Studietur til Ski
Gladsaxes Kommunes årlige personaleudvekslingstur gik i år til venskabsbyen Ski - en forstad til Oslo med
ca. 26.000 indbyggere. De heldige medarbejdere, der i år var med på turen, var:
Johnni – teknisk serviceleder ved Værebro Skole
Jannick – teknisk servicemedarbejder/livredder ved Gladsaxe Sportscenter
Lau – leder for Klub 144, Bagsværd
Gry – rådgiver ved specialrådgivningen i Familierådgivningen
Turen var mod sædvane blevet forkortet til 3 intensive dage, som blev tilbragt i selskab med forskellige
medarbejdere ved Ski Kommune.
Første dag stod programmet på sightseeing rundt i kommunen, hvor der blev set på boligområder, skoler,
samt en køre- og gåtur ud i den smukke norske natur – og med kaffe tilberedt over åben ild. Dagen blev
afsluttet med lækker spicy mad på indisk restaurant.

Anden dag fulgtes vi enkeltvis med medarbejdere fra de arbejdsområder, som matchede vores egne. Johnni
fulgtes således med en repræsentant for ejendomskontoret/svarende til Teknik og Miljøforvaltning. Lau var
i selskab med medarbejdere fra en ungdomsklub, Jannick var på brandstationen, hvor han blandt andet fik
lov til at få en tur i liften – til stor moro for alle parter. Gry fulgtes med to medarbejdere fra Ski Kommunens
familieafdeling, hvor hun blandt andet besøgte to institutioner for handicappede børn og unge.

Anden halvdel af dagen blev tilbragt med ordstyreren –
svarende til borgmesteren – hvor vi dels besøgte Ski
Kommunes svar på TV Glad – det såkaldte EMPO Tv, fjernsyn
produceret for og af udviklingshæmmede, dels besøgte en
specialskole for utilpassede unge. Vi afsluttede med mad på
sushirestaurant sammen med ordføreren og kulturchefen.

Sidste dag startede med udendørs vikingeteater, som traditionen tro opførtes for skolernes 5.klasser. Vi fik
lov til at kigge med til en underholdende forestilling, hvorefter vi fulgtes med kulturchefen Mette rundt i Ski
by, hvor vi blandt andet så byens kulturcenter, teater, bibliotek. Dagen og turen som helhed afsluttedes
med kaffe og kage på rådhuset.

Alt i alt en hyggelig og inspirerende tur. Vi følte os utrolig godt taget i mod af vores norske værter og
oplevede en stor gæstfrihed samt fantastisk forplejning.

