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kere Læringsfællesskaber styrke
samarbejdskulturen og det fælles
sprog på tværs af niveauer og
fagligheder.
Hvornår og hvordan, vi skal arbejde
med LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber, vil I høre meget mere om
senere, men retningen er udlagt.
Sammen med dette særnummer
af BU Nyt modtager I også ´Børn
og Unge på vej mod Stærkere
Fællesskaber`, som giver et rids
over tænkningen bag Stærkere
Fællesskaber - hvordan vi som
organisation kommer fra vision
til handling. Tanken er, at introduktionen til den bagvedliggende
tænkning lokalt skal skubbe til
den forsatte refleksion og drøftelse af, hvad Stærkere Fællesskaber
betyder for jeres praksis og samarbejde, herunder hvad vores nye
strategier betyder som guidelines
for vores handlinger.

Kære alle
Velkommen til et særnummer af
BU Nyt, hvor vi sætter fokus på
det fælles arbejde med Stærkere
Fælleskaber lokalt og på tværs af
Børn og Unge.
De seneste mange måneder har
vi både lokalt og i større fællesskaber drøftet betydningen af
Stærkere Fællesskaber – lokalt er
der sat fokus på konkrete indsatser og samarbejdsformer, mens vi
på den fælles bane har udviklet
nye strategier som guidelines for
vores samarbejde og arbejde med
børnene og de unge. Samtidig har
vi igangsat en række fælles tiltag,
som alle styrker den tidlige indsats
og forebyggelse, mens tilblivelsen
af den lokale udviklingsplan er
blevet udfordret med krav om at
udarbejde den i fælleskab i lokal-

distriktet. På de kommende sider
kan du læse mere om indsatserne
og arbejdet både lokalt og på
tværs.
På de sidste sider i særnummeret kan du tillige læse om LOKE
– Stærkere Læringsfællesskaber.
LOKE – Stærkere læringsfællesskaber er ikke et nyt projekt, men
det næste naturlige skridt og en
videreudvikling af ledelsesudviklingsprogrammet LOKE og de
elementer, lederne har arbejdet
med.
Ved at inddrage alle medarbejdere og ledere i brugen af data,
teamsamarbejde og feedback går
vi nu endnu tættere på praksis
for børn og unge. Med afsæt i en
fælles læringsvision om at skabe
progression for den enkelte og
fællesskabet skal LOKE – Stær-

Dette BU Nyt er samtidig startskuddet til BU Nyt-staffen, som over det
kommende år vil være på rundtur
i Børn og Unges områder, samt
Fritids- og Ungdomsskoleområdet
og Fællesfunktionerne. Med afsæt
i det lokale arbejde med Stærkere
Fællesskaber vil hvert område på
skift føre pennen og dele erfaringer og historier fra en dagligdag
med både udfordringer og successer. Målet er, at vi får delt viden,
erfaringer og refleksioner på tværs,
så vi kan lære og lade os inspirere
af hinanden. Jeg glæder mig til
at læse om det lokale arbejde og
håber, at BU Nyt-stafetten giver
anledning til endnu større videndeling og nysgerrighed på hinandens
praksis.

God læselyst
Jan Præstholm
Direktør i Børn og Unge
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Børn og unges
udviklingsmodel
Centralt i Stærkere Fællesskaber er Børn og Unges udviklingsmodel, som skal være med til at udfordre vaner og
mønstre, når der skal tænkes nyt. Hvis vi som organisation skal udleve vores fulde potentiale, skal vi løbende
reflektere over vores praksis. At danne stærkere fællesskaber er derfor også at insistere på en dynamisk organisation med et naturligt vidensflow, både opad og nedad. En organisation, hvor vi med afsæt i et fælles mindset,
fælles refleksion og dialog løbende tilpasser vores strukturer, samarbejdsrelationer og konkrete indsatser. Hvor vi
udfordrer os selv og hinanden, så vi sammen vælger de bedste løsninger.

ADFÆRDSMØNSTRE /
STRATEGIER

SYSTEMER / STRUKTURER
samarbejdsrelationer

MENTAL MODEL

VISION
effektmål

HANDLEPLAN

TILPASNING

Kvalitetsarbejde i Børn og Unge
I to-årige loop arbejder Børn og Unge med at beskrive, udvikle og måle kvaliteten i Børn og Unge. Hvert af
Børn og Unges tilbud beskriver hvert andet år i den lokale udviklingsplan, hvilke indsatsområder de vil arbejde
med – indsatser som bliver evalueret i kvalitetsrapporterne og siden udfoldes i kvalitetssamtalerne. Samlet er
kvalitetsrapporterne afsæt for en afrapportering til byrådet om Børn og Unges arbejde.
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lokale udviklingsplaner
Fælles udvikling og refleksion øger kvaliteten
Tro mod tilgangen i Stærkere Fællesskaber blev de lokale udviklingsplaner i 2016 skrevet i et tæt samarbejde
i lokaldistrikterne. Samtidig blev kravet om færdigbeskrevne indsatser i første omgang erstattet af tid til
fælles lokal refleksion. I Skødstrup blev det til et eksemplarisk samarbejde mellem dagtilbud og skole.
For dagtilbudsleder Else Kjær og skoleleder Mikkel
Kruuse-Andersen har et tæt samarbejde mellem skole

og dagtilbud altid være naturligt. Men det tætte samarbejde om de lokale udviklingsplaner bragte dem sidste
år tættere på hinandens praksis end tidligere.
”Processen har skabt et fælles fundament og styrket
vores professionelle samarbejde. Ved at forpligte os på
fælles mål har vi på en ny måde nærmet os hinandens
praksis, hvilket vi har haft stor gavn af,” siger Mikkel
Kruuse-Andersen.

