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FØRSTE
SKOLEDAG
ER EN
FESTDAG
Ikke engang vejrgudernes
beslutning om at sende den største
nedbørsmængde målt i Danmark i
et år ned over Aarhus kunne fratage
fornøjelsen og glæden ved første
skoledag i mandags.
I alt 3324 elever mødte op på folkeskoler, special- og
privatskoler i Aarhus Kommune – med udsigt til 10 år
med klassekammerater, læring og nye fællesskaber. På
Samsøgades Skole blev eleverne traditionen budt velkommen af en flagallé – og måske kan de nye elever
se frem til at gå i en skole, der vil være lidt anderledes,
end den har været i mange år. I hvert fald er Samsøgades Skole en af de skoler, som har vist interesse for det
forsøg med karakterfri klasser og alternative evalueringsformer, som rådmand for Børn og Unge, Thomas
Medom, har indbudt folkeskolerne til.
En del gymnasier og andre ungdomsuddannelser gør
sig allerede i dag erfaringer med færre karakterer og
anden evaluering, og nogle folkeskoler har også selv
gjort sig tanker i den retning. Men indtil videre vil der
dog gå en rum tid, før de nye skolestartere på Samsøgades Skole og andre skoler vil møde lovens krav
om karakterer. Her og nu handler det om at få en god
skolestart – og heldigvis var mandag var festdag.
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FRA RUNDKREDSE TIL
FÆLLESSKABER –
TO VETERANER
TAKKER AF
Efter sammenlagt 65 år
i det gode børnelivs
tjeneste går dagtilbudslederne Birte Grønbæk
og Solveig Grud på
pension. Sammen kan
de se tilbage på et arbejdsliv, der har stået i
udviklingens tegn – før
der var noget, der hed
hverken dagtilbud eller
digitalisering.
Da Birte Grønbæk og Solveig Grud startede som pædagoger, røg kollegerne
cigaretter i personalerummene og på
legepladserne, og det ikke var unormalt
at knappe en øl efter fyraften. Dengang
var institutionerne små fællesskaber, og
man passede, så at sige, sin egen butik
og satte hver især sine egne mål og værdier. Det var før, der var noget, der hed
smartphones, forældresamskabelse og
Stærkere Fællesskaber.
Den ene startede i de harmoniske halvfjerdsere, hvor sindet var frit, og både
børn og voksne sad i rundkredse på
stuerne. Med en fortid som sygehjælper
begyndte den anden i de hurtige halv-
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femsere, hvor læring var et buzzword, og
familielivet var under forandring. Selvom
børnene stadig sidder i rundkreds af og
til, og der stadig er fokus på læring for
de mindste, er der sket meget på de
henholdsvis 40 og 25 år, Birte Grønbæk
og Solveig Grud har arbejdet i Aarhus
Kommune.

Fællesskabet er en milepæl
”Der er mange elementer af ledelse i
pædagogikken,” fastslår Birte Grønbæk
og Solveig Grud. For dem har det derfor
været naturligt at træde et ekstra trin
eller to op ad karrierestigen og påtage
sig rollen som leder – de sidste mange
år som dagtilbudsledere i henholdsvis
Hårup-Elev og Hjortshøj Dagtilbud. Fra
stigens forskellige trin har de to ledere
set en udvikling i arbejdet med børn – og
måden, vi arbejder på.
”Der har altid været stærke fællesskaber
i de enkelte institutioner i Aarhus – men
større fællesskaber i lokaldistrikterne,
områderne og på tværs af fagligheder
er en ny måde at tænke fællesskab på. I
dag er fællesskabet et fundament, som vi
alle står på,” siger Solveig Grud. For hende og Birte Grønbæk har fællesskaberne
altid været centrale i deres lederskab.
Også de to har brugt hinanden til sparring og idéudveksling både før og efter,
de begge blev en del af områdeledelsen i
Område Grenåvej Vest i 2011.
Fire år forinden, nemlig i 2007, ændrede
institutionerne struktur fra privatpraktiserende og til de dagtilbud, vi kender i dag.
Ifølge de to ledere er strukturændringen
en vigtig milepæl, der sammen med
projekter som LOKE og Stærkere Fællesskaber har sat skub i fællesskabstanken i
hele organisationen.
”Det første store skridt mod stærkere
fællesskaber var, da vi blev dagtilbud. Det
skabte et formaliseret samarbejde – både
med hinanden, men også med resten af
lokaldistriktet. Når vi får et fælles sprog
og en fælles retning, gavner det ikke kun
sammenhængskraften. Det gavner også

kvaliteten af vores arbejde, og det kan i
sidste ende mærkes ude hos børnene og
deres forældre,” siger Birte Grønbæk.

skærm, kalder det på mere samarbejde
mellem voksne – både mellem forældre
og fagligheder,” siger Solveig Grud.

