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Byrødder ønsker bedre 
vilkår for ordblinde unge

S. 3

Læs videre på næste side 

Frivilligåret 
går på hæld

Direktørens 
første uge

Børne- og ungebyrådet i Aarhus 
har sat ordblindhed på dagsor-
denen. De har mødt stor opbak-
ning fra både byrådet, forældre 
og lærere. Som resultat spirer 
flere lokale indsatser i kommu-
nen frem. 

I det forgangne år er der for alvor blevet 
sat fokus på børn og unge med læsevan-
skeligheder. Et enigt børne- og ungebyråd 
i Aarhus kæmper for at forbedre vilkårene 

for de unge, der har vanskeligt ved at tyde 
bogstaver eller tal. Alberthe Jarvig, Jacob 
Skriver og Thorvald Johansen har som 
medlemmer af børne- og ungebyrådet 
været med til at plante ideen. De er ikke 
i tvivl om, hvorfor læsevanskeligheder er 
et vigtigt emne, og hvad der skal til for at 
hjælpe ordblinde unge. 

”Ordblindhed er et stort problem, fordi 
mange unge tænker, at de ikke kan blive 
til andet end håndværker. Derfor er det 
afgørende for de unges selvopfattelse, at 

vi får kvalificeret indsatserne på området. 
Det er vigtigt, at ordblindhed vendes til 
noget positivt, for vi er ikke dumme – vi 
har bare udfordringer,” siger Jacob Skriver 
og Alberthe Jarvig, der selv har læsevan-
skeligheder.  

Børne- og ungebyrådet har en hel klar op-
fattelse af hvilke indsatser, der er centrale 
for at hjælpe unge med ordblindhed. 
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2 ORDBLINDHED

Særlig indsats til sårbare gra-
vide 

”Vi skal have efteruddannet lærerne, så 
de har bedre muligheder for at hjælpe 
ordblinde. De er tættest på eleverne, så 
derfor skal alle lærere have en grundviden 
om, hvordan man underviser ordblinde 
i almindelige skoler,” fortæller Alberthe 
Jarvig, der selv har måtte skifte skole, 
fordi hun ikke fik den nødvendige hjælp 
som ordblind. 

”Vi ser gerne, at man tester alle for ord-
blindhed i 2. klasse og igen i 5. klasse. 
Derudover skal vi teste unge for ordblind-
hed på alle sprog, så tosprogede elever 
har en bedre chance for at blive diagno-

sticeret og hjulpet så tidligt som muligt,” 
siger Thorvald Johansen. 

De tre unge byrådsmedlemmer har fået 
stor opbakning til deres ideer, der har ført 
til en indstilling i det voksne byråd. I bud-
gettet for 2019 er det besluttet at styrke 
indsatsen for ordblinde. 

”Byrådet har været meget positive om-
kring vores forslag. Også forældre og lære-
re er begejstrede for vores ideer. Forældre-
ne ser gerne, at deres børn bliver hjulpet 
hurtigere og bedre, og især lærerne har et 
ønske om at lære, hvordan de bedst kan 

Fakta om ordblindhed 
-  Ordblindhed hedder også dysleksi, og det kan være arveligt.
-  At være ordblind vil sige, at man har svært ved at forbinde bogstaver og sprog 
 lyde i læsning. 
-  Omkring 5-8% af Danmarks børn og unge vurderes til at være ordblinde.
-  Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn. 
-   Der er flere drenge end piger, der er ordblinde.
-  Man kan ikke slippe af med ordblindhed, men den kan godt blive så lille, at 

man næsten ikke opdager den. 
-  Egmont Fonden har ordblindhed som årstema i 2018. De har netop udgivet  
 Egmont Rapporten, der stiller skarpt på, hvordan man kan lette vejen til ud 
 dannelse for ordblinde børn og unge. Konklusionen er, at det gælder om at  
 sætte tidligt ind og lytte til de unge.

Kompetencecenter for 
Læsning  
KCL er Aarhus Kommunes special-
tilbud til elever med svære læse- 
og skrivevanskeligheder. Et forløb 
varer halvandet år, hvor eleven 
primært er i egen klasse med an-
dre ordblinde. KCL modtager cirka 
150 elever om året – fra 0. til 10. 
klasse. De arbejder med IT som 
kvalificerende redskab, så eleven 
stort set arbejder med alle sine 
materialer digitalt. KCL er en afde-
ling på Rosenvangskolen, men de 
har selvstændige lokaler. 

hjælpe elever med ordblindhed,” fortæller 
Alberthe Jarvig. 

