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Børn skal være
sundere

S. 3

Budgetdrøftelse
– a hva’ for noget?

S. 8

DHL 2019:
Hep, hygge og hurtige fødder
Hepsterminer, kollegahygge, løb og powerwalk under bøgetræerne.
2600 medarbejdere fra Børn og Unge gjorde sidste torsdag Marselisborgskoven lidt grønnere, da de deltog i årets DHL-stafet.
Læs videre på næste side...
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2 DHL-stafet

Sulten blev stillet
2375 grillpølser, 2600 pølsebrød,
215 kilo ketchup, sennep og remoulade og 100 veganerpølser
var blot noget af det, der blev
langet over disken til de sultne
Børn og Unge-motionister.

Flot fremmøde
2600 medarbejdere fra Børn og
Unge deltog i årets DHL-stafet.
222 hold løb ruten, mens 311 hold
var på gåben.

Hep, hep hep!
De mange deltagere fra Børn og
Unge fik uddelt heppevitaminer
i form af slik og søde sager ved
kommunens heppe-spot - så hvis
du mødte ekstraglade kolleger og
tænkte: ”De virker godt nok glade”, så var det måske, fordi vitaminerne havde sat ind.
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3 BØRNS SUNDHED

Aarhus investerer
i skolebørns sundhed
Flere og flere børn drikker alkohol, ryger og spiser usund
mad. Det er farligt og dyrt både for den enkelte og for
samfundsøkonomien. Derfor har Byrådet afsat midler til
en række sundhedsindsatser fra skoleåret 2019/2020.
”Når livsstilen er kørt skævt, har det triste konsekvenser for
unge mennesker og høje samfundsøkonomiske omkostninger,”
siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.
Han understreger vigtigheden af fortsat målrettet forebyggelse
af alkoholproblemer, rygning og overvægt. Indsatserne skal ske
i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og
Beskæftigelse.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse,
glæder sig over samarbejdet på tværs af magistralafdelingerne:
”Vi ved, at børn fra udsatte familier ofte bærer den negative
sociale arv med sig ind i voksenlivet – for eksempel i form af
ringere sundhed. Derfor er sundhedsindsatserne et vigtigt led i
vores bestræbelser på at modvirke de negative konsekvenser af
fattigdom og social ulighed blandt børn og unge.”

FAKTA:
SUNDHEDSINDSATSER 2019-2021
ALKOHOL
Alle skoler får tilbudt besøg af Projekt BRUS. Fokus
vil være på alkoholproblemer i børnefamilien og hos
den unge.
RYGNING
20 skoler får mulighed for at forebygge rygning med
afsæt i Kræftens Bekæmpelses koncept ”X:IT”.
OVERVÆGT
Skolebørn i distrikt Vest og Syd kan vælge at deltage i
en udvidet overvægtsindsats.
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4 KORT NYT
Affaldssortering i Børn og Unges institutioner og skoler
Fra første november skal endnu flere af Aarhus Kommunes institutioner sortere affald
på samme vis, som private hjem i dag gør det. Det sker i forbindelse med, at AffaldVarme Aarhus har overtaget opgaven med affaldsindsamling.
Til Børn og Unge er der afsat ekstra tid, så flere skoler og institutioner kan komme godt
i gang på en måde, hvor ”teknikken” i at affaldssortere kan tænkes sammen med et
pædagogisk fokus.
Hvor Aarhus Kommunes øvrige institutioner generelt skal indfase den nye affaldssortering i løbet af 2019, kan Børn og Unge derfor udvikle arbejdet med affaldssortering
og bæredygtighed i løbet af de kommende to år.
Find mere information i ugepakken, når vi nærmer os november. Indtil det kan du læse
info fra AffaldVarme om Affaldssortering i kommunale institutioner og bygninger - se her

Hør om fællesskaberne i Generationernes Hus i festugen
Mandag til fredag kl. 14-16 i festugen kan du møde os fra Generationernes Hus på Thit Jensens
Gade 1, 8000 C på Aarhus Ø. Der vil være repræsentanter for bygherrerne til stede og plads
til en god snak og info for både kommende beboere, brugere, naboer og medarbejdere: Huset
rummer en god blanding af daginstitution og boliger til unge, familier, voksne med handicap
samt ældre med og uden handicap og inspiration til fællesskaber på tværs af generationer.
Du er velkommen til at komme forbi og spørge om alt til det nytænkende hus og arbejdspladsen, hvor der bliver plads til et godt liv for mennesker i alle livsfaser, med værksteder, café,
pædagogisk køkken, multisal og sundhedsklinik. Du finder os i et lille sort-brunt hus lige før
byggepladsen, når du kommer fra Strandbaren og Aarhus C. Kig efter flaget med vores logo.