”Ikke bare pædagog”

Pensionister med ro i sjælen

Netop forældrene er også en vigtig del
af fællesskabet og er med til at skabe et
godt børneliv – både for deres eget barn
og andres, påpeger de to garvede ledere.
Til spørgsmålet om forældrene har ændret sig, siden de to veteraner startede
deres hverv i Børn og Unge i henholdsvis
1978 og 1993, er svaret ikke entydigt.

”Livet levet forlæns – men forstås baglæns,” lyder mantraet fra Solveig Grud.
Når hendes og Birte Grønbæks arbejdsliv
snart er fortid, er det værdierne lederskab og fællesskab, der står tilbage.
Ifølge de to er det også stærkt lederskab
og fællesskab, der skal føre organisationen videre, når vi møder udfordringer i
fremtiden.

”Jeg oplever, at forældrerollen har ændret sig. Da jeg startede som pædagog i
1978, var det nok at fortælle, hvad lille
Peter havde leget på legepladsen, og
hvem han havde leget med, når han blev
hentet om eftermiddagen. Sådan er det
ikke længere. Nu vil forældrene vide,
hvordan lille Peter har haft det, mens han
legede, og hvilke kompetencer han har
tilegnet sig i legen,” siger Birte Grønbæk.
Solveig Grud fortsætter:
”Institutionerne udfylder en større rolle i
dag, fordi forældrene stiller flere og flere
krav samtidig med, at de har mindre og
mindre tid sammen med deres børn,” siger hun og tilføjer, at de nye forældreroller også stiller nye krav til de fagprofessionelles roller ude i dagtilbuddene. I dag
er pædagoger ’ikke bare’ pædagoger. De
er også familierådgivere, motorikvejledere og formidlere.
Gennem alle forandringer er der dog
én ting, der er det samme i dag som for
både fyrre og femogtyve år siden. Det
er børnene. Derfor er det også vigtigt at
insistere på at skabe et godt børneliv for
dem alle, når indflydelser som digitalisering og præstationskultur truer med at
gøre det modsatte.
”Børn ér og bliver børn. Det er rammerne omkring dem, der ændrer sig – og
med en særlig hast i disse år. Når flere og
flere børn bliver psykisk sårbare, og færre og færre børn leger på vejen i stedet
for at sidde med hovedet begravet i en

”Fællesskaber får en stor betydning i
fremtiden, hvis vi skal fastholde og udvikle børne- og ungeområdet. Det kræver
god ledelse – og derfor er lederrollen
vigtigere nu end nogensinde før,” siger
Birte Grønbæk.
På trods af de store forandringer, der er
sket i Birte Grønbæks og Solveig Gruds
karriere, er det med ro i sjælen, at de to
nu går på pension. Det skyldes i høj grad
de dygtige kolleger, der bliver tilbage, når
de igen går ned af karrierestigens trin og
i stedet skal excellere i deres nye roller
som nyudklækkede pensionister.
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25 års Jubilæum
Ulla Dencker, pædagog i Katrinebjergparkens Vuggestue, har 25 års jubilæum den
10. august 2018 . Det fejres ved en reception den 23. august mellem kl. 17 og 19 i
Katrinebjergparkens Vuggestue.

Den 1. august 2018 kunne Kirsten Bisgaard
Ramlow, HRK, fejre jubilæum efter 25 år i
Børn og Unge. Kirsten blev ansat som assistent i 1993 og har i løbet af årene været
på en lang og begivenhedsrig rejse - såvel
arbejdsmæssigt som geografisk. I dag sidder
Kirsten i Ledelse og Organisation, HR og
Kommunikation på Grøndalsvej 2.
Her understøtter hun rekrutteringsforløb og
fungerer som sekretær for vores HovedMedUdvalg, ForretningsUdvalg og HovedArbejdsmiljøUdvalg samtidig med, at hun løser
en række øvrige opgaver. Fra kollegerne lyder et hjerteligt tillykke
og tak til for den store og værdifulde indsats igennem årene.

Ny pædagogisk leder
på Tilst Skole
Trine Heidemann er ny pædagogisk leder
på Tilst Skole. Hun kommer fra en stilling
som lærer og stedfortrædende leder på
specialskolen Oust Mølleskolen i Randers.
Trine er desuden i gang med en
diplomuddannelse i ledelse. Privat
bor hun i Hinnerup med sin mand
og hans tre børn.