Gensidig forståelse og åbenhed
HANDLINGER

Med et overordnet fokus på sprog og læsning blev det hurtig tydeligt, at for at lykkes
skulle samarbejdet tænkes langt bredere.
”For at nå i mål med konkrete indsatsområder som sprog og læsning, var vi nødt til at
have fokus på sammenhængen i vores overgangsarbejde. Det blev hurtigt en tydelig forudsætning. Det har været afgørende med en fælles tilgang og en egentlig afklaring af
forventninger til hinandens praksis. Det er et stort trin for børnene at gå fra dagtilbud til
skole, så hvordan ruster vi dem bedst muligt?” siger Else Kjær.

Mikkel Kruse Andersen fortsætter:

OPFØLGNING

Arbejdet med udviklingsplanen har gjort os tydeligere på, hvordan vi skaber den
sammenhæng og viden, som er nødvendigt i et smidigt overgangssamarbejde.
Hvis dagtilbuddet overvejende arbejder med tal og bogstaver før skolestart, og skolen
egentlig mest har brug for mere robusthed og vedholdenhed hos børnene, så går vi fejl
af hinanden. Ved at skabe de rette kontaktflader mellem pædagogerne og indskolingens
medarbejdere og give dem mulighed for at deltage i hinandens praksis, får vi en gensidig
forståelse og åbenhed. Konkret har det blandt andet resulteret i, at medarbejderne i fællesskab har udarbejdet en pjece til forældrene til de børn, som er på vej i skole, siger Mikkel Kruuse-Andersen.

Giv os tid til at dvæle
Det er ikke nyt for hverken Else Kjær eller Mikkel Kruuse-Andersen, at de ved årsskiftet skal deltage i hinandens
kvalitetssamtaler, hvor der med områdechefen for bordenden er mulighed for at gøre status og folde data fra
kvalitetsrapporterne ud. De har i flere omgange deltaget
i hinandens kvalitetssamtaler, hvor der ud over ledelsen
i skolen eller dagtilbuddet også deltager medarbejdere,
bestyrelse og konsulenter fra Fællesfunktioner
”Det er fint, at vi får dokumenteret, hvor langt vi er med
tiltag og indsatser og bliver skarpe på, hvor vi stadig er
udfordret. Kvalitetshjulet hæfter os i fællesskab op på
vores målsætninger,” siger Mikkel Kruuse-Andersen.

Else Kjær supplerer:
At vi har skrevet udviklingsplanen i fællesskab og
haft tid til at reflektere over, hvilke indsatser der
var de rette, har kvalificeret vores arbejde. Jeg håber,
vi fastholder muligheden for refleksion, så vi ikke blot
laver kvalitetsrapporter, der afføder nye handlinger,
men vi også giver det en tanke, om det giver mening at
fortsætte med eksisterende indsatser i stedet for bare at
starte nye, siger Else Kjær.
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read
Projektet
READ skal styrke børnenes sprog og læsning og skabe ny
forskningsbaseret viden, der kan styrke vejledningen af
forældrene i forhold til børns sprog- og læseudvikling. Et
vigtigt fokusområde er betydningen af børnenes ihærdighed og forældrenes vedholdenhed.
Erfaringer med READ viser, at en relativ enkel indsats
kan højne forældrenes engagement og daglige læsning
med barnet. Det fremmer det enkelte barns sprog- og
læseudvikling.
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Læreren
Mette Søgaard, børnehaveklasseleder på
Skødstrup Skole
Det er fantastisk, at forældrene har taget READ
til sig og læst med børnene derhjemme, fordi
det skaber en bedre kobling mellem hjem og skole. Jeg
har brugt projektet aktivt i min undervisning, og her ser
jeg nogle børn, som har fået en større nysgerrighed for
at læse og lære, og som er stolte af, hvad de kan. For
mig har det været en øjenåbner, hvor stor en betydning
det har, at børnene får en forforståelse med hjemmefra.
Derfor bliver det spændende at se effekterne af READ i
fremtiden.

Forælderen

Forskeren

Trine Hemmer-Hansen, forælder i Risskov
Dagtilbud

Simon Calmar Andersen, Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet

READ har startet en nysgerrighed på ord hos
min datter, som hun ikke havde før. Hendes ordforråd styrkes, fordi bøgerne indeholder ord, som hun
ikke støder på i sin normale hverdag. De ord taler vi om,
og netop hendes nysgerrighed på nye ord er blevet forstærket gennem dette projekt. Det oplever jeg hen over
aftensmaden, hvor hun klart udviser en større spørgelyst,
når hun hører ord via en voksensamtale eller ord gennem
sange, tv eller spil.

