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Kære alle

Velkommen til Område Grenåvej Vests udgave af BU Nyt-stafetten.

I Grenåvej Vest er arbejdet med Stærkere Fællesskaber blevet stilladset for vores samarbejde 
og de stadigt flere broer, vi bygger på tværs af dagtilbud, skole og fritids- og ungdomsskoleom-
rådet. Med fokus på opgaven som et fælles anliggende, bliver der dagligt spundet nye tråde 
mellem fagligheder, hvilket er med til at løfte kvaliteten af vores arbejde. Når vi åbent deler 
vores perspektiver og sammen finder vejen til at indfri fælles mål, er vi langt stærkere end hver 
for sig. 

At være fælles om opgaven kræver, vi er tydelige om vores intentioner – og opmærksomme på, 
hvordan de bliver modtaget og oplevet. Når vi ikke får afstemt vores forventninger og fælles 
mål, spænder vi ben for samarbejdet på den fælles bane. Det oplevede vi i områdeledelsen, da 
jeg blev områdechef i Grenåvej Vest. Som garvet områdeledergruppe og erfaren områdechef 
troede vi, det var business as usual at finde hinanden i et nyt samarbejde. I stedet glemte vi 
vores nysgerrighed og frøs fast i uudtalte forventninger til samarbejdet og forestillinger om 
roller og ansvar. Vejen tilbage har krævet ny tro på en åben og tillidsfuld dialog og vist, hvor 
afgørende det er, at vi er tydelige på intentionerne og opmærksomme på de barrierer, som kan 
sløre dialogen. 

I skilsmissegrupperne på Virupskolen, som skolen tilbyder børn, hvis forældre bliver skilt, ople-
ver de også, at fællesskabet gør forskellen. Sammen med ligesindede oplever børnene at kunne 
fortælle og reflektere over de svære ting, når mor og far går fra hinanden. Det er sundhedsple-
jersken Pia Felding og AKT-lærer Annette Guldbrandsen, der står bag skilsmissegrupperne, og 
som med deres fælles faglighed har skabt rammerne og adgangen til et netværk, som hjælper 
børnene til en ny forståelse af deres egen situation.  Som et barn i en gruppe engang sagde: ”Vi 
låner ord af hinanden.” Det er netop det, vi kan, når vi reflekterer i fællesskab og er undersøgen-
de og nysgerrige på hinanden.

For det gør en forskel, når vi skifter perspektiv. Det viser arbejdet med skoleparathed i Elsted og 
Lystrup. Ved at sætte fokus på, at det er skolen, der skal være parat til børnene og ikke omvendt, 
har dagtilbud og skoler i samarbejde reduceret antallet af skoleudsættelser fra ti til fem procent. 
Arbejdet er sket i tæt samarbejde med forældrene, som har skullet vænne sig til, at et ekstra år 
i børnehaven ikke nødvendigvis er en valgmulighed. Det har krævet en tæt og tidlig dialog med 
forældrene, der i dag har ro i maven, når de sender deres poder afsted første skoledag. For de 
ved, at skolen er børneparat, og at alle parter omkring deres barn ser på barnets ressourcer og i 
fællesskab støtter op, hvor det er svært. 

Jeg håber, vores udgave af BU Nyt-stafetten skubber til refleksionen over, hvordan vi bliver 
fælles om opgaven – ikke blot lokalt, men på tværs af Børn og Unge. Så vi lykkes bedre - til gavn 
for børnene og de unge.

God læselyst

Ole Ibsen
Områdechef, Område Grenåvej Vest 
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GRENÅVEJ VEST
OMR ÅDE

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

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 UDVIK-
LING.

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE 
MED SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD 
I  FORBINDELSE MED OVERGANGEN 
FRA DAGTILBUD TIL SKOLE. 

86%

72%

75%

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

74%

80%

54%

SOCIAL KAPITAL

AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I  MEGET 
HØJ GRAD ELLER I  HØJ GRAD EN FØ-
LELSE AF SAMMENHOLD OG SAMHØ-
RIGHED I  DERES GRUPPE.

AF LEDERNE MENER I  MEGET HØJ 
GRAD ELLER I  HØJ GRAD, AT DERES 
GRUPPE OG ANDRE GRUPPER/AFDELIN-
GER ANERKENDER HINANDENS BIDRAG 
TIL AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.

AF MEDARBEJDERNE MENER, AT DER ER 
FÆLLES FORSTÅELSE MELLEM LEDEL-
SEN OG MEDARBEJDERNE OM, HVOR-
DAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN. 