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Me-
dom, ser positivt på børne- og ungebyrå-
dets arbejde for ordblinde.

”Vi arbejder hele tiden på at give alle børn 
og unge i Aarhus de bedste muligheder for 
at klare sig godt. Forslaget fra børne- og 
ungebyrådet er en anledning til at tage vo-
res tilbud til unge med læsevanskeligheder 
til revision, og vi lytter gerne til gode råd 
fra unge,” siger Thomas Medom. 

Alberthe, Jakob og Thorvald er glade for, 
at byrådet tager børne- og ungebyrådet 
alvorligt og lytter til dem.  

”Byrådet er i gang med at udvikle flere 
indsatser, og som eksempel har Kompe-
tencecenter for Læsning fået flere midler. 
Derudover er de i gang med at udarbejde 
undervisningsmateriale til at efteruddanne 
lærerne,” siger Jakob Skriver, der har tæt 
kontakt med KCL om, hvordan de skal 
hjælpe ordblinde.

”Det er skønt, at vi bliver taget alvorligt. 
Det styrker sammenholdet i Aarhus Kom-
mune, at vi i børne- og ungebyrådet kan 
fremlægge forslag og arbejde sammen 
med byrådet om at kvalificere indsatser for 
de unge i byen,” siger Thorvald Johansen. 

I de følgende udgaver af BU Nyt sætter vi fokus på ordblindhed. Læs med i næste 
nummer, hvor vi følger hverdagen for to unge med læse- og skrivevanskeligheder.  
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3 NY DIREKTØR

Mandag den 3. december var første dag 
på kontoret for Børn og Unges nye direk-
tør, Martin Østergaard Christensen. I sin 
første hæsblæsende uge mødte Martin 
Østergaard Christensen masser af med-
arbejdere og ledere i Børn og Unge – og 
satte sig for bordenden i processen med 
at finde fem nye Børn og Unge-chefer, 
der fra den 1. februar skal være med til at 
tegne den nye organisering.

Læs hvad direktøren skrev på 
Facebook efter sin første uge i Aarhus:   

Glæden ved at blive taget godt imod.❤️❤️
❤️

Bum, så gik min første arbejdsuge som 
direktør for Børn og Unge i Aarhus. Jeg 
har sagt goddag til 14.000 medarbejdere 
i dagtilbud, skoler og fritidstilbud med 
65.000 børn (desværre uden at møde 
dem alle). 

Overalt, hvor jeg er kommet rundt, er jeg 
blevet mødt åbent, tillidsfuldt og med 
en lyst til at dele det, der optager både 
ledere og medarbejdere. Det også i Fre-
deriksbjerg Dagtilbud og i Børnehuset Ole 
Rømer, som jeg besøgte fredag formid-
dag. Her fik jeg en fornem rundvisning, 
og indsigt i deres perspektiver på foræl-
dresamarbejde, bevægelse i hverdagen og 
det gode samarbejde mellem dagtilbud, 
skoler og fritidstilbud. Besøget var for mig 
et både herligt og konkret udtryk for de 
gode perspektiver, der ligger i et stærkt 
pædagogfagligt fokus og samtidig i at 
skabe god sammenhæng i børns liv 0 til 
18 år. 

Ny direktør: 

Glæden ved at blive 
taget godt imod

Besøget passer med den opgave, vi i Børn 
og Unge står over for med en ny orga-
nisering. Det er en udvikling, som helt 
målrettet har børns og unges læring og 
udvikling for øje. Og det er en vej, som vi 
kun kan få succes med at gå ud af, hvis 
vi gør det i fællesskab. Det bliver sikkert 
bøvlet indimellem, og der vil være både 
med- og modvind. Derfor skal vi gøre os 
umage. Men jeg ved, at det vil være uma-
gen værd.

Følg direktøren på Facebook: HER
.. og på LinkedIn: HER

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011990687113&epa=SEARCH_BOX 
 https://www.linkedin.com/in/martin-%C3%B8stergaard-christensen-45975313/ 
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Personlige historier 
skal motivere unge til ud-
dannelsesvalg
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj er ude med ny videokampag-
ne, der skal få flere unge med minoritetsbaggrund i udsatte 
boligområder til at tale om og tage stilling til uddannelses-
valg og fremtidsplaner. 