Resultaterne fra READ er meget lovende, særligt
når effekten vurderes i forhold til prisen for indsatsen. For børn med anden etnicitet end dansk har forældrenes indsats og engagement mere positiv effekt end
både ekstra undervisningstimer eller to-lærerordning. Det
samme gør sig gældende for elever med forældre, der
har tendens til at opfatte deres børns evner som fastlåste
og svære at ændre.

Familiegrupper og trivselsmøder for de yngste
trivselsmøder for de 0 -2 årige
Siden 2016 har Aarhus’ daginstitutioner øget fokus på 0 til 2 åriges trivsel.
Nyt tiltag giver mulighed for at aftale et Trivselsmøde, hvis forældre eller medarbejderne oplever bekymring for et barn.
Trivselsmøder skal forebygge, at små bekymringer bliver til store problemer, når
et barns adfærd vækker bekymring hos enten medarbejdere eller forældre.
”Vi er opmærksomme og nysgerrige på de tegn, barnet viser. Formen på
trivselsmøderne er undersøgende, åben og nysgerrig. Samtidig understreger
den tætte forældreinddragelse, at vi er fælles om at hjælpe, hvilket er rigtig
vigtigt,” forklarer Karen Schou, pædagogisk leder i Børnehuset Pilehytten,
som har afholdt Trivselsmøder.

Ikke som de andre tilbud
Forældre, personale, ledelse samt en talehørekonsulent og psykolog fra PPR
sidder med til mødet. Andre fagfolk kan indkaldes, hvis det er relevant. Netop
tværfagligheden adskiller Trivselsmødet fra andre mødefora.
På Trivselsmødet har forældrene en central rolle. De indleder mødet med at fortælle om deres oplevelser hjemme. Ofte ønsker de at forstå barnets udfordringer bedre og få viden om, hvordan de bedst hjælper. Trivselsmødet er blevet
taget godt imod af forældrene, som oplever, at deres barns behov bliver set.
”Forældrene oplever, vi ser deres barn og understøtter det bedst muligt ved
at bruge alle redskaber. Det sætter de fleste utrolig stor pris på,” fortæller
Karen Schou.

Familiegrupper for
de 0 -7 årige
I familiegruppen kan forældre sammen med
andre forældre og pædagoger reflektere over
hverdagens udfordringer og øve sig i at være
de forældre, de gerne vil være.
Rikke Jeppesen, mor til Vincent
Jeg har været rigtig glad for familiegruppen og ville ikke have været det
foruden. At der er andre øjne, der kigger på,
mens situationerne opstår - det får man så
meget ud af. Jeg forstår min søn meget bedre
nu. Jeg møder ham mere i øjnehøjde og er
bevidst om, hvad jeg skal gøre for at tage
konflikterne i opløbet. Jeg har fået et tættere
bånd til ham.”
Magdalena Kurpioch, mor til Thomas
Nu forstår min søn, hvad jeg siger. Han
er blevet mere rolig og er mere glad.
Der er ikke nogen, der siger “du skal” eller
“du må ikke”, og jeg er blevet mødt med
respekt af pædagoger og forældre. Det har
været den bedste træning i mit liv. Nu ved jeg,
at jeg er en god mor.”
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Robusthed og motorik
er del af tidlig indsats
Tidlig indsats er også opmærksomhed på motorik og robusthed. Få gode ideer til, hvordan I med små midler kan
styrke barnets relationelle kompetencer og motoriske udvikling.

Skru op for bevægelsesglæden
1

”Krop imiterer krop”: Børn
spejler sig i de voksne – overvej,
hvordan du via din adfærd signalerer bevægelsesglæde.

2

Få alle grundbevægelserne
og sanserne med: Reflekter
over, hvordan I gennem aktiviteter bringer alle grundbevægelserne og sanserne i spil.

3

 fysiske rammer: InspireDe
rer jeres fysiske rammer til, at
børnene kan bevæge sig?

4


Sam
linger: Kan en samling
afholdes med børnene liggende
på maven? Eller kan I begynde en
samling udenfor?

5

Tænk bevægelse i hente/
bringe-situationer: Har I
lange gange, hvor I kan opstille
en forhindringsbane, som både
børn og forældre skal passere?

6

Stimuler følesansen: Lad for
eksempel børnene gå udenfor
med bare tæer. Hvilken
sansemæssig oplevelse giver det?

7

Hjælp barnet til at blive
selvhjulpen: Selvhjulpenhed
styrker ikke blot barnets motoriske
evner men også dets selvværdsfølelse. Overvej, hvornår I kan give
barnet tid til selv at tage overtøj
på og for eksempel øve sig i at øse
egen mad op.

