B U N Y T- S TA F E T T E N

OMRÅDE
ODDERVEJ
S TÆ R K E R E F Æ L L E S S K A B E R

Kære alle
Velkommen til Område Oddervejs udgave af BU Nyt-stafetten, hvor vi som vikarierende områdechefer sammen med områdeledergruppen er dykket ned i arbejdet med Stærkere Fællesskaber og fællesskabers betydning på Oddervej.

BERIT VINTHER,
VIKARIERENDE OMRÅDECHEF,
OMRÅDE ODDERVEJ

Oddervej er på flere måder noget særligt. Med sit geografiske udgangspunkt i Højbjerg og
Skåde strækker Område Oddervejs sig udad mod Solbjerg, Beder, Mårslet, Malling – solide
lokalsamfund afgrænset af mark og skov, hvor størsteparten af familierne bevidst har valgt
at bosætte sig. Mange er opvokset i de selvsamme gader og områder, som deres børn i dag
udforsker. Der er overskud og stærke ressourcer at trække på; samskabelse var naturligt inden
ordet blev del af gængs vokabular, og forældrene efterspørger selv klare forventninger til deres
rolle. Blandt medarbejderne er ancienniteten høj, for de bliver hængende, når de er landet i området i syd. Det, der udfordrer andre steder i byen, og den udsathed, som er velbeskreven med
individuelle faktorer og knyttet til socioøkonomiske forhold, er et anliggende for de få.
Men hvad definerer da udsathed i Område Oddervej? Det spørgsmål har optaget områdeledelsen på Oddervej, for trods områdets homogene børne- og forældregrupper, viser tal, at
området i lighed med resten af Aarhus, i stigende grad oplever børn med særlige behov. Ud fra
et børneperspektiv har det fået områdeledergruppen til at reflektere over, hvad det betyder for
oplevelsen af udsathed, når man som barn og ung hovedsagelig spejler sig i det velfungerende
og ressourcestærke. Giver det en anden målestok for udsathed?

JANE FOGED,
VIKARIERENDE OMRÅDECHEF,
OMRÅDE ODDERVEJ

Derfor har områdeledelsen i dialog med os valgt at fortælle om en række tiltag med fokus på
fælles sprog og dialog om det, der er svært. Som eksempelvis arbejdet med brætspillet ”Spot
On”, der skal hjælpe forældrene med at tale mere med deres teenagebørn om livet i skolen,
fritiden og derhjemme. Hver fjerde ung i 8. klasse savner nemlig, at mor og far viser mere
interesse for deres liv.
Vi fortæller også om det tætte samarbejde i lokaldistriktet i Beder, hvor metoden Signs of Safety
har styrket dialogen mellem fagprofessionelle og familier, når barnet mistrives. Med en ressourceorienteret tilgang og fokus på det, der fungerer, inddrages alle parter som en del af løsningen. Metoden har været med til at skabe et nyt mindset, hvor det er naturligt at dele viden og
perspektiver på tværs og i fællesskab tænke i ressourcer, handleplaner og løsninger.
På Mårslet Skole har de været på jagt efter et værktøj, der kan støtte arbejdet med progression
i forhold til elevernes ikke-kognitive kompetencer. Hvor fagligheden længe er blevet målt og
vejet, er udviklingsarbejdet med de personlige kompetencer som oftest blevet baseret på fornemmelser og observationer. Med ´Udvikling I Livsfærdigheder` (UIL) har skolen afprøvet et
redskab, der som dialogværktøj har vist sig nyttigt, når data ikke står alene men suppleres med
en opfølgende samtale mellem elev og lærer.
Som vikarierende områdechefer er vi i arbejdet blevet inspireret af nye vinkler og perspektiver - vi håber, at Oddervejs udgave af BU Nyt-stafetten vil skabe inspiration og refleksion over
vigtigheden af et fælles sprog og dialog. For fælles forståelse er afgørende for fortsat udvikling
og løsninger, der favner.

God læselyst
Berit Vinther og Jane Foged
Vikarierende områdechefer, Område Oddervej
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ALDER

OMR ÅDE

ODDERVEJ

19 år
YNGSTE

76 år
ÆLDSTE

44 år

GENNEMSNIT

SOCIAL KAPITAL

74%

OPLEVER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ
GRAD EN FØLELSE AF SAMMENHOLD OG
SAMHØRIGHED I DERES GRUPPE.

68%

MENER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ
GRAD, AT DERES GRUPPE OG ANDRE GRUPPER/AFDELINGER ANERKENDER HINANDENS
BIDRAG TIL AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.

