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Elsted Skole siger
farvel til SkoleIntra
Som den første skole i landet har Elsted Skole sammen med forældre og elever taget
Aula i brug og sagt farvel til SkoleIntra. Målet med Aula er at styrke samarbejdet med
forældre.
Læs videre på næste side...
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TV2 Østjylland var forbi Elsted Skole for at dække begivenhederne.

”Det er virkelig spændende, at Elsted Skole nu som den første
samlede skole går i luften som pilotskole med alle skolens forældre og elever. Vi glæder og til at høste erfaringer, så resten
af landets skoler forhåbentlig kan nå at få gavn af vores viden,
inden Aula bliver implementeret i resten af landet efter sommerferien,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.
Aula får mere end to millioner brugere, når platformen erstatter SkoleIntra 1. august 2019 og BørneIntra i 2020. Søndervangskolen går også forrest, når de tager Aula i brug med
forældre og elever 12. juni.

Aula skal styrke samarbejdet
Målet med Aula er at skabe en nem, brugervenlig og sikker
løsning til kommunikation og samarbejde mellem forældre og
skole, SFO, fritids- og ungdomstilbud samt dagtilbud. Thomas
Medom håber, at målene kan nås.
”Når forældre engagerer sig aktivt i deres børns skolegang,
smitter det positivt af på deres børns læring, trivsel og udvikling.
Det skal helst være enkelt, for at det kan lette hverdagen for
forældrene og dermed styrke samarbejdet mellem forældre,
lærere, pædagoger og ledere.”
På Elsted Skole er der derfor også fokus på, at Aula skal styrke
kommunikationen med forældrene, siger skoleleder Mette Søberg:
”Der er udarbejdet enkle retningslinjer for brugen af Aula i hele
Aarhus Kommune, så det bliver nemmere for forældrene at

finde indhold i Aula, uanset hvilke klasser eller afdelinger de har
børn i. Vi har også arbejdet med vores kommunikationsstrategi
på skolen, så det, vi står for som skole, vil komme til udtryk i
Aula. Sammen med skolens forældre skal vi nu afprøve, hvordan Aula og vores indsats for at styrke samarbejdet med forældrene fungerer.”

Nem og intuitiv at tilgå som forælder
Niklas Grønlund Lind, der er forælder og skolebestyrelsesformand på Elsted Skole, ser også umiddelbart gode muligheder i
Aula:
”Aula virker intuitiv og nem at gå til som forælder, og det er
fint, at jeg kan tilpasse notifikationer til mine egne ønsker. Det
er også nemt at tilkendegive, hvordan Aula må håndtere fotos
af mine børn. Vi er heldige at være med som pilotskole, for det
er en god mulighed for at være med til at sætte vores præg på
Aula, selv om der naturligvis vil være nogle knaster undervejs,
når vi går forrest. Nu bliver det spændende at se, hvordan vi kan
få det bedste ud af Aula,” siger Niklas Grønlund.
Aula bliver lanceret på alle landets folkeskoler og UngiAarhus 1.
august 2019. I 2020 tager dagtilbud i 95 kommuner løsningen
i brug.
Læs mere om Aula og opgaverne fra SkoleIntra til Aula på AarhusIntra.
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Stort spring fra folkeskolen
til en ungdomsuddannelse
Formålet med projektet ’Forstærket Læseindsats’ er at lave god skole for alle – også
for ordblinde. En del af projektet er at forbedre overgangen for de ordblinde mellem
folkeskole og ungdomsuddannelse, så det resulterer i så få problemer som muligt, og
flest muligt ordblinde begynder og fuldfører en ungdomsuddannelse.

”Man skal ikke skamme sig over at være ordblind. Det er helt
okay,” siger Victoria Grølsted, som er en af de tre unge, der
lader sig interviewe om med- og modvindsfaktorer i overgangen
fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
”Men jeg mistede lysten til gymnasiet, da folkeskolen var så
svær. Det var dog nødvendigt for at komme ind til politiet, som
jeg allerhelst vil,” fortsætter hun. De to andre, Zacharias Væggemose og Maximus Riisgaard Christensen stemmer i - gymnasiet virkede som en svær drøm, men det var den nødvendige vej
til, hvad de senere gerne ville opnå.

kom Maximus hjem og sagde, han ville droppe ud.” Maximus
fortsætter:
”Ja, og da jeg endelig fik en ordblindetest, var den på papir. Jeg
sad og tegnede i to timer, for det er svært at svare på spørgsmål, når man ikke kan læse dem. Jeg har virkelig brug for hjælpemidlerne.”

Snyd at kunne læse

Maximus’ mor, Anette Riisgaard Christensen, er også med til
interviewet, og fortæller:

Problematikken med overleveringerne er især, at de ordblinde
unge ikke vil skille sig for meget ud. Ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelserne giver en mulighed for at afkrydse et felt ”har
du brug for støtte?”, hvor eleverne kan notere deres ordblindhed,
men de gør det ikke.

