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11.000 elever satte
Aarhus i bevægelse
ved Skole OL-finalerne
Hep! Fire dages Skole OL-finaler og årets største idrætsbegivenhed for danske skoleelever er slut. 11.000 børn og unge fra 4.-7. klasse har dystet på sports- og klasseånd. Af dem
kommer 2100 elever fra Aarhus Kommune.
Læs videre på næste side...

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
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2 SKOLE OL
”Skole OL er for alle – også for dem, der
ikke er vant til at dyrke idræt. Det er en
sund balance mellem konkurrence og et
fællesskab, hvor alle kan være med. ”
Sådan sagde rådmand for Børn og
Unge, Thomas Medom, der onsdag 19.
juni bød deltagerne velkommen. Han
takkede samtidigt de lokale klubber,
skoler, frivillige, Dansk Atletik Forbund
og Danmarks Idrætsforbund for sammen med Aarhus Kommune at skabe et
stævne med plads til mangfoldighed.

”Jeg vil vise eleverne, hvad
det er at være atlet og glad
for sin sport, ”fortæller
den unge VM-sølvvinder
i parabordtennis Sophie
Walløe, der som ambassadør for idrætten gav
eleverne en peptalk fra
scenen. Hun giver et stort
high-five til Skole OL som
god inspiration til at dyrke
idræt i Danmark.

Holme Skole og Rundhøjskolen har fungeret som Skole OL-by i finaledagene.
”Vi har haft rekordmange overnattende,
og det er gået supergodt. Der er en buzz,
en energi og unge mennesker, der vil hinanden det godt - og lærere, som knokler
og har det rigtig godt sammen. Det er
travlt, men der er smil, og det er superfedt,” fortæller pædagogisk leder Simon
Fenger fra Holme Skole.

Forkvinde for Børn og Unge-udvalget, Eva Borchorst Meinertz, og unge-borgmester i Aarhus, Karim Kaddoura, har begge besøgt arrangementet. De kvitterer for stærk energi og fællesskab på tværs af skoler
og faggrupper fra hele landet under finalerne:
”Skole OL pakker alt det, som vi unge er gode til – nemlig at enes og
være sammen uden fordomme - rigtig godt ind og giver det som en gave
til os alle,” siger Karim Kaddoura, mens Eva Borhorst Meinertz oplever
Skole OL supplere elevernes faglige læring med sporten som en indgang
til mere trivsel, sundhed og fællesskaber for alle.
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Lysglimt i sommeren
– for børn med særlige behov
Den Gamle By tilbyder gratis rollespilsforløb i sommerferien for børn med
særlige behov i SFO og klub. Grupper på op til 8 børn kan deltage på to-timers
forløb en dag i ugerne 31 og 32. Mantraet er, at alle børn skal have lige muligheder for gode oplevelser.
På sommerferieforløbet kommer børnene på besøg hos
Tante Johanne i 1927. Tante Johanne, alias museumsunderviser Anki van Dassen, tager imod ved billetsalget i Den
Gamle By. Hun viser også ’Stien bag om byen’, der er flad
og brosten. Stien gør det muligt for alle - også kørestolsbrugere - at være med. Vi går ind i Tante Johannes hus
ad bagdøren. Den fører til et lille rum fyldt med kopier af
børnedragter fra 1927 i enhver størrelse – og kasser med
diverse tilbehør som tørklæder og handsker, så der er til, at
enhver kan få noget på.
”Hvis børnene allerede fra starten oplever ikke at kunne
passe tøjet og blive en del af den oplevelse, formår vi ikke at
være så inkluderende, som vi gerne vil,” fortæller Anki.