52%

MENER, AT DER ER FÆLLES FORSTÅELSE
MELLEM LEDELSEN OG MEDARBEJDERNE
OM, HVORDAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN.

ANTAL

941

FULDTIDSANSATTE

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

88%

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE
MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FOR AT
STYRKE DERES BARNS PERSONLIGE KOMPETENCER.

76%

OPLEVER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ
GRAD, AT DE HAR EN GOD DIALOG MED
PERSONALET/DAGPLEJEREN OM, HVORDAN
DE KAN STYRKE DERES BARNS TRIVSEL,
LÆRING OG UDVIKLING.

68%

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE
MED SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD I
FORBINDELSE MED OVERGANGEN.

KØN

321
MÆND

958

KVINDER
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UIL har værdi som dialogværktøj, når elevernes evalueringer bliver kvalificeret med en opfølgende samtale, siger Charlotte Siewartz Nielsen lærer
på Mårslet Skole.

DIALOGVÆRKTØJ MÅLER
PERSONLIGE KOMPETENCER
HVORDAN ARBEJDER MAN MED PROGRESSION, NÅR DET HANDLER OM OMRÅDER SOM ROBUSTHED OG VEDHOLDENHED? MED BRUG AF REDSKABET UDVIKLING I LIVSFÆRDIGHEDER (UIL) ARBEJDER MÅRSLET SKOLE PÅ AT GIVE
ELEVER, FORÆLDRE OG LÆRERE ET FÆLLES SPROG FOR DE IKKE-KOGNITIVE KOMPETENCER. GENNEM SELVEVALUERING OG DIALOG GIVER UIL DEN ENKELTE VIDEN OM EGNE STYRKER OG UDVIKLINGSPUNKTER. MEN DATA MÅ
IKKE STÅ ALENE …

SIDE

4

har været genstand for systematiske indsatser, pludselig et
parameter for uddannelsesparathed eller ej.
”UPVen kommer dumpende og spiller en væsentlig rolle
for den enkeltes fremtid, uden vi tidligere har haft en
struktureret form at vurdere de personlige kompetencer
på. Vi har brug for at blive endnu bedre til at tale om disse
kompetencer med eleverne, om hvilken betydning de har,
og udvikle redskaber til, hvordan vi kan understøtte en
progression,” mener Inge Pedersen og fortsætter:
”Vi ved, det er en lang og vedvarende proces at arbejde
med og måle udvikling i forhold til disse kompetencer.
Så for os er det helt væsentligt at værktøjet er en del af
undervisningen.”
Som redskab er UIL et selvevalueringssystem, hvor eleverne besvarer en række spørgsmål udvalgt ud fra 18 skalaer,
der hver især kredser om et emne som eksempelvis Indre
motivation og Selvkontrol. Ved at stille en række bagvedliggende spørgsmål, der relaterer sig til de enkelte emner,
giver besvarelsen tilsammen et billede af barnets oplevelse
af sig selv i forhold til blandt andet selvværd, robusthed,
vedholdenhed og motivation.
Da skolen sidste år indvilgede i at deltage i projektet
med UIL, deltog det lokale distriktssamarbejde i Mårslet
i forvejen i et læringsforløb, hvor skolens medarbejdere i
støttecentret fik metoder og konkrete værktøjer til arbejdet
med elevernes robusthed/ikke-kognitive kompetencer.

FAKTA

Om Udvikling I Livsfærdigheder
på Mårslet Skole
”Vi var nysgerrige på, om vi rykker noget, når vi arbejder
med personlige kompetencer som robusthed og vedholdenhed. Kan vi få data, der fortæller om effekten eller
mangel på samme?” siger Inge Pedersen, skoleleder på
Mårslet Skole.
Hvor det faglige curriculum og målingen af elevernes
færdigheder længe har været gængs praksis, er udbyttet af
arbejdet med de personlige, ikke-kognitive kompetencer ofte
et spørgsmål om fornemmelser og observationer. Lærere og
pædagoger, der oplever bedre klassedynamikker, øget koncentration og styrket motivation. Et konkret værktøj og et
sprog til systematisk at arbejde med de personlige kompetencer er savnet. Det oplever Inge Pedersen i særdeleshed,
efter uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) i 8. klasse er
indført. Her bliver personlige kompetencer, der ikke tidligere

