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Årets klimakollega
Hele lærerværelset er fyldt i pausen inden personalemødet, hvor der er noget at
fejre. Lærer Birthe Jason har nemlig vundet prisen for årets Klimakollega 2018, som
kommunens klimachef, Henrik Müller, er med for at overrække – i form af en kage
til alle kollegaerne. En klimavenlig kage, vel at mærke.
Læs videre på næste side...
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2 KLIMAKOLLEGA

Før kagespisningen holder Henrik Müller en tale med argumenterne for, hvorfor det netop var Birthe Jason fra Sabro-Korsvejskolen, der vandt.
”Der var mange nominerede, særligt fra Børn og Unge, så det
var svært at vælge. Vi har dog valgt ud fra tre parametre, som
dækker over klimaeffekt, mobilisering og personligt engagement. Der var helt klart, det var dig, Birthe, der tog førstepladsen. Først og fremmest blev du nomineret af flere af dine
kollegaer uafhængigt af hinanden, som også fortæller, at du
gør et kæmpe stykke arbejde for at tænke klimatiltag ind i alle
sammenhænge,” siger Henrik Müller.
”Blandt andet har du været afgørende for at Sabro-Korsvejskolen har fået udmærkelsen ’Grønt Flag – Grøn Skole’ som en af
få skoler i Aarhus. Sidst, men ikke mindst, er du en rollemodel
for dine kollegaer og ikke mindst elever, når du cykler på arbejde, spiser vegansk og forsøger at nedsætte papirforbruget.
For bare at nævne nogle få ting. Tak for indsatsen, det er guld
værd og en inspiration for os andre,” slutter Henrik Müller af.
Efter lykønskningen stillede folk sig i kø til de to kager, der var
flot dekoreret med henholdsvis ’Klimakollegapris 2018’ og
’Birthe Jason’.

”Altså, hvad gør man ikke for at ens kollegaer kan få kage?”
siger hun med et smil, mens hun tager et bid af kagen, som
sviner lidt – men selvfølgelig har Birthe Jason, vinder af Klimakollegaprisen, ikke et papir til sine fingre. Hun klarer sig på
anden vis. Opfindsom som altid.
”Jeg kan huske vinteren 1974 i Aarhus, hvor der ingen vand,
strøm eller noget var. Vi smeltede sneen i badekarret for at få
vand, men der lagde sig en sort film af forurening over vandet.
Det er et syn, jeg aldrig glemmer. Jeg blev så bange!” fortæller
Birthe Jason.
”Siden da har jeg mere eller mindre været engageret i at forbedre klimaet. Nogle gange tænker jeg, at vi bliver jo nødt til
at kunne se vores børnebørn i øjnene, og det vil da kun være
flovt, hvis vi slet ikke har gjort nok. Vi har så travlt med altid at
pege på, at eksempelvis 2. verdenskrig var dårlig for verdens
ressourcer, men hvad med nu? Hvorfor gør vi ikke noget nu?
Vi er ved at udslette kloden. Det er derfor vi har en bæredygtighedsuge i 9. klasse, hvor det handler om at vi skal øve os i at
være i denne verden, som vi ikke ved, hvordan kommer til at se
ud om bare 20 år.”
Ved siden af sidder skoleleder Carsten Auden og nikker.
”Vi bliver nødt til at gøre noget. Og det er Birthe god til! For 7
år siden, da hun startede her på skolen, havde hun en personlig
agenda om at være klimavenlig. I dag er det blevet et fælles
projekt for alle medarbejderne. Vi må alle gøre det, vi hver især
kan. Jeg husker tydeligt dengang, Birthe kom ind på mit kontor
og påpegede helt Sisyfos-agtigt, at vi gør alt muligt godt på
skolen, men al skraldet bliver alligevel puttet i samme skraldespand. Bare at arbejde med skrald kan man gøre så meget
med, og der er Birthe fantastisk til at tænke klimatankegangen
ind overalt – og i alle fagene,” fortæller Carsten Auden.

Fakta:
Klima i øjenhøjde
Klimaplanprojektet ”Klima i øjenhøjde” skal skabe større synlighed
om klimaindsatsen på tværs af magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, hvor et af initiativerne er at uddele prisen for bedste KlimaKollega for andet år i træk.
Med Klimakollegaprisen hyldes det personlige initiativ og fejrer de
grønne skridt, ansatte i Aarhus Kommune hver dag tager.
Målet er at øge interessen og engagementet blandt medarbejdere
ved at inspirere med konkrete eksempler på handlemuligheder og
fejre eksisterende initiativer, så der følger en stolthed med dét at
gøre en forskel.
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3 FRIVILLIGHED

Syddansk Universitet og
Børn og Unge skaber ny
viden om frivilligsamarbejde
Ledere og medarbejdere fra 25
folkeskoler i Aarhus, 24 klubber og ungdomsskoler samt 56
dagtilbud og tilbud for børn
med særlige behov bidrager,
når professor Bjarne Ibsen fra
Syddansk Universitet nu kan
offentliggøre helt ny viden om
frivilligsamarbejdet i kommunerne. SDU har med interviews
og spørgeskemaer undersøgt,
hvad der driver og udfordrer
samarbejdet mellem frivillige
og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser. Seks
kommuner har deltaget med
Aarhus Kommune som den store samarbejdspartner.
Forskerne fra Syddansk Universitet
interesserer sig for, hvad der gør et
samarbejde mellem en arbejdsplads og
en frivillig borger eller forening til en
succes, og hvad der skal til, for at det

fortsætter. Samtidig har de fokus på,
hvilke effekter samarbejdet har – giver
det ekstra indsigt eller gejst – eller mere
demokratisk bevidsthed og organisering
på arbejdspladserne?