En autentisk oplevelse
Rollespillet starter, når børnene er kommet i dragterne. De
forlader så omklædningsrummet, går rundt om Tante Johannes hus og hen til hendes hoveddør. På vejen møder vi nogle
af håndværkerne, der er ansat til at vedligeholde huse i Den
Gamle By, og pænt hilser de.
”De har fået at vide, at når jeg kommer med en gruppe
børn, skal de hilse. Det får børnene endnu længere ind i
følelsen af at være ude af vante rammer, og måske endda
en del af en normal hverdag, som den var i 1927,” fortæller Anki. Børnene har arbejdet med forberedelsesmateriale
inden besøget, så de ved, hvordan de skal hilse igen – med
bukken og nejen.
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Så går turen ind ad den brede hoveddør til Tante Johannes lille
hyggelige stue. Derinde får børnene til opgave at hjælpe med
at dække bord med det fine stel, der er inde i skabet. Nogle
af børnene har måske aldrig set en underkop før og stiller den
derfor logisk ved siden af koppen. Kærligt korrigerer Tante
Johanne dem. Robuste emaljekopper er gemt langt væk, for
børnene glider så meget ind i rollen, at når de ser Tante Johanne sidde fint med kop og underkop, gør de det samme. De er
ivrige efter at indfri de krav, Tante Johanne stiller.
For de fleste af børnene er abstraktion svært. Det gør det vanskeligt at forstå spring i tid. At være tilbage i 1927 kan være en
ubegribelig tanke, men når omgivelserne er anderledes, forstår
børnene, at de ikke er i deres normale dagligdag i 2019. Og
de føler de sig trygge, fordi forløbet bygger på elementer og
aktiviteter, de kender fra deres eget liv: familie, søskende, leg,
spise, drikke, købe ind, læse eventyr og så videre.
”Det at være i rolle, at få et andet navn og en anden identitet
frisætter børnene. Der kommer simpelthen sider frem hos dem,
som hverken deres pædagoger eller lærere havde troet mulige.
De tør ting, som de normalt ikke tør,” fortæller Anki.

museets konkrete og sanselige univers. Her kan langt de fleste
være med på et 2 timers forløb.
Hvis der alligevel er nogen, der har det svært, er de faste pædagoger eller lærere altid med i baggrunden som støtte.
”Vores specialforløb har en fast struktur, men jeg tilpasser
dem altid til børnenes viden, fantasi og dagsform undervejs.
Vi ser ikke på diagnoserne, men på børnenes potentiale. Den
fornemmeste opgave er at nå alle børn på et specialforløb, og
det har vi på museet haft som målsætning siden 2011, hvor vi
begyndte at udvikle tilbud særligt rettet mod målgruppen. Alle
vores 12 specialforløb er udarbejdet i samarbejde med specialskoler og -klasser, og bygger på vores museumspædagogik
kombineret med specialpædagogik. Heldigvis har vi i alle årene
kun haft gode tilbagemeldinger fra lærerne og pædagoger,”
fortæller Anki.

Plads til alle
Specialforløbene blev sat i søen, fordi Den Gamle By kunne
se, at museet havde potentiale til at udvikle sjove og lærerige
tilbud til denne målgruppe. En målgruppe, der i øvrigt ikke er
særligt mange skræddersyede tilbud til.

Rollespil booster selvtilliden
Børn, der ikke tør købe ind i deres 2019-liv, får ofte mod på at
gøre det i rolle og dragt i museets levendegørelse. Det giver
Tante Johanne dem til opgave, når de har drukket saftevanden
op. De skal ud i byen og købe ind hos bageren, isenkræmmeren og boghandleren. Gennem praktiske opgaver, sanseoplevelser, interaktion og dialog med Tante Johanne og aktørerne
i museets levendegørelse, lærer børnene indirekte om historie.
Imens Tante Johanne fortæller om byens liv på turen rundt,
supplerer nogle af børnene med deres viden. Og undervejs
overskrider børnene barrierer: for disse børn, der har problemer med indlæring, koncentration og abstraktion, har det stor
betydning at komme ud af de vante rammer og blive en del af

Vores specialforløb har en fast struktur, men jeg tilpasser dem altid til
børnenes viden, fantasi og dagsform
undervejs. Vi ser ikke på diagnoserne,
men på børnenes potentiale. Den fornemmeste opgave er at nå alle børn
på et specialforløb.
Museumsunderviser Anki van Dassen

”Tidligere ringede speciallærere lidt flovt og spurgte, om vi
kunne tilpasse et af vores almenforløb. Det behøver de heldigvis ikke længere. Men selv i dag, hvor vi har specialforløbene
nævner lærerne ofte, at ’Gustav, der har så mange udfordringer, tager vi nok ikke med’ – men det er jo netop Gustav, der
skal med. For vores forløb bliver så vidt muligt tilpasset til ham
undervejs, så også han får en god oplevelse. Vi skal være et
museum for alle, og her i Den Gamle By er det blevet normalt
at være anderledes,” slutter Anki van Dassen af.
For mere information og bestilling af sommerforløb, skriv til
aml@dengamleby.dk
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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

Nyt hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær
- Hold 23
Obligatorisk 1-dags kursus for ledere og lederteams med personaleansvar. På kurset får
du indsigt i processen i forbindelse med sygefraværsopfølgning og afsked på baggrund
af sygefravær.

