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Medarbejdere hos ServiceTeam i gang  
med et undervisningsforløb

RONDA  
2800H

Der ligger en politisk 
beslutning, tilbage 
fra 2007, bag det 

faktum at man i Nyborg 
Kommune har rengøring i 
eget regi. Det betyder, at 
stort set alle kommunens 
institutioner, blandt andet 
vuggestuer, børnehaver, 
skoler og offentlige konto-
rer får gjort rent af Nyborg 
Kommunes eget rengørings-
selskab - ServiceTeam. En 
række pleje- og omsorgs-
centre har dog stadigvæk 
enkelte opgaver selv, fortæl-
ler Jytte Hansen, leder af 
ServiceTeam.

Smartphone - det nye  
arbejdsredskab
ServiceTeam – Nyborg Kommune er med grun-
dighed og masser af information lykkedes med at 
implementere ny teknologi.

Jytte Hansen,  
leder af  
ServiceTeam

    
ServiceTeam er organiseret 
med en flad struktur med 2 
teamledere, 2 kontorassi-
stenter og lidt mere end ca. 
75 servicemedarbejdere, 
heraf er ca. 60 fuldtidsan-
satte. ServiceTeams leder, 
Jytte Hansen, refererer til 
Nyborg Kommunes sekreta-
riatschef. 

Alsidig rengørings- 
virksomhed 
Udover de faste rutiner med 
rengøring af Nyborg Kom-

munes institutioner løser 
ServiceTeam en lang række 
andre serviceopgaver f.eks.:
 
• I ServiceTeams Central  
 vaskeri vaskes alle   
 mopper og klude.   
 Og mange andre va-  
 skeydelser f.eks.:   
 duge, gardiner  og dyner  
 mm. for kommunens in  
 stitutioner. 

• Slutrengøring af lejlighe- 
 der for Teknik og Miljø.

• Under frit valgs ordnin-  
 gen foretages ekstra ren- 
 gøring i private hjem   
    for borgere der er visite- 
 ret hertil.

• Vask af borgeres tøj og   
 linned på plejecentre.

•  Frit valgs leverandør :   
 vask af tøj for hjemmebo- 
 ende borgere der er   
 visiteret. 

• Ad hoc opgaver herunder  
 skadesservice og vindu-  
 espudsning.    

Digital online 
kommunikation
Ultimo september 2015 
iværksatte ServiceTeam et 
tiltag til online kommuni-
kation, og har i dag indført 
brugen af CleanManager, 
der er et digitalt online ba-
seret planlægningsværktøj, 
udviklet til rengøringsbran-
chen. 

Alle servicemedarbejdere 
er i dag udstyret med en 
smartphone. Når medar-

bejderen ankommer til en 
vuggestue, børnehave, eller 
andre af kommunens insti-
tutioner, scannes et NFC tag 
med telefonen, og samtidig 
hermed registreres det i sy-

stemet, at arbejdsopgaven 
på denne lokation er påbe-
gyndt. Medarbejderen kan 
nu, på sin smartphone, tjek-
ke og se dagens rengørings-
opgaver og arbejdssplaner. 
Har teamlederen en besked 
til den enkelte serviceas-
sistent, kan hun skrive det 
direkte i CleanManager’s 
meddelelsesfelt. Medarbej-
dere kan ligeledes skrive 
beskeder til ledelsen. Når 
arbejdet er færdigt scannes 
NFC tag’en igen, og det re-
gistreres at opgaven er af-
sluttet. 

s

NFC tag

Tekst: Peter Graah
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...Smartphone - det nye

Temadag med Netværkslokomotivet og VUC for-
ud for implementeringen af ClaenManager.  

Lettere administration
”Med indførelsen af ”Clean- 
Manager” har vi blandt an-
det sagt farvel til en masse 
A4 mapper med datablade 
på kemiske rengøringsmid-
ler, idet disse nu ligger på 
medarbejdernes smartpho-
ne, der i øvrigt også inde-
holder lokationens APV,” 
fortæller Jytte Hansen. Sy-
stemet kan benyttes til for 
eksempel til billeddoku-
mentation og effektiv kom-
munikation mellem service-
medarbejdere, administra-
tion og ledere.  

Alle screenet på VUC
”Inden vi nåede så langt var 
det vigtigt, at vi fik det nye 
kommunikationssystem im-
plementeret på en ordent-
lig måde, så vi ikke tabte 
nogen på gulvet,” beretter 
Jytte Hansen. 
ServiceTeam indledte et 
samarbejde med VUC i Ny-
borg, hvor alle servicemed-
arbejdere, administration og 
ledere blev screenet hvad 

angår færdigheder i dansk 
og matematik. Det var vig-
tigt for Jytte, at alle deltog 
i forhold til signalværdien 
og sammenholdet. Herefter 
blev der lagt et VUC kur-
susforløb for alle medar-
bejdere, som ønskede det, 
under særlig hensyntagen 
til kursister med sproglige 
udfordringer, herunder ord-
blindhed. I alle kursusforløb 
blev det nye arbejdsred-
skab, smartphonen, flittigt 
benyttet. For at gøre det så 
fagligt relevant som muligt, 
var Frantz Furrer, ProLite 
Development, som har ud-
viklet IT sytemet CleanMa-
nager, inviteret ind som gæ-
stelærer. 
”Ved implementering af et 
så forholdsvist komplekst 
system som CleanMana-
ger, var det vigtigt for mig at 
medarbejderne var trygge 
ved systemet. Og det synes 
jeg vi har opnået via infor-
mation og uddannelse som 
stadigvæk pågår,” siger Jytte 
Hansen afslutningsvis.

I alle kursusforløb blev smartphonen  flittigt benyttet. 