Virksomheden NordicMetrics og en gruppe
forskere har i samarbejde med otte skoler i Københavns og Aarhus afprøvet værktøjet Udvikling
I Livsfærdighed (UIL), der skal hjælpe med at
vurdere udviklingen af elevernes ikke-kognitive
kompetencer.
Baggrunden er skolens dobbelte formål - både
at uddanne og danne. På Mårslet Skole har UIL
været testet i alle klasser fra 4. – 8. klassetrin.
To klasser er desuden blevet undervist i forløb
omkring udvalgte fokusområder, ligesom der er
foretaget en før- og eftermåling og afholdt opfølgende samtaler. Efter sommer fortsætter Mårslet
Skole arbejdet med UIL i regi af Børn og Unge.
Målet er at udvikle en kanon, så alle fra 4.-9. klassetrin arbejder struktureret med de ikke-kognitive
kompetencer ud fra skiftende fokus.
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Derfor gav det god mening at teste et evalueringsværktøj
og undersøge, om det kunne registrere progression og understøtte elevernes forståelse af og sprog for de personlige
kompetencer.

Godt dialogværktøj
Lærer Charlotte Siewartz Nielsen har været drivkraft i projektet med UIL i to af skolens klasser.
”I begyndelsen var jeg skeptisk over for ideen om at måle
på ikke-kognitive kompetencer. Men UIL har værdi som
dialogværktøj, når elevernes evalueringer bliver kvalificeret
med en opfølgende samtale. Jeg har haft flere samtaler,
hvor vi talte om ting, vi ikke tidligere havde vendt. For
eleverne er der læring i at skulle reflektere over sider af sig
selv, de ikke til dagligt bliver bedt om at forholde sig til.
Flere elever oplevede, at selvevalueringen gik rigtigt tæt
på,” siger Charlotte Siewartz Nielsen.
Den tidsramme til opfølgning, der fra begyndelsen var sat for
projektet, viste sig hurtigt urealistisk. I stedet for en overfladisk samtale med alle elever valgte skolen i stedet at udvælge
en række elever til en længere
samtale. Både elever, der scorede
gennemsnitligt og elever, der brød
skalaen, blev valgt ud til samtale.

og lærer endte med at have vidt forskellig betydning. Tanken
er jo ikke, at alle skal ligge i midten af skalaen og være godt
og vel robuste. I stedet skal vi bruge vores viden til at agere
fornuftigt og fokuseret skabe progression – ikke til at lægge
låg på kvaliteter, der ligger ude i polerne af skalaen, for disse
kvaliteter kan også rumme rigtigt meget drivkraft, siger Inge
Pedersen, der peger på bevægelsen,” som det afgørende.
”Når vi taler progression fagligt eller i forhold til de ikke-kognitive kompetencer, så handler det jo ikke om, at vi alle
spejder efter samme overligger. Vi skal huske at rose den elev,
som har flyttet sig mest, ikke nødvendigvis den, der ligger højest og måske slet ikke har bevæget sig”, siger Inge Pedersen.
Derfor skal UIL også fastholdes som et redskab til at udvikle
den pædagogiske praksis. Ikke som et isoleret måleredskab.
”Vi skal være bevidste om, ikke at få flere målinger a la den
nationale test. Nye målinger skal være pædagogiske målinger, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde – ikke ved at
være en tjekliste, men netop et værktøj til dialog,” mener Inge
Pedersen.

”Vores vigtigste erfaring har været
dialogens betydning. Data kan
ikke stå alene, for spørgsmålene
kan fejltolkes. Vurderer vi udelukkende data, er det med
risiko for, at billedet ikke er
retvisende. Specielt i de
yngste klasser, hvor eleverne rent sprogligt kan have
svært at afkode spørgsmålene”, siger Charlotte Siewartz
Nielsen.

Ingen fælles overligger
Med fokus udelukkende på rå
data vil eleverne også hurtigt
aflure, hvilke svar der giver det
ønskede resultat. Netop det vil
Inge Pedersen gerne udfordre.
For hvor er det bedst at ligge
på robusthedsskalaen? Skal
man helst være megarobust
eller er det bedst at placere
sig i midten, for lidt sårbar skal
man også være?
”Der er mange pædagogiske overvejelser forbundet med brugen af
UIL. Vi har eksempler på, at næsten identiske besvarelser ved den
opfølgende samtale mellem elev
Inge Pedersen, skoleleder, Mårslet Skole, og Charlotte Siewartz Nielsen, lærer, Mårslet Skole

ER DET OVERHOVEDET MULIGT AT SÆTTE ORD PÅ, HVAD DER UDGØR OMRÅDE
ODDERVEJS DNA? HVORDAN HAR ARBEJDET MED STÆRKERE FÆLLESSKABER BIDRAGET TIL
AT STYRKE SAMMENHÆNGSKRAFTEN I OMRÅDET? DET GIVER TRE REPRÆSENTANTER
FRA OMRÅDET HVERT DERES BUD PÅ .