16. august

8. august

Nyt hold

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 22  
1-dags kursus for personaleledere. På kurset lærer du at gennemføre tjenstlige forløb
og afskedigelser i henhold til de ansættelses- og forvaltningsretlige regler og under
iagttagelse af personalepolitiske hensyn.

21. august

14. august

Ambu
Årets anden udgave af AMBU er på gaden
– nyhedsbrevet om arbejdsmiljø i Børn og Unge.

Læs blandt andet:
Bøvl og blær: Fortæl HovedMED-udvalget om jeres arbejdsmiljøindsatser

Danmarks farligste arbejdsredskab - nu på film:
Video skal være med til at forhindre en del af 800 arbejdsulykker
om året

Professionel samarbejdskultur i dagtilbud:
Skab rum for uenighed og en kultur med fokus på opgaveløsning

Ekstern audit:
Tæt på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøgruppernes arbejde

Reportage:
Kursus om arbejdsmiljøgruppens rolle
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OCN gør en forskel

for børn og unge

Når UngiAarhus uddeler Open College Network-beviser til unge, handler det om at
gøre en forskel for de unge, så de bliver motiveret til at rykke sig og mestre livet.
I UngiAarhus er der indtil videre brugt mere end 45.000 timer på
at give unge læring i et fritidsperspektiv. Det gør de for at udvikle de unge, det vil gøre en forskel for.

Et bevis på noget godt

Da der sidst blev uddelt OCN-beviser, overrakte Karina Møller,
Børn og Unge-chef og netværksansvarlig for fritidsområdet, beviserne til de stolte modtagere – og det er noget der giver mening.

”Man sætter værdi på andre kompetencer end lige nødvendigvis
dem, man kan få øje på i skolen. De unge modtagere er stolte
og helt nervøse, når de skal have deres beviser. For dem handler
det om, at vi som voksne anerkender det, de har været igennem
og gør noget ud af det, fortæller Karina Møller.

”Jeg synes, at det er helt fantastisk, når vi fejrer og fremhæver
den enkelte unge og hans eller hendes udgangspunkt. Det er
helt i tråd med alle de fortællinger, der er sat i søen i Aarhus
Kommune,” siger Karina Møller.

OCN-beviser skaber værdi for de unge modtagere, fordi de får
et papir på de formelle og uformelle kompetencer, de har.

For UngiAarhus handler det også om at give de unge synlig
læring. Det sker med små skridt, sikre succeser og anerkendelse.

Fakta
01

OCN er certificeret læring, og det står for Open
College Network. Det er en måde at give børn,
unge og andre bevis på de kompetencer, de kan
eller har tillært sig gennem et læringsforløb.

02

Når en ung skal med i et OCN-forløb, så tilpasses det den enkelte, og der opsættes læringsmål som han eller hun skal opnå gennem en
helhedsorienteret indsats.

03

OCN-forløb kan også foregå i grupper, hvor det
eksempelvis drejer sig om specifikke emner som
esport, ungeråd og praktikforløb.

04

Der kan gives bevis for alle de kompetencer,
som man gerne vil vise, at man kan. Det kan
blandt andet være pasning af dyr, digital dannelse, bestyrelsesarbejde og arbejdsmarkedskompetencer.

05

UngiAarhus bruger OCN til at dokumentere de
unges læring og kunnen.
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Og det gør, at de unge får mulighed for at kaste sig ud i det og
prøve sig selv af, så de udnytter deres fulde potentiale.

