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Internet of
Things
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Gode tips
til fritidsjob

S. 8

I gang med Stærkere
Læringsfællesskaber
I uge 11 var Frydenlundskolen ramme for de første læringsdage, hvor faglige fyrtårne, ressourcepersoner og ledere sammen tog hul på arbejdet med Stærkere
Læringsfællesskaber. Med fokus på hvordan vi udvikler vores samarbejde og bedre
løfter alle børn og unge, fik deltagerne både ny viden og tid til at reflektere over
samarbejdskulturen lokalt.
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2 STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Direktør for Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen, bød
alle fem dage velkommen. Budskabet fra direktøren var klart:
”Stærkere Læringsfællesskaber udvikler vi ikke fra dag til anden. Vi skal vise tillid og åbenhed - øve os sammen, lære nyt
om os selv og vores samarbejde og udvikle os i fællesskab. Det
er kernen i en ny samarbejdskultur – at vi sammen finder de
bedste løsninger med afsæt i data, professionel viden og erfaringer,” sagde Martin Østergaard Christensen og fortsatte:
”Det er en tillidsdagsorden, for vi skal kunne sige, hvad der er
svært. Det er i fællesskab, vi sætter retning i en hverdag med
stor kompleksitet.”
Dagen igennem fik deltagerne ny viden om afsættet for at
arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber – at vi ved at ud-

vikle os og reflektere sammen som professionelle også sikrer
bedre læring og udvikling for børn og unge. Samtidig havde
ressourcepersoner, faglige fyrtårne og ledere mulighed for at
tage de første dialoger om samarbejdskulturen lokalt og få et
fælles billede af, hvad der kan skubbe udviklingen af Stærkere
Læringsfællesskaber i en positiv retning, og hvor er der udfordringer.
Ledere skal sammen med de lokale ressourcepersoner og faglige fyrtårne afsted på endnu fire fælles læringsdage. Udover de
fælles læringsdage skal ressourcepersoner og faglige fyrtårne
afsted yderlige fem dage.
Det lokale arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber går i
gang efter sommerferien og vil involvere hele det pædagogiske
personale.

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber
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Trine Hemmer-Hansen,
lærer og ressourceperson,
Virupskolen

Stine Levisen, pædagog og
fagligt fyrtårn i Bækken,
Brabrand dagtilbud

Jeg var spændt på læringsdagen, for dette tiltag er jo nyt
for alle - både lærere, ledere og læringspartner. Derfor kunne ingen rigtig sætte ord på indholdet.

Jeg havde ikke mange forventninger til den første læringsdag,
for det var svært at få et konkret billede af, hvad Stærkere
Læringsfællesskaber egentlig er. Normalt er et kursus specifikt
med fokus på sprog, motorik eller lignende, og man forventer
at kunne gøre ting anderledes allerede dagen efter. Sådan
er det heldigvis ikke med Stærkere Læringsfællesskaber, for
det er langt mere komplekst. Det ville være overvældende, at
skulle kunne det hele fra dag ét.

Det var virkelig en god dag, hvor jeg blev klogere på, hvad
Stærkere Læringsfællesskaber handler om. Jeg fik både
viden og konkrete billeder.
 esuden var det en luksus, at vi sammen med ledelsen
D
havde tiden til en dybere snak om hverdagen. Vi har hænderne i praksis på vidt forskellige måder, så det var lærerigt
at lytte til hinandens perspektiver.
Vi er blandt de heldige, der allerede har haft vores læringspartner ude. Han formåede i den grad at gribe de bolde,
vi kastede op, og samtidig udfordre os på vores antagelser.
Jeg fornemmer virkeligt, det er et fælles projekt, vi er ved
at sætte i gang – alle bliver hørt, alle skal ytre sig.
Nu skal vi have det engagement videre ud til vores kolleger,
så det kan blive en fælles opgave. Jeg glæder mig og tror
på, det virkelig kan rykke noget.