Find flere aktiviteter og øvelser,
som styrker grundbevægelserne:
aarhus.dk/tidligeindsatser

”Hvis børn skal blive robuste, skal de opleve det”
Robusthed er ikke medfødt men
noget, barnet lærer, når det i hverdagen indgår i relationer med både
børn og voksne. Ved at stimulere
barnet inden for fem områder, kan
du støtte barnet i at udvikle personlige og relationelle kompetencer:
1

Mentalisering: Barnet lærer
at se sig selv og den anden fra
både sit eget og den andens
perspektiv.

2

Regulering: Barnet lærer at
regulere egne tanker, følelser
og adfærd gennem spejling og
via kropslig sansning og bevidsthed.

4

Kroppen: Når et barn er groundet og centreret, er det i stand
til at finde et ståsted og bevare
jordforbindelsen, selvom omgivelserne kan virke kaotiske.

3

Opmærksomhed: Barnets
opmærksomhed trænes ved at
udelukke stimuli, ved at fastholde opmærksomhed over tid
eller ved at være opmærksom
på flere ting på samme tid.

5

Mindfulness: Barnet træner
evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der sker
her og nu.

Find øvelser til at træne barnets robusthed
og vedholdenhed: aarhus.dk/tidligeindsatser
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Styrket
forældrevejledning
i udskolingen
Forældres interesse for børnenes skolegang daler i
udskolingen. Det har konsekvenser. Mere end hver
fjerde i 8. klasse føler sig overset og har svært ved at
tale med sine forældre. Det skal ”Styrket forældrevejledning i udskolingen” råde bod på.
En projektgruppe bestående af lærere og pædagoger
fra fritids- og ungdomsskoleområdet har fået til opgave at styrke forældrevejledning i udskolingen. Projektgruppen har siden november indsamlet viden for
at kvalificere den fremtidige indsats. Her har forældre
og medarbejdernes evne til at trække på hinandens
ressourcer været i fokus. Især medarbejderne skal
blive bedre til at tage kontakt til forældrene og skabe
en fælles praksis.
”Vi skal i endnu højere grad have de faglige kompetencer og den fælles viden i spil mellem lærere og
pædagoger, så vi kvalificerer dialogen med de unge
og forældrene,” siger Bine Nielsen, medlem af projektgruppen og lærer på Skåde Skole.

Forældrene var med på råd
Inden sommer fik forældre mulighed for at byde ind
med idéer til, hvordan samarbejdet kan styrkes til gavn
for børnene. ”Det har været opløftende at invitere
forældrene indenfor – de er kommet med mange indspark, er engagerede og ønsker at følge projektet tæt
og støtte op om de nye initiativer,” siger Bine Nielsen.
Majken Vigh-Larsen, mor til dreng i udskolingen på
Skåde Skole, tog imod invitationen. ”Lærerene står
med et enormt stort ansvar. Hvis ikke man er aktiv som
forælder, får man ingen indflydelse. Af respekt for lærerene, skolen og deres arbejde med ens børn, har man
en forpligtigelse til at deltage,” siger hun.

Klæd lærere og pædagoger på
Med afsæt i den indsamlede viden har projektgruppen
formuleret fem fokusområder for indsatsen. Især bedre
vejledning til at gå i dialog med forældrene er væsentlig.
Mødekultur og motivation er ligeledes nøgleord.
”Man gør ofte, som man plejer, hvis ikke man bliver introduceret for nye måder at gribe opgaven an på. Derfor skal
vi dele vores erfaringer og inspirere hinanden, så de nye
tiltag siver ned som gængs praksis,” siger Bine Nielsen.
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fælles om nye strategier
De nye strategier i Børn og Unge sætter konkret retning for, hvordan vi omsætter visionerne i børne- og ungepolitikken
og Stærkere Fællesskaber til handlinger, der både flytter os og løfter børnene og de unge. Udviklingen af startegierne
er sket i en bred inddragelsesproces – se nedslag nedenfor.

December 2015
Byrådet vedtager den nye børneog ungepolitik.

Maj-September 2016
Temadrøftelser i Børn og Unge-udvalget.

Marts 2016
Byrådet behandler Kvalitetsrapport
for Børn og Unge 2015 og ønsker en
skærpet strategisk ramme for Børn og
Unge med fokus på samskabelse, helhedssyn, tidlig indsats og vidensbaseretm udvikling af praksis.

Marts-april 2016
Dialogmøder mellem
chefgruppen og områdelederteams.

Juni 2016
Dialogmøder mellem chefgruppens
og lederteams i alle områder.

Juni-Oktober 2016
Temadrøftelser med de faglige
organisationer, lederforeningerne, forældreorganisationerne og Børn og Unge-rådet.

September

15. december

Nedsættelse af arbejdsgruppe
under HMU.

HMU drøfter og godkender strategiudkast.
Udkastet sendes til høring i alle Børn og Unges
MED-udvalg fra december 2016 til marts 2017.