Fakta:

Børn og Unge er i forskningsprojektet
interesseret i at lære mere om, hvilke
rammer og organisering der er brug
for på arbejdspladserne, og hvordan
medarbejderne får kompetencerne til
at samarbejde med de frivillige. For
det skal være nemt, meningsfuldt og
givende for både medarbejdere, børn
og frivillige.

Dagtilbuddene har overhalet skolerne i
samarbejdet med kommunale frivillige
som læsetanter eller fodboldonkler.

Professor Bjarne Ibsen har i februar
2019 præsenteret første del af rapportens resultater for Børn og Unges
frivilligteam og følgegruppen for frivilligsamarbejdet - med repræsentanter
fra de faglige organisationer, frivillige
og foreninger samt lederforeninger.
Resultaterne bliver brugt i arbejdet med
at udvikle og kvalificere lokalt og bydækkende samarbejde med frivillige.

Frivilligsamarbejde
Samarbejdet med lokale frivillige fra
sportsforeninger er meget højt i skolerne, mod næsten intet samarbejde i
dagtilbuddene.

Den seneste APV i Børn og Unge viser at:

30 % af medarbejderne har et
samarbejde med frivillige.

60% af lederne har et samarbejde
med frivillige

Vil I have et frivillig-eftersyn, så book
frivilligkonsulenterne Lasse og Anders.
Skriv til frivilligbu@aarhus.dk
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4 KURSER

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

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 20
Kursus for personaleledere. Man lærer om gennemførsel af tjenstlige forløb og afskedigelser i henhold til de ansættelses- og forvaltningsretlige regler og under iagttagelse af
personalepolitiske hensyn.

21. marts

14. marts

Nyt hold

Tastebar i eDoc - Hold 20
3-timers workshop for alle eDoc brugere, hvor du kan få hjælp til anvendelsen af eDoc.

13. marts

6. marts

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 14
Grundlæggende 1-dags kursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere. Undervisningen
er målrettet de decentrale enheders anvendelse af eDoc.

22. maj

8. maj

Nyt kursus

APV: Social kapital og organisationsændringer - med afsæt i ”Forandringens fire rum”
- Hold 01 - 03
Opfølgning på APV - Halvdags arbejdsseminar for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

Hold 01: 1. marts
Hold 02: 10. april
Hold 03: 6. maj

Hold 01: 22. februar
Hold 02: 3. april
Hold 03: 29. april

Nyt kursus

APV: Workshop om Forebyggelse af fysisk nedslidning på dagtilbudsområdet - Hold 01
Opfølgning på APV - Halvdags workshop for arbejdsmiljøgruppen i dagtilbud (både
ledelses- og arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

7. juni

29. maj

Nyt kursus

APV: Fyraftensmøde om forebyggelse af arbejdsulykker - Hold 01
Opfølgning på APV - 2-timers fyraftensmøde for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

6. maj

29. april

Nyt kursus

APV: Sund uenigheds -og samarbejdskultur - Hold 01
Opfølgning på APV - 2-dages seminar for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

25. maj

15. maj

Nyt kursus

APV: Ledelse, der trives - Hold 01
Opfølgning på APV - Heldags seminar for for ledere, ledelsesgrupper og -teams.

1. maj

10. maj

BU Nyt har siden
december sat fokus
på ordblindhed

Nu har vi samlet alle
artiklerne i et temanum
mer,
hvor du blandt andet
kan blive klogere på,
hv
ordan
det er at være ordblin
d, og det vi gør for at
hjæ
lpe
børnene, de unge og
deres forældre.
Læs det her: www.bun
yt.dk/ordblindhed
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5 UDDANNELSESPARAT

Bedre hjælp skal gøre flere
unge parate til uddannelse
Antallet af unge, der i ottende og
niende klasse bliver vurderet til
at være ”ikke uddannelsesparate”
ligger fortsat alt for højt.
Det påpeger de to ansvarlige rådmænd
Thomas Medom, Børn og Unge, og Kristian
Würtz, Sociale Forhold og Beskæftigelse, i
kølvandet på dette års opgørelse. Den viser,
at cirka 30 procent af eleverne i ottende
klasse og lidt over 20 procent af eleverne i 9.
klasse bliver vurderet ”ikke-uddannelsesparate”. Tallene ligner tidligere års vurderinger.
”Vurderingen kan i sig selv være et nederlag og for et ungt menneske, som sikkert
alligevel ender med at tage en ungdomsuddannelse. Vi er nødt til at vende bøtten, så
vi får fokus væk fra vurderingen og hen til,
hvordan vi bedst muligt hjælper unge med
at finde vej fra grundskole til ungdomsuddannelse,” siger Thomas Medom.
Sammen med Kristian Würtz fremlægger
han derfor en fælles ungehandleplan, der
blandt andet adresserer udfordringen at
gøre flere unge uddannelsesparate.