OMRÅDE

ODDERVEJ
”Sociologen Aaron Antonovsky læresætning
”I stedet for at bruge alle ressourcerne på at
forhindre folk i at falde i floden og drukne, er
det bedre at give dem mulighederne for at
lære at svømme i den” beskriver meget godt
vores fælles tænkning i Oddervej, hvor vi er
optaget af at skabe rammer, der tilgodeser
alle børn og unge.
Geografisk er vi et stort område, så det
daglige, praktiske samarbejde mellem de
enkelte skoler er ikke en mulighed. I stedet
har vi stærke lokaldistrikter med et tæt samarbejde på tværs - også med aktører uden
for vores egen verden. Konstellationerne
kan være forskellige, i nogle distrikter er det
socialrådgivere, i andre landbetjenten, men
alle steder er samarbejdet tæt og tillidsfuldt,
og det profiterer vi af. Vi er i det hele taget
optaget af det tværfaglige, også når det bliver
mere principielt i valg af arbejdsmetode som
eksempelvis fælles brug af Signs Of Safety
sammen med socialforvaltningen.
I områdeledergruppen er vi gode til at omsætte fælles initiativer til meningsfuld lokal
praksis. Vi er optaget af et fælles refleksivt
rum, vi sparrer ofte, og der er ingen tvivl om,
at det er værdifuldt, at vi som supplement
til den lokale virkelighed kan arbejde med
udvikling af praksis på tværs af området.

DNA

”Det særlige ved område Oddervej er, at vi er
gode til at videndele på vores fag og inddrage
hinanden i vores arbejde, så vi får kendskab
til hinandens arbejdsområder. I dagplejen er
vi samtidig gode til at invitere og besøge hinanden og afholde fælles aktiviteter sammen.
Vi har været i cirkus, holdt indianerfest og
været til scooterræs. Det har styrket fællesskabet blandt både børn og voksne.
Stærkere Fællesskaber har bidraget til tættere
læringsfællesskaber, hvor vi prøver at skabe
varige forandringer i måden, vi samarbejder
på. Vi har fået øget fokus på læring og samarbejdskultur, hvor samarbejdet på tværs af
dagplejen er i højsædet. Hertil har vi opstillet
nogle fælles forpligtelser på de mål, vi sætter
os i de enkle dagtilbud. Blandt andet har vi et
årligt samarbejde omkring arbejdsmiljø og et
samarbejde omkring børns overgange, hvor
forældrene bliver tidligt inddraget. Det, at
lederne har været på LOKE-forløb sammen,
har også været med til at styrke fællesskabet
og tanken om hele tiden at udvikle os.”

”Område Oddervejs tydelige DNA er, at vi
dækker både land og by og vores distrikter
er derfor meget forskellige. Når vi drøfter
områdets sammenhængskraft er vi opmærksomme på, at der er meget forskellige
vilkår i de lokaldistrikter, vi opererer i som
ledere. Distrikternes forskelligheder gør det
ikke altid nemt at arbejde sammen, men
det har også sin styrke. Det er med til at
synliggøre nogle nuancer i forhold til, hvordan man kan gøre tingene på andre måder,
og det er vi på område Oddervej meget
åbne over for.
Området er kendetegnet ved, at vi er
nysgerrige på at udfordre hinanden, gøre
hinanden klogere og skabe en større faglig
fælles forståelse for, hvordan vi bedst tager
hånd om alle børn uanset deres udfordringer. Vi taler højt om, hvordan vi på tværs af
vores lokaldistrikter kan blive bedre i samarbejdet omkring et stærkere fagprofessionelt
fællesskab.”

