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SØDALSKOLEN
SAMARBEJDER OM
BØRNS FØLELSER
Sødalskolen har modtaget
50.000 kroner fra SMUKfonden til mere samarbejde mellem skole og hjem
om børnenes følelsesmæssige udvikling. Det nye

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

samarbejde blev torsdag indviet af rådmand
Thomas Medom til stor
begejstring for både børn
og voksne.

Med de 50.000 kroner, Sødalskolen har
fået af SMUKfonden, kan skolen nu indlede et utraditionelt samarbejde mellem
lærere, pædagoger og forældre, der skal
hjælpe skolens elever i 0. klasse med at
blive bedre til at udtrykke og håndtere
deres følelser.
Læs videre på næste side

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
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2 FACE:IT

”Vi oplever, at børn bliver mindre og
mindre klædt på til at håndtere deres
følelser. Når der er noget, de ikke kan,
bliver de meget hurtigt overvældede af
eksempelvis vrede eller opgivelse og har
svært ved at styre disse følelser,” fortæller
Carsten Møller, der er terapeut og lærer
på Sødalskolen.
Sammen med kunstneren Niels Rahbæk
har han udviklet et pædagogisk og terapeutisk materiale ved navn ’Bo Boxen’,
der blandt andet består af FACE:IT, en
metalplade med flytbare magneter, så der
kan laves forskellige ansigtsudtryk, og en
såkaldt humørmåler, der kan bruges til
samtaler med barnet om forskellige følelser og stemninger.
Projektet blev indledt tirsdag den 28.
august, hvor forældrene fik præsenteret

projektet. Her fik de mulighed for selv at
prøve kræfter med FACE:IT ved at vise,
hvilke følelser de som forældre har oplevet i forbindelse med deres børns skolestart. Det var blandet glæde, nysgerrighed
og bekymring.
Om torsdagen kom rådmand for Børn og
Unge Thomas Medom ind i klasserne med
en sækkevogn med to store pakker på.
Børnene blev meget begejstrede, da de
fik udleveret et eksemplar af ’Bo Boxen’,
som de låner med hjem hele skoleåret.
Materialet består udover FACE:IT af et
spejl samt en illustreret børnebog, som
også er en vejledning til de voksne i brugen af materialet.
På skolen vil der i den kommende tid
være undervisningsforløb med 0. klas-

serne, hvor der bliver arbejdet intenst
med at udtrykke følelser og sætte ord på
disse. Der vil også være fokus på andres
menneskers følelser for at styrke børnenes
empati. Desuden tilbyder skolen forældre
og barn kurser i at anvende materialet
derhjemme.
FACE:IT bruges på mange skoler og institutioner i hele landet. Det nye er, at
Sødalskolen nu samarbejder mere målrettet med forældrene i arbejdet med
styrkelse af børnenes følelsesmæssige
udvikling med et fælles redskab og referenceramme.
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3 SPAREFORSLAG

OPDATERING OM BESPARELSER
I BØRN OG UNGE
Kære medarbejdere og
ledere i Børn og Unge
Jeg vil gerne give en kort status på processen omkring de forestående besparelser i Børn og Unge. Mange af jer har
haft lejlighed til at drøfte situationen på
personale- eller MED-møder og selvfølgelig også mere uformelt med hinanden.
Mit håb er, at det ikke blot har været
spild af tid. Spareforslagene er fortsat i
offentlig høring og herefter begynder de
politiske forhandlinger, som ventes afsluttet med budgetforlig 21. september.
Se nærmere om tidsplanen og processen
her på siden.