Unge i udsatte boligområder er langt bagefter deres jævn-
aldrende i resten af Danmark, når det handler om at gen-
nemføre uddannelse og siden finde job og fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Derfor igangsætter ungdomsskolen under 
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj i samarbejde med Click Film 
og Aros It, støttet af Undervisningsministeriet, en videokam-
pagne, der skal få unge til at reflektere over både deres kon-
krete valg af uddannelse og drømme for fremtiden. 

Kampagnen består af ti korte film, der hver især portrætterer 
en ung med minoritetsbaggrund, der enten er studerende, 
lærling eller i arbejde efter endt uddannelse. Fælles for dem 
er, at de har en personlig historie og ærlige refleksioner om 
deres uddannelsesvalg. 

”At vælge den rette uddannelse, som både passer til ens 
fremtidsdrømme og faglige niveau, kan være svært for man-
ge unge. Og er man opvokset i et udsat boligområde, kan 
det være ekstra udfordrende, fordi ens lokale netværk ofte 
er lille eller ingen tilknytning har til uddannelse og arbejds-
marked. Håbet med de små portrætfilm af rollemodeller er, 
at de unge inspireres til selv at opsøge viden om uddannelse 
og studieliv, samt foretage kvalificerede uddannelsesvalg,” 
forklarer vicefritids- og ungdomsskoleleder hos UngiAarhus 
Gellerup-Toveshøj, Rasmus Brandt Lauridsen. 

Udover filmene er der også lavet kortfattet inspirationsmate-
riale til brug for professionelle og andre, der taler med unge 
om deres uddannelsesvalg. I materialet er der blandt andet 
forslag til, hvordan man kan tale med unge om emnet ud fra 
filmene, ligesom der også findes beskrivelser af filmene og 
deres temaer samt baggrunden for selve kampagnen. 

Kampagnen foregår på UngiAarhus Gellerup-Toveshøjs 
Facebookside i perioden december 2018-februar 2019: HER
Videoerne er også på Youtube: HER

Inspirationsmaterialet er HER UngiAarhus’ hjemmeside.

Cykelvask kvitteres 
med OCN-beviser 
OCN-metoden bruges i Vorrevangskolens specialklasser til 
blandt andet at anerkende livsduelighed og øge motivati-
onen for at lære og på sigt gå op til eksamen. 

Klude, knofedt og sæbe er i fuld sving, da elever fra spe-
cialklassen 7.g på Vorrevangskolen en fredag i oktober 
vasker skolens cykler. Ugen efter kigger UngiAarhus’ 
OCN-koordinator, Tina Brammer Kristensen, forbi med 
favnen fuld af isvafler og OCN-beviser, der uddeles til 
eleverne. OCN-beviserne er elevernes dokumentation for 
den læring, de har tilegnet sig ved at vaske cykler. 

”Jeg synes, det er flot at få et OCN-bevis. Så kan andre 
se, hvad jeg kan”, siger William Fuglsang, og klassekam-
meraten Claus Ullerup Laumann supplerer: ”Det er et 
bevis på, at jeg er god til at vaske cykler”. 

7.g på Vorrevangskolen er en af de specialklasser i Aarhus 
Kommune, hvor OCN-metoden benyttes til at dokumen-
tere uformel læring: 

”Eleverne i især specialklasserne er udmærket klar over 
alle de ting, de ikke kan. Derfor kan vi godt lide tanken 
bag OCN-metoden, for her handler det om at anerkende 
de helt konkrete kompetencer, eleverne faktisk har, og 
som giver mening for eleverne. Vores fokus i special-
klasserne er generel livsduelighed”, forklarer klasselærer 
Henrik Sørud. 

”Som det er i dag, er der mange specialklasse-elever, som 
ikke får noget eksamensbevis med sig videre, når de af-
slutter folkeskolen. Men det er vores håb, at det at mod-
tage OCN-beviser måske kan motivere flere af disse unge 
til at få lyst til at lære, og dermed på sigt at kunne gå op 
til afgangsprøverne”, siger Tina Brammer Kristensen. 

