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Nytårskur med direktøren:

Åbenhed bliver et
kernepunkt i 2019
Læs videre på næste side...
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2 NYTÅRSKUR MED DIREKTØREN

Kort før jul sendte direktør Martin Østergaard alle medarbejdere og ledere i Børn og Unge hjem
med ønsket om gode fridage og
håbet om, at der ville blive tid til
at smække benene lidt op.
”Jeg håbede også, at mange ville gå hjem
og glemme deres passwords. Det sidste skulle jeg hilse at sige fra it-afdelingen - er
lykkes for mange,” sagde Martin Østergaard, der dermed slog en let tone an, da
han onsdag 9. januar holdt nytårskur for
medarbejdere og ledere på Grøndalsvej 2.
For første gang blev nytårskuren sendt live
via direktørens Facebookprofil. Tiltaget er
i sig selv et billede på den større åbenhed,
som ifølge Martin Østergaard kommer til
at præge Børn og Unge i året, der kommer.

”Åbenhed bliver vores mantra for 2019.
Vi er en organisation, der starter sammen, slutter sammen og kommunikerer
sammen. Derfor er et af mine vigtigste
budskaber, at åbenhed er vigtigt. Jeg har
sagt i andre sammenhænge, at vi skal dele
både bøvl og blær. Dermed også sagt, at
åbenheden gælder, både når det går godt,
og når det er svært. For i den anden ende
af åbenhed og den åbne fortælling om
Børn og Unge kommer tillid, også blandt
dem, som er kritiske og tager dialogen
op,” sagde Martin Østergaard.
Der afholdes folketingsvalg senest juni,
og i valgkampen risikerer Børn og Unge
at komme til at stå i en forsvarsposition,
mens andre har frikort til at kritisere, pointerede Martin Østergaard. Samtidig understregede han behovet for samarbejde og

dialog – og han var omkring den forestående organisationsomlægning. Her nævnte han arbejdet med nye distrikter, faglige
og administrative netværk og opgaven
med at passe på hinanden i processen. Og
så han bad om hjælp:
”Jeg vil bede jer om at se lyst på de opgaver, som I har fået, men kritisk på om det
medfører positive ændringer for børnene
og de unge,” sagde Martin Østergaard
med henvisning til, at organisationsændringer ofte kræver opmærksomhed i
forhold til den virkelighed, de er skabt i.
Martin Østergaards nytårskur varer en lille
halv time.
Se hele livesendingen på
direktørens facebookside.
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Elevnetværk
gavner ordblinde elever
På Solbjergskolen forsøger de
at skabe sammenhold og fællesskab blandt de ordblinde elever.
Det sker gennem forskellige
netværksgrupper på skolen.

for at lære at bruge IT-redskaberne bedre. Elevnetværkene er også uundværlige,
fordi eleverne kan snakke med hinanden
om de udfordringer, de møder i hverdagen,” fortæller Lene Koch Borchmann,
pædagogisk leder.

Som de fleste andre skoler har Solbjergskolen ordblinde elever i stort set alle
klasser. Derfor har de fokus på at skabe
rum for, at de kan bruge hinanden. De
har særlig stor succes med deres elevnetværk, som både ordblinde elever og
elever med andre læse- og skrivevanskeligheder tilknyttes.

Som eksempel er der både drenge- og
pigenetværk, årgangsopdelt netværk og
ét årligt netværk for alle familier på skolen med børn, der er ordblinde eller har
andre skrive- og læsevanskeligheder.

”Både de, der er på grænsen til at være
ordblinde, og de, der vurderes ordblinde,
mødes ofte sammen med læsevejlederen

”Vi har forskellige netværk, så alle kan
føle sig til rette. Vi har også netværksgrupper ved særlige situationer. For
eksempel opretter vi et netværk for 9.
klasses elever, så de kan forberede sig og
koncentrere sig om, hvordan de skal bru-

ge deres computer til prøverne,” siger
Lene Koch Borchmann.
Elevnetværkene støtter ikke kun eleverne, men også lærerne, da det kan være
en udfordring for dem at vejlede ordblinde. Det er en realitet, som skolen er
opmærksom på.
”Alle lærere skal have indsigt i ordblindhed og kunne arbejde med redskaberne.
Det er sommetider svært for dem, så
det gør en stor forskel, at eleverne kan
hjælpe hinanden. Skolen har et tæt
samarbejde med Kompetencecenter for
Læsning, som vi lærer utroligt meget af
gennem samtaler og kurser,” siger Lene
Koch Borchmann.
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4 WORKSHOP