LENE MOLS

BENTE BRIX

JAN MADSEN

SKOLELEDER,
KRAGELUND SKOLEN

PÆDAGOGISK LEDER,
DAGPLEJEN I BEDER OG MALLING

DAGTILBUDSLEDER,
HØJBJERG DAGTILBUD

SIGNS OF SAFETY SKABER
SAMARBEJDE OM BØRN OG
UNGES TRIVSEL
EN NY METODE, DER TAGER UDGANGSPUNKT I TRE SIMPLE SPØRGSMÅL, HAR STYRKET DET TVÆRFAGLIGE
SAMARBEJDE OM BØRN OG UNGES TRIVSEL LOKALDISTRIKTERNE BEDER OG MALLING. SIGNS OF SAFETY,
SOM METODEN HEDDER, ÅBNER FOR MERE DIALOG MELLEM FAGPROFESSIONELLE OG FAMILIER - OG DET
GIVER GODE RESULTATERNE, LYDER ERFARINGERNE FRA BEDER.
””Hvad bekymrer?” ”Hvad fungerer?” ”Hvad skal der ske?”
Sådan spørger familierådgivere, ledere, pædagoger, lærere
og forældre hinanden i Beder, når de mødes for at afdække,
hvorfor et barn eller en ung ikke trives. De tre spørgsmål er
udgangspunktet for metoden Signs of Safety, der lige nu kører
som pilotprojekt i lokaldistrikterne Beder og Malling. Spørgeteknikkens formål er at åbne op for dialog med familien ved at
fremhæve det, der bekymrer ved barnets trivsel – men i høj grad
også sætte fokus på de situationer, hvor barnet trives. Løsningen på bedre trivsel ligger nemlig ofte gemt i barnets styrker og
den adfærd, der fungerer.
Projektet er et samarbejde mellem de lokale dagtilbud og skoler
og Familiecentret, der ifølge dagtil-budsleder Lotte Rekly har
startet en helt ny samarbejdskultur om udsatte børn og unges
trivsel i lokaldistriktet.

En tidligere indsats
”Den måde, vi i dag samarbejder på om at forbedre børns
trivsel, er væsentligt anderledes end før. Signs of Safety fordrer,
at vi blander os i hinandens arbejde og tænker i større sammenhænge. Mistrivsel er ofte en kompleks problemstilling, og derfor
gør det hele forskellen, at vi tør gå på tværs af vores faglige
felter for at finde den bedste løsning,” siger Lotte Rekly, som er
dagtilbudsleder i Beder Dagtilbud.
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Det er ikke kun samarbejdet i Beder, der har ændret sig som
følge af Signs of Safety – det er også måden, de samarbejder
på. I stedet for at have tilknyttet mange forskellige rådgivere fra
Familiecentret, har lokaldistriktet fået to faste familierådgivere,
der både yder telefonisk rådgivning på faste ugedage og har
kontortid på skolens og dagtilbuddets fælles kontor to gange
om måneden. Ifølge Lars Lykkegaard, der er skoleleder på Beder
Skole, betyder det, at flere bekymringer om elevernes trivsel nu
bliver delt langt tidligere end før.
”Den forebyggende indsats er langt større nu. Det skyldes i høj
grad den gode og tætte relation, vi har til de faste familierådgivere. Når der før opstod en bekymring for et barn, havde vi
tendens til at skubbe den foran os for at være helt sikre, før vi
lavede en underretning. Det er et langt mildere skridt, at vi nu
kan gribe telefonen og bede om anonym rådgivning, og derfor
deler vi også bekymringerne med hinanden meget tidligere,”
siger Lars Lykkegaard.

Dialog – også når det er svært
”Vi kan ikke hjælpe nogen, hvis de ikke vil hjælpe sig selv,” minder de hinanden om i Beder, når de afholder netværksmøde om
et barn eller en ung, der ikke trives. Det er et mantra, Signs of
Safety har lært dem, for her spiller inddragelse af og dialog med
forældrene en afgørende rolle for at nå målet om bedre trivsel.

”Det nytter ikke noget, at vi som fagprofessionelle kan se en
løsning, hvis den ikke også er tydelig for barnet, forældrene
og netværket omkring familien. Signs of Safety involverer alle
parter, og dermed er vi mere ligeværdige i dialogen om barnet.
Jeg kan se effekten på netværksmøderne, hvor alle har en part i
den handleplan, vi udformer,” siger Lotte Rekly.
Børn og unge, der oplever udfordringer med trivsel, er vidt
forskellige. Nogle lukker sig om sig selv, fordi de synes, det er
svært, at mor og far arbejder for meget, mens andre har en
diagnose, der gør det svært at passe ind i rammerne for en
almindelig skoledag. Mistrivslen viser sig derfor også på mange
forskellige måder så som høje fraværsprocenter eller manglende udvikling fagligt, fysisk eller mentalt. Ifølge de to ledere
er det vigtigt at huske, at forældrene er lige så forskellige som
børnene.
”Udsathed er et relativt begreb – særligt i et område som vores,
hvor de fleste forældre er meget ressourcestærke. Derfor kan
dialogen også være udfordrende, men vi insisterer på den, for
den tvinger os til at tage snakken om, hvad barnet oplever både
derhjemme og i dagtilbuddet eller skolen. Ofte har vi forskellige
opfattelser, og dialogen skaber meget læring og er en øjenåbner
for alle parter,” siger Lotte Rekly.