Henrik Sørud og kollegerne på Vorrevangskolen er sam-
men med UngiAarhus i gang med at sammensætte flere 
forløb i specialklassernes udskolingstrin, så OCN-metoden 
bliver en integreret del af undervisningen. 

https://www.facebook.com/ungigellerup
https://www.youtube.com/channel/UCXzGVU9k5c5jybwdQ2Y88Wg  
http://uiaa.dk/sp/file/2c1089e2-b9ad-4591-a8e7-6c0b1d255cff
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5 KURSER

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

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt kursus
eDoc grundkursus - Hold 13
1-dags grundkursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere i decentrale enheder.

21. marts 2019 7. marts 2019

Nyt kursus
Tastebar i eDoc - Hold 19
3- timers workshop for alle eDoc brugere, hvor du kan få hjælp til dine specifikke udfordringer  i 
forhold til funktionalitet, sagsgange, egen enheds strategi og proces m.m. 

16. januar 2019 9. januar 2019

Nyt kursus

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 19
1-dags kursus for personaleledere i Børn og Unge, hvor du bliver  i stand til at gennemføre 
tjenstlige forløb og afskedigelser i henhold til de ansættelses- og forvaltningsretlige regler og 
under iagttagelse af personalepolitiske hensyn.

22. februar 2019 15. februar 2019

For andet år i træk oplever skolerne 
i Aarhus Kommune et fald i ande-
len af elever, der går i privatskole. 
Den stadige strøm af elever fra fol-
keskoler til privatskoler er dermed 
ikke blot fladet ud, men har også 
fået et lille knæk nedad, hvilket er 
første gang siden 1982. 

Thomas Medom, rådmand for Børn 
og Unge, glæder sig over udviklin-
gen.

”Tallene rammer lige ind i den sko-
leindskrivning, der er i gang netop 
nu. Folkeskolen bør være et klart 
førstevalg, uanset hvor man bor i 

Aarhus. En stærk, lokal 
skole med bred opbak-
ning fra forældre og 
lokalsamfundet og dyg-
tige medarbejdere og 
ledere er helt afgøren-
de i børns og familiers 
hverdag. 

Folkeskolen samler på 
tværs af forskelle og 
folkeskolen skaber 
sammenhængskraft, 
som har stor betyd-
ning for alle borgere 
i Aarhus,” siger Tho-
mas Medom.

År Privatskoleandel 
0.-9. klasse

2005 11,9%
2006 12,5%
2007 12,7%
2008 13,2%
2009 13,5%
2010 13,6%
2011 13,8%
2012 14,0%
2013 14,4%
2014 14,8%
2015 15,1%
2016 15,4%
2017 15,3%
2018 14,7%

Fortsat fald i andelen af 
privatskoleelver i Aarhus
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6 NY KUNST PÅ VIBY SKOLE

Det nye kunstværk på Viby Skole forestil-
ler et almindeligt træ, men meningen bag 
rødderne stikker dybere. Værket symbo-
liserer med mangfoldighed og forandring 
eleverne på skolen.  

På Viby Skole er træerne rykket indenfor i 
det nye kunstværk ’Urtræet’. Selvom sko-
leleder Henrik Kallestrup i første omgang 
havde fokus på at få mere natur ind på 
skolen, har kunstværket vist sig at ramme 
plet ind i Viby Skoles selvforståelse. Pro-
cessen med kunstværket har varet halv-
andet år, hvor kunstner Rune Bosses ideer 
har forgrenet sig til et todelt kunstværk 
både inde og ude.  

”Jeg arbejder med naturlige materialer til 
at forstå filosofiske begreber. I vores tid 
har vi tendens til at dele tingene op, men i 
stedet skal vi samle dem. Ideen om Urtræet 
går ud på at samle de mange slags træer 
i ét supertræ. Vi skal værdsætte og samle 
forskellighederne,” siger Rune Bosse.

”Vi valgte at arbejde sammen med Rune 
Bosse, fordi han inddrager naturen i sin 

kunst. Hans tanke med at lade tingene 
vokse og lade sig fascinere af naturen 
passer godt på skolen og børnenes intui-
tive læring. De lader sig netop opsluge af 
den mindste myre eller grankogle,” siger 
Henrik Kallestrup.   

Det nye kunstværk på Viby Skole består 
af Urtræet, der på væggen indenfor har 
delt sine rødder til skolegården, hvor blod-
bøg og almindelig bøg fletter sammen 
foroven. 

