skoler og institutioner har det bedst muligt uddannede personale, og at der arbejdes ud fra metoder, der beviseligt virker. Digitale medier skal fremme læring ved at motivere
og stimulere en eksperimenterende og innovativ tilgang.
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Dagtilbud, skoler og klubber i Høje-Taastrup Kommune er

Med åben skole og ambitionen om at åbne institutionerne

en del af kommunens samlede tilbud, men - ligesom der

op skal det lokale læringsmiljø styrkes. Kommunens folke-

skal være en klar og kendt samlet vision for skoler og de

skoler, biblioteker og institutioner skal være en dynamo for

øvrige typer institutioner for børn og unge, skal de enkelte

læring og udvikling, og et samlingspunkt, der kan forenes

skoler og institutioner hver især have en formuleret, klar og

med stærke kulturinstitutioner i lokalområderne.

kendt vision, hvor en fælles langsigtet og overordnet vision
skal udgøre en ramme for arbejdet. Visionen skal beskrive

Skolerne åbner sig mod lokalsamfundet og inviterer for-

dels hvordan institutionen er kendetegnet ved en høj faglig

eninger, kultur, kunstnere, virksomheder, sport, musik og

kvalitet, der bygger på viden om udvikling og læring, og

naturen ind i undervisningen og tager også ud og møder

dels hvilke samarbejdspartnere institutionen har valgt at

omverdenen. Målet er at skabe en folkeskole, der knytter

inddrage i sit arbejde.

læring tæt sammen med praksis. Tilgangen bruges også i
klubber og dagtilbud, så de mange inspirationskilder vi er

Visionen skal bruges aktivt til profilering – både i forhold til

omgivet af bruges til at styrke børn og unges motivation til

omverdenen, men også internt, hvor visionen står for ambi-

læring og begejstring for forskellige fag.

tioner, identitet og faglig stolthed.
Høje-Taastrup Kommune har en stor styrke i at have manDe nødvendige læremidler skal være til rådighed. Det gæl-

ge forskellige virksomheder beliggende i kommunen. Det

der såvel digitale læremidler som redskaber, værksteder,

giver mange muligheder for, at skabe et samarbejde med

faglokaler, materialer og faciliteter, der kan skabe autenti-

erhvervslivet. Når børn og unge får indsigt i forskellige er-

ske læringsmiljøer og hermed sikre kvalitet, motivation og

hverv, og de opgaver, som disse erhverv beskæftiger sig

høj faglig kvalitet.

med, eksempelvis når eleverne ser matematik anvendt i
praksis, vil de selv få ideer til at arbejde med innovation og
iværksætteri.

Åbne læringsrum
Partnerskaber om åben læring
Kommunens skoler, klubber og dagtilbud skal udnytte de
mangfoldige muligheder, der er i kommunen for samarbejder og partnerskaber om børns og unges læring. Den daglige pædagogiske praksis og undervisning skal suppleres af
de stærke ressourcer, som findes i kommunens erhvervsog foreningsliv og i traditionerne for tæt forældresamarbejde.

Vidste du at...
…kommunen deltager i projektet
”Grøn generation”? Her skal der
2015-2016 udarbejdes en strategi for
hvordan bæredygtig udvikling kan
anvendes i undervisningen.
Projektet vil styrke uddannelse
og være en del af den grønne
omstilling.

29

UDDANNELSE

Vidste du at...
Når lærere og pædagoger får systematisk
feedback af andre fagfolk eller leder på deres
praksis, bliver de meget dygtigere til deres
arbejde.
Og de ansatte i skole, dagtilbud og klubber
kommer på kurser og deltager i netværk på
tværs, så de får mulighed for at dele ideer og
erfaringer om arbejdet med børn og unge.