Vi kender selvsagt ikke udfaldet af de
kommende politiske forhandlinger, og vi
er endnu i høringsperioden. Derfor kender
vi heller ikke det præcise budget, Børn og
Unge står med de kommende år. Det kan
give en forståelig uvished og usikkerhed,
som vi i fællesskab må håndtere bedst
muligt. Det må vi i en erkendelse af, at
det også er et vilkår ved at være ansat i
en politisk ledet organisation. Jeg vil i den
forbindelse opfordre medarbejdere, ledere
og tillidsvalgte til at spørge nysgerrigt ind,
så vi i fællesskab arbejder mod, at misforståelser vokser til myter.
Vi ved dog, at uanset udfaldet af de
kommende politiske forhandlinger, så er

der fortsat børn, unge og forældre, som
hver dag bruger vores dagtilbud, skoler,
fritidstilbud og alle vores andre tilbud i
stor tillid til den fælles og professionelle
indsats, vi gør for dem. De er vores kerneopgave, og kerneopgaven er at løfte
deres trivsel, læring og udvikling efter
vores bedste evne.
Som sagt: I kan orientere jer nærmere om
datoer og frister her på siden. Vi vil selvfølgelig også kommunikere så hurtigt og
så præcist som muligt, så snart der er nyt.
Med venlig hilsen
Søren Aakjær, konstitueret direktør,
Børn og Unge

Siden seneste BU Nyt er sket det, at de
politiske partier har konkluderet, at der
ikke er politisk opbakning til det fremlagte forslag om ændrede skoledistrikter.
Forslaget kommer derfor ikke til at være
en del af grundlaget for budgetforhandlingerne. Direktørgruppen blev bedt om
at fremlægge alternative forslag til besparelser på børne- og ungeområdet for 93
mio. kr. mod hidtil 109 mio. kr. De fem
alternative forslag til besparelser indebærer blandt andet en rammebesparelse på
skolerne, administrative besparelser og
effektiviseringer på ejendomsdrift. Forslagene kan ses i sin helhed på www.aarhus.
dk, hvor man også kan se de foreløbigt
indkomne høringssvar.

Den videre politiske behandling af
direktørgruppens forslag:

16. september kl. 12

17.-21. september

11. oktober

1. januar 2019

Frist for indsendelse af
høringssvar for nye forslag
på Børn og Unges område

Budgetforhandlinger

Anden behandling af
budget 2019-22 i byrådet
(endelig vedtagelse)

Budgettet træder i kraft
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4 KURSER + KORT NYT

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

Kursus

Startdato

Tilmelding

Nyt hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - Hold 20
1-dags kursus for ledere og lederteams, hvor man får indsigt i processen med
sygefraværsopfølgning og afsked på baggrund af sygefravær.

28. november

20. november

Nyt hold

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 18
1-dags kursus for ledere, hvor formelle og materielle forhold i forbindelse med
tjenstlige forløb og afsked vil blive gennemgået.

23. november

9. november

Nyt hold

Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum” - Hold 11
Kursus for arbejdsmiljøgrupper (både ledelses- og arbejdsmiljørepræsentant), hvor man får en
introduktion til ”Forandringens fire rum” som metode til systematisk arbejde med udvalgte temaer
i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

2. november

19. oktober

BØRN OG UNGE NOMINERET
TIL BYGHERREPRISEN 2018
Børn og Unge er er med i
opløbet om at vinde Boligfondens Kubens Bygherrepris
2018. Prisen hædrer bygherreorganisationer, der med
gode visioner, strategier og
processer formår at skabe
byggeri, som flytter grænser
– både i forhold til at udfordre dogmer, men også skaber
værdi for brugerne og det
omkringliggende samfund.
De tre nominerede er ud over Aarhus Kommune, Realdania By og Byg samt konsortiet
ATP Ejendomme, Industriens Pension og
ATP. I år har rekordmange kandidater deltaget i konkurrencen om at blive nomineret
til Bygherreprisen 2018. Blandt 19 stærke
bygherrer og deres projekter har bedømmelseskomiteen nu udvalgt tre forskellige
nominerede ud fra grad af nytænkning,
værdiskabelse og i hvor høj grad der er sat
et bygherreaftryk. De nominerede kandidater til Bygherreprisen 2018 er følgende:

• ATP Ejendomme, Pension Danmark og
PFA Ejendomme for opførelse af Axel
Towers i centrum af København.
• Realdania By & Byg for opførelse af
BLOX på Bryghusgrunden ved
Københavns Havn
• Aarhus Kommune for opførelsen af
Frederiksbjerg Skole midt i Aarhus