Marianne Gilbert, formand for BUPL, Århus
Det er vigtigt for alle medarbejdere i Børn og Unge, at HMU som det øverste MED-udvalg sætter rammer. Strategi for
Attraktive og Bæredygtige arbejdspladser fremhæver de værdier, som vi er enige om at stræbe efter. Nu er det afgørende at alle MED-udvalg diskuterer og omsætter strategien lokalt. Det er den lokale dialog og omsætning af værdierne,
der i sidste ende gør en forskel. Det gøres ikke alene ved at HMU har formuleret en strategi - strategier skal omsættes,
der hvor de skal udleves.
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UDViKLING AF DE FAGLIGE STRATEGIER
Jesper Weber Skortstengaard, formand for Århus Lærerforening
Fælles strategier med et bredt dannelsesmæssigt sigte med fokus på det hele barn og unge, er afgørende
for, om den enkelte medarbejder, det enkelte team eller det samlede personale ser det som retningsgivende for deres arbejde. Kort sagt om man kan identificere sig med den opgave, man som medarbejder stilles.

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation
I de faglige strategier står, at samarbejde og samskabelse med forældre skal prioriteres. Det er vi glade
for kom med. Forældre og ansatte er nødt til at bruge tid sammen for at kunne ’skabe’ noget sammen.
Vi er optaget af, at Børn og Ungepolitikken omsættes til mærkbar virkelighed for byens
børn og unge – en politik som ikke ’lever’ er ikke meget bevendt.

Oktober 2016
Byrådet vedtager nye effektmål
for Børn og Unge – fra visioner i
børne- og ungepolitikken til konkrete målsætninger.

December 2016:
Børn og Unge-udvalget
godkender/behandler
Børn og Unges nye
faglige strategier.

November 2016
Skriveværksted – færdiggørelse af Børn og Unges
nye faglige strategier.

25. april
14. marts

HMU godkender Strategi for Attraktive
og Bæredygtige arbejdspladser.

HMU – ekstraordinært møde, input
fra høring drøftes.

UDViKLING AF STRATEGI FOR ATTRAKTIVE OG
BÆREDYGTIGE ARBEJDSPLADSER
Søren Aakjær, chef for skole, dag- og fritidstilbud
Den enkelte medarbejder skal kunne se sit arbejde som et bidrag ind i den store fortælling. Det giver mening
til arbejdet, at det sættes ind i et større sammenbindende perspektiv. Samtidig giver det os et fælles sprog, der gør
os i stand til arbejde bedre sammen på tværs.
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Lederen er en rollemodel, når…
Ledere i Børn og Unge skal gå forrest og være rollemodeller. Det gælder både, når det kommer til samarbejdet om kerneopgaven og i forhold til at være den strategiske ledestjerne, der lyser op og skaber retning for medarbejderne. Men hvordan kommer det til udtryk i praksis? Det giver tre medarbejdere deres bud på.

Sagt om
Solveig
Kjærsgaard
Pædagogisk leder Børnehuset Trolle
Solveig giver sparring
på højt niveau, og hun
fungerer som en mentor eller
åndelig rollemodel, der guider,
støtter og leder os i samme
retning. Hun går i dialog med
os og får os til at reflektere over
egen og andres praksis. På den
måde skaber hun selvstændigt
tænkende medarbejdere, som
undrer sig og er nysgerrige på
hinanden. Det er blot en af de
måder, som Solveig giver mig
mod på at arbejde med de ting,
som jeg synes kan være svært.

Kim Schmidt, pædagog
i Børnehuset Trolle

Sagt om
Uffe Thorup Pedersen

Sagt om
Gerner Møller

Fritidsleder i Harlev og Sabro

Administrativ leder, skolerne i Elev og Hårup

Jeg oplever, at vi i Uffes verden er på lige fod det meste
af tiden. Han føler sig ikke ”hævet” over sine ansatte.
Uffe er en god leder, fordi han træder til, når der skal træffes
vigtige beslutninger. Vi bliver inddraget i processen, og han lytter til vores meninger, men i sidste ende er det ham, der træffer
den endelige beslutning.

Gerner er utrolig dygtig, fordi han har erfaring både
indenfor og udenfor skoleverdenen. En erfaring, som
han trækker på og deler med os. For mig er Gerner også en
rollemodel, fordi han altid vil mig det bedste. Det gør mig
tryg. Samtidig formår Gerner at handle med autoritet uden
at være autoritær. Det kommer for eksempel til udtryk ved,
at han er målrettet og klar i sin kommunikation, samtidig
med han formår at lytte til os.

En god leder formår også at uddelegere ansvar. Det er Uffe også
god til. Han har ikke behov for at kontrollere om arbejdet bliver
udført. Han har tillid til, at vi godt kan klare opgaven.

Signe Soelberg, pædagog i klubben Sabro
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Trine Mejlholm Mikkelsen, skolesekretær
Hårup skole

Data er det nye sort
Brugen af data er blevet en selvfølgelighed i Børn og Unge – med ledelsesudviklingsprogrammet LOKE er alle organisationens ledere blevet fortrolige med at bruge datakilder som oplæg til dialog og tolkning af aktuelle tendenser
og udfordringer. Også medarbejderne øver sig på at underbygge synsninger med data og forskellige vidensformer.
Men hvordan definerer vi data og datainformeret ledelse?