Løsningen i fokus
Samarbejdet om Signs of Safety er en succes, anerkender både
dagtilbuds- og skolelederen. Selvom forsøget med at bruge
metoden har været i gang i mindre end et år, kan både Lotte
Rekly og Lars Lykkegaard se en effekt af den nye systematiserede
tilgang til at løse problemer med trivsel blandt distriktets børn
og unge.
Netop systematikken er en del af det nye, fælles mindset, som
Signs of Safety har givet medarbejdere og ledere i Beder. Det har
blandt andet inspireret til samme arbejdsgange i specialklasserne på Beder Skole, ligesom dagtilbuddet forsøger at opbygge et
lignende samarbejde med deres samarbejdspartnere i PPR.
”Vi samstemmer, for vores oplevelser af barnet kan være helt
forskellige, men vi deler ikke bare viden med hinanden. Vi
tænker i ressourcer, handleplaner og løsninger. Vi er fælles om
at være løsningsorienterede, og det er et nyt mindset. Vi skal
samarbejde – og det er synligt for enhver hvorfor,” siger Lars
Lykkegaard og fortsætter:

Familierådgiver:

Signs of Safety giver
et helhedsbillede
”For mange forældre er det overvældende at
få sat ord på, at deres barn ikke trives. Derfor
hjælper det, at vi sætter ord på både det,
der bekymrer – men også det, der ikke gør.
Begge dele bliver meget tydelige med Signs of
Safety.”
Sådan lyder erfaringen fra familierådgiver
Rakel Ottsen, som er en af de to faste familierådgivere fra Familiecentret, som er tilknyttet
skolen og dagtilbuddet i Beder. Flere perspektiver er ifølge hende helt centralt, hvis vi skal
lykkes med at hjælpe børn og unge, der har
udfordringer med trivsel.
Lad os tage udgangspunkt i Mads på 13 år.
Mads har for meget fravær, og det bekymrer
både hans forældre og lærere. Men hvornår
er det, Mads rent faktisk kommer i skole?
Måske er han altid i skole onsdag morgen, når
læreren Mike underviser i idræt. Det er måske
hér, løsningen på Mads’ trivselsproblemer
ligger gemt.
”Helt konkret sætter vi ord på bekymringen –
og dernæst fokuserer vi på, hvornår den givne
bekymring ikke er til stede. Dermed får vi flere
perspektiver på barnet, og det bliver tydeligere, hvordan vi vender bekymring til løsning,”
siger Rakel Ottsen og fortsætter:
”Samtidig bliver det også tydeligt, hvem der
har en god relation til barnet og dermed hvilke
ressourcer, vi skal trække på. På den måde bliver det tværfaglige samarbejde mellem skolen
og Familiecentret helt centralt.”

”Vi prøver at skabe en kultur, hvor vi alle er åbne omkring
vores viden om børnene – uanset om du er lærer, pædagog,
familierådgiver eller forælder. Målet er, at alle børn trives – og
nøglen ligger gemt i mere samarbejde både tværfagligt og med
familierne.”

SIDE

9

SPIL SÆTTER SPOT PÅ
DIALOG MELLEM FORÆLDRE
OG BØRN I UDSKOLINGEN
’SPOT ON’ ER TITLEN PÅ ET NYT BRÆTSPIL, DER SKAL FÅ FLERE FORÆLDRE TIL AT TALE MED DERES BØRN
OM, HVORDAN DET GÅR BÅDE I SKOLEN, I FRITIDEN OG DERHJEMME.

Hver fjerde ung i 8. klasse synes, det er svært at tale med sine
forældre og mener, mor og far viser for lidt interesse for deres
liv. Det skal et nyt brætspil, hvor den unge selv får mulighed for
at sætte ord på hverdagen, være med til at lave om på. Målet
er, at forældrene bliver mere engagerede i den unges liv og kan
deltage mere aktivt i blandt andet skole-hjem-samtaler.
Spillet, der er udviklet med udgangspunkt i Jan Tønnesvangs
model om Kvalificeret Selvbestemmelse, sætter spot på alt fra
de unges sociale liv til deres faglige kompetencer og tager afsæt
i konkrete situationer og følelser.