Ældre ordblinde er
mentorer for yngre ordblinde
På Virupskolen arbejder de på, hvordan ordblinde elever
kan drage nytte af hinanden på skolen. De har stor succes
med deres IT-makker-café, hvor eleverne hjælper og støtter hinanden på tværs af årgange.
Den nødvendige IT-computer er for de fleste ordblinde svær at finde ud af
i starten. Derfor har Virupskolen oprettet projektet IT-makker, hvor yngre
ordblinde har en ældre ordblind som IT-makker.
”Det er oplagt, at de ældre ordblinde hjælper de yngre med at bruge
deres IT-redskaber. De ældre har god erfaring med programmerne, og
hvordan man bedst muligt udnytter dem. De er gode til at lære fra sig, og
det er bedre end at jeg siger, hvad de skal gøre,” siger Mette Bach Møller,
læsevejleder på Virupskolen.
Eleverne har selv aftalt, at de mødes en gang om måneden. De taler mest
om IT-redskaberne, men de ældre ordblinde deler også ud af gode råd.
”De ældre fungerer som mentorer for de yngre. Det giver også de yngre
ordblinde mulighed for at dele ud af deres bekymringer og udfordringer i
hverdagen. IT-makker er en rigtig god idé, fordi det giver eleverne mulighed for at fordybe sig i de temaer, der er svære,” siger Mette Bach Møller.
IT-makker har kørt siden sommerferien, og i foråret skal 6. årgang uddannes til at være IT-makker for de elever, der er blevet testet ordblind i 3. og
4. klasse.
”IT-makker-caféen er noget, vi helt sikkert vil fortsætte med. Vi kan se,
hvor glade eleverne er for det, og hvor meget de lærer og har gavn af
hinanden,” fortæller Mette Bach Møller.
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5 STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Læringspartnere ansat
Tyve nyansatte læringspartnere har første arbejdsdag den
1. februar. Med deres brede
praksiserfaring og viden om professionelle læringsfællesskaber
bliver læringspartnerne centrale
figurer i det kommende arbejde
med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber lokalt og på
tværs af Børn og Unge.
Med 243 ansøgninger og et bredt og
topkompetent ansøgerfelt har det været
en privilegeret ansættelsesproces at finde
de nye læringspartnere, fortæller Susanne
Holst, kommende teamleder for de tyve
nyansatte.
”Vi har modtaget ansøgninger fra mange
meget dygtige, erfarne og kompetente
kandidater. Øvelsen har været at fravælge
endog rigtigt dygtige ansøgere, som i lig-

hed med de ansatte var fuldt kvalificeret
til stillingen som læringspartnere”, siger
Susanne Holst.
Fra begyndelsen har ambitionen været at
ansætte et team af læringsvejledere, der
spænder vidt i kompetencer og erfaringsmæssig baggrund. Derfor er det også
et miks af pædagoger, lærere, ledere og
konsulenter, der er ansat. For såvel som
læringspartnere skal hjælpe skoler, dag- og
fritidsområdet samt Fælles Funktionerne
med at udvikle stærkere læringsfællesskaber, skal teamet også selv være et stærkt
læringsfællesskab, der med en bred vifte
af kompetencer kan være med til at dele
erfaringerne fra arbejdet på tværs af Børn
og Unge.
”Teamet skal være katalysatorer for udviklingen af læringsfællesskaber bredt i Børn
og Unge. De får en nøglerolle i både at
understøtte udviklingen lokalt og sikre en
bred videndeling på tværs. Jeg ser virkelig

frem til at komme i gang med arbejdet,”
siger Susanne Holst.
For netop at styrke det fælles sprog og en
fælles tilgang vil læringspartnerne blandt
andet bruge februar til at gøre den enkeltes viden og erfaringer til et fælles anliggende for hele gruppen.
Sidst i februar vil de lokale ledere blive
kontaktet af ”deres” læringspartner for at
aftale de første skridt i samarbejdet.