674 
KVINDER

236 
KØN

MÆND

941 
ANTAL

FULDTIDSANSATTE

19 år

ALDER

YNGSTE

76 år
ÆLDSTE



NÅR BEGYNDELSEN ER SVÆR 

SKIFT AF OMRÅDECHEF I GRENÅVEJ VEST UDFORDREDE OMRÅDELEDERGRUPPEN, DER GLEMTE DERES NYSGER-

RIGHED OG FRØS FAST I UUDTALTE FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET OG FORESTILLINGER OM ROLLER OG 

ANSVAR. I DAG ER OMRÅDELEDELSEN STÆRKERE END NOGENSINDE MED TYDELIGE RAMMER OM SAMARBEJDET 

OM FÆLLES MÅL. VEJEN TILBAGE HAR KRÆVET NY TRO PÅ EN ÅBEN OG TILLIDSFULD DIALOG. 
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Områdeledergruppen i Område Grenåvej Vest. Fra venstre: skoleleder Lisanette Qvortrup fra Ellevangskolen, dagtilbudsleder Christian Thaarup 
fra Ellevang Dagtilbud, skoleleder Katja Uth fra Lystrup Skole, dagtilbudsleder Helle Bennekov Schjødt fra Hjortshøj Dagtilbud, afgående dagtil-
budsleder Birte Grønbæk fra Hårup-Elev Dagtilbud, dagtilbudsleder Bente Jonsen fra Lystrup-Elsted Dagtilbud, skoleleder Mette Søberg fra Elsted 
Skole, skoleleder Jens Mathiasen fra skolerne i Hårup og Elev, skoleleder Helle Mølgaard fra Virupskolen og områdechef Ole Ibsen. 

Det burde være business as usual. Med en områdeledergrup-

pe bestående af garvede ledere, der havde samarbejdet i flere 

år. Og en områdechef med ti års erfaring på posten fra et 

andet af Børn og Unges områder. 

Alligevel blev det en svær begyndelse, da områdechef Ole 

Ibsen i foråret 2017 overtog rorpinden i område Grenåvej 

Vest. En mindre organisatorisk justering havde bragt Ole 

Ibsen til Grenåvej Vest, efter han en lang årrække havde været 

i Område Viborgvej.  

”Jeg troede, alle i gruppen kendte mig. Nogle havde jeg arbej-

det sammen med mange år i andre sammenhænge. Samtidig 

havde vi alle erfaring med at samarbejde som områdele-

dergruppe. Jeg troede, vi havde en fælles forståelse af vores 

opgave og roller,” fortæller Ole Ibsen. 

Alligevel er der noget, som ikke fungerer. Forventninger, der 

ikke bliver afstemt. Nogle er usikre på områdechefens intenti-

oner og rolle. Uden at det bliver sagt direkte.  
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Internt i ledergruppen opstår der også mislyde. Gruppen, der 

betragter sig selv som godt sammentømret med et smidigt 

samarbejde på tværs, knækker efter få måneder over på mid-

ten med skolelederne på den ene side og dagtilbudsledere på 

den anden.  

Døve ører og egne sandheder
Erkendelsen af, at dialogen er gået helt i hårdknude, gør, at 

ledelseskonsulent Bente Strøier bliver bedt om at hjælpe 

gruppen videre. Sammen med områdechefen skitserer hun 

en overordnet plan og begynder arbejdet med at interviewe 

alle lederne individuelt for at få deres oplevelse af forløbet. 

Udsagn fra interviewene bliver fremlagt på et møde med hele 

ledergruppen og Ole Ibsen. For skoleleder på Ellevangskolen 

Lisanette Qvortrup er mødet en øjenåbner.

”Det var en kæmpe overraskelse, hvor mange perspektiver 

der var i spil. Ingen havde set det komme - vi var fra begyn-

delsen sikre på, at alle havde samme oplevelse og perspektiv. 

Men gruppen var blevet splittet i en grad, som ingen havde 

troet muligt. Det hele var meget følelsesladet,” siger Lisanette 

Qvortrup. 

Præsentationen gør det åbenlyst, at alle bærer et ansvar for, at 

dialogen er endt i grøften. 

”Vi var røget ud i nogle positioner, hvor alt blev tolket sort/

hvidt, og det kan ingen bruge konstruktivt. Vi var blevet hvert 

sit lukkede og selvrefererende system, der kun så egne sand-

heder. Der var ingen, der reelt gik i dialog,” fortæller Lisanette 

Qvortrup.

Dagtilbudsleder i Lystrup-Elsted Dagtilbud Bente Jonsen 

genkender billedet.