DATAINFORMERET
LEDELSE
– er systematisk brug af data til at
kvalificere viden som grundlag for
ledelsesbeslutninger og handler om at
• k ombinere datakilder og vidensformer til at træffe beslutninger
på et oplyst grundlag
• s tille kvalificerede spørgsmål til sin praksis – ikke blindt at lade
sig styre af data
• b edrive datainformeret ledelse (i modsætning til databaseret
ledelse)
• h ave fælles sprog og tilgang og bruge data som oplæg
til dialog og tolkning i forhold til den lokale og aktuelle
kontekst

data – sådan bruger vi det
Niels Bjerre Tange, lektor, VIA
Læreruddannelsen i Aarhus
Data er ikke bare tal eller grafer, men også observationer og
samtaler, og kan dermed være både
kvantitative og kvalitative. Data er kort
sagt genereret eller observeret virkelighed. Data skal ikke omsættes direkte til
handlinger eller betragtes som beviser,
rettere som indicier og indikationer.
Derfor er analysen og vurderingen på
baggrund af data også den vigtigste
øvelse.
Indsnævret til læring, så viser god data
noget konkret om læringsudbyttet for
eleverne. Meget af den data, vi i dag
indsamler i skolen, er karakteriseret ved

at være standspunktsdata – et øjebliksbillede. Den giver ikke viden om elevens
læringsprogression og læringsudbytte.
Hvis vi skal bedrive datainformeret
ledelse, er det afgørende, at den tilgængelige data også giver et progressionsbillede.

Helle Mønster, skoleleder på
Tovshøjskolen
Data har tidligere spillet en rolle
ledelsesmæssigt, men vi har fået
en ny systematik, hvor vi naturligt tager
afsæt i data, hvad enten vi skal drøfte
et nyt indsatsområde, eller vi har en
elev, vi skal tage os særligt af. Det har
kvalificeret vores ’synsninger’ og samtidig gjort os skarpere på at indsamle

de rette data. Nu ved vi, hvilke arenaer
vi skal observere, og hvilke data der er
nyttige både i forhold til en enkelt elev,
og når vi arbejder med overordnede,
strategiske emner.

Søren Aakjær, chef for skole,
dag- og fritidstilbud
Fokus på datainformeret ledelse
har givet god energi og skabt en
fælles tilgang på tværs af alle tilbud.
Det giver en ny platform for udveksling
af viden og udviklingen af det tværfaglige arbejde i eksempelvis lokaldistriktet. Dermed er det med til at skubbe
på den fælles refleksion og systematik,
som skal skabe dynamikken og stærkere fællesskaber.
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forward

5 råd til god sparring og feedback
Også
t+
konsulen er
shold
foredrag

Med LOKE er sparring og feedback kommet på dagsordenen
lokalt, og både ledere og medarbejdere er godt i gang med at
gøre det til en del af hverdagen. Erhvervspsykologen
Henrik Leslye, der har været en del af processen, giver her
fem gode råd til god sparring og feedback.

HUSK!
suppleres
af længere
samtaler
Vigtig pointe

1. Ugentlige check-ins
Alt forskning peger på, at hyppige samtaler
af et par minutters varighed giver et
markant løft i engagement
og gode resultater på arbejdspladsen.

Hvad har
jeg brug for, så
det lykkes?

Lederen ved,
hvad der rører
sig!

2. Kig frem – og ikke tilbage
Tænk feedforward frem for feedback.
Fokuser gerne på 1-2 ting, som skal gøres anderledes
i jeres samarbejde eller praksis for, at hverdagen
i fremtiden fungerer bedre.

den gensidige
dialog er central

3. Lyt og lær
Husk at stille åbne spørgsmål – og lytte til de svar, du får!
Hver samtale skal være styret efter
jeres behov og konkrete udfordringer.

HV - spørgsmål

4. Sæt rammen
Det er vigtigt, at der er en klar struktur for jeres
sparringssamtale, så den forbliver konkret og udbytterig.

Hvad skal vi
tale om?

5. Back to basics
Forhold jer hele tiden til kerneopgaven.
Det er altafgørende, at kerneopgaven er i fokus,
så sparringen forbliver fokuseret og relevant.

H vad r ø r
er sig
her og nu
?
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hvordan
taler vi
om det?

for mange
langsigtede mål

Buzzwords i Børn og Unge
Har du styr på, hvad vi taler om, når vi taler Stærkere Fælleskaber, og er du fortrolig med de
aktuelle buzzwords i Børn og Unge? Test din viden i Børn og Unge-krydsordet, og vær med i lodtrækningen om et besøg af en kaffescooter med barista til jeres næste personalemøde.
Send dit løste krydsord til kommunikation@mbu.aarhus.dk senest onsdag den 11. oktober 2017
Vinderen offentliggøres i BU Nyt den torsdag den 12. oktober 2017
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vandret

lodret

3 Nytænkning

1 Tidlig indsats

6 Kollektiv

2 Små voksne

8 Hånd i hånd

4 Fællesskab

9 Tal, observationer og statistik

5 Det gode eksempel

10 Primær beskæftigelse

6 Tilbagemelding

12 Modsat analog

7 Kravlegård

13 Fælles opgaveløsning

11 Det passer

14 Nordisk gud
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September 2015 - Dagtilbud (0-6 år)

Digital fremmøderegistrering (Komme-gå)
gør digital registrering af børns fremmøde mere smidig.
Samtidig giver den digitale registrering bedre mulighed
for at tilrette pædagogiske aktiviteter og indsatser samt
planlægge ressourcer.