Det betyder noget
”Et kursus i kaninpasning og livsmestring lige så værdifuldt
som andre emner, når man bliver anerkendt for det, man kan.
Nogle af bevismodtagerne kommer fra noget, der er svært,
og det er godt at se, at de kommer gennem det og har succeser. Det er OCN et godt bevis på, at det kan lade sig gøre,”
mener Karina Møller

De unge, der modtager OCN-beviser, er selv ved at finde sig til
rette i deres liv og finde ud af, hvad der skal ske i fremtiden. De
kan både bruge beviserne, når de skal søge job eller ind på en
uddannelse gennem kvote 2.
Det er stolte unge, der har gjort sig umage for at få deres beviser, og det kunne Karina Møller se, da hun overrakte beviserne
til de unge:
”Det er derfor, man går på arbejde. For at se lyset i øjnene hos
de unge mennesker.”

OCN er også læring om sig selv
Sofie Bisgaard Jensen på 15 år er en af de unge, der har haft gavn af
OCN-forløb i UngiAarhus. Hun har deltaget i forløb om kreativitet, refleksion
og samarbejde med andre faggrupper, hvor Sofie nu har fået bevis på det,
hun kan – og det er meget mere end nye kompetencer.
”Jeg har kunnet mærke en udvikling i, at jeg er blevet mere udadvendt og
bevidst end tidligere. Jeg har fået nemmere ved at tale med nye mennesker,”
fortæller Sofie.
Og det er noget hendes mor, Mette Bisgaard Jensen, også har lagt mærke til:

Sofie har været gennem nogle super forløb sammen med
andre. Hun har måske været lidt tilbageholdende, men
de har været med til at udvikle hende.
Det Sofie har fået bevis på, kommer hun til at bruge fremadrettet, mener
Mette:

OCN-beviserne giver hende nogle muligheder, når hun
skal tage en uddannelse. De kan være med til at vise
hende på vej.
Efter sommerferien skal Sofie i 10. klasse, hvor hun gerne vil have kunst og
design.
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Bevægelsesrevolution
for børn
Det er ikke nogen hemmelighed, at fundamentet for
livet skabes i barndommen.
Derfor er Hasle Vuggestue
i gang med en revolution,
en bevægelsesrevolution,
som skal skabe glæde ved
bevægelse, lære dem om
deres krop og give dem lyst
til at bruge den.
Pædagog Kamilla Frank Larsen blev færdiguddannet for to år siden, men følte et
behov for yderligere viden om børns bevægelse, så da hun hørte om uddannelsen
til Krop- og Bevægelsesvejleder, slog hun
til. Uddannelsen tager hun samtidig med
sit job som pædagog, så hun gradvist kan
være med til at implementere det i Hasle
Vuggestue.
”Vi arbejder med, hvad vi kan gøre anderledes i hverdagen for at få mere fokus på
bevægelse. Eksempelvis lade barnet kravle
i stedet for altid at bære det. Så må det
tage den tid, det tager,” fortæller Kamilla
Frank Larsen. Uddannelsen giver nogle
værktøjer til at arbejde netop med det.
Indlæringen af nye ting sker i fire faser:
først observerer man andre, der gør det,
hvorefter man prøver at efterligne og gøre
det selv. På et tidspunkt bliver bevægelsen
så automatiseret, at man gør det uden at
tænke, for til sidst at nå til det højeste ni-

veau, hvor man kan multitaske og derved
gøre det samtidig med noget andet.
”Når børn for første gang skal forsøge
selv at kravle op på en stol, skal man
derfor have de fire læringsfaser i baghovedet. Man skal ikke tale til dem, mens
de er ved at forsøge at kravle op, da de
endnu ikke er på det niveau, hvor bevægelsen er automatiseret, så den ligger
i baghovedet og kan skubbes bag ved
andre gøremål – eksempelvis aktiv lytten.
Man skal give barnet opgaven mundtligt,
give lidt tid til at lade det synke ind, til
barnet selv går løs på opgaven. Man kan
guide børnene før og efter og sætte ord
på handling, da de ikke skal vænnes til
ros som drivfaktor,” fortæller Kamilla
Frank Larsen.
”Førhen har vi også været for gode til at
’hjælpe’ børn ved at tage dem i hånden,
som slet ikke er fysisk klar til det. Vi arbejder med at de voksne ikke går med børnene før de selv kan gå, fordi det forskyder
deres naturlige balancepunkt. Det betyder
at når børnene skal lære at gå uden en
voksen, så skal de finde et nyt balancepunkt, hvilket kan være svært, når man
har lært noget andet. Så det er faktisk at
gøre børnene en bjørnetjeneste,” byder
pædagogisk leder Irmgard Vester ind.
Børn spejler sig i de voksne, og vil gerne.
Børn gør, hvad de voksne gør, så derfor
handler det om at være aktive og positive
forbilleder. På uddannelsen lærer vi, at
krop imiterer krop.