”Vi havde ikke bedt om en ny leder, så vi var døve, når Ole 

forsøgte at være tydelig om sine intentioner. Vi lyttede ikke, 

vi var ikke nærværende. Vi havde nok i os selv og hver vores 

butik,” siger Bente Jonsen.

Tryg ramme for dialog
Den fælles erkendelse af, at perspektiverne er mere nuance-

ret, end gruppen har forestillet sig, bliver et vendepunkt. Da 

dagtilbudsledere og skoleledere bliver bedt om parvis at give 

et bud på, hvad de ønsker sig af samarbejdet, kommer der 

bevægelse i den bræmme af is, der i måneder har fastfrossen 

dialogen mellem parterne. Ledelseskonsulent Bente Strøier 

oplever, at gruppen åbner op.

”Da vi sætter en tryg og tydelig ramme om det fælles arbejde, 

vil lederne rigtigt gerne spille ind. Jeg oplever en åbenhed og 

vilje til at ville lykkes. Samtidig er Ole meget modig og ærlig, 

i og med han åbent melder ud, at han mægtigt gerne vil være 

en god leder, men at han har brug for hjælp fra gruppen til at 

blive det,” siger Bente Strøier.

Tydelige intentioner 
Samarbejdet og brændte relationer bliver ikke fikset fra den 

ene dag til den anden. Med fokus på sammenhængskraft, 

den fælles opgave som områdeledergruppe og samarbejdet 

for at nå fælles mål, finder gruppen skridt for skridt et fælles 

fundament. Dialoger bliver taget i fællesskab og mellem Ole 

og de enkelte ledere. 

”Det var dødubehageligt, men det førte noget meget kon-

struktivt med sig. I dag har vi fælles mål for vores arbejde 

og en tæt koordinering om, hvordan vi når dem. Der er en 

grundlæggende tillid, gode relationer og en klar strategi for, 

hvordan vi kommer videre. Vi er ikke færdige endnu, der kan 

altid bygges ovenpå, men vi er kommet rigtig langt,” siger Ole 

Ibsen og fortsætter:

”Jeg har lært, at man som gammel leder i nyt regi skal være 

tydelig om sine intentioner. Jeg skulle være langt mere eks-

plicit, end jeg troede. Samtidig undervurderede jeg behovet 

for at opbygge relationer. Det har været vildt vigtigt at afsætte 

tiden til at lære hinanden bedre at kende,” siger Ole Ibsen. 

Medløb og følgeskab 
Hos Lisanette Qvortrup har forløbet givet masser af læring. 

Også om hendes eget lederskab.

 

”I dag understøtter Ole langt bedre som leder. Det er et 

vigtigt element i den læring, vi har taget med os, for hvordan 

spiller man sin leder god? Vi er alle forpligtet på at være med-

skabende på god ledelse, for har du som leder ikke medløb 

og følgeskab, kan du ikke ret meget. Det gælder for ethvert 

lederskab. Det kræver at alle går konstruktivt og kvalificeret 

ind i samarbejdet.” 

Det samme gælder Bente Jonsen, der efterfølgende har haft 

svært ved at forstå, hvorfor situationen blev så højspændt.

 

”At lære at lytte er det bedste råd vi kan give os selv. Ofte er vi 

alt for hurtige på aftrækkeren og dømmer nogen ude i stedet 

for at lytte efter, hvad der egentligt bliver sagt,” siger Bente 

Jonsen og fortsætter:

”Processen har gjort os mere nysgerrige på hinanden og 

givet en mere åben dialog om, hvad vi skal være fælles om på 

tværs af skole og dagtilbud. Samtidig har vi fået større respekt 

for hinanden, og det tror jeg ikke forsvinder igen – vores fæl-

les fundament stikker dybt nu. I dag siger vi, når det er svært 

og beder om hjælp, for vi er sammen om opgaven.”  



Inge Pedersen, skoleleder, Mårslet Skole, og Charlotte Siewartz Nielsen, lærer, Mårslet Skole

TIP TIL NYE LEDERE: 
VÆR TYDELIG OM DEN 
FÆLLES OPGAVE
EN NY LEDER VIL ALTID VÆRE EN FORSTYRRELSE. DET SIGER LEDELSESKONSULENT BENTE STRØIER, DER OPFOR-

DRER TIL AT BRUGE KRÆFTER PÅ TYDELIG FORVENTNINGSAFSTEMNING, NÅR MEDARBEJDERE OG LEDERE SKAL 

FINDE HINANDEN I ET NYT SAMARBEJDE. 

Lederskift i Børn og Unge er ikke ukendte. Både medarbejdere 

og ledere oplever med mellemrum, at et nyt ansigt indtager 

lederposten. 