National konference om Nest melder udsolgt
Børn og Unges og Egmont Fondens nationale konference 10.
september om Nest-projektet kan et par uger før åbning melde alt udsolgt. Interessen for at høre nærmere om projektet,
hvor elever med og uden autisme går i klasse sammen i almenundervisningen, kommer fra kommuner, faglige organisationer og interesseorganisationer i hele landet.
På konferencen vil lærere, pædagoger, psykologer, ledere og
andre interesserede blive præsenteret for resultaterne af den
evaluering, som Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet står bag. Samtidig vil der være lejlighed til
at blive klogere på, hvordan der arbejdes med Nest i praksis
- både på Katrinebjergskolen, som rummer Nestklasserne, og

på de skoler i Aarhus, som arbejder med elementer fra Nest
ind i undervisningen.
Konferencen bliver holdt på rådhuset, og der vil være oplæg
fra blandt andre rådmand Thomas Medom, Egmont Fondens
direktør Henriette Christiansen, professor Simon Calmar Andersen fra Trygfondens Børneforskningscenter og formanden
for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.
Læs mere om NEST her
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5 LÆRINGSDAG

Hvilken rolle har
et fagligt fyrtårn?
Læringsdage på Frydenlundskolen for faglige fyrtårne og ledere i dagtilbud satte i uge 34
fokus på roller, positioner og forandringsledelse.
Hvordan samarbejder vi bedst, og hvilke roller har vi hver
især, når vi lokalt skal udvikle Stærkere Læringsfællesskaber?
Disse spørgsmål blev drøftet, da ledere og faglig fyrtårne
var afsted på læringsdage i uge 34. Som inspiration til de
lokale drøftelser fortalte pædagog og fagligt fyrtårn Rasmus Schmidt Kjeldgaard fra Skæring-Sølyst Dagtilbud om
sine første erfaringer med sætte reflekterende dialoger i
gang blandt sine kolleger.
Læs Rasmus Schmidt Kjeldgaards fortælling fra praksis –
og se pædagog Bettina Buus Søgaard fra Risskov dagtilbud fortælle
om Stærkere Læringsfællesskaber og rollen som fagligt fyrtårn.

”Jeg præsenterer det for mine kolleger på et torsdagsmøde.
Mange opfatter det i første omgang som en ekstra opgave, men
kan godt lide ideen. Så i den første uge får alle stillet ét undrende spørgsmål om dagen inklusiv min leder.”
Men frekvensen falder – i de kommende uger bliver det snarere
til to-tre spørgsmål ugentligt. Med påskeferie forude er tankerne andetsteds. Derfor forsøger Rasmus efter ferien at genaktivere den fælles undren ved at skrive til kollegerne i deres overleveringsbog, at de stadig skal huske at undre sig.
”Det blusser op nogle dage, vi undrer os og stiller spørgsmål,
men vi løber også tør, for der er oplagte spørgsmål, man vender tilbage til, når man undrer sig i hverdagspraksissen.”

Rasmus fortæller: ”I foråret blev jeg inspireret af en kollega, der
tidligere har arbejdet i en børnehave, hvor alle medarbejdere
dagligt stillede undrende spørgsmål til hinanden. Hendes erfaringvar, at det gav et godt grundlag for en reflekterende dialog.”

Efter dialog med sin leder præsenterer Rasmus endnu engang
den undrende tilgang på et torsdagsmøde. Men efter nogle
uger ebber den daglige spørgelyst igen ud.

Rasmus præsenter sin leder for ideen, og de er enige om, at
prøve det af, men uden at det er en skal-opgave. Samtidig er
de optaget af, at det ikke må handle om at finde fejl, men at
fokus skal være på faglig nysgerrighed.

Men noget har bundfældet sig. Et par uger senere oplever Rasmus, at en medhjælper spørger ham, hvad han egentlig gjorde, da Rasmus hjælper med at løse en svær situation mellem
medhjælperen og et barn.
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6 LÆRINGSDAG NYT OM NAVNE

”Jeg bliver spurgt til den tavse viden, vi så gerne vil have
frem. I situationen var jeg videre, det var ikke faldet mig ind
at gå til medhjælperen for at videregive min erfaringer. Men
i det han tør spørge og udvise sårbarhed over en situation,
han ikke kunne håndtere, får vi delt viden og læring.”
I dag er den reflekterende dialog en del af samarbejdet
blandt Rasmus og kollegerne. Men det bruges ikke systematisk. En erfaring Rasmus hat taget med videre er, at det
kræver en vedholdende og insisterende indsats at lykkes med
en daglig systematik. Samtidig er han blevet skarpere på sin
rolle som fagligt fyrtårn.
”Da vi begyndte med at undre os, var jeg meget usikker på
min rolle som fagligt fyrtårn. Jeg følte, jeg befandt mig i et

