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OL-håb løb OL-faklen
ind på Holme Skole
Torsdag nåede den olympiske ild Holme Skole, der til juni forvandler sig til skoleolympisk by, når Skole OL finalen for tredje år i træk bliver afviklet i Aarhus. Maja Alm,
der håber på at kvalificere sig til OL i Tokyo 2020, løb forrest med faklen.
Læs videre på næste side...
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2 SKOLE OL

Med OL-fakkel, flagallé, egen OL-sang og en vaskeægte verdensstjerne blev der til åbningen af den skole-olympiske by for
alvor taget hul på OL-stemningen og nedtællingen til årets Skole
OL finale.
I centrum af den festlige åbning stod den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb Maja Alm. Udover at løbe med OL-faklen
uddelte hun også autografer i lange baner til begejstrede elever.
”Det har været meget overvældende at være med til åbningen
af den skole-olympiske by i dag. Alle de glade børn og deres interesse for min sport gør et stort indtryk på mig,” fortæller Maja
Alm, der i 2018 blev kåret som årets orienteringsløber.

3000 overnattende gæster
Holme Skole danner i forbindelse med Skole OL finalen d. 18.
til 21. juni rammerne for at i alt 3000 elever fra hele landet skal
overnatte og bespises. Det er et stort ansvar, som skolen er stolte
over at varetage.
”At være skoleolympisk by er en stor begivenhed for hele skolen
og noget, vi er meget stolte over. Udover at være olympisk by er
vi også meget engagerede i det frivillige arbejde omkring Skole

OL finalen. Vores 4.-6. årgang står blandt andet for at pakke
madkasser og tage imod de tilrejsende elever, mens vores 8.
klasser hjælper til som dommere under konkurrencerne til finalen,” siger Ditte Hagn-Meincke, skoleleder på Holme Skole, der
fra talerskamlen til den dagens åbning også fremhævede, at hun
efter kun et år som skoleleder på Holme Skole allerede er blevet
helt vild med Skole OL.
På talerskamlen stod også rådmand for Børn og Unge, Thomas
Medom, som glæder sig over Holme Skoles engagement i Skole
OL.
”Det er en fornøjelse, at Aarhus igen får mulighed for at afvikle den store Skole OL finale, og det er imponerende, at
Holme Skole for tredje år i træk tager imod landets elever som
skoleolympisk by. Skolen leverer et imponerende stykke frivilligt
arbejde, som udover at udvikle børn og unge også kan føre nye
venskaber med sig på kryds og tværs af klasser og skoler,“ siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus.
I alt 42 aarhusianske skoler har været tilmeldt et af Skole OL’s
indledende lokalstævner, som leder frem mod den landsdækkende Skole OL finale for i alt 12.000 elever.
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3 ÅBNING

Børne- og ungeunivers
åbnede i Søndervang

Efter en større rokade mellem Søndervangskolen, Søndervang Dagtilbud og Klubben Søndervang – med en del byggerod til
følge – kunne de tre tilbud i går slå dørene
op til et sammenhængende univers, som
samler børn og unge mellem 0 og 18 år.
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4 ÅBNING

Åbningen blev fejret med ansigtsmaling, food factory, bål, lege
og aktiviteter af lokalområdet i Søndervang, hvor der også var
mulighed for at gå den ”røde tråd”, som kendetegner børnenes
udvikling fra små til store.
Også rådmand Thomas Medom, Børn og Unge, deltog i åbningen.
”Det er et fantastisk flot og fremtidssikret børne- og ungemiljø,
som nu er samlet og endelig færdigt. Jeg er glad på børnenes
og medarbejdernes vegne, som får nogle helt unikke og inspirerende rammer om hverdagen. Jeg har hørt flere gæster sige,

at ”bare jeg havde gået sådan et sted”, og det kan jeg kun give
dem ret i,” siger Thomas Medom.
Søndervang børne- og ungeunivers møder stor interesse hos andre kommuner og besøgende fra andre lande og modtager ofte
gæster, der ser nærmere på projektet. Det omfatter blandt andet
en gennemgribende renovering af skolen, ombygning til dagtilbud, klub og faglige læringsmiljøer, ligesom der etableret det
første produktionskøkken på en skole i Aarhus, som kombinerer
køkkenet med faget madkundskab, og hvor eleverne deltager i
den daglige produktion af maden.
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5 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
Fælles sprogvejledernetværksmøde
2½ timers møde for uddannede sprogvejledere samt pædagoger, der er i gang med
sprogvejlederuddannelsen.

Nyt kursus

Startdato

Tilmelding

13. juni

4.juni

10. september

20. august

3. juni

30. maj

Hør om den nye distrikstinddeling og hvordan du fremover får faglig understøttelse og
kompetenceudvikling.
Alle kigger mod Nest - og her er børn mere ens end forskellige    
National konference for forvaltningschefer, politikere, interesseorganisationer, faglige
organisationer, KL, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR-ledere og konsulenter.
Ny konference

Snart
tilmeldingsfrist!

Med afsæt i Nest programmet i Danmark sætter konferencen fokus på den nationale
inklusionsdagsorden: Et stigende antal børn og unge henvises til udredning i PPR og
der oprettes flere og flere specialklasser og specialtilbud. Denne udvikling er både
menneskeligt og økonomisk uholdbar. Oplægsholderne vil perspektivere inklusionens
udfordringer og pege fremad mod en bæredygtig skole- og institutionsudvikling, hvor
fokus er på udviklingen af læringsfællesskaber for alle i almenområdet.
READ - inspiration til understøttelsen af sprog og læsning i dagtilbud
og indskoling - Hold 04
2-timers kursus for pædagoger i børnehaver sprogvejledere, børnehaveklasseledeer,
dansklærere, læsevejledere eller læringsvejledere i 0.-2. klasse.
Kom og få viden om ’READ - Sammen om læsning’ og bliv inspireret til hvordan, I kan
etablere en READ-indsats og understøtte arbejdet med børns sprog og læsning i et
samarbejde med forældre. I vil desuden blive præsenteret for forskellige materialer,
som kan lånes gennem Center for læring.