”At få ny leder vil altid være en forstyrrelse. I stedet for at blive 

bekymret, bør man som medarbejdergruppe se de mulighe-

der, det giver, for at lære noget om gruppen og blive dygtigere 

sammen,” siger Bente Strøier.

Derfor er det også vigtigt, at man er opmærksom dels på 

gruppedynamikken, dels på den opgave, som gruppen skal 

løse sammen.

”Det er enormt vigtigt, at man er tydelig på den fælles opga-

ve, hvad det betyder for vores samarbejde og de forskellige 

roller, vi har. Samtidig skal man have øje for gruppedynamik-

ken, for det er mennesker, der løser den fælles opgave, og vi 

reagerer altid, når der bliver rokket ved de konstellationer, vi 

kender,” siger Bente Strøier.   

I stedet for at springe det svære over, bør vi omfavne det. 

”Hvis ikke man tager de svære samtaler, er der masser af po-

tentiale, man ikke får udlevet i gruppen. Det er afgørende, at 

vi tør rammesætte, hvordan vi fungerer som gruppe og sam-

arbejder med hinanden,” mener Bente Strøier og fortsætter:

”Jo tydeligere vi er på forventninger og intentioner, jo nemme-

re kan vi justere vores adfærd i samarbejdet. Det kræver en 

åben og tillidsfuld dialog, hvor både medarbejdere og leder 

tager ansvar for opgaven. For medløb og følgeskab fungerer 

kun, hvis vi ser opgaven som fælles.” 

Den nye områdeledergruppe i Grenåvej Vest med nye lederkolleger fra Område Skanderborgvej: dagtilbudsleder Connie Sørensen fra Viby Dag-
tilbud, skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby Skole, skoleleder Dorthe Kjærulff fra Vestergårdsskolen og dagtilbudsleder Jan Fisker fra Vestergård 
Dagtilbud.  



GRENÅVEJ VEST
OMRÅDE

DNA

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

Vores område rummer alt fra områder med 
’ghettoer’ til områder med gyllemarker. 
Med andre ord er vores kendetegn, at vi i 
Område Grenåvej Vest har komplekse og 
forskellige forhold. Selvom vi på mange 
områder er forskellige, får vi sammen 
områdesamarbejdet til at give mening – 
vi bruger vores forskelle konstruktivt og 
supplerer hinanden godt. Sammen tør vi 
udfordre praksis og tænke nyt. Vi er udvik-
lingsorienterede og stræber hele tiden efter 
at finde mening, blive dygtigere og skabe 
bedre sammenhæng mellem vores tilbud i 
et 0-18 års perspektiv. 

Vores samarbejde i ledergruppen er ken-
tegnet ved gensidig respekt. Der er plads til 
uenigheder – for når vi er uenige, er det om 
sagen. Vi ved, at alle i Område Grenåvej Vest 
vil børnene og de unge det bedste. Vores 
områdechef er dygtig til at bruge ledergrup-
pens forskelligheder og potentialer til fulde. 
Selvom der har været derouter, er vi sammen 
kommet tilbage på et godt, fælles og kon-
struktivt spor. 

JENS MATHIASEN
SKOLELEDER, 

SKOLERNE I ELEV OG HÅRUP

Områdets diversitet er en styrke for vores 
områdesamarbejde. Vi lærer af hinandens 
forskellige tilgange og har en åben dialog 
på tværs af fagligheder og kulturer. Vores 
OmrådeMED repræsenterer vores forskel-
lighed, og vores forskellige positioner bi-
drager til at styrke sammenhængen – både 
oppefra, nedefra og på tværs. 

Ledere såvel som medarbejdere er i Om-
rådeMED med til at sætte dagsordener, 
der sætter fokus på ting, der udfordrer på 
tværs. Helt konkret arbejder vi lige nu med 
at sætte fokus på vold og trusler og skabe 
en bedre og mere åben kultur omkring 
dette. Vi er fælles om, at område Grenåvej 
Vest er en god arbejdsplads for alle. 

TORBEN JUUL SCHOU 

NÆSTFORMAND I OMRÅDE-

MED OG LÆRER, 

VIRUPSKOLEN

Fællesskab, følgeskab og medlemskab er de 
ord, der beskriver vores område bedst. Vi 
bruger og inspirerer hinanden og deler ud af 
det, vi kan, til hinanden og andre. Det gælder 
både ledere og medarbejdere, der sammen 
skaber følgeskab og giver plads til nye måder 
at arbejde sammen på. Vores stærke fælles-
skaber betyder også, at vi gør vores ypperste 
for at rumme alle børn og unge – også dem, 
der har særlige behov. Blandt andet har vi 
fokus på at skabe inkluderende lærings-
miljøer både i dagtilbud og skoler og bedre 
overgange mellem vores tilbud. 