”Der er stadig for mange unge, som ikke
kommer godt videre i uddannelsessystemet,
og vi kan se, at der findes et reelt gab mellem ressourcestærke unge og dem, der har
boglige og sociale udfordringer. Det siger
mig, at vi har brug for at give nogle af de
unge en bedre håndsrækning end vi gør i
dag. Det forudsætter blandt andet, at vi gør
en indsats for at vurdere de unges evner
og muligheder. Men vi skal måle noget, der
giver mening, og som i sidste ende hjælper
os med at finde den rigtige uddannelse for
hver enkelt,” siger Kristian Würtz.
Rådmændene vil foreslå byrådet at se på
selve arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne, ved blandt andet at skabe
en tidligere og stærkere involvering af de
unge selv og deres familier og ved at se på
den store variation, der er mellem grundskolernes vurderinger af uddannelsesparathed.
Samtidig ønsker de at give unge et bedre
grundlag for at træffe et uddannelsesvalg.
Det kan blandt andet ske gennem brobygning, ved at møde andre miljøer som

erhvervsliv og uddannelser, og ved at
se nærmere på de ti procent af en ungdomsårgang, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse.
Det kommende forslag til Ungehandlingsplan indeholder en række konkrete
initiativer, som skal styrke unges uddannelsesvalg. Ifølge Thomas Medom og
Kristian Würtz skal ungehandlingsplanen
imødegå en række udfordringer på
tværs af de to magistratsafdelinger.

Fakta:
•	Der er et minimalt fald fra
29,9% i 2018 til 29,5 % i 2019
i andelen af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparat i 8.
klasse
•	22.7 % af eleverne i 9. klasse er
vurderet ikke uddannelsesparat
til mindst en af deres ønskede
uddannelsesretninger
•	Der er en stigning (i procentpoint) i andelen af de ”ikke
uddannelsesparate elever”, som
bliver uddannelsesparate i løbet
af 8. og 9. klasse (fra 4.7 procentpoint i 2018 til 7.2 procentpoint i 2019)
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6 UNGIAARHUS

Fab Lab til leg, læring
og uddannelsesvalg
Klubberne på Peter Fabers Vej
har åbnet Fab Lab i deres gamle
træ– og metalværksted
Det nu tidligere træ- og metalværksted i
klubberne på Peter Fabers Vej har gennemgået en forandring af de store.
”Tiden var løbet fra værkstedet. Det var
både blevet sværere at finde medarbejdere,
der havde uddannelse og tilladelse til at
bruge maskinerne, og så er det også vigtigt
at vise klubbernes medlemmer, hvordan
moderne industri fungerer i dag,” forklarer
fritidscenterleder Morten Kvist.
Det gamle værksted er nu et makerspace, et Fab Lab, hvor kreative idéer og
eksperimenter bliver til virkelighed via ny
teknologi. Her er blandt andet installeret

en lasercutter og flere 3D-printere, som
med computerprogrammering kan producere ting i forskellige materialer. Der er en
t-shirt-maskine, en vinylcutter til stoftryk
samt en brodere-maskine, så der kan tøjog tekstildesignes med tegninger, print og
broderi.
Så er der droner, både færdiglavede og
byg-selv, som kan styres med smartphone.
Der er kasser med diverse komponenter
– for eksempel tænd-sluk, censorer og
højtalerenheder. Robotter er der, naturligvis, også. Samt en 3D-scanner, så man for
eksempel kan scanne allerede eksisterende
objekter, som efterfølgende kopieres i et
andet materiale i en af 3D-printerne.
”Her præsenterer vi de unge for ny teknologi med en kreativ vinkel. Men selve de
kreative idéer: ja, det er op til de unge selv,

eventuelt i samarbejde med pædagogerne,” forklarer Morten Kvist.
De rigtig mange muligheder for kreativ,
teknologisk udfoldelse har også et andet
sigte end det at lægge op til leg.
”Der er jo også en masse skjult læring i de
her aktiviteter. Og vi vil rigtig gerne indirekte inspirere børn og unge til at interessere
sig for de typer af uddannelser – eksempelvis indenfor industri og håndværk – hvor
teknologi indgår.”
T-shirt-print er den første aktivitet i Fab
Lab’et, som nu er klar til klubmedlemmerne. Sideløbende skal klubmedarbejderne
læres op i brugen af de øvrige maskiner og
arbejdsmetoder, og så er klubberne på Peter Fabers Vej godt på vej ind i fremtidens
kreative læringsrum.

