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Der er allerede mange eksempler på, hvordan
kernefortællingen kommer til udtryk i hverdagen i
Lejre Kommune i tæt samarbejde mellem borgere,
foreninger, erhvervsliv og offentlige institutioner.
Strategigrundlaget er illustreret med udvalgte
eksempler.

Forord

Vores Sted er en kernefortælling om alt
det, borgerne værdsætter ved livet i Lejre
Kommune: Frirum, fællesskaber og natur.
Det vil Kommunalbestyrelsen gerne skabe
mere af de kommende år. Vel at mærke
sammen med borgerne og virksomhederne samt andre samarbejdspartnere, der vil
samme vej. I 2016 omsatte vi i fælleskab
kernefortællingen om Vores Sted til et
langsigtet strategigrundlag, som gælder
for alle ansatte i den kommunale organisation.
Vi arbejder løbende på at blive dygtigere
til at leve vores formål og fem principper
gennem den måde, vi arbejder på og
samarbejder med borgerne, virksomhederne og hinanden om kerneopgaverne.
Vi indsamler og synliggør eksempler fra
dagligdagen - både når det går godt, og
når vi ikke lykkes. Vi vil være en lærende
organisation, der er åben og lærer - også af
vores fejl.
Der er mange dilemmaer forbundet med
at arbejde i den offentlige sektor og ikke
mindst i en kommune, tæt på det levede
liv. Hvilket hensyn vægter fx tungest, hvis
en borger eller en virksomhed ønsker en
løsning, som naboerne modsætter sig?
Hvordan prioriterer vi mellem behov, der
alle sammen synes legitime og vigtige?

Vi vil sætte borgerne og medarbejderne
fri for regler, systemer og bureaukrati, der
trækker ting i unødigt langdrag. Men hvad
nu hvis, der sker en alvorlig fejl, hvem tager
så ansvar? Hvem skal fortælle borgerne,
hvordan de kan bidrage til en mere effektiv
offentlig opgaveløsning og dermed få
mere for deres skattekroner?
Det er alt sammen dilemmaer, som
politikerne, borgerne, virksomhederne og
offentligt ansatte allerede har og vil blive
ved med at have inde på livet. Visionen om
Vores Sted og strategigrundlaget fjerner
ikke dilemmaerne, for de er uløseligt bundet til demokratiet, politikernes ansvar og
pligter, og karakteren af de kerneopgaver,
vi arbejder sammen om. Vores Sted og
strategigrundlaget giver en fælles retning
for, hvordan vi sammen finder svarene.
På de næste sider kan du læse om:
• Hvordan vi forstår velfærd, og hvad en
kommune er.
• De politisk besluttede kerneopgaver, 		
som vi bidrager til og samarbejder om.
• Vores formål og fem principper, der
forpligter og guider os i dagligdagen.

Med venlig hilsen
Inger Marie Vynne
Kommunaldirektør
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Hvad er en
kommune?
Bag visionen om Vores Sted ligger en særlig forståelse af, hvad
en kommune er, hvad velfærd er, og hvordan vi skaber velfærd
sammen.
I Vores Sted forstås kommunen som et
geografisk afgrænset område. Et stort
fællesskab, som består af mange mindre fællesskaber udfoldet i og omkring
de 49 landsbyer og lokalsamfund.
Lejre Kommune er alt det og alle os, der
på hver vores måde er med til at skabe
det gode liv på landet. For os, der er ansat
i den kommunale organisation, gælder
det særlige ansvar, der følger af at være
offentligt ansat.

Hvad er velfærd?
Vores Sted bygger på en tilbagevenden
til den oprindelige forståelse af velfærd,
hvor velfærd betyder ’at færdes vel’. Det
vil sige at få en god rejse gennem livet,
eller at have et godt liv. Samfund betyder
at ’finde sammen’. Velfærd er altså noget,
vi finder og skaber gennem et samspil
mellem borgere, foreninger, erhvervsliv
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og kommunens ansatte.