”Vi arbejder med at have kroppen med i
alt, så man smiler eksempelvis ikke, mens
man skælder ud. Børnene ser på detaljerne frem for helheden, som voksne gør
det,” fortæller Kamilla Frank Larsen.
”På et tidspunkt oplevede jeg her i vuggestuen, at en af de ældre på 3 år hjalp en
af de små på 1,5 år med at få strømper
på. Han gjorde det på præcis samme
måde, mens han viste og forklarede, som
vi har gjort det så mange gange til ham.
Børn opfanger så meget, det handler om
at gribe det og give dem muligheder.”
Man har længe vidst, at kroppen er vigtig,
men der er kommet et større fokus på,
at kropsbevidstheden har en væsentlig
betydning for indlæringen og derved en
stor del af livet. Hvis man aldrig har lært at
sidde stille på en stol, kan det være svært
at sidde stille i 7 timer og indoptage ny
viden. Børnene skal lære det, før de kan.
”Det skal ikke være spørgsmålet om,
hvorvidt du er god eller ej, om du går
ud og spiller fodbold. Det skal bare være
spørgsmålet om man har lyst til at bruge
kroppen. Vi forsøger at skabe en bevægelsesglæde i sådan en grad, at børnene
får succesoplevelser og et gåpåmod, der
gør dem robuste og giver dem lysten til
at bevæge sig hele livet,” slutter Kamilla
Frank Larsen.
For mere information, kontakt sundhedskonsulent Katrine Lindgaard på
51575100.
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Thomas Medom
ønsker
god sommer

Kære ledere og medarbejdere
i Børn og Unge
Sommeren er over os, og vi er mange, som har svedt godt og
grundigt på arbejdet i de seneste dage. Mange skal holde fri,
og det er sikkert tiltrængt. Andre har højsæson for sommeraktiviteter for unge, som har brug for en hjælpende hånd til
at få sommeren til at gå godt, I må huske at holde fri på et
andet tidspunkt.
Set fra min stol er det fantastisk spændende, at vi har fået
en ny regering. Ikke mindst fordi den politiske forståelse bag
regeringen på mange måder afspejler det, vi arbejder med
i Aarhus på vores område. For mindre end to uger siden offentliggjorde vi en undersøgelse af normeringerne i Aarhus

testene for de yngste og sætter dem i bero for de ældste. Og
vi har netop i byrådet godkendt ungehandlingsplanen, som
styrker erhvervsvejledningen til unge – nu dropper regeringen vurderingen af uddannelsesparathedsvurderingen i 8.
klasse og styrker vejledningen.
For mig smager det af en regering, der er lige så frisk som
hjemmelavet hyldeblomstssaft. Det bliver spændende at se,
når der bliver sat handling og økonomi bag de høje ambitioner. I hvert fald er jeg sikker på, at vi på vores område kommer til at være endnu mere i fokus – også i sensommeren og
efteråret.
Men først er det sommer, juli og en måned, hvor vi traditionelt skruer langt ned for blusset i Børn og Unge. Nyd det nu,
husk at få ro på, uanset hvordan, I skal tilbringe sommeren.

– nu er der lovbundne mindstenormeringer på vej. Vi har en
række Aarhus-skoler i gang med et forsøg om karakterfri
hverdag og formativ feedback – nu sætter regeringen fokus
på færre karakterer og nye evalueringsformer.

Sommerens højdepunkt for mig har siden jeg var 10 år været
bjergetaperne i Tour de France. I år bliver tiden foran fjernsynet suppleret med, at jeg for første gang er blevet husejer,
og vi derfor skal flytte.

Vi har sendt en dispensationsansøgning af sted for at skoler
kan undtage sig for nationale tests – nu dropper regeringen

God sommer!
Thomas Medom