Vi er et mangfoldigt område, og vores 
lokaldistrikter dækker både by og land. Det 
betyder, at der er stor forskel på de forældre 
og børn, vi møder i hverdagen. Selvom vi 
er forskellige, går vi i en fælles retning. Vi 
er også et område i udvikling – både fagligt 
og geografisk, når vi med den kommende 
bydel Nye byder velkommen til tusindvis af 
nye borgere. De nye tanker og visioner, vi 
sammen har for områdets nye bydel, gavner 
os alle. 

BIRTE GRØNBÆK 

AFGÅENDE 

DAGTILBUDSLEDER, 

HÅRUP-ELEV DAGTILBUD



SKILSMISSEGRUPPER SKABER 
STÆRKE FÆLLESSKABER 
NÆSTEN HALVDELEN AF ALLE ÆGTESKABER I DANMARK ENDER MED SKILSMISSE. DET TAGER IKKE KUN 

HÅRDT PÅ DE VOKSNE. NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN, PÅVIRKER DET OGSÅ BØRNENE. I FLERE 

ÅR HAR VIRUPSKOLEN OG SUNDHEDSPLEJEN NORD DERFOR SAMARBEJDET OM AT AFHOLDE SKILSMISSE-

GRUPPER, HVOR BØRNENE KAN SNAKKE BÅDE MED VOKSNE OG HINANDEN OM LIVET SOM SKILSMISSE-

BARN. DET GAVNER BÅDE BØRNENES FØLELSESLIV OG FAGLIGHED, LYDER ERFARINGERNE. 
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For fire år siden ændrede 10-årige Maria Grauengård 

Hallbergs liv sig drastisk. Den 22. december fortalte hendes 

forældre, at de skulle skilles. Skilsmissen betød ikke kun 

en juleaften, hvor Marias far pludselig manglede omkring 

juletræet. Den betød også en masse nye tanker, bekymringer 

og følelser, som var svære at tale om. Derfor var Maria og 

hendes forældre hurtige til at takke ja, da Virupskolen tilbød 

hende at starte i en samtalegruppe med andre skilsmisse-

børn fra hendes årgang. 

”I skilsmissegruppen er der andre, der forstår, hvordan man 

har det, og man får talt om nogle andre ting, end når man 

snakker med sine veninder. Man er pludselig ikke så alene 

med sine følelser, fordi man ser, hvor mange andre der også 

har forældre, der er skilt og synes, det er svært,” siger Maria 

Grauengård Hallberg. 

Fællesskab gør forskellen 
”Det er hele tiden fællesskabet og dialogen mellem børnene, 

der er i fokus. Derfor lægger vi stor vægt på at sammensæt-

te en gruppe, hvor børnene profiterer af hinanden. Vi skaber 

rammerne og adgangen til et nyt netværk, hvor børnene 

kan åbne op om de ting, der er svære, når mor og far går fra 

hinanden,” fortæller AKT-lærer Annette Guldbrandsen. 

Hun og sundhedsplejersken Pia Felding er ildsjælene bag 

skilsmissegrupperne på Virupskolen. Ifølge dem er det 

kombinationen af deres forskellige fagligheder, der er hem-

meligheden bag succesen med skolens skilsmissegrupper, 

der hvert skoleår oplever stor efterspørgsel fra både børn og 

forældre. Som AKT-lærer har Annette de gode relationer til 

børnene, der skaber tryghed og en viden, der sikrer den rig-

tige sammensætning i grupperne. Som sundhedsplejerske 

har Pia et helhedssyn på både barnets psykiske og fysiske 

sundhed. 

Sammen giver det flere perspektiver på børnenes trivsel 

og sikrer, at de får stillet de rigtige spørgsmål, som giver 

børnene mulighed for at reflektere og dermed få en ny 

forståelse af egen situation. En forståelse, der yderligere 

forstærkes i samspillet med de andre børn i gruppen. 

Som et barn i en gruppe engang sagde: ”Vi låner ord af 

hinanden.” 

En tidlig indsats   
Børn reagerer forskelligt, når mor og far går hver til sit. 

Nogle lukker i som østers, mens andre bliver vrede. Fælles 

for dem er, at skilsmissen påvirker deres selvværd og humør 

– og det kan blandt andet mærkes i undervisningen. 

