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Et univers af læring
for børn
Temainstitutioner vinder frem i
Aarhus. ’Universet’ i Kolt-Hasselager er et unikt eksempel på en
institution, der arbejder med temaet science som deres særkende. Selvom det er udfordrende,
er Universet ikke i tvivl om, at
det er det hele værd. Det ruster
nemlig børnene til det videre liv.

Flere institutioner er begyndt at blive såkaldte temainstitutioner, hvor de har fokus
på motorik, sprog, musik eller noget helt
fjerde. Det betyder, at de fleste aktiviteter
tager udgangspunkt i det valgte tema. Universet i Kolt-Hasselager er et eksempel på,
hvordan man kan få leg og læring til at nå
nye højder. De har de sidste to år arbejdet
med temaet science, hvor de giver børnene
mulighed for at udforske verden ligesom
astronauter i rummet.
Det er pædagogisk leder Rasmus Højlund
Pedersen, der i samarbejde med pædagogerne står for at udvikle Universet. De har
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fokus på at dyrke børns nysgerrighed, udvikle deres sprog og vække deres interesse
for det naturvidenskabelige felt. Formålet
er at udvikle børnene, men det skal foregå
på deres præmisser.
Børn er født nysgerrige
Når børnene i Universet møder ind, er det
til en hverdag med fokus på legen, der gerne tager udgangspunkt i en række science-aktiviteter. Børnene har blandt andet
mulighed for at udforske naturens elemen-

Læs videre på næste side

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
Næste nr.: 12. Oktober 2018

BU Nyt | Oktober 2018

2 UNIVERSET

ter med vand, vind og vejr, men også papir,
tal og former. Science-profilen åbner også
op for, at børnene kan lære om matematik,
fysik, kemi og bæredygtighed.

Ingen førskole
Selvom Universet gerne vil forberede børnene på at starte i skole, så er det ikke det
altoverskyggende mål.

”Vi har fokus på, at det legende element er
drivkraften. Vi udfordrer eksempelvis tyngdekraften og lader børnene eksperimentere med, om vand kan løbe opad,” fortæller
pædagogisk leder Rasmus Pedersen.

”Vi terper ikke, for vi er ikke en førskole.
Vi tager udgangspunkt i, hvad børnene
selv ser,” fortæller pædagog Kim Petersen
og eksemplificerer med, at medarbejderne
lærer børnene om form og tal, hvis de
eksempelvis ser en firkant med et 4-tal
indeni.

I Universet tager personalet udgangspunkt
i, at børn er født nysgerrige og bedst lærer
ved at eksperimentere og undre sig. Det
viser sig også i det pædagogiske arbejde
med børnene. Det kommer eksempelvis
til udtryk, hvis børnene spilder. Så tørrer
de ikke vandet op, før de har snakket om,
hvad vand er for en størrelse.
Med udgangspunkt i børnene
Der er forskel på, hvordan man kan arbejde med science-temaet i børnehaven og
vuggestuen. Selvom det er udfordrende, så
har det ikke stoppet Universet fra at prøve.
Medarbejderne sørger for at tage udgangspunkt i, hvad børnene kan.
”I vuggestuen sætter vi ikke begrænsninger. De skal først og fremmest dyrke deres
nysgerrighed, men de arbejder også med
vand og matematik. I børnehaven kan de
arbejde mere hands-on ved selv at eksperimentere med eksempelvis varme og kulde.
Vi lærer dem også at stille uddybende,
kritiske spørgsmål, for det får de brug for i
skolen,” fortæller pædagog Kim Petersen.
Lange brøl og trampende gang kendetegner børnenes adfærd, efter de har arbejdet
med dinosaurer. I børnehaven arbejder de
nemlig med flere emner, der relaterer sig til
science. Dinosaurer er ét af dem, børnene
har været gladest for. Det blev fulgt op af
et tema om, hvordan munden fungerer for
at skabe sammenhæng mellem emnerne.
”Vi tænker hele tiden over, hvordan vi
kan kombinere et emne med et andet. Vi
vil gerne koble børnenes viden på noget
andet, så det hænger ved og giver mening
i en større kontekst,” fortæller pædagog
Kim Petersen.