Giv en dag til
demokratiet!
Bliv frivillig ved Folketingsvalget den 5. juni
2019. Du møder nye mennesker og støtter
op om demokratiet på en hyggelig festdag
Vi sørger for god mad og stemning samt 850 kr. i
diæter.
Meld dig som frivillig her:
https://aarhus.dk/frivillig/frivillige/bliv-frivillig/bliv-frivillig-ved-valg
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6 NAVNENYT

Jubilæum
Administrativ leder Bettina Snedker
Berwald kunne 15. maj fejre 25-års
jubilæum. Tillykke!

Vil gøre en forskel
for hele Danmarks
børn og unge
En af UngiAarhus’ yngste politik-spirer er nu repræsenteret på fineste vis i både Ungdomsskoleforeningens
landsdækkende netværk for ungdomsskolebrugere,
UngDanmark samt Rådet for Børns Læring under Undervisningsministeriet.
Den bare 14-årige Christian Haugaard Kelly, der til daglig går
i 7. klasse på Risskov Skole, er nyvalgt formand for UngDanmark. Og dermed er han også udpeget til at være en del af
Rådet for Børns Læring.
”Jeg stillede op til UngDanmark, da jeg så en mulighed for at
gøre noget for flere børn og unge end bare dem i Aarhus. (…)
Det vigtigste for mig ved UngDanmark er at øge unges viden
og interesse for demokratiet. De behøver ikke lige frem at
elske demokratiet, men bare kende til deres muligheder som
unge”, siger Christian Haugaard Kelly til Ungdomsskolebladet.
Som medlem af Rådet for Børns Læring, vil han især arbejde
for tre mærkesager: Mere selvbestemmelse i folkeskolerne;
fælles regler for brug af mobiltelefoner i folkeskolen; samt

mere klart definerede rammer om de 45 minutters bevægelse
om dagen ifølge den nuværende folkeskolelov.
Christian Haugaard Kellys interesse for politik og demokrati
blev blandt andet vakt, da han blev valgt ind i Aarhus Kommunes Børne- og Ungebyråd. Dermed blev han også en del af
UngiAarhus’ ungdomsskolehold, ”Senatet Nord”, hvor unge
fra det nordlige Aarhus mødes for at diskutere holdninger
til de sager og politisk forslag, der tages op i Børne- og Ungebyrådet. Der ud over mødes Senatet Nord og de øvrige af
byens senater jævnligt med netop UngDanmark-netværket,
hvor dagsordenen blandt andet er børn og unges vilkår og
muligheder for at have en stemme i demokratiet, selvom man
endnu ikke har stemmeret.
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7 ÅRETS ILDSJÆL

”Alle kommuner burde
have krav på en Palle”

Palle Lund Østrup flankeret af kollegaen Niels Rønde og formand for Ungdomsskoleforeningen, Lars B. Kristensen.

Ekstremt stærke relationskompetencer
overfor udsatte unge, ledelse og medarbejdere. Ingen berøringsangst overfor
det, der er svært. Forsøger altid at se
problematikker fra den unges perspektiv.
Stiller spørgsmål ved rutiner, procedurer
og beslutninger. Har en innovativ tilgang
og evne til at udvikle og koordinere
egne opgaver. Og så er han på bedste
ungdomsskolevis tovholder på tværs af
organisationer – med de unge i centrum.
Meget flottere kan en beskrivelse af en
værdsat kollega næppe være. Den er
møntet på Palle Lund Østrup, som er blevet kåret til ’Årets Ildsjæl’ på Ungdomsskoleforeningens landsmøde i maj.
Palle Lund Østrup er årets ildsjæl for sit
arbejde med udsatte og ikke-uddannel-

sesparate unge. Han er blandt andet
ansat i ungdomsskolen under UngiAarhus
VEST og ØST, hvor han i tæt samarbejde
med lokale skoler, forældre, foreninger
og virksomheder koordinerer og iværksætter indsatser, der styrker unges muligheder for at blive uddannelsesparate og
siden gennemføre en ungdomsuddannelse.
Via sit engagement, sin målrettethed
samt flair for håndholdte indsatser og relationer har Palle Lund Østrup skabt flotte
resultater. I ungdomsskolen koordinerer
han Ung i Erhverv-praktikforløb, som er
erhvervspraktik for ikke-uddannelsesparate unge. Han underviser og vejleder
elever i Klubskolen, som er for unge, der
er svære at rumme i traditionelle undervisningstilbud. Der ud over underviser

han ikke-uddannelsesparate unge i matematik på flere ungdomsskolehold rundt
omkring på lokale folkeskoler.
Palle Lund Østrup har også iværksat trafikskoler, projekter målrettet piger, samt
byggeprojekter, hvis formål ligeledes er
at styrke unges faglige, personlige og
sociale kompetencer i forhold til at blive
klar til ungdomsuddannelse. Og med
forebyggende og opfølgende samtaler
med elever og forældre har han nedbragt
elevfraværet på Sødalskolen.
”Alle kommuner burde have krav på en
Palle”, konstaterede formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Anne Vang,
da Palle Lund Østrup modtog bifald,
blomster og diplom for sit arbejde og sin
måde at være på.