Læringsdagen gjorde det mere tydeligt, hvad vi skal, og
hvad Stærkere Læringsfællesskaber handler om i dagligdagen, og det gav god mening at ledelse og faglige fyrtårne
var afsted sammen. Det var lærerigt at få talt om vores samarbejde ud fra forskellige perspektiver. Det bliver spændende
at gå videre med i forhold til mine kolleger.
Det betyder meget, at der ikke er forventninger om synlige
ændringer nu og her – at også den øverste ledelse ved, det
tager lang tid at forandre vores måde at samarbejde på. Det
viser, man faktisk mener det alvorligt – vi vil det her!

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber
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Piloter på nyt læringsforløb:

7.a designer en smartere
hverdag med sensorer
og micro-bits
”Vi har udviklet et apparat, som elever kan
bestille mad fra, så kantinen ved hvor meget
den skal købe, og der hverken er for lidt eller
for meget mad”. Det fortæller Sander Nyboe,
der er elev på Viby Skole. Skolens 7. årgang
er blandt 10 klasser fra Aarhus, der er piloter
på et nyt læringsforløb om Internet of Things:
’IoT i folkeskolen’.
Denne dag i marts runger IT-virksomheden KMDs nye bygning på Hedeagervej af unge stemmer: 7. klasserne fra Viby
rykker ind. De skal møde et dommerpanel med tre analyti-

kere og udviklere fra KMD og pitche idéer til ny teknologi,
der gør skoledagen bedre. Med sig har eleverne prototyper
i pap med sensorer, micro-bits og programmering.
Forløbet er et pilotprojekt, som er søsat af Skolelederforeningen i samarbejde med IT-Branchen, og Børn og Unge
har taget udfordringen op og bedt IT-ressourcepersonerne
”De 32” om at udvikle en pilot til læringsforløbet og gennemføre undervisning i 10 klasser fra skoler i Aarhus. Målet
er at gøre eleverne bevidste om konsekvenser af at samle
og bruge data, give dem erfaringer med at samarbejde om
at løse problemer og skabe overbevisende præsentationer:
Alt sammen inden for en ramme af Internet of Things (IoT).
Elev i 7. a Sander Nyboe har nydt læringsforløbet:
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”Det har været fedt at bruge hænderne:
Vi har været kreative med pap og lim - og
så har vi kodet, og det er virkelig, virkelig
interessant, selvom man også kan blive
virkelig frustreret undervejs,” siger han.

Pitcher som i Løvens Hule
Oppe hos IT-virksomheden KMD er eleverne i bedste ”Løvens Hule”-stil i gang
med at pitche deres ideer for KMD’s
dommerpanel. Blandt deres prototyper
er kloge skraldespande, klimamålere,
fjernstyrede klasselåse og en lærerknap
til elever, som ønsker hjælp.
”Vores prototype har knapper til ugedagene, og så kan man f.eks. vælge wapsi-dog til mandag, hvorefter maskinen
lyser grønt, giver en kvittering og sender
info til kantinen,” fortæller Sander Nyboes gruppe og fremviser en pap-model
med ledninger, miniskærm og sensorer
til dommerpanelet. Dommerne går konstruktivt til de unges ideer – og får også
selv noget med hjem, fortæller Heidi
Jæger Kronvold, der i dag agerer dommer, men til dagligt er SAP Application
Architect i KMD:
”Vi støtter meget gerne op om de her
projekter, for det er naturligvis i vores

interesse at bidrage til at udbrede glæden ved at arbejde med teknologi og
digitalisering,” fortæller hun.
”Og så er det altid sjovt og givende at
opleve, hvor meget eleverne faktisk har
lært og har fået produceret i løbet af et
relativt kort projektforløb. De lader sig
ikke begrænse af processer og rutiner,
men går til opgaven på Pippi Langstrømpe-manér: ”Det har jeg ikke prøvet før,
så det er jeg sikkert god til”.”