Det er Boligfonden Kuben, som sammen
med Bygherreforeningen uddeler den
prestigefyldte pris, hvor vinderen findes 9.
november i København.
Prisen blev senest uddelt i 2016, hvor Region Sjælland vandt for opførelsen af Nyt
Psykiatrisygehus i Slagelse.
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AARHUSIANSKE
PÆDAGOGER SKAL
PÅ EFTERUDDANNELSE I RUMÆNIEN
Før sommerferien var lederne
fra Midtbyens Dagtilbud på
studiebesøg i Bukarest. Her
blev det synligt for dem, hvor
stor læring der er i at formidle
deres egne grundværdier og
pædagogik til andre, der tænker anderledes. Derfor skal pædagogerne nu på efteruddannelse i rumænske vuggestuer.

Mange har set frygtelige billeder af forholdene på de rumænske børnehjem – inklusiv
Claus Beyer Iversen fra VIA University College, der i 2010 startede et udviklingsprojekt
i samarbejde med Bukarest Kommune.
Sammen har de etableret 7 institutioner i
lokaler fra tidligere børnehjem. Søren Milling, der er pædagogisk leder i Midtbyens
Dagtilbud, har de sidste år været med til at
indrette de nye vuggestuer med udgangspunkt i den danske pædagogiks værdier.
I maj tog han så sine kolleger med for at
give dem et indblik i, hvad han havde talt så
meget og engageret om.

”Farver, indretning, æstetik betyder meget
for den måde, vi handler på. At se barnet
og skabe balance mellem dets individuelle udvikling og evnen til at kunne indgå
i fællesskaber er en selvfølge i dansk og
skandinavisk pædagogik. Med mange års
diktatur bag sig er der langt til et lignende
menneskesyn og pædagogisk snitflade i
Rumænien, som stadig ser ro, regelmæssighed og renlighed som udgangspunkt for
pædagogik og opdragelse,” fortæller Søren
Milling.
Studieturen har styrket kontakterne til Rumænien og givet eftertanke til en ny måde
at tænke de danske pædagogers kompetenceudvikling på.
”Vi er ikke i tvivl om, at selv den mest garvede pædagog ved et ophold i et østeuropæisk land vil kunne få rigtig meget ud af
at skulle formidle, forklare og forsvare sit
pædagogiske grundlag,” pointerer Søren
Milling og fortæller, at ingen i lederteamet
er i tvivl om, at det udelukkende vil have en
positiv effekt på pædagogen og de rumænske institutioner – men også på børnene
herhjemme i egne afdelinger. Midtbyens
Dagtilbud sender i første omgang et såkaldt
pionérhold afsted som ambassadører for
dansk pædagogik og for at afdække, om
studieopholdet giver mening.
Klik her for at læse mere om projektet
(link)
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RÅDMAND HILSER
KORTERE SKOLEDAG
VELKOMMEN
Regeringen har netop fremlagt et nyt folkeskoleudspil,
som blandt andet øger skolernes muligheder for at afkorte
skoledagen med et par lektioner om ugen. I Aarhus hilser
Thomas Medom, rådmand for
Børn og Unge, den del af folkeskoleudspillet velkommen.
”Det passer fint i min skolebog at give
skolerne og lærerne større frihed til selv at
indrette hverdagen, så den passer bedst til
dem. De lange skoledage har fået mange
og drøje hug siden skolereformen, og jeg
er positiv over for en mere fri og fleksibel
indretning af skoledagen. Det afgørende
er målet, nemlig at eleverne lærer og tri-

ves i deres hverdag. Det kan vi styrke ved
en mere fokuseret indsats og lidt bedre tid
til planlægning,” siger Thomas Medom.
Rådmanden er dog kritisk over for regeringens plan om at nå den kortere skoledag
ved at skære understøttende undervisning
væk til fordel for flere fagtimer.
”Det bliver eleverne ikke mindre pressede
eller skoletrætte af. Jeg er glad for, at
regeringen foreslår en kortere skoledag.
Men det hjælper ikke, hvis det samtidig
betyder farvel til mange af de aktiviteter,
der giver afveksling i skoledagen,” siger
Thomas Medom, der også peger på det
afgørende i, at regeringens forslag ikke
medfører færre ressourcer på skolerne.
”Skolereformen blev i høj grad finansieret af lærernes arbejdstid. Derfor er det