”Vi havde taget kontakt til gymnasiet i god tid, men ved starten
var der ingen hjælpemidler eller noget parat, og efter tre uger

”Det er stadig ikke ’normalt’ at være ordblind. Jeg har hele
tiden haft to drenge, der var ordblinde i min klasse, som jeg
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Fakta
To Epinions-undersøgelser foretaget på hhv. ordblinde og ikke-ordblinde viser, at 85% af de
ikke-ordblinde begynder på en
ungdomsuddannelse, og 81% af
dem gennemfører. Af ordblinde
unge starter 86% på en ungdomsuddannelse, men kun 69% gennemfører. Derfor er der bevilliget
penge til en prioriteret indsats
for at få andelen af ordblinde der
gennemfører en ungdomsuddannelse op.

Af ordblinde unge starter

86 %

på en ungdomsuddannelse
ikke kunne identificere mig med, efter jeg
selv blev erklæret ordblind. De ville nemlig
ikke bruge hjælpemidlerne som jeg, fordi de
var bange for den stigmatisering, der følger
med. Opfattelsen er, at ordblinde er begrænsede. De kan ikke noget. Man bliver ikke set
som den, man er, men som ’den ordblinde’.
Det kræver en kulturændring,” fortæller
Zacharias Væggemose. Maximus supplerer:

”Jeg har det især svært i engelsk, men jeg får
al den hjælp, jeg har brug for – også til eksaminerne. For eksempel. når jeg skal skrive den
store opgave SSO, er jeg allerede klar over, at
jeg får hjælp til at have overblik og strukturere min tid,” fortæller hun.

”Ja, folk kan sågar finde på at sige, det er
snyd, jeg får læst alting op. Jeg svarer bare, at
det er snyd, de kan læse.”

”Det er vigtigt at tage imod al den hjælp,
man kan få. Små skridt er bedre end ingenting. Og vær sikker på at ungdomsuddannelsen forstår, hvad du har brug for. Selvom man
måske har brug for at træde ind i en ny ’rolle’
i forbindelse med skiftet, så er det bare dumt,
hvis man ikke lærer noget uden hjælpemidler.

Når man begynder på en ungdomsuddannelse, sker der rigtig meget både socialt og
fagligt. Derfor skal hjælpen til de ordblinde
være parat fra begyndelsen, og lærerne skal
være ordentligt klædt på. Lærerne er nemlig
en stor del af en styrket indsats i timerne,
hvor de giver læsetid, og det nytter derfor
ikke noget, hvis biologilæreren undgår at
være med grundet sine kun to timer ugentligt. Alle lærerne skal arbejde sammen, og
erfaringen viser, at det handler om styring og
samarbejde.

Små skridt er store skridt
Heldigvis var Victoria mere heldig med sin
start på HF. Der var otte andre ordblinde i
klassen, så lærerne var forberedt.

At det er afgørende at tage imod hjælp, er
Zacharias meget enig i.

Da jeg startede, spurgte en lærer i den første
time, hvad videnskabsmanden Einstein og
sportsmanden Carl Lewis havde til fælles?
De var begge ordblinde. Ordblinde har brug
for forbilleder, behov for at få vist, at det er
okay, og man kan opnå meget,” fortæller
Zacharias.

69 %

gennemfører

Følgegruppen til projektet Forstærket Læseindsats` består af
alt fra læsevejledere og skoleledere, til repræsentanter fra
ungdomsuddannelser og Undervisningsministeriet, og de skal
diskutere hvordan man bedst
muligt letter overgangen fra
folkeskole til ungdomsuddannelserne med henblik på selve ansøgningsprocessen, for der går
oplysninger tabt i forbindelse
med overleveringer.
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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

Nyt kursus

Kursus
APV: SpotOn! – At nedbringe uhensigtsmæssig konfliktadfærd
Opfølgning på APV - 2½ timers seminar for arbejdsmiljøgruppen (både ledelses- og
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage).
SpotOn! er et dialogisk redskab til refleksion med udgangspunkt i low arousal
tænkningen. Redskabet bidrager til en systematik i praksis omkring at nedbringe
uhensigtsmæssig konfliktadfærd.

Startdato

Tilmelding

Hold 01:
19. august

Hold 01:
12. august

Hold 02:
2. september

Hold 02:
26. august

Nyt hold

eDoc grundkursus  
Grundlæggende kursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere. Du får en forståelse
for principperne i eDoc sammenholdt med den proces og strategi, der er besluttet for
anvendelsen i Børn og Unges decentrale enheder.

21. august

14. august

Nyt hold

Tastebar i eDoc - Hold 22
Workshop for alle eDoc brugere. Du får hjælp til anvendelsen af eDoc.
Tastebar holdes med det indhold, du kommer med. Du kan få hjælp til specifikke
udfordringer i forhold til funktionalitet, sagsgange, egen enheds strategi og proces
m.m.