Fakta:
Det skal
læringspartnerne
Læringspartnerne knyttes lokalt
til de enkelte skoler, dag- og
fritidsområdet samt Fælles
Funktionerne. Typisk vil en læringspartner være tilknyttet seks
skoler eller seks dagtilbud.
Lokalt skal de arbejde i og med
praksis for at gøre opbygningen
af Stærkere Læringsfællesskaber
så praksisnær som mulig for
medarbejdere og ledere.
En læringspartner har selv praksiserfaring med professionelle
læringsfællesskaber og løser
opgaver som proces- og mødeledelse, sidemandsoplæring af
ressourcepersoner og faglige
fyrtårne, sparrer med lederne
lokalt og støtter udviklingen af
et systematisk arbejde med feedback, refleksive samtaler og en
styrket datainformeret praksis.
Vil du se, hvem de nye
læringspartnere er, finder
du det i Ugepakken.
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6 KURSER + NAVNENYT

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 møde

Dialogmøde om lempelse af Fælles Mål
Alle skoler i Aarhus kommune inviteres til et lokalt dialogmøde om betydningen af de
ændrede rammer for Fælles Mål.

5. februar

23. januar

Nyt hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - Hold 21
Obligatorisk kursus for ledere og lederteams med personaleansvar.

26. marts

18. marts

Nyt hold

Velkommen til Børn og Unge - Hold 30 og 31
Obligatorisk introduktionsdag for nye ledere i Børn og Unge, der refererer til skoleleder, dagtilbudsleder eller FU-leder.

Hold 30: 14. marts
Hold 31: 16. maj

Hold 30: 7. marts
Hold 31: 9. maj

Ny skoleleder på Malling Skole
Klaus Lundgaard Schubert er fra 1. januar ansat
som skoleleder på Malling Skole. Klaus kommer
fra en stilling som skoleleder ved Glud skole i
Hedensted Kommune og har tidligere været
viceskoleinspektør og konstitueret skoleleder ved
Torstedskolen i Horsens. ”Jeg glæder mig meget til
at begynde på Malling Skole. Sammen med det nye
ledelsesteam skal vi koncentrere os om det nære på
skolen, så vi hurtigt kan blive en del af den åbne og tillidsfulde kultur
på skolen,” siger Klaus Lundgaard Schubert. Klaus bor i Horsens sammen med sin kone og deres to børn

Ny skoleleder på Møllevangskolen
Thomas Trønning er fra 1. januar ansat som skoleleder på Møllevangskolen. Thomas er 46 år og kommer fra en stilling som viceskoleleder på Tovshøjskolen, hvor han har været siden 2013.Tidligere var
Thomas konsulent i Børn og Unge. ”Jeg glæder mig
til at tage hul på de nye opgaver, som venter mig på
Møllevangskolen og sammen med ledelsesteamet,
det pædagogiske personale, de mange samarbejdspartnere, bestyrelsen og forældregruppen at fortsætte arbejdet med at
gøre skolen til et godt sted at være – et godt sted at lære,” siger Thomas Trønning.
Thomas Trønning afløser Majbritt Jensen, der efter 16 år som skoleleder, gik på pension den 1. januar 2019.

En slagtersvend
skiftede spor…
Den 21. januar 2019 fejrer arbejdsmiljøkonsulent Lasse
Holm 25 års jubilæum i Børn og Unge. En karriere, der
begyndte på Fritidshjemmet Højvang, Christiansbjerg som
udlært slagtersvend, og som i 1997 blev suppleret med
en læreruddannelse. Som lærer har Lasse slået sine folder
på diverse skoler i Aarhus Kommune, der alle har haft
gavn og glæde af hans kreative og musikalske evner.
I dag er Lasse ansat i Ledelse og Organisation, HR og
Kommunikation på Grøndalsvej 2. Her løfter han hhv. opgaven som arbejdsmiljøkonsulent, AMR for
Ledelse og Organisation, rensdyr for julemanden under julefrokosten
og meget meget mere.
Lasses kompetencer og
kvalifikationer dækker
således over et særdeles
bredt spektrum.
Et hjerteligt tillykke og
tak til Lasse for den
store, værdifulde (og
underholdende) indsats
igennem årene!
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7 BØRNEKULISSEN

Børnekulissen:

Musik og bevægelse skal
involvere børnene endnu mere
Børnekulissen vil fremover
inddrage børnene endnu mere i
deres forestillinger. Det skal ske
gennem musik, sang og
bevægelse, hvor børnene kan
udtrykke sig med kroppen.
I efteråret overtog Anita Brædder
ledelsen af Børnekulissen, og hun har
fokus på at inddrage børnene endnu
mere i forløbene for og med dagtilbud.
Derfor er Ditte Aarup Johnsen ansat som
teaterkonsulent. Hun står for at afvikle
forestillingerne, og det har sat skub i

de nye involverende teaterfortællinger.
Som eksempel afholdte Børnekulissen
i samarbejde med Natursamarbejdet i
sidste måned deres kropslige musikalske
juleteater.

for var de med til at åbne kalenderlåger
og pynte juletræ.