I Universet har de et håb om, at børnene
får en spirende interesse for det matematiske og fysiske perspektiv. De bruger også
science-profilen til at sætte flere ord på for
at styrke børnenes sprog.
”Målet er at give børnene et udviklende
tankesæt. Jeg har et håb om, at vores børn
kommer ud og kan noget andet end børn
fra andre institutioner,” fortæller pædagogisk leder Rasmus Pedersen.
En opkvalificering af det
pædagogiske arbejde
Det er en ny måde at tænke pædagogik
på, når man skal arbejde med et tema.
Alligevel opfordrer den pædagogiske leder
til, at man tager rumdragten på og springer ud i det.
Pædagog Kim Petersen forsikrer, at personalet ikke anser arbejdet med science-temaet for at være ekstra arbejde. Han fortæller, at det efter et par år stadig er nyt
for dem og påpeger, at det er en løbende
læringsproces.
”Vi ser det ikke som merarbejde, men som
en opkvalificering af vores arbejde. Det kan
faktisk være en fordel, at man i forvejen
ikke ved noget om at arbejde med et tema.
Egentlig er det hele pointen med vores
science-profil – at man lærer ved at prøve,”
fortæller pædagog Kim Petersen.
Pædagogisk leder Rasmus Pedersen forsikrer, at der er mange måder at være temainstitution på.

”Vores måde at arbejde med temaet science er helt unik. Det vigtige er at tage udgangspunkt i børnene og lade deres input
styre rammen for arbejdet med temaet og
de overordnede pædagogiske mål.”
En del af Universet handler om at lære børnene, at det er processen, der er vigtig.
”Der skal være plads til at fejle. I mange
tilfælde er målet mindre centralt, for det er
i processen, at magien opstår,” siger pædagogisk leder Rasmus Pedersen.
Den pointe overfører han til arbejdet med
og udviklingen af Universet. Han opfordrer
alle til at lade sig drage af det ukendte og
opleve, hvordan en ny måde at arbejde på
kan føles som at nå stjernerne i et pædagogisk perspektiv.

Nyt univers for Universet
Den 20. august flyttede Universet
til nye rammer på Kolt Østerparken 21. Den 4. oktober var
Børn og Unge Rådmand Thomas
Medom forbi for at indvie det
nye univers. Han anerkender
medarbejderne for at sætte fokus
på, hvordan det pædagogiske
arbejde med børn, læring og
trivsel kan være endnu nemmere
og sjovere.
”Universet er et skønt miljø for
børnene. De kan sammen med
medarbejderne udfordre kreativitet og fantasi. Her er plads til, at
man kan eksperimentere, undre
sig og fejle, når man kaster sig
ud i nye ting. Det giver børnene
mulighed for at udvikle deres
nysgerrighed og sprog gennem
leg og spas. Universet er et rigtig
godt eksempel på en ny måde at
tænke, hvordan børn kan lege og
lære på samme tid,” siger Thomas Medom.
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VALGET TIL BØRNE- OG
UNGEBYRÅDET 2018 ER AFGJORT
I uge 40 har elever mellem
13-17 år valgt deres kandidater og suppleanter til
det kommende år i Børneog Ungebyrådet i Aarhus
Kommune.
De seneste år har valgdeltagelsen været
rekordhøj, og i år er ingen undtagelse,
da over 5200 af de unge vælgere stemte.
Det giver de nye ungebyrådsmedlemmer
et flot demokratisk mandat i ryggen, når
de skal i gang med det politiske arbejde i
Aarhus Kommune det kommende år.
”Børn og unge i Aarhus har meget på
hjerte og vilje til at gøre en forskel for
andre. I Børne- og ungebyrådet løfter de
i fællesskab en vigtig opgave med stor
betydning for mange, og det er altid en
stor fornøjelse at samarbejde med de
unge. Jeg vil gerne byde alle nye medlemmer af Børne- og Ungebyrådet velkommen. Jeg glæder mig til vores samarbejde og vil samtidig takke alle, som
stillede op til valget eller via deres lokale
senater og elevråd har afviklet et rigtig
godt valg på skolerne,” siger Thomas
Medom, rådmand i Børn og Unge.