Samtalen i centrum
”Hvordan viser du dine venner, at de har gjort noget godt?” og
”Hvad er din rolle i samarbejde med andre?” er blot to af de
spørgsmål, som mor eller far trækker i bunken af spørgekort og
stiller den unge. ’Spot On’ indeholder også forældrespørgsmål
om tanker, som mor eller far selv har haft, da de var på barnets
alder, så det ikke kun er den unge, der i fokus.
”Vi håber, at spillet vil give anledning til en masse gode snakke
mellem børn og forældre. Det lægger hverken op til at påpege
fejl eller løse problemer – men til nye indsigter og samtaler om
nogle af de ting, man ikke altid får talt om over middagsbordet,”
siger Vibeke Matthiessen.
Vibeke Matthiesen er lærer på Malling Skole og har sammen
med resten af projektgruppen været med til at udvikle spillet
som en del af et projekt, der skal styrke forældrevejledningen
i udskolingen. Det er et ud af otte projekter, der har fokus på
tidlig indsats på tværs af Børn og Unge.

Helhedsblik på hverdagen
Spillet er blandt andet testet af elever, medarbejdere og forældre
i udskolingen på Skåde Skole. ”Spot on!” lyder tilbagemeldingen, og det glæder Thomas Asferg, der er pædagog i Malling
Fritidsklub og en af mændene bag. Ifølge ham skyldes de gode
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tilbagemeldinger, at spillet sætter fokus på alle aspekter af den
unges hverdagsliv.
”Skolen, fritiden og hjemmet er alle arenaer, der spiller en vigtig
rolle i den unges liv. Derfor er det vigtigt at have fokus på dem
alle tre – og huske på, at de påvirker hinanden – når vi snakker
om unges trivsel,” siger han.
Efter sommerferien bliver ’Spot On’ sendt ud på alle skoler i
Aarhus Kommune, så endnu flere medarbejdere, forældre og
unge kan få gang i samtalerne – både over spillepladen, middagsbordet, klasseværelset og i klubben.

FAKTA

Projektet udvikler ny praksis hos skole og fritids- og
ungdomsskoleområdet i forhold til at arbejde med
forældre som ressource og opkvalificere forældresamarbejdet.
”Projektet skal ændre myten om, at unge kan klare
sig selv til en forståelse af, at forældre stadig spiller
en vigtig og afgørende rolle i de unges liv. Ambitionen
er at udvikle nye værktøjer, der kan bidrage til at gøre
en forskel i praksis,” siger projektleder Mette Hardis
Jakobsen.
Seks lærere og pædagoger fra UngiAarhus Syd,
Malling Skole, Tranbjergskolen og Skåde Skole er en
del af projektet og samarbejder om at udvikle nye
praksismetoder med fokus på forældre som ressource. Projektgruppen samarbejder med de involverede
skoler og FU enheder, forældrene og de unge.

PLEJEHJEM FÅR
MÅNEDSBESØG
AF 6.A
EN GANG OM MÅNEDEN FLYTTER ELEVERNE FRA
6.A PÅ BEDER SKOLE DANSKUNDERVISNINGEN
UD PÅ PLEJEHJEMMET KRISTIANSGÅRDEN. HER
SYNGER OG SNAKKER DE SAMMEN MED DE ÆLDRE OM EMNER, DER INTERESSERER BÅDE DEN
ÆLDRE OG DEN YNGRE GENERATION. DET HAR
DE GJORT SIDEN DECEMBER 2017, HVOR FRØENE
TIL SAMARBEJDET MELLEM BEDER SKOLE OG
KRISTIANSGÅRDEN BLEV SÅET.

”Hej Esther, hvordan går det med dit nye kørekort?” spørger
de først ankomne piger fra 6.A, da de slænger sig i sofaen ved
siden af den 83-årige plejehjemsbeboer. Snakken mellem Esther
og pigerne trommer derudaf, mens rummet bliver fyldt op af
klassekammerater, undervisere, plejehjemsbeboere og plejepersonale. Guitarspil sætter gang i dagens seance, som starter
med en fællessang.
”Vi har altid to danske sange med, så vi er sikre på, at de ældre
kender dem. Bagefter sidder vi for det meste og snakker sammen om forskellige ting. Vi har et nyt emne med hver gang. I
dag er det kærlighed,” fortæller Aslak Jordan, elev i 6.A.