Kerneopgaverne i centrum
Den kommunale organisation bidrager til
at skabe velfærd ved at yde sine bidrag til
at kerneopgaverne med den kvalitet og
service, som Kommunalbestyrelsen har
besluttet. Og på en måde der hele tiden
udvikler Lejre Kommune i den strategiske
retning, som Vores Sted udstikker.
Kernevelfærdsudvalgets arbejde ligger
til grund for de fem kerneopgaver, som
Kommunalbestyrelsen har udpeget. Alle
dele af organisationen, skal se sig selv
som bidragsydere til at føre kerneopgaverne ud i livet.
For alle fem kerneopgaver gælder også,
at borgerne og virksomhederne skal
bidrage aktivt til at skabe den forandring
eller bevægelse, som er selve formålet

med kerneopgaven. Ingen af opgaverne
kan løses af én faglighed alene. Tværtimod
må flere fagligheder og aktører bidrage
med hver med deres rolle.
Vi, der er ansat i den kommunale organisation, spiller forskellige roller afhængig af
kerneopgavens karakter og den konkrete
situation:
•

Nogle gange faciliterer eller støtter vi
op om en udviklingsproces, der drives
af borgere eller virksomheder selv

•

Andre gange træffer vi afgørelser, som
kan have stor betydning for en borgers
eller families liv, og hvor vi har monopol
(borgeren kan ikke gå andre steder hen),
med det særlige ansvar, der følger af
dette.

•

Andre gange igen støtter vi børn eller
voksne i at lære, få et job eller komme
sig efter sydom m.v.

Fælles for alle fem kerneopgaver er, at de
skal skabe værdi og effekt for borgerne og
for Lejre Kommune – også på den lange
bane.

Til fælles kamp mod ensomhed blandt børn og unge.
Borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunale institutioner samarbejder i projektet +DIG for, at alle børn
i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt
og som en del af fællesskabet. +DIG er et samarbejde
mellem Helsefonden, socialt udviklingscenter SUS
og Lejre Kommune.
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Lejre Kommunes
kerneopgaver
Kommunen er et fællesskab med 27.000 borgere, 1.600 virksomheder, 49 landsbyer, 2.000 kommunalt ansatte og et hav af foreninger. Vi skaber kernevelfærden sammen.
Fællesskab & fritid

Aktivt & selvstændigt liv
Trivsel &
læring

Uddannelse & beskæftigelse

Bæredygtig vækst
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Det er Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen der, sammen med
borgerne, har fundet frem til kerneopgaverne og deres formål. Du kan læse om kerneopgavernes
formål på de følgende sider.

Borgere, der modtager omfattende hjælp til personlig
pleje, har siden 2015 fået tilbudt 30 minutters ekstra
hjælp om ugen. Det er muligt at samle klip sammen og
på den måde få to sammenhængende timer om måneden, hvis man ønsker det. Ordningen giver Solveig
Larsen på 81 år mulighed for at komme på museum og
en tur i tøjbutik med sin kontaktperson SOSU-hjælper
Pia Seidler.
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Frivillige piloter cykler året rundt beboere på plejecentre og modtagere af hjemmepleje rundt i kommunen.
De nyder naturen, og det vækker minder, som danner
fællesskaber på tværs af alder og sygdom.

Vi skal medvirke til at skabe de bedst tænkelige
rammer for, at børnene får lyst til at udforske og
lære hele livet. For det er i samspillet med andre, at
børn udvikler sig. Lejre Samarbejdsmodel (L-SAM)
er en fælles analyse- og samarbejdsmodel, som alle
medarbejdere på dagtilbud- og skoleområdet skal
bruge i arbejdet med pædagogisk udvikling.
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Kerneopgaverne
og deres formål
Formålet er bevægelsen eller forandringen: Barnet der trives og
lærer, borgeren der kommer i beskæftigelse, eller som bliver mere
selvhjulpen efter sygdom osv.
For alle fem kerneopgaver gælder, at forandringen skabes i et samarbejde mellem medarbejdere, borgere og virksomheder. Nogle gange er den kommunale organisations bidrag
at løse opgaver og træffe afgørelser, som vi har monopol på. Det er opgaver, som kun
kommunen løfter. Borgere og virksomheder kan klage, men de kan ikke gå andre steder
hen. Andre gange er vores bidrag at facilitere eller støtte op om en udviklingsproces, som
drives af borgere eller virksomheder. Ofte er det en kombination.
Formålet og de fem principper forpligter og guider os, uanset hvilken kerneopgave der er
tale om, og uanset hvilket bidrag vi i den konkrete situation har til opgave at yde.
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•