Unge vil høres
Marcus Lykke Andreasen på 14 år går i
8c. på Skødstrup Skole og er netop blevet valgt ind i Børne- og ungebyrådet.
Han har siden august været medlem af
Aarhus Nord Senatet, som bistår Børneog ungebyrådet. Han siger:
”Jeg synes, at det er vigtigt at vi som
unge bliver hørt, så jeg ville gribe chancen for at repræsentere og hjælpe de
mange unge i Aarhus. Jeg vil arbejde for
at vi får et bedre interiør i klasselokalerne
generelt, for eksempel bedre stole fordi vi
skal sidde på dem i mange timer - og at
der ikke er så varmt i klasselokalerne. Jeg
vil også tale for mere medbestemmelse i
undervisningen, så de unge selv kan give
input til hvordan de skal lære stoffet.”

Fakta
•	Børne- og ungebyrådet har introduktionsdag onsdag 10. oktober kl. 8.3019.00.
•	Ved Børne- og ungebyrådets første
møde vælger medlemmerne en ny
ungeborgmester og sæsonens emner.
Det sker 29. oktober kl. 12.30-16.00.
•	Børne- og ungebyrådet understøttes
af Århus Ungdommens Fællesråd i
samarbejde med Børn og Unge, Aarhus
Kommune.

Ny film gennemgår
skolens budget til
undervisning. Få svar
på spørgsmål som, hvor
kommer pengene fra?
Hvad består en skoles
grundbudget af? Hvor
mange penge får en
skole til bygninger,
svømmehal og
vedligehold?
Børn og Unge har i samarbejde med
Århus Lærerforening lavet en film,
der forklarer skolens budget til undervisning. Filmen er målrettet tillids- og
medarbejderrepræsentanter på skolerne, og kan bruges som forberedelse til
de økonomiske drøftelser i skolebestyrelsen eller i MED- udvalget.
I filmen møder du tillidsrepræsentanten Lisa, der fører dig igennem skolens
budget til:
•
•
•
•

Normalundervisning
Børnehaveklasser
Ledelse og administration
Øvrige budgetposter

Du får også en introduktion til skolens
budget til bygningsdrift, så du selv kan
regne på, hvor mange penge din skole
får til bygninger, svømmehal og el,
vand og varme.
Link til film: HER
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og skriv stikord som I gemmer til efter
encen – der kommer en ny mødepakke
g på ledelseskonferencen

BØRN OG UNGES FÆLLES
LEDELSESKONFERENCE 2018

æg på ledelseskonferencen
vikling af lederne først begynder i marts
–
LEDELSE
2019, skal lederne hen over de kommende
ge med den viden, I efterspørger?
måneder lokalt tage stilling til, hvordan

AF STÆRKERE
ceprogrammet og overvej sammen,
LÆRINGSmest mulig viden med hjem
FÆLLESSKABER
Mere end 650 ledere fra Børn og Unge var
torsdag og fredag samlet til Fælles Ledelseskonference i Herning. Konferencen kickstartede arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber – en kulturudviklingsproces,
der skal styrke den professionelle dømmekraft hos både ledere og medarbejdere og
gøre os i Børn og Unge i stand til at udleve
visionerne i børne- og ungepolitikken.
Selv om den konkrete kompetenceud-

skoler, dag- og fritidstilbud fra sommeren
2019 skal organisere arbejdet med Stærkere Læringsfælleskaber, herunder udpege
ressourcepersoner på skolerne og faglige
fyrtårne i dag- og fritidstilbud.