Byrådet vil arbejde for et styrket samarbejde mellem skoler og
de lokale virksomheder som kan bidrage til at klæde eleverne
på til tilværelsen efter folkeskolen. Herved får eleverne vigtig
inspiration, en fornemmelse af livet på en arbejdsplads og nyttig viden om arbejdsmarkedet og livet som voksen. De kan se
hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i deres kommende
arbejdsliv og hvad man kan uddanne sig til.
Kommunen er kendetegnet ved et rigt foreningsliv, der allerede
nu er godt i gang med at indgå partnerskaber med folkeskolerne. Formålet med at få foreningerne og de frivillige ind i folkeskolen er, at det åbner børnenes øjne for, hvilke tilbud, der er
for sports- og fritidsinteresser i lokalområdet, samt giver indsigt
i, hvordan man kan bidrage som frivillig. Det kan motivere børn
og unge til selv at blive engagerende og aktive borgere.
Forældresamarbejde i øjenhøjde
God opbakning fra forældre er en af de vigtigste faktorer for, at
børn og unge kommer godt gennem deres uddannelsesforløb.
Alle forældre har ressourcer i kraft af deres rolle på arbejdsmarkedet og andre roller i samfundslivet.
Forældrenes erhvervserfaring og uddannelse kan bidrage med
autentisk viden om job og uddannelser, der ikke i forvejen findes på skolerne, og de skal i endnu højere grad inviteres til at
bidrage til undervisningen på skolerne og i klubber og institutioner. Når forældrene bliver synlige i de åbne læringsrum med
deres bidrag til børnenes udvikling og uddannelse, vil det desuden styrke den lokale sammenhængskraft med skolen som
omdrejningspunkt.
Læring i by og natur
I Høje-Taastrup Kommune findes der allerede store og forskelligartede naturområder, der kan bruges aktivt i undervisningen
og i institutioners hverdag til undervisning, aktivitet og læring.
Byrådet vil arbejde for at videreudvikle åbne læringsrum i planlægning og etablering af nye bydele og grønne områder, samt
ved renovering og omdannelse.
Aktiviteter udendørs skal være en naturlig del af skole- eller
institutionsdagen, som skal bidrage til, at børnene får livslang
interesse for at leve et fysisk aktivt liv og være med til at gøre
dem til bæredygtige og miljøbevidste borgere, som respekterer
og passer på naturen.
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Tidlig indsats for læring		
En tidlig og koordineret indsats allerede i dagtilbud har en afgørende betydning og er med til at styrke barnets skolegang,
uddannelsesforløb og voksenliv. Den tidlige indsats skal foregå
på alle niveauer og alle steder: I skoler og institutioner, lokalt i
fritidstilbud og i hjemmets trygge rammer sammen med forældrene.
Der skal være plads til, at børn på samme alder lærer på forskellige niveauer uden, at enkelte børn ekskluderes. En del af
den tidlige indsats består i at lette og understøtte overgange i
børnenes og de unges liv, og give dem den nødvendige støtte,
så de når i mål med deres uddannelse.
Dagtilbud, skoler og klubber og andre uddannelses-, lære- og
væresteder for børn og unge er arenaer for fællesskaber. Det
er afgørende, at de voksne omkring børnene og de unge har
øje for fællesskaberne betydning, og at de har viden om og
praktiserer at understøtter dem. Det er især vigtigt, at de voksne er med til at sikre, at alle børn er med i et fællesskab
Sprog, læsning og motorik
Et alderssvarende sprog er den vigtigste forudsætning for at
kunne kommunikere og indgå i leg, læring og fællesskaber
med andre. Alle kommunens institutioner skal have faglig viden om børns sprog- og læseudvikling og have skarp fokus på,
om børnene udvikler sig alderssvarende. Der skal sætte ind,
hvor der er behov for understøttelse.
Motorisk udvikling er med til at børnene og de unge får glæde
ved at bevæge sig og udvikler en aktiv og sund livsstil. Samtidig er udvikling af motorikken en afgørende forudsætning
for at styrke den faglige indlæring. For få børn i Høje-Taastrup
Kommune er fysisk aktive, så derfor er der
behov for en skærpet indsats for at få
gang i motorik og fysisk aktivitet
både fra starten og op igennem

Borgerne peger på...

barndommen.

...At der er brug for – også rent fysisk
- at afmærke stierne fra grundskole
til ungdomsuddannelse, så ungdomsuddannelseslivet bliver et mere
tydelig pejlemærke blandt
kommunens unge.
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Vidste du at...
...Kommunen har fra 2011-2015 gennemført en
lang række projekter og indsatser under overskriften ”Morgendagens Børne- og Ungeliv”, som
giver et tværgående løft på hele 0-18 års området. Kommunen har sat fokus på samarbejdet
mellem institutioner og forældre, på sammenhæng i hverdagslivet, på tidlig og forebyggende
indsats, så småbørnene bliver skoleparate, på
kvalitetsudvikling af folkeskolen og der er gennemført og planlagt en række indsatser for at
styrke andelen af unge, som tager en ungdomsuddannelse. Man vil nu høste de gode erfaringer
og bruge dem i den fortsatte udvikling på børneområdet