Trivsel og læring: Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre
Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at
børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. Formålet er, at hvert enkelt barn og ung
trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder lysten til at deltage i
fællesskaber, være nysgerrig og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i
Lejre Kommune. Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel
og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at
andre børn og unge har det godt.

•

Uddannelse og beskæftigelse: Det er vigtigt for det enkelte menneske at kunne
bidrage ved at have et arbejde, og - så vidt det overhovedet er muligt – at kunne forsørge sig selv. Formålet er at forebygge, at nogle står uden for arbejdsfællesskaberne.

Målgruppen er de borgere, som ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko
for at droppe ud af sin uddannelse eller miste sit arbejde. Den enkelte skal støttes i selv
at gøre en aktiv indsats. Støtten og opfølgningen skal være relevant og tilpasset den
enkeltes livssituation og koordineret i forhold til indsatser inden for de øvrige kerneopgaver - særligt Aktivt & selvstændigt liv og Trivsel & læring.
•

Aktivt & selvstændigt liv: Nogle mennesker har – midlertidigt eller varigt – behov for
en målrettet indsats for komme sig efter et sygdomsforløb, som følge af et fysisk eller
psykisk handicap, en svær livssituation eller alderdom. Nogle med sigte på at blive i,
eller komme i gang med, uddannelse eller job. Alle med målet om et bedre liv ved at
kunne klare sig selv mere og bedre. Formålet er at støtte den enkelte i at kunne leve et
så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Målgruppen er børn, unge, voksne og ældre,
som efter en individuel vurdering har behov for hjælp, støtte og omsorg. Den målrettede indsats tilrettelægges individuelt og bygger på den enkeltes ressourcer og egen
indsats, på samarbejde med pårørende, netværk og frivillige samt en professionel,
koordineret indsats fra kommunens side.

•

Fællesskaber og fritid: Lejre Kommunes borgere skaber gennem et aktivt foreningsliv,
bylaug og grundejerforeninger, fællesarrangementer, nabohjælp m.v. grundlaget for
levende lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere og skaber livskvalitet for herboende.
Fællesskab & fritid er på en gang en forudsætning for de øvrige kerneopgaver og en
kerneopgave i sig selv. Formålet er at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor
borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og
geografi. Målgruppen er alle borgere i Lejre Kommune. Fællesskab & fritid er et ansvar
for os alle sammen.

•

Bæredygtig vækst: Bosætning og erhvervsudvikling er en betingelse for, at vi kan
bevare en kommune med 49 levende lokalsamfund, hvor det er godt at være – også
for fremtidens generationer. Formålet er at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en
aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke
og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, jf. Vores
Sted. Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Lejre Kommune. Det er et fælles
ansvar at passe godt på Lejre Kommunes ressourcer - naturen, kulturhistorien, vejene
og stierne, de kommunale ejendomme m.v. og at sikre fremtidens lokalsamfund.
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Formålet og de fem principper
I løbet af 2016 har medarbejdere og ledere arbejdet med at omsætte den politiske
kernefortælling og vision om Vores Sted til: Et klart fælles formål som vi altid har for øje, og
fem principper, der forpligter og guider os i dagligdagen.
Formål og principper er illustreret i Skydeskiven.