Konferencen var vellykket men der
burde være tid til, at ledergrupperne kunne drøfte oplæggene, og
hvad det betyder for vores praksis.
Dejligt at mødes med så mange
dygtige kollegaer - oplægsholdere
var super relevante

Det siger lederne om konferencen:
Dejlig konference. Det bliver
spændende at arbejde med
Stærkere Læringsfællesskaber.
Tak for en super god konference.
Velplanlagt, godt gennemført og
med højt fagligt indhold

LEDELSES

KO N F E R E N C E
BØRN OG UNGE

SKAL DU VÆRE AULA
SUPPORTER?
Hvis du har særlige kompetencer og interesse for IT, er du måske én ud af de fire medarbejdere
fra skole, SFO, UngiAarhus og dagtilbud, der til sammen skal udgøre Aula Support.
Aula Support skal supportere superbrugerne og undervise i Aula. Som Aula supporter bliver du
frikøbt en dag om ugen fra april 2019 til juni 2020. Har du lyst til at vide mere?
Læs om Aula Support og arbejdsopgaverne på
bujob.dk/aulasupport.
Ansøgningsfristen er 13. november 2018.
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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

5. november

Startdato

Tilmelding

Se holddatoer i
Kursusportalen

1 uge inden

Konference om sprog og literacy
Konference for sprogvejledere, læsevejledere og andet personale i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse, som beskæftiger sig med børn og unges sproglige og skriftsproglige udvikling.

22. november

5. november

Nyt hold

Undgå fejlansættelser og faldgruber - Hold 04
2½ timers gå-hjem møde for ledere og medarbejdere, der er involveret i ansættelsesprocesser.

8. november

5. november

Nyt hold

Rådmandens dialogmøder med forældrebestyrelser
2½ timers møde for forældrebestyrelser i henholdsvis dagtilbud, skole og FU.

Nyt hold

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning af
den 3-dages obligatoriske grunduddannelse.

Nyt kursus

Ny konference

Kursus

Præsentation af det nye MUS/LUS-materiale for ledere i Børn og Unge - Hold 01 - 07
1½ times fyraftensmøde for ledere i Børn og Unge. Bliv klædt på til at bruge det nye MUS/LUS
materiale, så du kan få afholdt nogle gode MUS og LUS.

Dagtilbud: 21. november Dagtilbud: 18. november
Skole: 13. november
Skole: 11. november
FU: 22. november
FU: 19. november

4. december

20. november

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER
SØGER LÆRINGSPARTNERE
Tyve læringspartnere skal
samarbejde tæt med skoler,
dag- og fritidstilbud om at
styrke den professionelle
dømmekraft ved at gøre
læringsfællesskaber til en
naturlig del af praksis
Børn og Unge har netop opslåede tyve
projektstillinger som læringspartnere.
Stillingerne er for en tre års periode og
har til formål at understøtte og rammesætte de lokale processer, som skal
udvikle stærkere læringsfællesskaber
på skoler og i dag- og fritidstilbud i et

tæt samarbejde med de lokale ledelser og
ressourcepersoner / faglige fyrtårne.
Tidligere skoleleder Susanne Holst er ansat
som teamleder for de kommende læringspartnere.
”Læringspartnere skal de næste tre år
samarbejde med skoler, dag- og fritidstilbud samt Fælles funktioner om at udvikle
stærkere læringsfællesskaber. De skal agere
spejl for den gode praksis, som allerede
foregår lokalt; forstørre de gode processer,
facilitere nye og pege på de blinde vinkler,
som vi hver især har,” siger Susanne Holst,
der efterspørger ansøgere med en pædagog- eller lærerbaggrund med et solidt
rodnet i praksis og erfaringer med blandt
andet feedbackprocesser og evaluering
Udover at facilitere og samarbejde om de