Oktober 2015 - Dagtilbud (0-6 år)

Det digitale
dialoghjul
er et digitalt værktøj til at vurdere børns
kompetencer inden for de seks læreplanstemaer, så pædagogiske indsatser kan blive
målrettede børnene. Samtidig danner det
grundlag for evaluering af den pædagogiske
læreplan. Vurderingerne kan sammenholdes
med data fra sprogvurderinger og vise om
udfordringer i dialoghjulet skyldes sproglige
udfordringer.

November 2016 – Skole

Læringsplatformen
MinUddannelse
understøtter de pædagogiske medarbejderes
planlægning, gennemførsel og evaluering af
elevernes læring, mens læringen bliver synlig
for eleverne. Forældrene kan komme tættere
på deres barns læring, trivsel og udvikling og
kan bedre støtte op om barnets skolegang.

August 2016 - Dagtilbud
(0-6 år)

Maj 2017 - Skole

Digital sprogvurdering

Google Suite
for Education

giver mulighed for at følge den
sproglige udvikling over tid og skaber overblik over de sprogområder,
børnene er udfordrede på. Sprogvurderingen sikrer et bedre grundlag for
at målrette og øge kontinuiteten i de
lokale sprogindsatser.

er den obligatoriske produktionsplatform for alle elever og pædagogiske
medarbejdere, som understøtter
den enkelte elevs læringsudbytte.
Samtidig giver platformen bedre
muligheder i det pædagogiske og
didaktiske arbejde med blandt andet
kollaboration, it og læring.

Stærkere fællesskaber
er også digitale
16

Sommer 2018 – Alle
i Aarhus Kommune

Ny hjemmeside
aarhus.dk
Fra juli 2017 – skole, dagtilbud
og Ung i Aarhus

Din @aarhus.dk-mail
og Office 365
giver alle fastansatte medarbejdere i Børn og
Unge en @aarhus.dk-mail og adgang til Office 365 online med mail, kalender, Office-pakken, OneDrive, og Skype samt BU-portalen.
Med Office 365 kan vi sikkert dele følsomme
og fortrolige oplysninger og samarbejde på
tværs af Børn og Unge.

Sommer 2018 – Alle
i Børn og Unge

Nyt intranet
i Aarhus
Kommune

erstatter den eksisterende hjemmeside og
giver aarhusianerne en modtagerorienteret,
overskuelig og mobilvenlig informations- og
selvbetjeningsplatform. Indhold på den nye
hjemmeside bygges op fra bunden med borgerens behov i centrum.

Fra foråret 2019 – skole,
Ung i Aarhus og dagtilbud

Samarbejdsplatformen Aula
erstatter SkoleIntra, FU-Net og BørneIntra og giver pædagogiske medarbejdere,
ledere og forældre én digital indgang til
0-18 års området og flere af de digitale
universer. Det gør det lettere at få adgang til data og værktøjer, mens
det styrker samskabelsen med
forældre og muligheden for at
skabe sammenhængende
pædagogiske forløb.

giver alle medarbejdere adgang til
et fælles intranet. Alle medarbejdere kan hente viden og får mulighed for at bidrage og samarbejde
i forskelle fora.

De seneste år har digitaliseringen i Børn og Unge taget fart. Målet er ikke digitalisering for digitaliserings skyld,
men at bedre teknologi støtter os i arbejdet med tidlig, rettidig indsats, vidensbaseret pædagogiske praksis og et
stærkere forældresamarbejde. De digitale redskaber skaber overblik over den enkeltes læring, trivsel, og udvikling
- når vi kobler data fra flere kilder sammen, kan vi se på børn og unge med et helhedssyn og nuancere problemstillinger og udfordringer. Samtidig får vi bedre mulighed for at synliggøre, hvad der virker, og hvad der ikke virker,
mens det bliver lettere at dele viden og samarbejde med kolleger, børn og unge og forældre.
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LOKE – Stærkere
Læringsfællesskaber
Rammen er sat med Stærkere Fællesskaber og den fælles læringsvision om, at vi skal skabe progression for alle børn
og unge og de fællesskaber, de er en del af. Med introduktionen af LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber inddrager
Børn og Unge alle medarbejdere og ledere i at arbejde datainformeret, og i at udvikle teamsamarbejde og feedback
for at styrke det praksisnære samarbejde og samarbejdskulturen.

Hvorfor LOKE – Stærkere læringsfælleskaber?
Nyere forskning viser, at godt samarbejde og en fælles læringsvision er den bedste
forudsætning for at øge alle børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Med LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber vil vi

Inspireret af tænkningen i professionelle læringsfælleskaber og ledernes arbejde med
datainformeret ledelse, teamsamarbejde og feedback i ledelsesudviklingsprogrammet
LOKE introducerer Børn og Unge nu LOKE - Stærkere Læringsfællesskaber.