AKT-lærer Annette Guldbrandsen og elev Maria Grauengård Hallberg. 
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”Skilsmisser gør ofte børnene utrygge og påvirker deres 

selvværd. Det fjerner fokus fra undervisningen. Lærerne 

oplever, at eleverne bliver mere aktive i undervisningen, får 

selvtilliden tilbage og er gladere, når de har været igennem 

forløbet,” forklarer Anette Guldbrandsen.

”Skilsmissegrupperne er en tidlig og forebyggende indsats, 

der giver børnene indsigt og redskaber, når livet er svært. 

Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at give plads til 

grønne og gule indsatser som denne og ikke først sætter 

ind, når bekymringen har bevæget sig hen i det røde felt. Vi 

skaber en kultur, hvor børnene tør være åbne omkring, hvor-

dan de har det – både overfor hinanden og de voksne,” siger 

Rikke Bossen, der er leder af Sundhedsplejen Nord.  

Lige nu er skilsmissegrupperne på Virupskolen for elever på 

mellemtrinnet, men der er perspektiver i at starte indsat-

sen endnu tidligere, mener skoleleder Helle Mølgaard, der 

blandt andet har dialog med det lokale dagtilbud om et 

samarbejde om netop dette. Her er børnene for små til selv 

at sætte ord på deres følelser. Derfor er det i stedet forældre-

ne, der har gavn af råd, dialog og vejledning, når ægteskabet 

går i stykker, og børnene er små. 

”Når forældre går fra hinanden, er vi nogle af de første, der 

får det at vide. Skolen spiller en stor rolle i familiernes liv, 

og derfor bærer vi også et stort ansvar. I område Grenåvej 

Vest er vi optaget af, hvordan vi forvalter vores ansvar, så det 

gavner børnene mest muligt. Derfor er der stort potentiale 

i at informere og støtte med vores viden og kompetencer i 

et forældreperspektiv allerede i dagtilbuddet eller indskolin-

gen,” siger Helle Mølgaard. 

Lille indsats - stor gevinst 
I dag er Maria Grauengård Hallberg fyldt 14 år. Selvom det 

er flere år siden, hun og hendes kammerater gik i skilsmis-

segruppe sammen, er det stadig hinanden, de tyr til, når 

livet som skilsmissebarn er svært. Nu er det glade børn, 

Annette Guldbrandsen møder på gangene og i klasseværel-

serne: 

”En skilsmisse er en enorm omvæltning for børnene, og 

derfor er der en stor gruppe, der er sårbare og har behov 

for støtte. Skilsmissegrupperne giver mening, for de rykker 

virkelig ved børnene både personligt og fagligt. Det er en 

lille indsats med en kæmpestor gevinst,” siger Annette 

Guldbrandsen og fortsætter: 

”Jeg har været lærer i 18 år. I de atten år er det skilsmisse-

grupperne, der har givet mest mening - for jeg kan se, det 

gør en forskel for hvert eneste barn, der deltager.” 

 

Fakta om 
skilsmissegrupper 
på Virupskolen  

Grupperne består af en AKT-lærer, en sund-

hedsplejerske og seks elever fra mellemtrinnet, 

der sættes sammen på tværs af alder, køn og 

erfaringer. Forløbet strækker sig over otte gange 

og bygger på et koncept, der er udviklet af de 

aarhusianske sundhedsplejersker Pia Felding 

og Lotte Lahn i samarbejde med Ungdommens 

Røde Kors. Konceptet bygger på praktiske øvel-

ser, der gør den svære dialog om forældrenes 

skilsmisse konkret. Blandt andet skal børnene 

udpege, hvor i kroppen de svære følelser sidder. 

Hver gang gruppen samles, får børnene gode 

råd og små øvelser, de tager med sig hjem og 

kan dele den følgende gang. Den ottende gang 

deltager børnenes forældre som en afslutning 

på forløbet.  

Hvis du mangler hjælp til at starte en skilsmis-

segruppe op på din skole, er du velkommen til 

at kontakte Virupskolen (vir@mbu.aarhus.dk), 

Annette Guldbrandsen (gao@aarhus.dk) eller 

Pia Felding (psfe@aarhus.dk)  
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SKOLEN SKAL VÆRE BØRNEPARAT 
PÅ TO ÅR HAR GRENÅVEJ VEST HALVERET ANTALLET AF SKOLEUDSÆTTELSER FRA 10 TIL KNAP FEM PRO-

CENT. BAG DET FLOTTE RESULTAT GEMMER DER SIG EN KULTURFORANDRING, DER BÅDE HAR ÆNDRET 

LEDERNES OG MEDARBEJDERNES SYN PÅ DET AT VÆRE SKOLEPARAT.