lokale processer skal læringspartnere
også indgå i deres eget læringsfællesskaber, så den brede viden om udviklingen af Stærkere Fællesskaber bliver til
fælles viden.
”Læringspartnerne skal understøtte den lokale ledelse i at vælge de
bedste løsninger. Det kræver, de har
et eget læringsfællesskab, hvor de
kan dele erfaringer og på tværs blive
klogere på den gode praksis,” siger
Susanne Holst.
Stillingerne læringspartnere er til besættelse fra den 1. februar 2019. Ansøgningsfristen er den 20. november
2018. Du kan se stillingsopslaget HER.
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HVORDAN LÆRER VI BØRN
OG UNGE AT VÆRE FRIVILLIGE
MEDBORGERE?
Kan vi lære samfundets
yngste at arbejde for
sager, som gavner andre?
Og hvem skal lære dem
det? 20 hold af børn og
unge fra dagtilbud, skoler
og UngiAarhus har søgt
efter svarene. De har
udviklet læringsforløb om
frivillighed, medborgerskab og kunsten at gøre
noget godt sammen.
De 20 hold er del af et projekt, der handler
om at skabe viden og refleksion hos børn
og unge om, hvad frivillighed og medborgerskab kan være. Projektet skaber og
afprøver læringsforløb, der motiverer og
engagerer børnene og de unge til i højere
grad at være frivillige medborgere. Projektet
har kørt fra foråret 2018 og kulminerede i
’Frivilligugen’ i uge 39. Resultatet af arbejdet er erfaringer, tips og refleksioner, der i
november 2018 samles til et inspirationshæfte til pædagoger og lærere. Start her
med inspiration fra et par af deltagerne.

Baggrund
Den 1. dec. udkommer det nye undervisningsmateriale på frivillighed.
mitbu.dk og kommunens nye fælles
intranet. Projektet er del af Børn
og Unges engagement i Europæisk
Frivillighovedstad – Aarhus 2018.

Lene Wittendorff, pædagog i
Holme Børnehus, Holme-Rundhøj
Dagtilbud:
”Vi besøgte Madsbjerg Plejehjem med en
gruppe børn. Det gjorde vi over to dage.
Vi havde forberedt besøget sammen med
den lokale frivilligkoordinator og nogle folk
fra plejehjemmet, og ideen var at børnene
og de ældre skulle male på glasplader og
hænge dem op. Det var godt, at vi var der i
to dage – børnene blev eksempelvis meget
glade for en dame, der hed Minna og talte
meget om hende og om besøget – også
derhjemme, fortalte forældrene. For børnene var det ikke en opgave, men noget
hyggeligt og til gensidig glæde.
Jeg havde ellers tvivlet: ”Hvordan skulle jeg
forberede børnene? Ville de blive forskrækkede over ældre der måske var tavse eller
sad i kørestol?” Men børnene var trygge.
Jeg havde sagt, at børnene skulle tage