28. august

21. august

Jubilæum
Den 1. maj havde Peter Them Andersen, teknisk serviceleder
og naturvejleder v. UNO Friluftscenter, 25 års jubilæum. Tillykke!
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OCN-beviser hjælper
digital dannelse
Fritidsklubben 8250 i Lystrup arbejder ved hjælp af OCN-metoden med de unges uformelle kompetencer, og i særdeleshed at få dem anerkendt, så de unge får styrket troen på egne evner. Det er nemlig ikke kun dansk- og matematikkundskaber, der skal
bruges i det senere liv.
Efter industrierne i England blev nedlagt, var der stor brug for at
kortlægge og bevise de ufaglærte medarbejderes kompetencer,
så der ikke gik kompetencer tabt. Deraf opstod OCN-metoden.
Mantraet er, at ’alle kan noget’. Hver enkelt modtager gennemgår undervisning og skal gennem skrappe bedømmelseskriterier,
for at de reelt kan bruges.
Digital dannelse er også en af de vigtige uformelle kompetencer,
der anerkendes, og Agnete på 16 år, der er i praktik i Fritidsklubben 8250, har lige fået et OCN-bevis for god opførsel i den
digitale verden.

”Jeg synes, det er fedt at få et bevis for det, man kan, og særligt også at arbejde videre med det, man gerne vil blive bedre
til. Lige nu øver jeg mig i min robusthed og selvkontrol, så jeg
eksempelvis vælger de anonyme sociale medier fra, hvor der
typisk er en mere grim tone. Eller også lader jeg bare være med
at svare, for tit bliver man mere såret over tekst, da det kommer
ud helt råt og slet ikke pakket ind, som hvis man stod over for
hinanden,” siger Agnete.
Tina Brammer Kristensen, der er OCN-projektkoordinator, supplerer:

BU Nyt | Maj 2019

7 DIGITAL DANNELSE

”Ja, for hvad er det, vi har haft talt om i forbindelse med dit
bevis om robusthed?” og peger op på en tegning af hjernen.
”Det er alarmhjernen, der reagerer først, og for at få den i ro
skal vi trække vejret og få folk til at tælle til ti, så panikken forsvinder og fornuften kommer tilbage,” svarer Agnete.
”Det var ligesom dengang, jeg holdt styr på nogle unge drenge
i klubben, og en af dem løb væk. Der var sket noget, så han løb
væk fra de voksne. Jeg løb med ham, selvom han troede, jeg
også ville skælde ham ud. Jeg vidste bare, han havde brug for at
falde til ro, så jeg talte roligt til ham om noget ligegyldigt. Snart
var han parat til at gå med tilbage,” fortæller Agnete stolt. Det
er nemlig beviset i robusthed, hun er mest stolt af, selvom hun
også har 12 andre.
Digital dannelse er noget, Børn og Unge sætter fokus på - både
på skolerne og i klubberne. Tina Brammer mener, at det fokus er
helt rigtigt.

”I en tid, hvor der er så stor fokus på de sociale medier, er der
også brug for, at vi som fagfolk og forældre bliver bedre til at
sætte en stopper på dårlig opførsel tidligt. Allermest at vi laver
rum til, at de unge tør komme til os med deres bekymringer, og
det bliver vi bedre til ved hjælp af kurser og efteruddannelse.”
”Jeg er også ude i en klub i Gellerup, hvor jeg var lige på det
tidspunkt, hvor en dreng på 16 år fik tilsendt en video om
drabene i Australien. Han blev meget påvirket og havde heldigvis
tillid til at komme til mig som fagperson med det samme, så vi
kunne få slettet den og talt med de andre unge om det. Det er
så vigtigt, at der bliver lagt fokus på dette, for jeg tvivler på det
er sidste gang, sådan noget sker,” fortæller Tina Brammer.

I en tid, hvor der er
så stor fokus på de sociale
medier, er der også brug for, at
vi som fagfolk og forældre bliver
bedre til at sætte en stopper på
dårlig opførsel tidligt.
Tina Brammer Kristensen,
OCN-projektkoordinator
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Rejsegilde for
Generationernes Hus
I 2020 står Generationernes Hus færdigt på Aarhus Ø. Det bliver et moderne bud på,
hvordan børn, unge, ældre og handicappede kan bo under samme tag

30. april inviterede MBU, MSB
og MSO sammen med Brabrand
Boligforening hele byen inden for
til rejsegilde. Og der var pølser til
alle – som det hører sig til, til et
vaskeægte rejsegilde. 30 børn fra
Midtbyens Dagtilbud stod for det
festlige indslag med sang og hyggede sig med de mange kommende
beboere og brugere af huset, som
også var mødt op.