To nye dagtilbudsledere i
Grenåvej Vest
Helle Bennekov Schjødt tiltrådte 15. august
som dagtilbudsleder i Hjortshøj Dagtilbud.
Hun kommer fra en stilling som pædagogisk
leder for to afdelinger i Skæring Dagtilbud.
Helle har en diplomuddannelse i ledelse og
sammenlagt ti års erfaring som leder i Børn og
Unge. Hun er 45 år og bor i Hinnerup med sin
mand og to teenagedøtre.
Helle ser frem til at blive en del af ’Hjortshøj Universet’ og glæder
sig til at være med til at videreudvikle god kvalitet i pasningen af alle
dagtilbuddets børn med fokus på børnenes trivsel, udvikling, leg og
dannelse.
Marianne Brøndum Svenningsen starter
den 3. september som dagtilbudsleder i Hårup-Elev Dagtilbud. Hun kommer fra en stilling som pædagogisk leder i Tilst Dagtilbud,
hvor hun har været ansat som leder siden
2004. Marianne har desuden taget flere moduler i Den Fælles Lederuddannelse DOL. Hun
er 56 år og bor i centrum af Aarhus med sin
mand. Sammen har de tre voksne børn.
Marianne er optaget af at videreudvikle 0-18 års perspektivet og
ser derfor samarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen som særligt
centralt for indsatsen i lokalområdet.

I sit arbejde er Trine særligt optaget af inklusion, specialpædagogik og et stærkt forældresamarbejde.

Ny dagtilbudsleder i
Skjoldhøj Dagtilbud
Johnny Krämer Christensen tiltrådte 1. august som dagtilbudsleder
i Skjoldhøj Dagtilbud. Med sig har
han 17 års ledererfaring fra Børn og
Unge, Aarhus Kommune. Han kommer fra en stilling som tidlig opsporingskonsulent på 0-6 års området
i Syddjurs Kommune. Johnny er 48 år og bor i Hjortshøj
med sin kone Jannie og parrets tre børn.
Johnny glæder sig særligt til at arbejde med de nye pædagogiske læreplaner og at udvikle og formidle dagtilbuddets
daglige pædagogiske praksis.

ÆUM

FARS LEGESTUE FEJRER 10 ÅRS JUBIL

Du inviteres derfor til en hyggelig og uformel

reception

.30
TORSDAG DEN 23. AUGUST FRA KL. 12-14

ligvis
Vi serverer kage, kaffe og frugt—og der er natur
far.
deres
med
er
også lidt lækkert til de børn, som
iddag.

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig efterm
Bedste hilsner og god sommer
Fars Legestue
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SOMMEREN I
UNGIAARHUS
Henover sommeren har UngiAarhus hver dag på Skansen
Hus og Have tilbudt spændende aktiviteter og inspirerende fællesskaber for alle børn og unge i Aarhus under
titlen ’Sommer i UngiAarhus’. Her har børn og unge fra
hele byen oplevet alt fra rap-værksted og droneflyvning til
vandkamp og funballz. Hver fredag har der været besøg
af en ugentlig gæst – blandt andet har den unge trommeslager Johanne Astrid, der vandt Talent 2017 og Street
Magic, været forbi.
Sommerbussen har igen i år kørt rundt i byen som en
forebyggende indsats, hvor unge er blevet mødt i dialog
af pædagogiske medarbejdere i lokalområderne.
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KURSER & EVENTS
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk
Se alle kurser på www.buakademi.dk – uden login

Nyhed

Startdato

Tilmelding

Nyt hold

READ - Sammen om læsning og inspiration til danskundervisningen i indskolingen
2 timers kursus for børnehaveklasseledere, dansklærere, læsevejledere eller læringsvejledere i
0.-2. klasse. Bliv inspireret til undervisningen i dansk og til arbejdet med understøttelsen af og
forældresamarbejdet omkring elevens læseudvikling.

Hold 04: 5. september
Hold 05: 23. oktober
Hold 06: 4. december

Hold 04: 3. september
Hold 05: 19. oktober
Hold 06: 30. november

Nyhed

READ - inspiration til understøttelsen af barnets sprog i samarbejde med forældre
2 timers kursus for sprogvejledere, pædagogisk ledere eller pædagoger.
Kom og få viden om READ og bliv inspireret til hvordan, du kan etablere en READ-indsats og
understøtte samarbejdet med forældre om udviklingen af børns sprog. 