en ting med hjemmefra, som de kunne
vise de ældre. Så viste de deres ting, og
det var en god måde at komme i kontakt
med hinanden på. Hvis det skal blive rigtig
godt, skal vi gentage besøget flere gange,
og plejehjemmets ældre skal måske have
faste rammer og et fast tidspunkt for vores
besøg. Det har jeg forberedt ved at tage et
stativ med til at hænge vores kunstværker
op på. Så kan vi komme igen og skifte dem
ud, for eksempel til jul, hvor vi kan hænge
kogler op. Vi har også sat nogle legekasser derned, som børnene kan have, når vi
kommer.”
Christian Østergaard Pedersen,
lærer på Beder Skole:
”Vi lavede et forløb for fem klasser fra 4.,
6. og 9. årgang. Vi startede med at begrebsafklare ordet ”frivillig” i børnehøjde,
med konkrete eksempler som trænerne i
Beder-Malling Idrætsklub og børnenes egne
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forældre. Sammen med børnene fandt vi
frem til, at de fleste gør noget frivilligt for at
alle omkring den frivillige kan få det en lille
smule bedre. Og at man får indflydelse og
kan påvirke sin omverden, hvis man tager
sit medborgerskab alvorligt. Så gik vi ellers
i gang med at omsætte frivilligheds- og
medborgerskabstanken til praksis i aktiviteter sammen med børnene. 4. klasserne var
besøgsvenner på plejehjem. De sang med
de ældre og snakkede om gamle ordsprog,
som de ældre havde fundet frem. Ordsprog
er jo visdom givet videre til nye generationer. Så børnenes møde med de ældre kom
til at handle om forståelse for livet – og om
at interagere med et menneske, som er i
den sidste del af livet, men som stadigvæk
har masser at give og få. 6. klasserne og
9. klasserne arbejdede med at tage ansvar
for miljøet og hjælpe andre med at træffe
gode valg: 6. klasserne lavede insekthoteller
i sløjd og forærede dem til børnene i byens
dagtilbud, hvor de også fortalte om biodiversitet. 9. klasserne lavede en kampagne
for at spise mindre kød – og fik en aftale
med plejehjemmet om en kødfri dag om
ugen.”

Pernille Refstrup, vice FU-leder i
UngiAarhus:
”Vi arrangerede en fest for unge fra 10-17
år – Frivilligfesten - sammen med organisationen Sager der Samler. Frivilligfesten var
speciel, fordi det var en fejring af børn og
unge, der i det daglige gør en forskel for
andre. Det ville vi gerne anerkende - uden
at kalde det frivillighed eller gøre det til et
mål, men blot fokusere på hvordan man
gør en forskel for andre. Ved Frivilligfesten

skulle de unge gøre endnu en forskel
for andre: De 10-13-årige skulle opstille
drømmescenarier for Aarhus som en fed
by for unge til en udstilling på Rådhuset,
og de 14-17-årige skulle samarbejde om
at skabe aftenens fest for alle deltagerne.
De unge sprudlede med idéer og samarbejdede på tværs af grupperinger. OG de var
naturligvis stolte og forundrede over, hvor
meget de nåede på så kort tid. Så går de i
gang. Det blev en god fest og det lykkedes
os at gribe de unge hvor de er og skabe
rammerne, så alle unge kunne være med.
Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på
Frivilligfesten. Det har blandt andet givet et
boost i de unges efterspørgsel på at deltage i lokale klubråd og bidraget til nye idéer
hos medarbejderne. Og vigtigst har det
skærpet de unges bevidsthed om, at når
man sammen gør en lille indsats, så kan
man skabe noget stort.

ANders Probst Jensen, projektleder,
Børn og Unges frivilligindsats
”De tre lokale projekter har alle et særligt
fokus på børn og unges mulighed for at
tage aktiv del af samfundet og kere sig
om andre. Børnene lærer at perspektivere
deres eget liv og opleve deres muligheder
i forhold til andres.” Det fortæller Anders
Probst-Jensen, der er projektleder på Børn
og Unges frivilligindsats i 2018, og projektet om børn og unge som frivillige medborgere. Han uddyber: ”I en tid med tendens
til social spredning ansporer læringsforløbene børn og unge til at møde andre
mennesker og gøre det mere åbent og
nysgerrigt. Gennem undervisningsforløb,
som skaber møder mellem børn og unge
og alle andre grupper i lokalsamfundet,
ønsker vi at styrke de lokale relationer og
aktiviteter. Og med det nye undervisningsmateriale er der rig inspiration for alle,
der vil arbejde med læring om fællesskab,
dannelse som medborger og børn og unge
som frivillige.”