”Urtræet repræsenterer, at vi på Viby 
Skole er mange voksne og børn med 
forskellige kulturer, der vokser op lige-
som et træ gør. Bladene går i forskellige 
retninger og det viser, at det er forskel-
ligt, hvad vi skal bagefter. Kunstværket 
udenfor viser mangfoldigheden, der 
vokser sammen i kronen,” siger Henrik 
Kallestrup. 

”Det er meningen, at eleverne kan spejle 
sig i værkerne. De kan se forandringerne 
i træerne og sig selv, fordi det er en ud-
vikling at gå i skole. Børnene skal vokse 

sammen side om side ved at inspirere 
hinanden,” siger Rune Bosse.

Både skoleleder Henrik Kallestrup og Rune 
Bosse beskriver processen og samarbejdet 
som spændende. 

”Samarbejdet med skolen har været 
vellykket. Det er en gave at have et publi-
kum, der kommer til at følge kunstværket 
gennem 10 år. På en skole kan eleverne 
følge udviklingen af det sammenlignet 
med, hvis de ser det på et museum. For 
eksempel er udendørsværket ikke så stort 
nu, men det vil udvikle sig de næste 50 
år,” siger Rune Bosse.

”Det har været en rigtig spændende 
proces. Vi havde et ønske om, at kun-
sten tog udgangspunkt i naturen, og 
det har Rune Bosse formået at opfylde. 
Han har ramt, hvad vi gerne vil udtrykke 
her på skolen. Vi har lagt vægt på, at 
kunstværket skal være en del af Viby 
Skoles ånd. Børnene vokser op, og det 
gør kunstværket her også,” siger Henrik 
Kallestrup. 

Ny kunst på Viby Skole 
afspejler eleverne



BU Nyt  | December  2018

7 FRIVILLIGHED

Der er stadig mange praktiske udfor-
dringer for skoler, dagtilbud eller un-
giaarhus-tilbud, der vil samarbejde med 
frivillige – men bare gå i gang, lød det 
fra deltagere i Børn og Unges works-
hops ved afslutningskonferencen for 
frivilligåret. En bred gruppe af deltagere 
deltog i to workshops, der samlede op 
på de knaster, barrierer, ny viden og 
erfaringer som årets samarbejde om 
frivillighed har kastet af sig. At den let-
teste tilgang er at prøve af og rette til 
var blandt pointerne fra de erfarne. Hørt 
ved konferencen:

Morten Kvist, fritidscenterleder 
Møllevang og deltager i Works-
hop 1 om at være faciliterende 
og tilgængelige over for borgere 
og frivillige: ”Man bliver nærmest 
kriminaliseret, når man samarbejder med 
frivillige! Men det har vi overkommet. Vi 
har mindsket hærværk i klubben på Mus-
vågevej i Frydenlund ved at give lokal-
området adgang til faciliteterne og give 
ejerskab til dem.”

Niels Højberg, stadsdirektør i 
Aarhus Kommune og deltager i 

Workshop 2 om nye retningslin-
jer for frivilligsamarbejdet: ”På 
workshoppen hørte jeg en gengivelse af 
en udtalelse om at man næsten bliver 
kriminaliseret, hvis man samarbejder med 
frivillige: Min vision er, at man næsten 
bliver kriminaliseret, hvis ikke man gør 
det!”

Se TV2’s indslag om arven fra Frivilligho-
vedstad 2018

”Det er jo unikt, at vi stoler på hinanden 
og vil hjælpe hinanden og være med til 
at gøre noget godt”: Sådan sagde en af 
de ca. 7.000 frivillige, der deltog i frivil-
lig-fejring og afslutning af frivillighoved-
stadsåret i Tivoli Friheden 5. december, 
til TV2 Østjylland. 