• s tyrke samarbejdskulturen og
Børn og Unge som én samlet organisation.

Når det i Børn og Unge hedder LOKE - Stærkere Læringsfællesskaber og ikke professionelle læringsfællesskaber, skyldes det, at arbejdet med læringsfællesskaber tænkes
ind i det eksisterende arbejde med Stærkere Fællesskaber og bygger videre på det
fundament, vi i forvejen står på i et 0-18 års perspektiv.

• b
 live dygtigere, når vi med afsæt
i solid viden og data samarbejder praksisnært med fokus på
progression for den enkelte og
fællesskabet.

Som organisation bygger vi oven på den pædagogiske ramme og de temaer, som
Børn og Unges ledere har øvet sig på med LOKE. Derfor er LOKE - Stærkere Læringsfællesskaber ikke et nyt projekt, men det næste naturlige skridt i arbejdet med at
realisere stærkere fællesskaber, i det alle medarbejderne inddrages i brugen af data,
feedback og teamsamarbejde. Dermed går vi endnu tættere på praksis ud fra den
fælles læringsvision om at skabe progression for alle børn og unge og de fælleskaber,
de er en del af.

• f å nye redskaber, et fælles sprog
og en kultur, der leder os væk fra
faglighed som et individuelt anliggende til at være noget, vi udvikler i
fællesskab.

Hvornår ved vi mere om LOKE – Stærkere
Læringsfællesskaber
Udviklingen af LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber sker i et tæt samarbejde med de faglige organisationer og lederorganisationerne med et stort
ønske om at udvikle et design, som alle medarbejdere og ledere oplever
relevant og meningsfuldt. Der er indsamlet viden både nationalt og internationalt, mens en afdækning internt i Børn og Unge har opsamlet eksisterende viden og forslag til blandt andet organisering.
Hen over efteråret fortsætter dialogen i områdeledelserne for konkrete
input om, hvad der er behov for og efterspørges i den enkelte skole, dageller fritidstilbuddet.
Der vil løbende blive udsendt information om udviklingen og designet af
LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber, når der er nyt at fortælle

Hvad er LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber ?
LOKE - Stærkere Læringsfællesskaber sætter fokus på udviklingen af
læringsfællesskaber i det enkelte team i skolen, i gruppen i dag- og
fritidstilbuddet, men også i lokaldistriktsgruppen og på tværs af områder og fællesfunktionerne. LOKE – Stærkere læringsfællesskaber
vil blive igangsat samtidigt i hele Børn og Unge.

Med LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber vil vi

Jan Præstholm, direktør,
Børn og Unge

Med LOKE – Stærkere Læringsfællesskaber arbejder vi videre
med at styrke samarbejdskulturen og
det fælles sprog på tværs af niveauer
og fagligheder, så Børn og Unge bliver én samlet organisation.

• s amarbejde i et stærkt læringsfællesskab, hvor man støtter og
forandrer egen praksis gennem systematisk opsamling og vurdering af data
• s kabe rammerne for, at alle medarbejdere og ledere kan bringe
eksisterende viden i spil på nye måder og skabe rum til refleksion
over praksis. I samarbejde lærer og udvikler vi nye og bedre tilgange, der øger alle børn og unges læring, trivsel og udvikling.
• s kabe ny viden, som på ny bringes i spil, så der sker en fortsat
udvikling og stræben efter det excellente i hele organisationen.

Jan Præstholm, direktør,
Børn og Unge

Vi formes af det, vi gør sammen.
Når vi deler visionen og målene,
når vi bringer viden i spil på nye måder
og skaber rum til refleksion over praksis – ja, så er vi faktisk i gang med at
ændre vores samarbejdskultur og blive
et stærkt læringsfællesskab.
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Tidlige indsatser i
Børn og Unge er også
Børns tidlige sprog
Gode sprogfærdigheder er et vigtigt fundament for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Børns sproglige udvikling i de første leveår er afgørende for deres videre udvikling af sprog- og læsefærdigheder. Samtidig er sprog et vigtigt redskab til at sætte ord på sine følelser og holdninger. Derfor skal vi så tidligt som
muligt sikre alle børn en optimal sproglig udvikling.
Målet med ”Børns tidlige sprog ” er at optimere sproglig udvikling hos børn i dagtilbud og i indskoling ved
at sikre, at vi tidligere opdager sproglige udfordringer og skaber sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet i
byens dagtilbud.

Social faglige medarbejdere
Målet er at skabe en hurtigere, mere målrettet og systematisk indsats over for børn med sociale vanskeligheder. De socialfaglige medarbejdere vejleder personalet i alle Børn og Unges tilbud. Omdrejningspunktet
for arbejdet er metoden Signs of Safety - en metode som er praksisnær og som sætter klare mål og inddrager barnets forældre og netværket omkring barnet som en del af løsningen.

Læs meget mere Børn og Unges tidlige indsatser på: aarhus.dk/tidligeindsatser