12

HVORFOR

HVORDAN

HVAD

Det større formål,
som vi har for øje, når vi
skaber bedre
kernevelfærd - for og
sammen med borgerne

De 5 principper
som guider os
i, hvordan vi
skaber bedre
kernevelfærd

Kerneopgaverne
som vi bidrager
til.

På de følgende sider kan du læse mere om formålet og hver af de fem principper samt se
flere eksempler fra borgeres og medarbejderes dagligdag.

Trivsel & læring

Vi skaber en
effektiv og
bæredygtig
drift

Vi er
tillidsfulde og
retfærdige

Understøtte

Uddannelse &
beskæftigelse
Vi skaber
frirum til
initiativ

det gode liv på
landet

– nu og for fremtidige
generationer

Aktivt &
selvstændigt liv
Vi integrerer
naturen i alt

Vi skaber
engagerende
fællesskaber
Fællesskab &
fritid

Bæredygtig
vækst
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Vores formål
Vores formål er at understøtte det gode liv på landet – nu og for
fremtidige generationer.
Vi – alle os der er ansat i den kommunale
organisation – arbejder hver dag for at
muliggøre borgernes og virksomhedernes
drømme og initiativer og føre Kommunalbestyrelsens beslutninger ud i livet.
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Vi er ikke blot sat i verden for at forvalte
regler og ydelser, men for at få den særlige Lejre-ånd, som bogen om Vores Sted
beskriver, til at blomstre. Vi ser os selv som
hjælpere og bærere af den politiske vision
om Vores Sted.

I Kirke Hyllinge drømmer frivillige borgere og
foreninger om at skabe et moderne aktivitetscenter,
der skal være et samlingssted for fællesskab, krop og
bevægelse – og som skal opleves som Vores Sted.
Gennem dialog er borgerne selv med til at beslutte
hvilket liv og hvilke aktiviteter, der skal være i fremtiden.
17

Vores principper
Vi lever vores formål ved at bidrage til og samarbejde om kerneopgaverne med afsæt i fem
principper, som skal mærkes af borgerne og Kommunalbestyrelsen i hele den kommunale
organisation:
• Vi har en effektiv og bæredygtig drift.
• Vi er tillidsfulde og retfærdige.
• Vi skaber engagerende fællesskaber.
• Vi skaber frirum til initiativ.
• Vi integrerer naturen i alt.
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Et fælleslokale på hjul. Vores Sted Vognen kan lånes
af alle, der vil sætte fokus på udvikling og fællesskab,👉🏻  i
dialog med naboerne, kommunes politikkere, bylauget,
foreninger eller andre. Eller blot låne et sted til at føre
kampagner ud i livet, holde debatter og meget meget
mere.
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1. Vi skaber en
effektiv og bæredygtig drift
Vores formål og principper
inspirerer til, hvad vi gør!
I de kommende år skal vi stadig skabe
bedre velfærd for de samme eller færre
penge. Det kræver, at vi skærper vores
forståelse af, hvad vores eget bidrag til
kerneopgaverne er, og hvad andre kan
bidrage med.
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Måske løser vi opgaver i dag, som vi slet
ikke skal løse, eller som andre bedre og
mere effektivt kan løse? Måske kan vi informere og vejlede borgerne bedre, så de
nemmere kan hjælpe os med at arbejde
effektivt? Måske løser vi opgaver for hinanden, fx IT, HR, rengøring og intern service,
som vi kan løse på en måde, der i højere
grad understøtter kerneopgaverne eller
skaber økonomisk råderum til at prioritere
kernevelfærden. Vi har løbende fokus på at
udvikle kvaliteten og effektiviteten i vores
opgaveløsning og på, hvilken værdi vi
skaber for borgerne.

1. Kerneopgaven er den værdi,
vi skaber med borgerne og
virksomhederne
Vi bidrager til kerneopgaverne med afsæt
i borgernes og virksomhedernes behov
og viden om, hvad det gode liv er for dem.
Derfor sætter vi os ordentligt ind i deres
ønsker og forsøger at forstå dem, inden vi
afgør, hvad der kan lade sig gøre - og for at
finde ud af, hvordan borgerne selv - eller
andre - kan bidrage.