limbo, hvor jeg både var pædagogkollega, fagligt fyrtårn og
facilitator. Jeg synes ikke, rollen som fagligt fyrtårn er skarpt
defineret.”
”Derfor forsøgte jeg at sætte den fælles undren i gang. Jeg
er blevet klogere af fejlene og det, der lykkes. Men som så
meget andet er det en proces, en langvarig proces. Det kræver, vi prøver til. Derfor vil jeg også klart anbefale, at man
går i gang og får nogle erfaringer og fejl at bygge videre på.
Vi er alle sammen blevet klogere - jeg, mine kolleger og min
leder.”
I uge 35 er skolerne afsted på læringsdage, mens FU-området og Fællesfunktionerne er afsted i uge 36

Ny leder i spidsen for
fælles skole i Gellerup
Efter Aarhus Byråds beslutning om at sammenlægge Tovshøjskolen og
Ellekærskolen i det vestlige Aarhus til en ny, fælles skole, har Børn og
Unge udpeget den skoleleder, der skal stå i spidsen for fusionen. Valget
er faldet på Helle Mønster, som i dag er leder af Tovshøjskolen.
Børn og Unge-chef Susanne Hammer-Jakobsen siger om
fusionen:
”Den nye skole er en central og afgørende brik i at skabe
attraktive bydele og ny sammenhæng det vestlige Aarhus.
Vi bygger skole for nutidens og fremtidens børn og borgere.
Derfor er det en udfordrende, men også fantastisk spændende tid, vi står overfor,” siger Susanne Hammer-Jacobsen
og fortsætter:
”Jeg er glad for, at Helle Mønster har sagt ja til opgaven, og
jeg glæder mig til samarbejdet om at skabe en ny skole, en
anden hverdag og endnu bedre muligheder for bydelenes
børn og familier.”
Også Helle Mønster glæder sig til den forestående opgave.
”På den ene side er der stærk energi i at skulle bygge en
ny skole og et nyt fællesskab op fra bunden. Det er en unik

mulighed. På den anden side er der også en vis vemod i
at skulle bryde det eksisterende op, og der er selvfølgelig
også følelser forbundet med det. Det skal vi balancere, så
vi får sat alle gode kræfter hos medarbejdere, børn, forældre og samarbejdspartnere i spil på bedste vis. Vi får nogle nye pædagogiske muligheder og samarbejdsrelationer,
som vi ikke har haft før, og det glæder jeg mig meget til at
være en del af,” siger Helle Mønster.
Den nye skole har endnu ikke noget navn, det er en af de
ting, der skal besluttes fremadrettet. Ved siden af de to eksisterende skoler vil der i den kommende tid blive oprettet en
ny, fælles skolebestyrelse, ligesom der også vil være fælles
medarbejderrepræsentation for de to medarbejdergrupper
på skolerne.
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7 KURSER
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal
Nyhed

Kursus

Startdato

Tilmelding

26. november

12. november

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 17
1-dags kursus for nye ledere og medarbejdere. Du får en grundlæggende viden om
anvendelsen af eDoc og en forståelse for principperne i eDoc sammenholdt med den
proces og strategi, der er besluttet for anvendelsen i Børn og Unges decentrale enheder.

Nyt hold

Tastebar i eDoc - Hold 23
3 timers workshop for alle eDoc brugere, hvor du får hjælp til dine specifikke udfordringer i forhold til funktionalitet, sagsgange, egen enheds strategi og proces m.m.

24. oktober

17. oktober

Nyt hold

Kursus for pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitutioner Hold 03
3-timers kursus for Pædagoger og andet personale i daginstitutioner, der arbejder
med hørehæmmede børn.

20. september

13. september

Nyt stormøde

Informationsmøder om Social Kapital 2019
1½ times stormøde for nye arbejdsmiljøgrupper. Få indblik i, hvorfor vi måler på den
sociale kapital i Børn og Unge og få praktiske informationer, så I som arbejdsplads
bliver klædt på til at gennemføre målingen hos jer.

Hold 01: 19. september
Hold 02: 20. september

Hold 01: 16. september
Hold 02: 16. september

Nyt hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær Hold 24
1-dags kursus for ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er obligatorisk for
de ledere, der refererer til Børn og Unge-chef samt for administrative ledere på skoler.

4. november

28. oktober

Nyt hold

Velkommen til Børn og Unge - niveau 5 - Hold 33
Introduktionsdag for nye ledere, som refererer til dagtilbudsleder, skoleleder eller
FU-leder. Få en kort præsentation af organisationen og den støtte, man kan få fra
Fællesfunktionerne i Børn og Unge.

27. november

20. november

Nyt hold

Løft og leg - Hold 10
1-dags kursus for personaleledere, hvor formelle og materielle forhold i forbindelse
med tjenstlige forløb og afsked bliver gennemgået.