Hvordan ændrer man på en kultur og en pædagogisk prak-

sis, som giver mening for både børn og voksne? Det spørgs-

mål måtte lederne i område Grenåvej Vest stille sig selv, da 

områdechefen for to år siden kom med en klar bestilling. 

Antallet af skoleudsættelser i området skulle nedbringes fra 

ti procent til under det halve. 

Fælles mindset er svaret 
For områdets ledere var svaret på spørgsmålet at skifte per-

spektiv. På tværs af dagtilbud og skoler var målet at skabe 

et fælles mindset: Det er ikke børnene, der skal være klar til 

skolen. Det er skolen, der skal være parat til børnene. 

”Tidligere var der en tendens til, at vi hellere gav barnet et 

ekstra år i børnehaven end at sende det i skole. Det gjorde 

vi ud fra en professionel omsorg for barnet. Samtidig påtog 

pædagogerne sig et stort ansvar for, at børnene var klar til 

at komme i skole. Nu har vi tillid til, at skolen er klar til at 

møde børnene,” fortæller Bente Jonsen, der er dagtilbudsle-

der i Lystrup- Elsted Dagtilbud. 

Denne opfattelse deler Mette Søberg, der er skoleleder på 

Elsted Skole, og ligesom Lystrups Skoles ledelse og indsko-

ling arbejder tæt sammen med dagtilbuddet. Hun peger på, 

hvor vigtigt det er, at man i et område har en fælles tilgang 

til at løse en opgave. 

”Vi kom med hvert vores sæt regler i baglommen, men det 

er ikke hensigtsmæssigt, hvis forældrene oplever, at der er 

store forskelle fra skole til skole. Vi ligger tæt opad Lystrup 

Skole og deler distriktets børn. Derfor er det vigtigt at vi på 

både Lystrup Skole og Elsted Skole, at vi har et fælles syn på 

skoleparathed,” siger hun. 

Styrket samarbejde gør en forskel 
Selvom områdets nye syn på skoleparathed ikke har ført til 

store ændringer i den pædagogiske praksis, har det derimod 

styrket det lokale samarbejde mellem skole og dagtilbud. 

Dagtilbuddets pædagogiske ledere deler hyppigt og syste-

matisk deres viden med områdets skoler og forældre. Det 

forklarer Lisbeth Skjellerup, der er pædagogisk leder i Elsted 

Børnehus:

Skolestartere fra Elsted Skole. 
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”Vi kan ikke forcere barnets udvikling, men vi kan styrke 

samarbejdet med de respektive skoler og med forældrene. 

Vi er blevet bedre til at henvende os til skolerne, hvis vi har 

en bekymring for et barn, og vi gør det tidligt-  helt op til et 

år før skolestart, så vi i fællesskab kan vurdere, hvordan vi 

bedst hjælper barnet.”  

Forud for skolestart inviterer skolerne og dagtilbuddet også 

forældrene til informationsmøder, hvor de synliggør, at der 

er en tydelig sammenhæng mellem børnehave og skole. 

De pædagogiske ledere fortæller forældrene, hvordan de 

i børnehaven arbejder på at gøre børnene selvhjulpne, og 

hvordan forældrene kan støtte op om barnets udvikling 

derhjemme. 

”Forældrene har taget godt imod vores budskab om, at vi 

skal hjælpe hinanden, og at de også har et ansvar for at gå 

hjem og øve med deres barn. Hvis vi har et fokuspunkt, 

der handler om, at børnene skal lære at række hånden op, 

har vi givet forældrene nogle konkrete læringspunkter, som 

de kan arbejde videre med derhjemme,” fortsætter Lisbeth 

Skjellerup.

På Lystrup- og Elsted Skole betyder skoleparathed, at lærer-

ne ser på de ressourcer, barnet allerede har – og ikke dem, 

de mangler. De bruger de tips og tricks, som de modtager 

fra børnehaven til at forberede sig på børnene. Samtidig har 

skolerne økonomisk prioriteret at afsætte ekstra pædago-

giske ressourcer til at hjælpe børnene, når de starter på 

skolen. 

”Med det rigtige antal hænder er der mulighed for at tage 

børnene ud i små grupper og give dem den hjælp og den 

sprogtræning, de behøver. Det gør, at der ikke fra start 

opstår unødvendige uligheder børnene i mellem,” fortæller 

Mette Purup, der er indskolingsleder på Elsted Skole.

Tidlig dialog giver forældre ro i maven
Områdets forældre har også skullet vænne sig til, at et eks-

tra år i børnehaven ikke nødvendigvis er en valgmulighed. 