2. Vi bidrager til de fælles mål
Vi forstår og løser egne arbejdsopgaver med
afsæt i vores fælles formål og kerneopgaver.
Beskæftigelse er fx ikke alene et mål for
Jobcenteret, men ét vi alle skal bidrage til,
ligesom børns læring og trivsel ikke alene er
et anliggende for dagtilbud og skoler. Vi er en
del af en samlet organisation, vi arbejder efter
fælles mål, og vi er gode ambassadører for
Lejre Kommune og hinanden.

3. Vi prioriterer ressourcerne
Vi vurderer løbende, hvordan vi kan skabe
bedre effekt af vores opgaveløsning ved
at kigge kritisk på arbejdsgange, og den
måde vi kommunikerer og samarbejder
på. Vi undersøger også, hvad andre
kommuner eller samarbejdspartnere gør
og forsøger at lære af det.

4. Vi fremmer bæredygtig
udvikling
Vi tænker cirkulært og bruger ressourcerne med omtanke bl.a. ved at forebygge

spild og fremme genanvendelse i alle
de sammenhænge, hvor det er muligt,
ikke mindst i vores egen drift og daglige
praksis.

5. Vi deler med vores kolleger
Vi deler viden, synspunkter og lokaler m.v.
med kolleger i andre dele af organisationen. Men vi er især fælles om de borgere
og virksomheder, som har brug for service
fra mere end ét team eller fagcenter.
Borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere skal opleve en professionel,
sammenhængende service og én plan.

I Biltris, Kisserup og Rye står der indtil oktober 2016
affaldsspande til metalaffald, pap og plastaffald, så
beboerne let kan aflevere affald til genbrug og spare
Gensalg på Torkildstrup får det bedste ud af ressouren tur til genbrugspladsen. I Kisserup og Biltris er der
cerne - både de menneskelige og materielle. Her
også sat et såkaldt nabo-skab op. I nabo-skabet kan
arbejder mennesker, der har brug for at komme videre
beboerne lægge ting og sager, de vil dele med hinani job. De fikser gamle ting og sager, så det kan sælges
den - og på den måde spare på ressourcerne.
videre. Det er essensen i direkte genbrug og samtidig
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meningsfuld social aktivering.

2. Vi er tillidsfulde
og retfærdige
Vores formål og principper
inspirerer til, hvad vi gør!

3. Vi er åbne og skaber
gennemsigtighed

Det er mennesker, der gør en forskel. Hver
enkelt ansattes faglige kompetence, engagement og arbejdsglæde har betydning
for kvaliteten og effekten af kerneopgaverne og bidrager til vores fælles formål. Vi
bygger vores organisation på tillid, ansvar
og samarbejde om kerneopgaven - med
retfærdighed som værdi, fordi det skaber
bedre præstationer.

Vores afgørelser har betydning for andre
menneskers liv og virksomheders fremtid.
Vi forvalter borgernes penge. Derfor er vi
ekstra opmærksomme på at være åbne,
skabe gennemsigtighed og på at holde
det, vi lover.

Vi gør en indsats for at kende de kolleger,
vi samarbejder med i andre dele af
organisationen, og for at borgerne og
virksomhederne kender os. Vi vil være en
organisation med ’ansigt på’.

Hver enkelt af os har et ansvar - for egne
præstationer og for det større fællesskab,
vi er en del af. Vi tager ansvar for helheden
og samarbejder med hinanden og borgerne om at løse kerneopgaverne for færrest
mulige ressourcer samlet set. Vi giver ikke
slip på en opgave, før vi er sikre på, at en
anden har grebet den.

2. Vi er ærlige

5. Vi tør gå nye veje

Vi lytter til hinanden og siger tingene, som
vi oplever, de er - ud fra hver vores perspektiv og faglige viden. Vi tager hellere
en konflikt end at brænde inde, og vi siger
tingene, som de er.