6. november

23. oktober

Nyt hold

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 23
Eftermiddagskursus for lærere i mellemtrin og udskoling. Hvordan tilrettelægges
undervisningen så ordblinde elever kan deltage ligeværdigt?

11. november

4. november

Nyt hold

Arbejdsmiljøgruppens rolle - Hold 06
1-dags kursus for arbejdsmiljøgruppen. Vi arbejder med forventningsafstemning
i forhold til rollen, herunder at blive mere klar på hvad rollen består i, samt hvilke
arbejdsrelationer og hvad der kan være af udfordringer og muligheder i disse.

20. november

13. november

Nyt hold

APV: SpotOn! – At nedbringe uhensigtsmæssig konfliktadfærd - Hold 02
2 x halve dges seminar for arbejdsmiljøgruppen. 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.

20. september

13. september

Nyt hold

Grundskoleindberetning til STIL - skoleåret 2019/2020 - Hold 01 - 03
1-dags hands-on workshop, hvor superbrugerne for Trio og medarbejdere fra PUF og
Personale står for dagen.

Hold 01: 2. oktober
Hold 02: 8. oktober
Hold 03: 10. oktober

Hold 01: 25. september
Hold 02: 1. oktober
Hold 03: 3. oktober

Nyt hold

Tabulex Vikar - Nyt vikardækningsmodul - Hold 01 - 03
2 timers kursus for medarbejdere på skoler, der har opgaver ind i vikardækning og følger
deraf. Du får en kort introduktion til IST’s nye vikardækningsmodul med efterfølgende
’hands-on’.

Alle hold: 7. oktober

Alle hold: 30. september
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8 HMU-NYT

MED-udvalg kan gøre en forskel
i samarbejdet om budgetter
I HMU øver vi os netop nu på at kvalificere
vores årlige drøftelser om Børn og Unges
budget – men snart er det jeres lokale
MED-udvalg, der med et nyt klippekort og
materialer til jeres drøftelser kan få mere
indsigt og indflydelse på budget-samarbejdet på jeres lokale arbejdsplads.
HMU er optaget af, om vi kan skabe
mere værdi og stærkere fodslaw om arbejdet med byens børn og unge, hvis vi
i MED-udvalgene bliver endnu bedre til
at samarbejde om budget og økonomi.
MED-organisationen vil i højere grad
kunne sætte fokus på arbejdsmiljø, personaleforhold og sundhed i arbejdet med
budgetterne, fra det lokale MED på arbejdspladserne over HMU til kommunens
Fælles MED-udvalg.
			

Se video

Skal MED-organisationen gøre en forskel i
arbejdet med budgetterne, skal der viden
til – om lovgivning, rammer og vores rolle
og muligheder. Det arbejder vi med at
udvikle.
HMU mødtes tirsdag 13. august for at
drøfte, hvordan vi kan skabe gennem-

sigtighed og åbenhed i samarbejdet om
budgetterne. Og hvordan vi kan hjælpe
det enkelte MED-udvalg med forståelse,
indsigt og medindflydelse på økonomi og
prioriteringer på arbejdspladserne.

af efteråret lancerer et nyt klippekort til
MED-udvalg om budget og økonomi-samarbejde i et APSA-perspektiv (APSA står for
Arbejdsforhold, Personaleforhold, Samarbejde og Arbejdsmiljø). Glæd jer!

Intentionen er, at alle lokale MED-udvalg
skal have de bedste forudsætninger for
at forstå, hvordan vi kan samarbejde om
tallene – og hvordan vi behandler dem. Det
skal der både uddannelse og materialer til,
og de er på vej.

Fælles MED-udvalget har i 2019 lanceret denne Retningslinje for drøftelse af
budgettets konsekvenser for APSA:
•	Alle ændringer i budgettet, som har
betydning for APSA, skal drøftes i MED
•	Der skal være en plan for drøftelse på
alle niveauer
•	Medinddragelsen skal give medarbejderne mulighed for at påvirke budgettet

Klippekort – til jeres MED-udvalg
Det arbejde, som HMU laver nu, kan jeres MED-udvalg blive del af, når vi i løbet
Find ud af mere:

Få en flyvende intro til Børn og Unges budgetlægning og økonomiske rammer på 10
min. Powerpoint-tour de force om budget og årshjul til HMU’s uddannelsesdag v.
kontorchef i Økonomi og Administration, Grethe Sjørslev Laursen.
Læs tre pjecer og se korte film om økonomien i dagtilbud, skoler og SFO – skabt af
Børn og Unge, Århus Lærerforening og BUPL til MED-udvalg.
Se Procedureretningslinjer for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og
personaleforhold på AarhusIntra.

