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Sang for glæden
Det er mandag eftermiddag i Klubberne A45, UngiAarhus, og Musikkufferten åbner.
Rundt om den brune kuffert mødes en gruppe fritidsklubbørn med særlige behov
og et par pædagoger til fællessang og kreativ, musisk udfoldelse.
Læs videre på næste side...
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Kufferten indeholder rytmeinstrumenter
og legetøj, og deltagerne skiftes til at vælge en af tingene, og ud fra den synger alle
fællessange, der passer til.

’Æblemand’ og fødselsdagssang for en af børnene, er det
tid til dagens teaterstykke, som deltagerne har besluttet, skal
være Pippi Langstrømpe. Børnene stimler sammen på række,
rollerne Pippi, Tommy, Annika, hest og Hr Nielsson fordeles,
og så går det ellers løs med dans, rytmik og ”Her kommer Pipi
Langstrømp’, tullahop, tullahej, tullahopsasa”.

”Formålet med Musikkufferten er først og fremmest at vække
glæde og følelsen af fællesskab. Man er ikke tvunget til at
synge med, og børnene skifter imellem at deltage aktivt og
bare sidde og lytte og nyde melodierne,” forklarer klubpædagog Vibeke Rødgaard Jensen, som sammen med kollegaen
Susanne Nielsen står bag idéen til Musikkufferten.

”Det er børnene selv, der har fundet på, at vi også skal
lave teater. Og det er godt for både kreativitet og ansvarligheden – at man involverer sig selv og hinanden,” lyder
observationen fra Vibeke Rødgaard Jensen, der har arbejdet
i Klubberne A45 i mere end 30 år og desuden er uddannet
musikpædagog.

Konceptet har desuden udviklet sig, siden Musikkufferten
åbnede for første gang. I dag bliver der også lavet små teaterstykker i forsamlingen, når den mødes en gang om ugen.
Efter blandt andre klassikere som ’Puf den magiske drage’,

Selvom aktiviteten er henvendt til børn og unge med særlige
behov, så er alle i Klubberne A45 velkommen til at deltage i
den ugentlige halve time med Musikkufferten. At sessionen
kun varer en halv time er helt bevidst.

Det er nogenlunde den tid,
det tager at synge humøret op, samt falde
til ro mentalt efter en
lang dag i skolen med
mange input og indtryk. Varer aktiviteten
længere tid, kan den
begynde at dræne for
energi igen.
Vibeke Rødgaard Jensen
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Tilmeld din arbejdsplads
til DHL-stafetten 2019
Tilmeld jeres hold via Børn og Unges eget tilmeldingslink
senest den 30. juni og få den lækre Aarhus Kommune løbetrøje.
VÆR MED! når over 3000 medarbejdere i Børn og Unge mødes i Mindeparken
torsdag den 22. august til løb, walk og kollegahygge ved årets DHL-stafet. Igen
i år får Børn og Unge vores egen teltplads, hvor du kan sidde sammen med dine
kolleger, nyde den legendariske DHL-grillpølse og se det flotte festfyrværkeri.
Det er nu, I skal tilmelde din arbejdsplads. I skal tilmelde jeres hold via Børn og
Unges eget tilmeldingslink på Aarhus Motions hjemmeside. Prisen pr. hold er 974
kr. (194,80 kr. pr. løber/walker).
Skynd jer med tilmeldingen, og I får en gratis, lækker Aarhus Kommune løbeT-shirt til alle jeres løbere/walkere. Ved tilmeldingen skal I derfor vælge T-shirtmodel (dame eller herre) og størrelse til alle. Som noget nyt tilbyder vi i år også
damemodellen i curvy størrelser – en mindre figursyet model i størrelse 44–54.
Se mere herom i størrelsesguiden.
T-shirts bestilles efter først-til-mølle og senest den 30. juni. T-shirts leveres KUN
til arbejdspladsadresser – vær derfor omhyggelig med at få skrevet jeres arbejdsplads’ navn og adresse i tilmeldingsformularen på Aarhus Motions hjemmeside!
Har du spørgsmål til trøjebestilling eller afviklingen af DHL i Børn og Unge, kan
du kontakte Anders Probst-Jensen: apjen@aarhus.dk eller Rikke Irmgard Brødsgaard: riib@aarhus.dk.
Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du få hjælp hos Aarhus Motion på tlf.nr.:
8738 1110.
Børn og Unges tilmeldingslink