Tips fra deltagerne
”	Mød børnene hvor de er. De skal opleve at det de gør kan påvirke deres eget
liv eller andres liv”
”	Det nytter at gå forrest og vise hvordan vi selv gør”
”	Man kommer ikke bare forbi på et plejehjem og laver en aftale – det kræver
forarbejde”
”	Det er vigtigt at vi lærer at vi kan hjælpe hinanden, og at børnene kan mærke at vi kan gøre hinanden godt”
”	Vi skal ikke lære de unge at være frivillige medborgere, men være sammen
med dem i det”
”	Når man først mærker hvad det gør
for en selv at gøre en forskel for andre,
så vil man gerne gøre mere af det”
Kontakt:
Lene Wittendorff, pædagog i Holme
Børnehus, wittendorff.lene@gmail.com.
Christian Østergaard Pedersen, lærer på
Beder Skole, chri008l@aaks.dk. Pernille
Refstrup, Vice FU-leder i Ung i Aarhus
Vest, pere@aarhus.dk. Elin Poulsen, konsulent i Pædagogisk Afdeling, Børn og
Unge, elpou@aarhus.dk
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Portræt af Erik Foged:

Nytænkende,
handlekraftig og
samarbejdsvillig

Erik Foged er manden bag
Børnekulissen, der har
tænkt børnekultur på en
ny måde i Aarhus. Som
bekendt har alt en udløbsdato, og det er en stolt og
håbefuld Erik Foged, der
nu tager hul på en ny epoke som folkepensionist. I
den forbindelse har vi fået
ham til at reflektere over
den store fortælling om
Børnekulissen i hans tid.

der skal udtrykke sig igennem kunst og
teater. Det har været udgangspunktet for
de mange nye ideer, han har haft inden
for børnekulturen i Aarhus.

Børnekulissen har eksisteret i 28 år, og
derfor er mange børn og voksne i Aarhus
stødt på kulturinstitutionen. Hatteteater, minibøger og sanseudstillinger er
noget af det, de er mest kendt for. De
henvender sig til børn i alderen 1½-8 år,
men også medarbejdere i institutioner og
forældre.

Med både events for børn, kurser for
pædagoger og forældremateriale er det
lykkes Børnekulissen at komme omkring
alle aspekter af børnekulturen.

Erik Foged er uddannet pædagog. Han
ser børn som aktive kulturelle individer,

Oplevelser for børn i fokus
Skridtene er langsomme, men raske.
Med en kop kaffe i hånden, bevæger
Erik Foged sig hen ad gangen for at tale
om det, han har brugt det meste af sit liv
på. De smilende øjne afslører hans store
kærlighed til sit arbejde.
”Jeg har haft fokus på at give rum for
fantasi, forundring, smil og glæde. Det
har været udgangspunktet for Børnekulissen, at der skal være plads til legen.
Derfor har vi haft fokus på at inddrage
børnene på scenen,” fortæller Erik Foged.

”Jeg er optaget af at skabe gode kulturoplevelser. Målet med Børnekulissen har
været at højne det børnekulturelle niveau
ved at lave arrangementer for børn og
kurser til pædagoger, der skal gøre dem
mere fortællende,” siger Erik Foged.

