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En 30-årig mand er blevet
idømt 10 måneders ubetinget
fængsel for røveri mod tank-
station i Bagsværd søndag den
14. marts, oplyser Køben-
havns Vestegns Politi. 

Dommen faldt mandag den
15. marts  klokken 13.00 ved
et grundlovsforhør i Glostrup
Ret. Manden, der er fra Bags-
værd, er tidligere dømt for
røveri. 

Cirka klokken 22 var man-
den gået ind en tankstation på
Bagsværd Hovedgade for at
købe to øl. Tankpasseren for-
nemmede, at det ikke var en
spøg og udleverede 1400 kro-
ner i kontanter. 

Dagen efter meldte den 30-
årige sig selv til politiet.

Han er fortsat varetægts-
fængslet.

Lyndom til
tankrøver

Indskolingen på
Søborg Skole har selv
lavet deres
udsmykning til deres
nye afdeling.

AF LOTTE RAMSING

Indskolingen på Søborg
Skole havde en festlig afslut-
ning på deres kunstprojekt
onsdag den 10. marts, hvor
den kendte kunstner Dorte
Marcussens billeder havde
været inspiration til de otte
flotte billeder.

Dorte Marcussen mødte
selv op til ferniseringen, og
hun udtrykte stor glæde ved,
at man havde valgt hendes
billeder over Halfdan
Rasmussens digte.

Der er 150 elever i indsko-
lingen fordelt på otte klasser,

der hver havde stået for et
maleri. De var blevet
»næsten« kopieret i størrel-
sesforholdet 16 x 16, hvor
den pædagogiske vinkel var

at arbejde med digtene og bil-
lederne på tværs af klasser
med alfabettræning, musik,
matematik og naturligvis
kunst.

Når den nye afdeling til
indskolingen er færdig, skal
de otte kunstværker hænge
her som fast udsmykning.

Stor kunst af
små elever

Asger, Mathilde, Anna og Nick viser stolt et af de otte kunstværker. Foto Kenn Thomsen

Medarbejdere
uddannes til at
undervise kolleger.

Arbejdsskaderne blandt pleje-
personalet i Gladsaxe Kom-
mune er faldet markant de
sidste to år. Fra 204 til 139 (32
procent).

Dette er lykkedes ved en
målrettet indsats med vejle-

derordning, øget undervisning
i vold og mere fokus på forflyt-
ningsteknik.

En undersøgelse af de an-
meldte arbejdsskader fra 2007
til 2009 har nemlig vist, at der
er blevet færre anmeldelser af
trusler og voldelig adfærd, li-
gesom antallet af rygskader og
faldulykker er faldet.

Et af initiativerne for at

nedbringe arbejdsulykker
blandt plejepersonalet er at
uddanne medarbejdere som
vejledere for deres kolleger.
De undervises i at forebygge
mobning og håndterer bor-
gere med demens og uhen-
sigtsmæssige hændelser.

Der er samtidig sat fokus på
at bruge kroppen rigtigt med
de hjælpemidler, der findes.

Hertil har man uddannet for-
flytningsvejledere, hvor der
blandt andet arbejdes med at
bruge borgerens ressourcer, så
borgeren kan medvirke mest
muligt selv.

Det er ikke kun det sam-
lede antal af arbejdsskader,
der er faldet. Også antallet af
skader, der medfører sygefra-
vær, er faldet. Kun 40 af de an-

meldte 139 arbejdsskader har
medført en eller flere dages
fravær, og af disse var kun otte
langtidssygemeldinger med 15
dage eller over.

Målsætningen for 2010 er
at komme endnu længere ned
i arbejdsskader med flere kur-
ser i demens og voldsforebyg-
gelse.

Arbejdsskader blandt plejere er faldet Nyt PSP-
samarbejde
De tre myndigheder, politi,
kommuner og Psykiatrien
er det nye team, PSP, er ret-
tet mod borgere, som har
det svært med psykiske li-
delser, misbrugsproblemer
eller anden form for sociale
problemer og som ikke en-
tydigt hører hjemme i en
myndigheds regi. 

- Vi skal hjælpe hinanden
ved at udveksle oplysninger,
så vi hurtigt kan få identifi-
ceret, når en person har be-
hov for hjælp, og effektivt
sætte ind, uddyber politiin-
spektør Ib Meng.

PSP-samarbejdet forank-
res i en styregruppe og 10
handlegrupper. Ishøj og Val-
lensbæk er slået sammen i
en gruppe. 

Resultater for
jobcentre
Beskæftigelses- og Integrati-
onsudvalget skal nu fremo-
ver have forelagt den
månedlige resultatsoversigt
for jobcentre.

Samtidig får udvalget en
orientering fra forvaltnin-
gen om tilgangen af kon-
taktforløb i jobcenter Glads-
axe.
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Vi vejleder gerne med den rigtige vin til julemaden.

Tilbud i din vinhandel

Steve

Bagsværd Vinhan-
del ønsker dig god 

påske og ser frem til 
at rådgive med den 

rigtige vin.

Brown Brothers 
– Everton
Kåret til ”KUP!” i Ekstra 
Bladet 5 proptrækkere
v/6 fl . 
kun   59,- pr. fl .

Dansk Håndlavet 
Påske æg 
fra Chokoladeværkstedet.

Priser 
fra      79,- 

Stort udvalg af 
dansk og udenlan-
ske snapse
Overrask dine gæster til 
Påskefrokosten.

Påskeæg til 
manden.
Ølspande i mange 
størrelser 