Hold 01: 5. september
Hold 02: 23. oktober
Hold 03: 4. december

Hold 01: 3. september
Hold 02: 19. oktober
Hold 03: 30. november

1. november

18. oktober

Nyt hold

Kursus

Løft og leg - Hold 09
2-dages kursus for pædagogisk personale i dagtilbud. Få inspiration til at understøtte børnenes
motoriske læringsmuligheder i de daglige gøremål, med det formål både at øge barnets motoriske
kompetencer og nedbringe belastningen af de ansatte

KLAR, PARAT TIL DHL START!!
HER FÅR DU ALLE DE
PRAKTISKE OPLYSNINGER OM
BØRN OG UNGES DHL-STAFET.
•	Børn og Unges DHL-stafet afholdes torsdag den 23. august i Mindeparken.
•	Børn og Unge løbe T-shirts, der er bestilt
ved tilmeldingen, leveres til holdets arbejdsplads i uge 33.
•	Hold, som ikke nåede at bestille løbe
T-shirts ved tilmeldingen, kan afhente
T-shirts (mod forevisning af tilmeldingsbekræftelse fra Aarhus Motion) tir. den
21. august kl. 9-12 på Grøndalsvej 2, repos 4. sal. Udlevering efter først-til-mølle-princippet og så længe lager haves.
•	Fra kl. 16:30 på løbsdagen er det muligt
at bytte løbe T-shirts til en anden størrelse – sker efter først-til-mølle-princippet.
•	Startnumre, depeche og DHL-madkasser
kan afhentes på løbsdagen fra kl. 16 hos

Aarhus Motions udlevering i Mindeparken.
•	Børn og Unge har 3 store telte med borde/bænke i Mindeparken. Se plan over
Mindeparken her, Børn og Unges telte
er nr. 69, 70 og 71: https://www.aarhusmotion.dk/files/teltplan-23-08-2018.pdf.
Det er ikke muligt at reservere pladser i
teltene.
•	Der vil være afskærmet dameomklædning på Børn og Unges teltområde.
•	Drikkevarer kan købes på Børn og Unges
teltområde. Det er også her, drikkebilletter fra DHL-madkassen indløses.
•	Fra kl. 18 serverer Børn og Unge
DHL-grillpølser. Der er også kyllinge- og
vegetarpølser.
•	Kl. 18:30 løbsstart for første gruppe.
•	Kl. 19:00 walkstart for første gruppe.
•	Kl. ca. 21:45 afsluttes aftenen med et
brag af et festfyrværkeri.

•	Husk at rydde op efter dig selv – alt affald skal i affaldssække, som udleveres
med DHL-madkassen.
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til
en festlig aften i Mindeparken med hygge,
samvær og motion!
Læs mere om DHL-stafetten, Aarhus Motions hjemmeside: www.aarhusmotion.dk
Kontakt: Rikke Irmgard Brødsgaard,
riib@aarhus.dk
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Din guide til frivilligfestivalen
Folkets Møde i Aarhus
For de voksne bliver Folkets Møde 21.-23. september en
sjov og levende mødeplads med centrale scener og mødesteder. Her er alle velkomne til at deltage i debatter,
workshops, optræden, foredrag og lejrliv – godt inspireret af Folkemødet på Bornholm. Emnet er fællesskab,
aktiv deltagelse og et bedre liv i fællesskab.

4 bud på hvad du kan kaste dig over:
Fredag 21. september
Byt ressourcer med en forening:
FrivilligBørs 16.00-19.00 i Ridehuset
Måske kan I tilbyde lokaler eller faglig viden og sparring om børn og unge mod at en forening hjælper jer
med et større arrangement, laver børnevenlig mad
eller holder oplæg om deres særlige tema. Mød private virksomheder, offentlige institutioner og frivillige
foreninger for at netværke og udveksle ressourcer på
tværs af sektorer. Gratis. Læs mere HER
Frivilligfesten #Ungedergørenforskel i FO-byen
Ung i Aarhus og Sager der Samler fejrer 120 af de mest
engagerede unge i Aarhus med et brag af et VIP-arrangement under unge-mottoet: ”Det er en fest at gøre
en forskel”, og så skal der udvikles på livet løs: I ugerne
op til frivilligfesten spørger vi alle unge i Aarhus: Hvad
ville du forandre dér hvor du bor - hvis du kunne. Det
bliver startskuddet til ungeprojekter, som gør Aarhus til
en fed by for alle.
Lørdag d. 22. september
Børnenes Møde inviterer børn og familier ind i en verden af sjov og bevægelse – ved Folkets Hus
I august får I alle en plakat om Børnenes Møde og
Bevægelsesdagen: Børnenes og familiernes helt eget
Folkets Møde. Ved åen bag Folkestedet. Her kan børn
og voksne opleve og prøve sjove idrætter, dans, kano,
bevægelse og spil – og møde lokale foreninger, så flere
kan dyrke en aktivitet og opleve positive fællesskaber.
Følg med HER