Skynd jer at tilmelde jer!
– så er I sikre på at få én af de super lækre
og gratis løbetrøjer
Størrelsesguide Aarhus Kommune

“Jeg tror, det e
r en trøje,
der er god at lø
be stærkt i”
Thomas Medom
,
Rådmand for Bø
rn og Unge
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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

Kursus

Startdato

Tilmelding

Ekstra hold

Velkommen til Børn og Unge - Intro til nye niveau 4 ledere - Hold 06
4 intromøder for nye FU-ledere, skole- og dagtilbudsledere samt sektionsledere i fællesfunktionerne, hvor du får kendskab til organisationen, og hvordan fællesfunktionerne
kan give en hjælpende hånd i hverdagen.

9. maj

2. maj

Ekstra hold

Arbejdsmiljøgruppens rolle - Hold
1 dags kursus for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen - leder og arbejdsmiljørepræsentant. Bliv mere klar på, hvad rollen består i, samt hvilke arbejdsrelationer og hvad
der kan være af udfordringer og muligheder i disse.

21. maj

14. maj
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Aulapiloterne er gået i luften
Endelig er medarbejderne på Elsted Skole og Søndervangskolen nu på Aula. I denne uge blev de klædt på
til at tage den nye platform i brug, der bliver en del af
hverdagen på alle skoler landet over efter sommerferien. De første erfaringer er allerede taget til efterretning til gavn for de øvrige skoler.
Der var helt stille på de to skoler i et par timer. Her sad medarbejderne
med høretelefoner på og fordybede sig i Aula e-læringskurset, mens
superbrugere og projektfolk stod på spring for at hjælpe deres kolleger. Undervejs skulle de løse en række opgaver i en undervisningsudgave af Aula for at afprøve funktionerne, inden det går løs sammen
med forældre og elever. Pilotskolerne er de to første skoler i landet,
der får alle medarbejdere og siden forældre og elever på Aula.

En positiv stemning i rummet
Efter en kort introduktion fra skolelederne fik medarbejderne mulighed for at gå i gang, lære og stille spørgsmål i det tempo, som passede dem selv. Der var roser til både Aula og e-læringskurset, selvom
der stadig er nogle knaster i Aula og i e-læringsmaterialet.

ForældreIntra møder Facebook.
Aula virker mere enkelt og tilgængeligt. Det gode ved e-læringen er,
at hvis der er noget, du ikke forstår, så
kan du stoppe op og spole tilbage. Der
var et enkelt sted, hvor lyden ikke var
der, men det bliver jo rettet.
René Buchtrup, pædagog, Søndervangskolen.

”Kurset har væ
ret fyldestgøre
nde.
Man kommer
godt rundt om
det
meste, og der
har været en g
od
variation af op
gaver og inform
ation.”
Sarah Sekuda,

lærer, Sønderva

ngskolen.
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E-læringen virkede rigtigt fint. Det er
fint med opgaverne. Jeg er sådan en,
der skal have det mange gange, og derfor var
det superfint med video, så jeg kunne se den
flere gange. Det er fedt, at der er så meget,
jeg kan genkende ved Aula.
Asger Latif, pædagog, Elsted skole

Aula virker intuitivt. Det bliver
selvfølgelig nemmere at få følelsen af
Aula, når vi skal bruge det i praksis, men der
er fine informationer i kurset. Funktionerne
minder lidt om det, vi kender fra de sociale
medier.
Casper Ostenfelt, lærer, Søndervangskolen