Vi værdsætter innovation og risikovillighed,
der forbedrer vores præstationer, og som
gør Lejre Kommune til et bedre sted at
leve. Vi erkender åbent, når vi laver fejl og
lærer af dem, så vi ikke laver de samme
fejl flere gange.

1. Vi kender hinanden
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4. Vi tager ansvar

På det socialpsykiatriske tilbud Solvang, inviteres Lejre
Kommunes borgere hvert år til loppemarkedet Vores
Sted Solvang. Normalt er det Solvangs beboere, der
skal ud i lokalsamfundet, men her er det lige omvendt.
På loppemarkedet møder gæsterne Solvangs beboere
og får et positivt indblik i psykiatrien – samtidig får
beboerne mulighed for at bidrage med hver deres
kompetencer.

Fritid og
oplevelser

23

3. Vi skaber rammer for engagerende fællesskaber
Vores formål og principper
inspirerer til, hvad vi gør!
Gode sociale relationer og følelsen af
at høre til er afgørende for mennesker –
uanset alder og nationalitet. Fællesskaber
skaber udvikling, men de opstår ikke helt
af sig selv. Derfor bruger vi tid og kræfter
på at skabe gode rammer for fællesskaber
for alle. Både for de som bor og lever i
kommunen, for de som driver virksomhed
og for os.

1. Vi gentænker
landsbyudviklingen og skaber
moderne mødesteder
Forsamlingshuset er det lokale, multikulturelle mødested, drevet af frivillige kræfter.
Gadekæret eller tingstedet er forsamlingshuset uden loft og Vores Sted Vognen er
fælleslokalet på hjul.
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2. Vi styrker foreninger og
klubber og gør det nemt at
starte nye aktiviteter
Det gør vi fordi, de selv skaber bedre
levesteder og fællesskab. Vi stiller gerne
kommunale lokaler, redskaber og viden
til rådighed – naturligvis under nærmere
aftalte rammer.

3. De kommunale institutioner
er mødesteder for
lokalsamfundene – også uden
for åbningstiden
Rundt om på de kommunale
arbejdspladser gentænker vi indretning,
funktioner og opgaveløsning for at fremme
fællesskab og samarbejde med borgerne
og med hinanden.

4. Vi har det sjovt, mens vi
arbejder
Begejstring skaber motivation og bedre
resultater. Derfor sender vi hinanden
hjem fra arbejde med mere energi, end

vi mødte ind med. Vi går i det hele taget
foran med at skabe det gode samarbejde
og forventer også en god samarbejdsånd
fra andre – i og uden for organisationen.

På Trællerupskolen har de en superhelte venskabsbænk, for alle børn ved, at superhelte gør gode gerninger og hjælper andre. Venskabsbænken en bænk, som
man kan sætte sig på, hvis man ikke har nogen at lege
med, men godt kunne tænke sig det. De andre børn
kan så være en god ven og spørge, om vedkommende
vil være med. Bænken er et hjælpemiddel til børnene,
så de selv kan løse konflikter og hjælpe hinanden til et
bedre frikvarter.
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4. Vi skaber
frirum til initiativ
Vores formål og principper
inspirerer til, hvad vi gør!
Vi vil udløse potentialet i Lejre Kommune og
i vores kommunale organisation ved at frisætte handlekraft og gøre det nemt at tage
skovlen i egen hånd. Visionen om Vores Sted
hviler på, at mange tager ansvar og initiativ.

1. Vi fjerner regulative
begrænsninger og giver lov
Vores udgangspunkt er ja – ikke nej. Vi
finder plads i lovgivningen og i vores egne
regelgrundlag og vaner, så vi kan sige ja så
ofte som muligt. Når noget ikke kan lade
sig gøre, forklarer vi hvorfor og forsøger at
finde de bedst mulige løsninger.