Ser samarbejde overalt
Selvom Erik Foged har været tovholder
på de mange events i byen, er det med
stor taknemlighed, at han omtaler de
grupper af mennesker, han har arbejdet
med. Gennem årene har han haft en
gruppe af freelancere og været i tæt
kontakt med Børnekulturhuset, Aarhus
Kommunes biblioteker og adskillige kulturinstitutioner i området.
”Jeg har været god til at finde ideerne,
men det er ikke mig, der har eksekveret
dem. Vi har været en gruppe, som har
stolet på hinanden. Jeg kunne ikke have
gjort det alene, og mine medarbejdere
bærer en stor del af æren for, at Børnekulissen er lykkes. Og så er Børnekulissen
et fremragende eksempel på tværfagligt
samarbejde,” fortæller Erik Foged med
ydmyghed i stemmen.
Gennem mange år har pædagogisk leder
i vuggestuen Bjørnbaksvej og Børnehuset
Grundtvigsvej Gunhild Bjarnason haft
stor gavn af Erik Fogeds gode ideer.
”Vi har flere gange benyttet os af de
mange tilbud om teater og kurser om
aktiv fortælling. Det har styrket vores
kompetencer og givet os inspiration til at
være mere fortællende. Han er en kæm-
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pe inspiration for det pædagogiske felt,”
siger Gunhild Bjarnason.
En hyldest til pioneren
Den 11. oktober 2018 blev der afholdt
en afskedsreception for Erik Foged i
Musikhuset i Aarhus, hvor 80 mennesker mødte op. De mange taler og det
overfyldte gavebord vidner om den store
anerkendelse af den pioner, som Erik
Foged har været inden for børnekulturen
i Aarhus.
”Erik har altid været engageret og god
til at få tingene til at ske. Han har haft
fingeren på pulsen og målrettet sine
aktiviteter i forhold til, hvad der sker i
området. Der har været en palette af
forestillinger og han har gjort det nemt
for os ude i institutionerne at deltage,”
fortæller Gunhild Bjarnason.
Til receptionen blev der også snakket i
krogene om, hvad næste skridt for Børnekulissen er.
”Erik har været god til altid at huske de
yngste børn. Jeg håber, at hans drive vil
bestå i Børnekulissen, og at den næste
leder stadig har øje for de helt små,”
siger Gunhild Bjarnason med et håbefuldt blik.
Ny tilværelse som pensionist
Når nu Erik Foged som pensionist ikke
skal lede Børnekulissen mere, så håber
han, at det nye Børnekulissen også vil
sætte børnekulturelle aftryk på byen,
prioritere gratis arrangementer og arbejde for, at det bliver sjovere at være barn
i Aarhus.
”Jeg er meget stolt af Børnekulissen. Jeg
har set mit frø blomstre, og det er skønt
at opleve, at eksempelvis vores hatteteater smitter af på institutioner rundt omkring i byen. Jeg håber, at Børnekulissen
også sætter sig spor i fremtiden. Teater
bør være en del af grundlaget for, hvordan man arbejder med børn og læring,”
siger Erik Foged.
Selvom det er svært at skulle give slip på
sit hjertebarn gennem flere årtier, så er
Erik Foged også klar til at gå på pension.

”Det er faktisk helt i orden at skulle på
pension. Jeg skal bruge min tid på mit
frivillige arbejde og så skal min kone og
jeg ud og opleve Europa i vores autocamper,” fortæller Erik Foged med et smil til
op over begge ører.
Børnekulissen har gennem 28 år gjort
det muligt for børn at udtrykke deres syn

Ny leder af Børnekulissen
Anita Brædder er pr. 15. oktober
2018 ansat som ny leder af kulturinstitutionen Børnekulissen, der er en
del af Læring og Udvikling i Børn og
Unge. Anita er uddannet pædagog
og har samlet 9 års erfaring som
leder, hvor hun har taget diplom- og
projektlederuddannelsen. Hun har
5 års ledelseserfaring fra dagtilbud
og har i 4 år haft ledelsen af først
Natursamarbejdet og nu af Center
for Læring.
Anita ser frem til at videreføre Børnekulissens gode arbejde på både
dagtilbud- og skoleområdet. Hun
ser det som Børnekulissens vigtigste opgave at bidrage til det pæda-

på verden gennem teater og kunst. Erik
Foged har for mange været en kæmpe
inspiration for, hvordan man kan arbejde
med børn og læring. Med titlen som
pioner inden for børnekultur i Aarhus
kan Erik Foged med god samvittighed
trække sig tilbage og nyde tilværelsen
som pensionist.

gogiske arbejde omkring æstetik,
kultur og fællesskab i form af
blandt andet musikalsk teater, hvor
både børn og det pædagogiske
personale skal inddrages. Anita har
fokus på legen, som skal appellere
til børnenes sanser, nysgerrighed
og fantasi.