De tager en for holdet
Pilotskolerne går forrest og gør sig nogle erfaringer, der kommer os alle til gavn. Pædagogerne på Elsted Skole kom som
de første på Aula tirsdag middag. Dagen efter var der allerede
blevet hakket en hæl og klippet en tå i e-læringskurset baseret
på deres feedback, inden resten af kollegerne på Elsted Skole
og Søndervangskolen kom på Aula onsdag.
Nu venter vi spændt på, at forældrene og eleverne på pilotskolerne tager Aula i brug. Det sker i begyndelsen af maj på Elsted
Skole og 12. juni på Søndervangskolen. De øvrige skoler følger
trop og får adgang til e-læringsmodulet fra slutningen af april
og byder forældrene velkommen til Aula 1. august.

Bliv klogere på Aula

hvor
Læs mere om Aula på AarhusIntra,
Nyt.
Aula
dig
elde
tilm
kan
du også

Skolerne har taget hul på lokal Aula-opsætning
De lokale Aula-administratorer stimede sammen på Grøndalsvej for i fællesskab at undervisning i og
vejledning til at gå i gang med skolens lokale opsætning af Aula. Det handlede om at få Aula-brugerne
indlæst korrekt og give dem de rigtige rettigheder, opsætte grupper, som bliver essentielle i Aula for at
målrette kommunikationen, og meget mere. Med store mængder kaffe, gå på mod og en masse klik efter gik de til opgaven med krum hals, så Aula er klar til medarbejderne, når de får adgang i begyndelsen
af maj. De tre opsætningsworkshops fandt sted 1.- 3. april.
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Idéindsamling:

Hvilket skoletilbud skal
der være til børn i Gellerup,
Toveshøj og Bispehaven?
Som inspiration kunne
dine input komme ind på
følgende:
• Har det betydning, hvis
skolerne Gellerup, Toveshøj og Bispehaven får en
særlig profil? Det kunne
eksempelvis være innovation og teknologi, idræt eller
som grønt og bæredygtigt
område.
• Hvad betyder elevsammensætningen?
• Hvad skal der til i årene, før
børnene starter i skole, så
de trives og er klar til skolestart?
• Hvordan tiltrækker skolerne
både børn fra udsatte og
ressourcestærke familier?

Gellerup og omegn er under forandring.
Nu er turen kommet til skolerne. I maj
drøfter Aarhus Byråd, hvordan vi laver
gode skoler, der gavner både børn og
bydelen.
Hvad mener du, der skal til for, at skolerne i området bliver mere
attraktive? Uanset om du er medarbejder, forælder, beboer,
ekspert eller fra en interesseorganisation, vil vi gerne have dine
idéer til, hvordan vi skaber et godt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som gavner børnene og bydelen.
Kom med dine idéer her: deltag.aarhus.dk

Hvorfor spørger vi?
Børnene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven skal have mulighed for at klare sig lige så godt, som alle andre børn i Aarhus
Kommune. Det gælder i forhold til sprog, fagligt niveau, sundhed og opstart på ungdomsuddannelse. Alle disse faktorer
har nemlig stor betydning for deres chancer for at skabe sig et
godt liv med uddannelse og arbejde.
Et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven kan
samtidig bidrage til en mere mangfoldig sammensætning af
familier. Et godt skoletilbud kan altså bidrage til, at Gellerup,
Toveshøj og Bispehaven bliver attraktive bydele med gode boliger og trygge rammer for det gode liv. Bydele med sammenhæng, stærke fællesskaber og social balance.
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Flere historier på
Facebook og LinkedIn
Vidste du, at Børn og Unge har en Facebookside, hvor vi
deler, drøfter og går i dialog om stort og småt under hashtagget
#DetViErSammenOm? Skynd dig og følg vores side - og del
den gerne med dine venner og kolleger!

Du kan også følge Børn og Unge på LinkedIn,
hvor vi fortæller, om #DetViGør.
Facebook
www.facebook.com/DetViErSammenOm

LinkedIn
www.linkedin.com/company/aarhus-kommune-b-rn-og-unge

#DetViErSammenOm | #DetViGør