Læring om livet
Samarbejdet mellem Beder Skole og Kristiansgården udsprang
af, at plejehjemmets oplevelsesmedarbejder Malene Meldbye
efterspurgte nye aktiviteter til plejehjemsbeboerne. Her bed flere
lærere fra Beder Skole på krogen med forskellige aktiviteter, der
kunne samle eleverne og plejehjemsbeboerne. Blandt lærerne
var Christian Østergaard Pedersen, dansklærer og klasselærer
for 6.A. Han ser besøget på plejehjemmet som en gevinst for
både elever og plejehjemsbeboere.
”Der sker noget rigtig godt i interaktionen mellem børnene og
de ældre. Eleverne lærer noget om livet, der er svært at læse sig
til i en bog, mens plejehjemsbeboerne nyder, når der kommer
lidt ungdom i huset, der både kan synge med og spørge ind,”
siger Christian Østergaard Pedersen.

Scan koden og se
6. a’s besøg på
Kristiansgården

Eleverne er imponeret
I mødet med de ældre er der flere ting, der overrasker eleverne,
som bliver tættere i relationen med beboerne, for hver gang de
kommer på besøg.
”Jeg er imponeret over én af de ældre, der både har kørekort
og er medlem af Ældresagen. De ældre herude er seje, og jeg
tror, at vi yngre kan lære en masse af dem, fordi de har meget
livserfaring. Jeg tror også, det er godt for de ældre at få besøg
af os unge og få en følelse af, at vi er lidt ligesom børnebørn for
dem,” fortæller Aslak Jordan.
Foruden 6.A er der også andre klasser fra Beder Skole, der har
glæde af at besøge plejehjemsbeboerne. Eksempelvis en klasse,
som har snedkereret fuglehuse til plejehjemmet, en klasse der
viser deres kunstværker frem fra billedkunst og en klasse, der
danser danse, som får beboerne op ad stolene.
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OMRÅDE ODDERVEJ

SET MED ANDRE ØJNE
”Samarbejde og gode relationer er to ting, der kendetegner
Område Oddervej. Her tror man på flertallet og fællesskabet –
både blandt de fagprofessionelle og de unge. Ungdomsskolen
og områdets skoler tilstræber at samarbejde på alle de flader,
hvor det giver mening i den unges liv. Det betyder, at vi løser
vores opgaver i fællesskab og tænker hinanden ind, hvor det
giver mening.
Projektet ULV, der hjælper ikke-uddannelsesparate unge, er
et godt eksempel på det gode samarbejde, Ungdomsskolen
har med skolerne i området. Her tager vi afsted på fælles
læringsforløb med unge og lærere fra alle seks skoler, og det
skaber gode relationer på tværs. Udsathed kan tage mange
former i et ressourcestærkt område som Oddervej, og det kan
være svært at møde ligesindede. Derfor gavner det i høj grad
de unge, at vi tænker på tværs af de lokale grænser.
Jeg er stolt af vores samarbejde med skolerne på Oddervej,
fordi jeg kan se, at det gør en forskel for de unge.”
PETER HØRSLEV SØRENSEN, UNGDOMSSKOLEN,
UNGIAARHUS SYD

”Jeg oplever Oddervej som et område med høj professionalitet, der aktivt forholder sig til nye udfordringer og nye
perspektiver.
Det sidste år har jeg ad flere omgange sammen med områdeledergruppen drøftet den stigning af børn med særlige behov,
som vi ser i området. Det har været en givtig dialog med en
ledergruppe, der i sin håndtering af problematikken fastholder børneperspektivet, som det bærende. Det er de etiske og
moralske dilemmaer, der fylder, for hvordan kan det være, at
et voksende antal børn har svært ved at fungere i den skole,
vi tilbyder? De prøvehandlinger, som drøftelserne har affødt,
viser en stor villighed til at afprøve nye veje for at give alle
børn muligheden for at være en del af fællesskabet. Det stiller
krav til skoler og dagtilbud, men på Oddervej ved man godt,
der ikke findes lette løsninger.
I PPR er det generelle indtryk, at når vi samarbejder med de
lokale skoler og dagtilbud på Oddervej, møder vi dygtige og
engagerede medarbejdere. Der er forskel på udfordringer og
forældrekultur på tværs af området, men overalt er de fælles
indsatser båret af høj faglighed, og at man altid tager det
enkelte barn alvorligt.”
HANS MØRK, LEDER,
PPR-SYD