”I Børnekulissen arbejder vi på at give
børn kulturoplevelser. Leg, læring og
dannelse er som altid omdrejningspunktet, og børneperspektivet er i fokus,”
siger Anita Brædder.

”Det er en form for kropsligt musikalsk
teater, som appellerer til sanserne og puster til børnenes fantasi. Vi bruger legen
som brændstof, og udtrykker os gennem
mimik, sang og bevægelse. Det er en
involverende teaterform, som egner sig
rigtig godt til førskolebørn,” siger Ditte
Aarup Johnsen.

Børnene skal fortælle historien
I år skulle fagter, sang og dans inddrage
børnene i det musikalske juleteater. Der-

Under forestillingen blev børnene talt,
sunget og leget med af hånddukkerne
Nisse, Tulle og Skralle. Hånddukkerne har
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8 MUSIK OG BEVÆGELSE

en helt særlig kraft i arbejdet med børn.
”Hånddukken er en slags katalysator for
vejen ind i fantasiens og forestillingens
verden. Det fremkalder reaktioner hos
børnene, og vi arbejder netop på at gribe deres initiativer. Derfor er teaterforløb og forestillinger heller aldrig ens,”
fortæller Ditte Aarup Johnsen.
Oplevelsen skal leve videre
Efter en forestilling får vuggestue- og
børnehavebørnene konkrete ting med
hjem. For eksempel fik alle efter juleteateret en kuffert med rasleæg, en
nissedukke og sange som et led i at få
læringen og oplevelsen til at leve videre
hjemme i institutionen.
”De får kufferten med hjem, så de kan
fortsætte legene derhjemme. Vi ser
gerne, at oplevelsen ikke bare er her og
nu, men at den lever videre, når de kommer hjem. Når det bliver en forlænget
oplevelse, huskes den bedre af børnene,”
siger Ditte Aarup Johnsen.
Børnekulissen havde stor opbakning til
deres musikalske juleteater. Blandt andre
deltog Åby Dagpleje, Vuggestuen Bjørnbaksvej og Børnehaven Børnebåndet.
”Det er fedt, at børnene kommer på
banen. De både hopper og synger til
lydene fra hånddukkerne og musikken.

Oplev Børnekulissen i foråret
Dagpleje, vuggestuer og børnehaver kan i begyndelsen
af det nye år opleve Børnekulissens nye involverende musikalske teaterforestilling
’Huset, der ku’ lege’, der med
nysgerrighed, spontanitet og fantasi går på opdagelse i
legens forunderlige verden.
Teaterforestillingerne foregår på biblioteker og andre kulture
lle lokaliteter i Aarhus Kommune på udvalgte dage i januar, februar, marts og april 2019,
og de kan også bookes til egen
institution. De skabes og udføres af teaterkonsulent Ditte
Aarup Johnsen. Derudover er det
muligt at booke ’Se min kuffert’, som er et skridt videre
fra det gamle hatteteater, hvor
der med udklædning og genstande fortælles historier genne
m krop, sang, bevægelse
og drama.
På Ulfiaarhus.dk kan I orientere jer om og tilmelde jer tilbudd
ene til
dagtilbud og skoler. Arrangementerne er gratis.

Vi bruger også hånddukker, sang og
musik i vores dagtilbud, men her oplever
børnene det også i et andet perspektiv,”
siger Maria Schandorff Eriksen, pædagog
i Børnebåndet.
Børnekulissen ser det som deres fornemmeste opgave at hjælpe det pædagogiske personale. De vil understøtte og
inspirere deres arbejde med at få kultur
og æstetik i spil i hverdagen.
”Vi afholder workshops for de pædagogiske medarbejdere, hvor vi inspirerer

dem til, hvordan de kan arbejde med kultur og æstetik. Vi tilbyder dem redskaber
til at skabe et endnu mere involverende
læringsmiljø. Vores arbejde i Børnekulissen skal have effekt for børnene. Det skal
skabe læring og udvikling og bidrage til
deres trivsel. Når det sker, lykkes vi med
vores opgave,” siger Anita Brædder.