helt afgørende, at de frie ressourcer, som
en kortere og mere fleksibel skoledag vil
udløse, skal forblive på skolerne. Det er
forudsætningen for at bevare og udvikle
kvaliteten af undervisningen i folkeskolen
til gavn for elever, forældre og medarbejdere,” siger Thomas Medom.
Rådmanden undrer sig desuden over, at
der i udspillet tales om et forsøg med
selvstyrende skoler med frihed for detailstyring og kontrol.
”Frihed for detailstyring er en god idé,
men det går over min forstand hvorfor det
har hjemme i en forsøgsordning for ganske få børn. Hvorfor er det ikke alle børn,
der skal have glæde af tilliden til, at skolerne eksempelvis selv kan sammensætte
skemaet og vælge testformer?”
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”Det er mit største ønske, at vi får et fast
bindeled og ikke skal banke på mange
forskellige døre. Jeg håber også, at vi
får en fælles portal med de forskellige
foreningers tilbud, så medarbejderne kan
formidle tilbuddene til forældrene.”
Lise Møller Nissen,
frivillig, Folkekirkens Familiestøtte.

Nyt fra

G
I
L
L
I
FRIV
T
E
M
A
E
T
Domen 10. september:
Budskaber om fremtidens
frivilligsamarbejde
Børn og Unges frivilligteam var mandag 10. september værter ved en åben workshop i Domen
på Aarhus Havn. Frivillige foreninger, ledere og
faglige konsulenter fra Aarhus bidrog med forslag
til, hvordan vi på børn og unge området skal samarbejde med frivillige og foreninger. Deltagerne
mødte op med mange gode råd og ønsker, men
særligt var der en ting som brændte igennem,
nemlig et ønske om et mere organiseret samarbejde med frivillige og foreninger.
Sammen med frivilligteamets erfaringer bliver
resultatet fra workshoppen omdannet til tre
fremtidsscenarier, som chefgruppen tager stilling til sidst på året.
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VIL FOR MANGE
HJÆLPE BØRNENE
OG DE UNGE?
Kom til debat på rådhuset under folkemødet
lørdag d. 22. september kl. 15.30-16.30.
I Aarhus er der mange som gerne vil hjælpe børnene og de unge,
men kan vi bruge ressourcerne bedre? Hvordan supplerer frivillige
foreninger hinanden og kommunen, og hvad skal der til? Kunne vi
i Aarhus gå fra konkurrence til alliance omkring børn og unge, hvor
vi løbende koordinerer behov og indsats?
Det er spørgsmålene når fire spidser fra frivilligverdenen går
sammen med fire lokalpolitikere i en forpligtende debat, hvor
du kan deltage aktivt.
Læs mere på www.frivillighovedstad.dk under ”Folkets Møde”

MELD DIG TIL
TR-KURSER OM
FRIVILLIGHED
– EFTERÅR 2018
Du kan stadig nå at tilmelde dig TR-kursusforløbet om frivillighed.
Her kan alle TR få input og styrket TR-rollen i forhold til frivillige.
Både faglige organisationer og ledelse har givet håndslag på at
vi kan samarbejde om frivillighed - hvor stiller det TR’erne? Læs
mere om TR-læringsforløbene og tilmeld dig.

KICKSTART JERES
SAMARBEJDE MED
FRIVILLIGE!
2,5 time, så lang tid tager kurset som gør jer frivilligparate. Flere
dagtilbud og skoler har nu været igennem kurset, som giver afklaring om regler og hvordan I kan samarbejde med frivillige. I går fra
kurset med en plan for, hvordan I kommer videre - og frivilligteamet
står klar til at støtte jer. Tilbuddet gælder kun indtil årsskiftet, så
skynd jer.
Kontakt frivilligteamet: apjen@aarhus.dk, ulbj@aarhus.dk.
Læs om rammer og info: frivillighed.mitbu.dk (link)
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