Først skabte det en nærmest vacuumlignende tilstand hos 

nogle af forældrene, men igennem en tæt og tidlig dialog er 

tomrummet blevet erstattet med ro i maven.

 

”Flere forældre havde den opfattelse, at hvis alt andet 

glippede kunne deres barn altid vente et år med at komme 

i skole. Da vi indskrænkede denne mulighed, skabte det 

naturligvis bekymring. Kan mit barn klare sig på en stor 

skole med mange andre børn? Vil der være tid nok til mit 

barn? Det var spørgsmål som disse, vi blev mødt med - og 

som vi bruger vores dialogmøder til at tage hånd om,” 

fortæller Mette Søberg og Bente Jonsen og tilføjer, at på 

dialogmøderne deltager repræsentanter fra begge skoler og 

børnehaven. Fokus er at give forældrene et så nuanceret og 

præcist billede af den pædagogiske praksis på skolerne og i 

dagtilbuddet.

”Det er vores opgave at sørge for, at forældrene får et nu-

anceret billede af, hvad det vil sige at gå i skole i dag, så de 

ikke sender deres børn i skole med en dyb bekymring. Sam-

tidig fortæller vi dem, at et ekstra år i børnehaven ikke er lig 

med et afslapningsår. Tværtimod er det et år, hvor barnet 

arbejder med det, der er svært ud fra en konkret handleplan. 

Det kommer nogle gange bag på forældrene,” slutter de. 

Skolerne i Lystrup og Elsted planlægger sammen med 

dagtilbuddet at evaluere den nyeste gruppe skolestartere i 

oktober.

Skolestartere fra Elsted Skole. 



Grenåvej Vest er et område med stærke lokaldistrikter, og det 

lokale samarbejde mellem dagtilbud, skoler og klubber er 

meget tæt. Derfor er der et godt fundament for samarbejdet 

omkring barnet og familierne. Et sådant samarbejde kræver 

en tydelig fælles retning og et tværfagligt mindset – og det har 

mange ledere og medarbejdere i Grenåvej Vest. På tværs af 

området møder vi et stærkt børnesyn og en vilje til at rumme 

alle børn i de små lokalsamfund. Det viser en stor villighed og 

åbenhed til at gå nye veje og give alle børn en mulighed for at 

være en del af det lokale fællesskab. 

Det tværfaglige mindset betyder, at vi ofte inviteres ind i sam-

arbejdet – ikke kun, når vi skal, men når det giver mening. Her 

oplever vi en nysgerrighed på hinandens fagligheder, og hvad 

vi hver især kan bidrage med for det enkelte barn eller familie. 

Den inviterende tilgang betyder, at vi opbygger et fælles meto-

desæt, der skaber lærende fællesskaber på tværs. 

Jeg oplever Grenåvej Vest som et område, der gerne vil være 

med til at udvikle samarbejdet på tværs. Her er fokus på den 

relationelle koordinering, så det er naturligt at arbejde sam-

men, når der opstår en udfordring, der skal løses.

THERESA KEPP, AFDELINGSLEDER, DAGRÅDGIVNINGEN PÅ 
FAMILIECENTRET 

Ledere og medarbejdere i Grenåvej Vest er fagligt orienterede 

og ser løsninger. De både inviterer og lader sig invitere ind i 

opgaveløsningen – og det er uanset, om det gælder det enkel-

te barn eller en fælles udfordring. Jeg oplever, at den gensidige 

dialog og lydhørhed mellem PPR og området gør en forskel. I 

både dagtilbud og skoler er der en villighed til at arbejde med 

alternative og utraditionelle løsninger, så der bliver plads til 

alle områdets børn og unge. 

 

Det karakteriserer vores samarbejde, at vi udnytter de 

samarbejdsplatforme, vi har, bedst muligt til at lave et stærkt 

fællesskab. Vi har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører 

sig både på tværs og i de enkelte tilbud, ligesom vi laver lø-

bende samarbejdsaftaler med både skoler og dagtilbud, hvor 

vi samstemmer, hvad det er for nogle indsatser, vi skal have 

særligt fokus på. 

 

Ledergruppen er kendetegnet ved at være forskellig – og re-

spekten og rummeligheden for denne forskellighed. De løser 

udfordringer i et 0-18 års perspektiv og er nysgerrige på, hvor-

dan de kan skabe fælles løsninger på tværs af aldersgrupper. 

Sammen ser de styrken i at være et samlet område og bruger 

hinandens ressourcer og kompetencer på tværs.  

HANNE DE PLACE, TEAMLEDER, PPR NORD 

OMRÅDE GRENÅVEJ VEST

SET MED ANDRE ØJNE