Uddannelse til alle
Det er Byrådets mål at øge andelen af unge, som gennemfører
en ungdomsud¬dannelse. Erfaringer viser desværre, at en del
af de unge afbryder ungdomsuddannelsen undervejs. Derfor
skal kommunen, ungdomsuddannelserne, uddannelsesvejle¬derne og de unges familier i tæt samarbejde med andre parter
gøre en yderligere indsats for, at vores unge gennemfører den
uddannelse, de er begyndt på.
I skolealderen skal der være øget fokus på elevernes videre
færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De voksne, der omgiver eleverne i skole og klub, skal motivere til uddannelse, og videregive viden om uddannelsestilbud og hvilke
konkrete jobmuligheder, uddannelse kan føre til.
Forældrene spiller en afgørende rolle i unges motivation og
valg af uddannelse. Forældre skal derfor have viden, så de kan
støtte den unge i dennes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.
En del unge foretrækker at uddanne sig i nærområdet. Kommunen vil derfor søge at tiltrække flere uddannelsesinstitutioner
og vil understøtte de allerede etablerede uddannelsesinstitutioner.
Uddannelse videre i livet
Livslang læring handler om skole og ungdomsuddannelser,
men også om voksen- og efteruddannelse, kompetenceudvikling på jobbet og folkeoplysende aktiviteter i fritiden. Her er
blandt andet bibliotekerne en vigtig partner.
Deltagelse i voksen- og efteruddannelse bidrager til, at alle livet igennem kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Virksomheders konkurrenceevne og kvalitet i serviceydelser afhænger
i høj grad af investeringer i efteruddannelse og kompetenceudvikling. Kommunen vil derfor arbejde for at styrke voksen- og
efteruddannelse for kommunes borgere.
Kommunens beskæftigelsesindsats har fokus på uddannelse.
Unge uden arbejde får bl.a. støtte til at finde relevant virksomhedspraktik og forberedende uddannelsesforløb. Særligt udsatte unge kan tilbydes mentorstøtte.
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Byrådet vil arbejde for:
â At skoler og institutioner åbner sig mod det omgivende

ten i undervisningen ved en systematisk opfølgning på

lokalsamfund, og fungerer som lokale kultur- og lærings-

kvaliteten på den enkelte skole og på skolevæsenet som

steder. Etableringen af en ny skole i NærHeden kan være

helhed – herunder arbejde for løbende kompetenceud-

foregangseksempel i forhold til at afprøve og udvikle den

vikling af medarbejderne.

åbne skole. Skolen skal bidrage til at præge udviklingen af
â At sikre at overgangen fra skole til ungdomsuddannelse i

lokalområdet.

endnu højere grad styrkes.
â I endnu højere grad, at skabe stærke samarbejder hele
â At elevernes videre uddannelse efter folkeskolen indgår

vejen rundt om skoler, biblioteker og institutioner. Det

i evalueringen af skolerne som et fast element.

gælder samarbejde med forældrene, foreninger, virksomheder og frivillige. Også samarbejder med institutioner i

â At styrke indsatsen for, at unge ledige kommer i uddan-

andre distrikter i og udenfor kommunen kan øge tryghe-

nelse og senere beskæftigelse.

den og tilliden blandt børn og unge.

â At tiltrække ungdomsuddannelser til kommunen samt un-

â At de åbne skoler og institutioner udnytter kommunens

derstøtte nuværende uddannelser.

store potentialer i forhold til natur, virksomheder og byrum.
Særligt de grønne byrum skal bruges aktivt i undervisningen. Byrådet etablerer en digital Åben Skole-portal, og

â At gennemføre indsatserne i kommunens Børne- og Un-

fremme brugen af omgivelserne i aktiv læring og bevæ-

gepolitik og evaluere resultaterne, når politikken udløber

gelse i undervisningen.

i 2016. Byrådet vil overveje hvordan det sikres at resultaterne fortsat udvikles og føres videre.