BESØG

frivilligh
hvis du vil

ed.mitbu

.dk

vide mere
omkring
frivillighe
d i Børn o
g Unge

Debatten om frivillighed, børn og unge
kl. 15.30-16.30 i Rådhussalen
Mange gode kræfter i Aarhus arbejder for at vores
børn og unge har en god opvækst i byen. Men er vi
gode nok til at koordinere og forene kræfterne på
tværs af kommunale indsatser og frivillige foreninger?
Kom og debattér med nøglepersonerne fra foreninger, politik og kommune. Mål: Et håndslag på
bedre samarbejde fremover! Arr.: Aarhus Kommune
og Frivilligcentrene.
Klip fra tidligere debat HER
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FRA SKOLETRÆT TIL
PRISVINDER
I løbet af blot et halvt
skoleår forbedrede Aziz
sin årskarakterer markant
og fandt motivation til at
færdiggøre folkeskolen
og gå efter drømmen om
at blive tømrer.
Da Aziz gik i 8. klasse, var han sjældent
i skole. Faktisk så sjældent, at han fik
00 og 02 i årskarakterer i dansk og matematik. For der var ikke rigtig nogen
indsats at vurdere Aziz’ ud fra. Det betød
blandt andet, at han blev erklæret ikke
uddannelsesparat så sent som i januar i
9. klasse.
”Jeg var så skoletræt, og jeg syntes, det
var rigtig kedeligt at gå i skole,” husker
Aziz, der i dag er 16 år og har afsluttet
9. klasses eksamen – med en helt særlig
hilsen med sig videre i livet fra sine nu
tidligere lærere og skolekammerater fra
Tovshøjskolen.
Aziz har nemlig fået ’Årets Progressionspris’. En helt ny pris, som er oprettet med
Aziz selv som inspiration, fordi han på
mange måder har udviklet sig og opnået rigtig meget i løbet af anden halvdel
af 9. klasse. Så meget, at han nu har
fuldstændig styr på, hvad han går efter
næste skoleår, som foregår på EUD 10 altså 10. klasse på Aarhus Tech.
”Jeg vil være endnu bedre til dansk og
matematik! Og så vil jeg være tømrer,”
fastslår Aziz.
Sidstnævnte mål blev klart for ham, da
han i det forgangne skoleår var i praktik
via Ung i Erhverv. Det var han en dag om
ugen gennem otte måneder på UngiAarhus NORDs Børnenes Jord i det centrale
Aarhus.

”Det var et godt sted at være, fordi vi
hyggede os, mens vi arbejdede. Jeg var
med til at lave en sofa, en dør og en
masse småting, som skulle repareres og
gøres bedre, end de var. Det betød også,
at jeg fik brugt min kreativitet og fantasi
til at løse opgaverne,” forklarer Aziz.
Fordelen for ham var desuden, at den
ugentlige praktikdag med fysisk arbejde
forkortede antallet af timer på skolebænken, hvilket medførte, at Aziz bedre
kunne koncentrere sig og følge med, når
han var i skole.
Sidst, men ikke mindst, har Aziz deltaget to gange i ’Move’, som er Aarhus
Kommunes tilbud om intensive læringsforløb af en uges varighed, hvor unges
faglighed boostes. Aziz knoklede med
fagene matematik og dansk og fik fine
resultater ud af det - nemlig karakteren 4
i begge fag - da han denne sommer gik
op til afgangseksamen. Derudover har
forløbene givet Aziz meget mere tro på
sig selv, så han eksempelvis har mod på
at stille sig op foran andre og fremlægge
eller fortælle.
”Jeg har kæmpet hårdt med lektierne,
og jeg er blevet motiveret for at tage en
uddannelse. Hvis man ikke tager en uddannelse, risikerer man, at man ikke har
noget at lave, og så kommer man måske
til at kede sig og bliver kriminel. Det har
jeg ikke lyst til. Jeg vil have et bedre liv,”
siger Aziz.

”

Ung i Erhverv Gellerup-Toveshøj er et tilbud hos ungdomsskolen
i UngiAarhus Gellerup-Toveshøj om arbejdspladspraktik, så unge
kan afklares om deres uddannelsesvalg. Move er Aarhus Kommunes tilbud om intensive læringsforløb i dansk og matematik samt
faglig, personlig og social udvikling.