Eleverne får erfaring med data,
design og programmering
I 7.a på Viby Skole har matematiklærer
Bodil Blom har været tovholder på læringsforløbet og vært for ’De 32’. Hun er
med i dag på KMD og ser forløbet åbne
nye døre for eleverne:
”Ideen er jo at alle skal
blive dygtige, også
dem, som ikke normalt
interesserer sig for programmering, design
og data. Snart skal de
i gang med projektopgave og eksamen – og
efter dette forløb har
alle mulighed for at

vælge at kode og kaste sig ud i udviklingsprocesser. Samtidig har de fået erfaring med fordelene i at arbejde sammen
om opgaverne”, siger hun.
Det var skoleleder på Viby Skole Henrik
Kallestrup, der i sin tid bød pilotprojektet velkomment på skolen:
”Jeg hørte tidligt om det nye IoT-læringsforløb og tænkte at det giver
eleverne kompetencer til fremtiden: En
evne til at forstå teknologien i deres
hverdag – en stillingtagen til muligheder
og udfordringer i at bruge data - og oplevelsen af selv at udvikle og præsentere
nye løsninger. Forløbet var en mulighed
for uddannelse og dannelse. Så vi ville
bare være med. At ugen nu kulminerer
med en præsentation på KMD gør det
bare mere virkelighedsnært,” fortæller
skolelederen.

Det er IoT

IoT (Internet Of Things) er enh
eder, der er udstyret med sen
sorer
og samler information. Info
rmationen bliver omsat til vide
n ved
hjælp af analyseværktøjer.
www.iotifolkeskolen.dk
Se præsentationer af elever
nes prototyper:
https://sites.google.com/aak
s.dk/iot
Find artikel og video om init
iativet til IoT-læringsforløb
et med
formand for Skolelederfore
ningen Claus Hjortdal:
https://itb.dk/nyheder/eleve
r-laver-iot-loesninger-i-folke
skolen/
Kontakt Mette Hardis Jacobse
n, Børn og Unge, mhja@aarh
us.dk

Fakta
Ud over Skolelederforeningen,
IT-Branchen og Aarhus Kommune
har også Center for Undervisningsmidler og IT-virksomheden Hippomini bidraget til at udvikle Internet
of Things-forløbet. I pilotprojektet
deltager Mårslet Skole, Læssøesgades Skole, Viby Skole og Lystrup
Skole. Hvert læringsforløb varer en
uge og alle klasser skal pitche deres
ideer foran dommere fra forskellige
IT-virksomheder. Det er målet, at
forløbet skal tilrettes og udbredes til
hele landet.
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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

Nyhed!

Kursus
Eftermiddagsarrangement om ordblindhed - Hold 01
2-timers arrangement i Rådhushallen for pædagogiske ledere, læsevejledere og lærere med
interesse for ordblindhed. En kort animationsfilm og en teaterforestilling giver et indblik i
de tanker og forestillinger, børn og unge kan have med at leve med ordblindhed.

Ekstra hold

Tastebar i eDoc - Hold 21
3-timers workshop for alle eDoc brugere, hvor du kan få hjælp til anvendelsen af eDoc.

Ekstra hold

APV: Sund uenigheds -og samarbejdskultur - Hold 02
Opfølgning på APV - 2-dages seminar for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

Ekstra hold

APV: Ledelse, der trives - Hold 02 og 03
Opfølgning på APV - Heldags seminar for for ledere, ledelsesgrupper og -teams.

Nyhed!

APV: Håndtering af arbejdspres - Hold 01
Opfølgning på APV - Halvdags temadag for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).

Startdato

Tilmelding

25. april

12. april

8. maj

1. maj

26. september

19. september

Hold 02: 23. august
Hold 02: 16. august
Hold 03: 19. september Hold 03: 12. september

4. juni

3. maj

Ekstra hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - Hold 22
Heldags kursus for ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er obligatorisk for
de ledere, der refererer til Børn og Unge-chef samt for administrative ledere på skoler.

11. april

3. april

Ekstra hold

Instruktørkursus i førstehjælp - Hold 13
6-dages uddannelse for medarbejdere i skole, FU og dagtilbud hvor du får kompetencer
til at forestå den obligatoriske førstehjælpsundervisning i folkeskolen og for det øvrige
personale i din afdeling.

30. april

23. april

Ekstra hold

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 21
1-dags kursus for personaleledere, hvor man lærer at gennemføre tjenstlige forløb og afskedigelser i henhold til de ansættelses- og forvaltningsretlige regler og under iagttagelse
af personalepolitiske hensyn.

