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et tidligere arbejdsmiljøprojekt har
brugen afMarteMeo givetmærkba-
re resultater på en række plejecentre
i Herning Kommune. Blandt andet
faldt antallet af voldsindberetninger
medmere end 60 procent.

Udstilling på den anden
side af skærmen
IOdense får corona ikke lov til at
dræbe kreativiteten.Kommunenhar
nemlig valgt at gennemføre den årlige
kunstudstilling ”YoungArtist –De
UngesForårsudstilling 2021”, selvom
værkerne i år ikke kan få lov at hænge
i Rådhushallen. Dette års udstilling
–med temaet ”På den anden side” –
afholdes nemlig i et virtuelt udstil-
lingsrum, hvor de byens 13-19-årige
har uploadet billeder af deres kunst-
værker som for eksempel tegninger,
akvareller, oliemalerier, fotos, video,
ler og grafik. Det er 16. gang, at ung-
domsskolen iOdense afholder udstil-
lingen, og der er i år blevet indsendt
over 70 forskellige værker.

KOMMUNALT
CORONA-SURVIVAL-KIT
Under overskriften ”Hold humøret
højt og sundheden i top” har Aalborg
Kommune lavet et ”corona-kit”, der
skal hjælpe kommunens borgeremed
at gøre noget godt for sig selv under
nedlukningen. Det er bådemed den
mentale og fysiske sundhed i fokus.
Der er lagt en inspirationsvideo ud
på Facebook og lavet en link-samling
medmasser af gode idéer fra Aalborg
Bibliotekerne, Aalborg Sundheds-
center, GAMEStreetmekka Aalborg,
Center forMental Sundhed ogKOR-
MA (Kompetencecenter for Rytmisk
Musik Aalborg). AalborgMuseum
anbefaler for eksempel en ”Gå-selv-
byvandring” ogKORMAanbefaler
en playlistemed nordjyskmusik.

Demente går til filmen
At være pårørende til eller perso-
nale for personermed demens stiller
store krav. Små videooptagelser skal
gøre arbejdetmeddemente lettere i
HerningKommune. Det er enmetode
kaldet ”MarteMeo-metoden”, hvor
personale og pårørende til demente
høster erfaringer fra små videoopta-
gelser. I Herning harman arbejdet
med det siden 2001, og numodtager
de femmillioner kroner fra Sund-
hedsstyrelsen til at udvikle arbejdet
yderligere. På bundlinjen handler
det om at styrke omsorg og nærvær
i forhold til demensramte borgere. I

8.116
social- og sundhedsansatte har fået en fyreseddel frasocial- og sundhedsansatte har fået en fyreseddel fra
deres kommunale arbejdsplads mellem 2017 og sidstederes kommunale arbejdsplads mellem 2017 og sidste

efterår. Det viser nye tal fra FOA, der også viser, at 62 pro-efterår. Det viser nye tal fra FOA, der også viser, at 62 pro-
cent af afskedigelserne skyldes sygdom.cent af afskedigelserne skyldes sygdom.
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SOCIALT UDSATTE FÅR
CORONA-STØTTE
Nukommer der enhåndsrækning
til de socialt udsatte aarhusianere.
250.000 kroner er givet til at ar-
rangere corona-venlige, sociale
aktiviteter for aarhusianere, som
har været særligt hårdt samt af
coronakrisen. Det er kommunens
civilsamfundspulje, der nu er ud-
delt til 17 forskellige foreninger.
Både børn og voksne kan se frem
til kreative værksteder, udendørs
træning, online arrangementer
og mange andre aktiviteter med
fællesskabet i fokus. Der er blandt
andet et kursusforløb for minori-
tetsetniske kvinder med to ugent-
lige aktiviteter som yoga, samta-
lecafé, kreativitet, temadag og ture
ud af huset og et projekt, der giver
mændmed senfølger af seksuelle
overgreb i barndommenmulighed
for at afslutte et gruppeforløb, der
blev ramt af corona-nedlukning.
Civilsamfundspuljen er en del af
Aarhus Kommunes samlede coro-
na-trivselspakke på i alt ni millio-
ner kroner.

Wild West Walk ’n’ Run
WildWestWalk ’n’ Run er en ny
måde at opleve naturen på. Det nye
koncept kan opleves i Ringkøbing-
SkjernKommune, der også brander
sig selv som ”Naturens rige”. Kon-
ceptet går i al sin enkelthed ud på
at invitere borgerne ud i naturen til
en gå- eller løbetur på afmærkede

spotruter i
kommunens
skove og
plantager.
Pop-up ru-
terne fører
ad uvante

veje, væk fra de vanligt trådte stier,
ind i skoven og forbi overraskelser
og steder, man normaltmåske ikke
lige kommer.Menman skal smede,
mens jernet er varmt, for ruterne
ermarkeret af små røde flag, der
bliver fjernet igen efter få dage. Bag
Facebook-siden – og konceptetWild
WestWalk ’n’ Run – står Sundheds-
center Vest, Ringkøbing-Skjern
Kommunes afdeling for Kultur,
Natur og Fritid samt Ringkøbing-
SkjernMuseum.Herudover er det
frivillige fra FrivilligVestsWest
Crew-team, der hver tirsdag ind-
samler flagene på ruten.

HAR DIT BARN TALT MED EN
EKSTREMIST?
Holder du øjemed, hvemdit barn har
kontaktmed online?Beskæftigelses-
og integrationsforvaltningen iKøben-
havnsKommune kører en kampagne
på plakatstandere og på socialemedier,
der skal væremed til at øge de køben-
havnske forældres bevidsthed omud-
fordringerne ved online ekstremisme,
og hvadman skal gøre, hvisman som
forældre oplever eller harmistanke
om, at ens barn er udsat for online eks-
tremisme.Det sker, efter en undersø-
gelse viser, at hver fjerde københavn-
ske forælder ikke ved, omderes barn
talermed ekstremister online. Udover
at 27 procent ikke ved, hvemderes barn
talermed online, så ved 24 procent af
forældrene kun imindre omfang, hvad
barnet laver online i det hele taget, vi-
ser undersøgelsen.
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TAG CYKLEN
UD PÅ LANDET
Nu er der snart en grund til at findeNu er der snart en grund til at finde
den gamle væltepeter frem fra skuret iden gamle væltepeter frem fra skuret i
land- og yderkommunerne. 20 nye cy-land- og yderkommunerne. 20 nye cy-
kelprojekter skal nemlig gøre det merekelprojekter skal nemlig gøre det mere
attraktivt at cykle uden for de storeattraktivt at cykle uden for de store
byer. Det er på baggrund af ”Aftale ombyer. Det er på baggrund af ”Aftale om
grøn omstilling af vejtransporten”, somgrøn omstilling af vejtransporten”, som
blev indgået af regeringen, Socialistiskblev indgået af regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og RadikaleFolkeparti, Enhedslisten og Radikale
Venstre i december. I alt får projekterneVenstre i december. I alt får projekterne
370 millioner kroner til anlæg af cykel-370 millioner kroner til anlæg af cykel-
stier langs statsvejene. Udover de 370stier langs statsvejene. Udover de 370
millioner, der udmøntes til konkrete cy-millioner, der udmøntes til konkrete cy-
kelprojekter, rummer aftalen også 150kelprojekter, rummer aftalen også 150
millioner kroner til medfinansiering afmillioner kroner til medfinansiering af
cykelprojekter ved de kommunale veje.cykelprojekter ved de kommunale veje.
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