â At styrke småbørnenes skoleparathed. At gøre endnu flere
fysisk aktive og understøtte læring og fællesskaber gen-

â At en markant større andel af de unge gennemfører en

nem systematisk og skærpet indsats omkring motorik og

ungdomsuddannelse. Byrådet vil gennemføre indsatser-

fysisk aktivitet især på småbørnsområdet (2-6 årige).

ne i handleplanen ”Uddannelse til Alle” frem til 2017 og
overveje hvordan man fastholder og udbygger resulta-

â At skoler og institutioner inden for rammerne af en sam-

terne. Indsatserne vedrører en styrket indsats for uddan-

let vision, skal arbejde for at have en synlig og markant

nelsesparathed, viden om uddannelse og job, under-

profil. Skoler og institutioner skal have en vision som pej-

støttelse af forældreopbakningen til de unge, sikring af

lemærke indadtil og branding udadtil. Kvalitet af undervis-

tværgående koordinering, samt endelig samarbejde med

ningen styrkes. Byrådet vil arbejde målrettet med kvalite-

eksterne parter.
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Om Udviklingsstrategien

Hvad er en Udviklingsstrategi?

Hvad rummer Udviklingsstrategi
2016-2028?

Udviklingsstrategien sætter rammerne for de kommende års udvikling af Høje-Taastrup Kommune.

I strategien finder du Byrådets visioner for kommu-

Det gælder alle dele af kommunens arbejde: både

nen år 2028, samt udvalgte målepunkter for udvik-

kommunen byer og arealer, kommunens service, ak-

lingen.

tiviteter, uddannelses- og jobmuligheder. Det handler også om hvordan vi sammen skaber den bedste

Temaerne Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse er be-

kommune.

skrevet med styrker og udfordringer, samt Byrådets
mål for udviklingen. For hvert tema er strategisk

Udviklingsstrategien er Byrådets langsigtede stra-

vigtige deltemaer beskrevet, ligesom hvert tema

tegi og arbejdsplan. Strategien har et 12-årigt sig-

oplister de overordnede indsatser, som Byrådet vil

te, men revideres hvert fjerde år. Udviklingsstrategi

arbejde for de kommende år.

2016 - 2028 erstatter Udviklingsstrategi 2012 - 2024.
Udviklingsstrategien er samtidig kommunens Planog Agenda 21 strategi efter planlovens bestemmelser, og rummer derfor også Byrådets beslutning om
den kommende revision af Kommuneplan 2014.
Udviklingsstrategien fortæller om kommunens styrker og udfordringer og sætter rammerne for Byrådets arbejde med politikker, planer og projekter de
kommende år.
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Byrådets beslutninger
April 2015:
Byrådet beslutter, at fastholde temaerne Vækst,
Aktivt Liv og Uddannelse for Udviklingsstrategi
2016, og besluttede samtidig at gennemføre en
forudgående borgerinddragelse om ideer og forslag til kommunens udvikling.
April-Maj 2015:
Din Ide – Din By. Borgerinddragelse om ideer og
forslag til Udviklingsstrategien. I perioden er der

Se mere her

høstet ideer ved i alt 18 arrangementer ude i byen,
og der er 11 borgere, der har åbnet deres hjem for

På kommunens hjemmeside :

et mini idemøde. Kommunen har modtaget over

www.htk.dk/Udviklingsstrategi kan du læse mere om:

800 enkeltstående ideer, som har inspireret til udviklingsstrategien.

•

Vurdering af kommunens udvikling
November 2015:

•	
Oversigt over planlægningen siden sidste Udviklingsstrategi

Byrådet behandler forslag til Udviklingsstrategi og

•	Byrådets beslutning om revisionen af Kommuneplan

beslutter at sende denne i offentlig høring.

2014
Vinter 2016:

•	Planlovens bestemmelser om Planstrategi og Agenda 21 strategi

Forslaget var i offentlig høring frem til 2. februar
2016.

Her kan du også se et katalog med oversigt over ideer
og forslag fra borgere og virksomheder til udviklingen

April 2016:

af kommunen. Ideerne har inspireret til Udviklingsstra-

Byrådet behandlede indkomne høringssvar og

tegien og har givet indblik i hvad der betyder noget for

vedtog strategien endeligt, med mindre justeringer.

borgerne. Mange af ideerne er meget konkrete og kan
derfor ikke direkte genfindes i den overordnede strategi. Oversigten over de modtagne ideer skal bruges de
kommende år som inspiration til kommunens arbejde.
Byrådet vil således tage stilling til om udvalgte ideer
skal realiseres i samarbejde med borgerne.
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