14. maj

7. maj
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Nye sundhedsplejeledere
Merethe Grarup er ny sundhedsplejeleder i Sydvest. Hun er 53 år og kommer fra en stilling som ledende sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune,
hvor hun blandt andet har arbejdet
med systematiske trivselsvurderinger
af alle børn, tidlig opsporing og en
tidlig koordineret indsats - herunder
optimering af det tværfaglige samarbejde.
Merethe har tidligere været ansat i Aarhus Kommune i 12 år – dels som sundhedsplejerske, dels
som konsulent og projektleder for Familieiværksætterne – og hun ser frem til at komme tilbage
til Aarhus og starte samarbejdet.
Privat bor hun i Risskov med sin 17-årige datter de to ældste børn er flyttet hjemmefra.

Tina Schrøder er ny sundhedsplejeleder
i Øst. Hun er 50 år og været har ansat i
Sundhedsplejen i Aarhus Kommune i 18
år. Her har hun blandt andet fungeret
som marte meo superviser og vejleder
i Tværfaglig Enhed – og senest har hun
været koordinator i Sundhedsplejen
Nordvest.
Jeg har fungeret, som Marte Meo supervisor, vejleder i Den Tværfaglige Enhed og senest som koordinator i Sundhedsplejen Nordvest. Tina har glædet
sig til at starte i sit nye job som sundhedsplejeleder
og ønsker sammen med sine medarbejdere at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi lykkes med at
gøre en forskel for børn, unge og deres familier i
Aarhus Kommune.
Privat bor hun i det sydlige Aarhus med sin mand
og to børn.
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En god attitude øger
chancen for fritidsjob
De ældste elever på Tovshøjskolen har haft besøg af
blandt andre UngiAarhus’
fritidsjobvejleder, der gjorde
dem klogere på, hvordan de
finder fritidsjob, og hvordan
man ikke skal gøre det.
Gad vide, om tyggegummi-gnasken,
slattent håndtryk, manglende øjenkontakt og en hættetrøje trukket ned over
ansigtet gør noget godt indtryk, når du
eksempelvis møder en potentiel arbejdsgiver for første gang? Eller er det mon
den stik modsatte attitude, du kommer
længst med til såvel jobsamtalen som på
jobbet og i andre situationer?
Eleverne mødte begge typer, da fritidsjobvejledere fra henholdsvis UngiAarhus,
det boligsociale hus
Yggdrasil i Gellerup-Toveshøj og HotSpot
Erhverv besøgte 9.
klasse på Tovshøjskolen
til en eftermiddag med
undervisning i netop
søgning af fritidsjob.

”Vores entré i klassen blev udgangspunkt
for en snak om, hvordan og hvor meget
kropssprog betyder. Efterfølgende faldt
samtalen på digital dannelse – det vil
sige, hvordan ens profiler ser ud på sociale medier, og hvad du skriver dér; samt
hvad du indtaler på sin telefonsvarer. Vi
var også inde på skrevne og uskrevne
regler på arbejdspladsen. For eksempel,
hvordan du opfører dig i pauserne på dit
arbejde,” siger Mette Elleskov Christiansen fra UngiAarhus.

munen med mere end 50 forskellige
titler og jobfunktioner.

Eleverne blev også samlet i en rundkreds,
hvor de kastede en bold til hinanden
samtidig med, at de kom med konkrete
eksempler på fritidsjob, de kan søge;

”Selvom vi er i kontakt med mange
unge, og de kan finde os i lokalområdet,
så er det ikke alle, der ved, at vi er her
for at sparre og hjælpe med at søge
fritidsjob. Det er derfor, vi også er ude på
den lokale skole for at give noget viden
og konkrete værktøjer til de unge,” siger
Mette Elleskov Christiansen.

såsom kasseassistent i Bilka, avisbud og
medhjælper i en blomsterforretning.
Buddene var så mange, at klassen vandt
konkurrencen mod øvrige klasser i kom-

Det er efterhånden veldokumenteret, at
unge fra udsatte boligområder har ekstra gavn af at have fritidsjob. Det øger
nemlig sandsynligheden for at gennemføre uddannelse og siden blive en del
af arbejdsmarkedet som voksen. Netop
derfor blev besøget på Tovshøjskolen til i
et samarbejde mellem forskellige typer af
fritidsjobindsatser i Gellerup-Toveshøj.