Se hele TV2 Østjyllands 7 min. indslag fra 
Frivillig/VIF-festen i Tivoli om hvad frivil-
ligåret har givet: HER

TR-kursus om vejen videre for 
frivillighed via MED-systemet 
Ved årets sidste seminar for tillidsrepræ-
sentanter og ledere i Aarhus Kommune 
var der en stærk opfordring til at åbne op 
for mere samarbejde med frivillige. En af 
dagens oplægsholdere var formand i År-
hus Lærerforening Jesper Skorstengaard. 
Han bød velkommen og sagde bla.:
”Samarbejde med frivillige er fyldt med 
dilemmaer. Derfor er det afgørende, at I 
lokalt skaber fortolkningsrum, hvor I som 

arbejdsplads sammen sætter retning for 
samarbejdet med frivillige, så det opleves 
meningsfuldt”. Lærerformanden henviste 
desuden til de retningslinjer, som Fælles 
MED-udvalget har lavet i år, samt til nye 
materialer udviklet i de enkelte magistrats-
afdelinger i frivilligåret 2018. 

Vil I også være frivilligparate? Book et 
kursus til jeres arbejdsplads HER

Erfaringer med frivilligsamarbejde i skoler, 
dagtilbud og ungiaarhus: ”Bare gå i gang”

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/efter-et-aar-som-frivillighovedstad-samfundets-lim-skal-takkes
https://youtu.be/nKaTLsjy8Ac
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Efter et vellykket første netværksmøde i 
Danmarks første Børne- og ungealliance 
er et bredt felt af frivillige på børne- og 
ungeområdet enige om at koordinere 
indsatserne om børn og unge på tværs 
af foreninger og mellem foreninger og 
kommune. Derfor arbejder deltagerne 
nu videre med en række tiltag, som skal 
sikre bedre og mere koordinerede tilbud 
til børn, unge og familier i Aarhus. Det 
gælder blandt andet koordinering af 
støtte til udsatte familier gennem jule-
hjælp og sommerlejre, faglig støtte til 
frivillige om børn med diagnoser og fæl-
les støtte fra kommune og foreninger til 
børn ramt af sorg. Samtidig handler det 
også om at synliggøre frivillige tilbud for 
professionelle.

Thomas Medom, rådmand i Børn og 
Unge og deltager i alliancen siger:
”Jeg er sikker på, at vi gennem Børne- 
og ungealliancen kan give udsatte og 

sårbare familier i Aarhus en lidt lettere 
hverdag. Det er næsten overvældende 
at opleve alle de gode intentioner og 
håbefulde kræfter, der er til stede. Ved at 
koordinere bedre og øge kendskabet til 
hinanden kan vi forhåbentlig rydde nogle 
af de bump og besværligheder af vejen, 
som familier kan opleve i de mange til-
bud.”

Blandt Børne- og ungealliancens mange 
deltagere er også Inge Temple, som er 
formand for Ung uden Mobning. Hun 
forudsiger, at alliancen vil gøre en forskel 
i den tidlige indsats for byens børn og 
unge:

”Børne- og ungealliancen kommer til at 
have stor betydning for Aarhus Kommu-
nes unge borgere og for deres mulig-
heder for at få hjælp til de udfordringer 
de står med. Vi fra Ung Uden Mobning 
har fx en målgruppe, der går igen hos 

mange organisationer - for mobning og 
oplevelsen af at stå uden for fællesskabet 
har store og langvarige konsekvenser. Nu 
får vi bedre mulighed for at mødes og 
koordinere indsatsen – også med de fag-
personer, som er sammen med de unge. 
Vi ser det brede samarbejde som vejen 
frem!” 

Alliancen arbejder i 2019 videre med de 
spor, som blev skabt ved første møde. 

Børne- og ungealliance iværksætter nye 
initiativer blandt frivillige foreninger

Nyt undervisnings- og inspira-
tionshæfte til dit læringsforløb 
eller projekt i Frivilligugen, uge 
39, om frivillighed og med-
borgerskab 0-18 år
Vil du lave et forløb om med-
borgerskab og børn og unge som 
frivillige medborgere i Frivilligugen 
til næste år, så får du god inspiration 
fra nye forløb i dagtilbud, skoler og un-
giaarhus-tilbud. Hæftet ”Læringsforløb 
– Frivillighed og medborgerskab 0-18 år” 
er skabt i et samarbejde mellem lærere, 
pædagoger og konsulenter fra Børn og 
Unge. Hæftet sendes til din arbejdsplads 
i januar 2019. Find det nu på AarhusIn-
tra (link) eller skriv ”Frivillige i Børn og 
Unge” i søgefeltet på AarhusIntra HER.             

https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Katalog%20-%20frivillig%20rettet.pdf?slrid=4e39ab9e-40e1-7000-5b02-afca9979df42