2. Vi frigør økonomi og stiller
budgetter til rådighed for
borgerne
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Frihed, handlekraft og ansvar hænger
sammen – derfor vil vi skabe råderum til,
at borgere får budget- og medansvar for
at prioritere de ressourcer, som Kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for at
realisere Lejre Kommunes steder.

3. Vi fjerner praktiske barrierer
gennem services og moderne
teknologier
Bredbånd, e-læringsplatforme og telemedicin er eksempler på, hvordan vi kan
koble vores steder til verden og distribuere
services gennem teknologi, der giver
borgerne mulighed for selvforvaltning.

4. Vi frisætter de ansatte
For at frisætte borgerne, må vi også
sætte medarbejderne fri. Medarbejdere
og mellemledere, som arbejder tæt på
borgerne ved ofte, hvad der virker, og hvad
der begrænser. Den viden er guld værd og
derfor sikrer vi, at den bliver fælleseje, så vi
kan handle på den.

I Hvalsø er der vilje og lyst til at tage ansvar for byens
fremtid og udvikling. Gennem byudviklingsprojektet
Vores Hvalsø har borgere, ildsjæle og erhvervsliv i
samarbejde med Lejre Kommune udvekslet ideer og
fundet en fælles vision for byens fremtid. Nu går arbejdet med at gøre de mange projekter til virkelighed
i gang.
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5. Vi integrerer
naturen i alt
Vores formål og principper
inspirerer til, hvad vi gør!

2. Vi dyrker den mangfoldige
natur langs veje og stier

Naturen er overalt i Lejre Kommune. Fjorden, skovene, bakkerne, alleerne, stierne
og Nationalpark Skjoldungernes Land. Vi
hjælper borgerne med at få naturen endnu
tættere på, hvor de bor, færdes og nyder
fritiden. Samtidig tænker vi naturen ind i en
større sammenhæng – som grundlaget
for en bæredygtig udvikling. Derfor skal
naturen, miljøet og den unikke kulturarv
tænkes ind i den måde, vi løser vores
kerneopgaver på.

Træer på alle p-pladser, alléer, langs
vejene og endnu flere vilde blomster i
grøftekanter og enge på offentlige arealer,
gør vejen hjem og ud til en naturoplevelse.
Nationalparken skal kunne ses, duftes og
mærkes overalt.

1. Vi inviterer naturen hen til
husene
Vi skaber forbindelse mellem landsbyer
og natur – så der er umiddelbar adgang til
natur for borgerne. Og i landsbyerne går vi
sammen om at plante træer og blomster,
oprense gadekær m.v.
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3. Vi bruger naturen og gør den
tilgængelig
Flere cykel- og vandrestier, gourmetruter
m.v. bringer borgere og besøgende tæt
på naturen og på de fødevarer, vi lever af.
Vi skaber forbindelse mellem landsby- og
storbyliv. Med Skjoldungernes Land
satser vi stort på at gøre vores steder
tilgængelige og blive kendt som hjertet i
nationalparken.

4. Vi kender og færdes på
stederne

5. Vi passer på naturen og stiller
den til rådighed

Borgere i alle aldre og ikke mindst børnene i Lejre Kommune skal kende de mange
dejlige steder i deres kommune, stedernes
historie og hvor maden og de selv kommer
fra. Børnene kender fiskene, bruger klatrestativerne og går med skjold og sværd, og
de ældre får vind i håret.

Vi passer, plejer og styrker naturen så det
spændende dyre- og planteliv kan sprede
sig. Fx understøtter vi bæredygtig landbrug
og berigende madoplevelser - bl.a ved at
servere lokal økologisk mad.

Alle skoler i Lejre kommune skal have det Grønne Flag.
Grønt Flag er en del af et miljøundervisningsprogram
for bæredygtig udvikling, der løfter viden til handling
og holdning og lærer børnene at engagere sig i
lokalsamfundet. Eleverne arbejder med virkelige og
aktuelle miljø-og bæredygtighedsspørgsmål og med,
hvordan vi skaber en bedre verden.
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Vi er allerede i
gang
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