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Event vækker børns
begejstring for at kode
DR og Børn og Unge gik i sidste uge sammen om det tredages event ’ultra:bit’ til
glæde for 4. og 5. klasser fra Aarhus og resten af Jylland. Målet var at skærpe elevers
nysgerrighed på teknologi og kodning.
Læs videre på næste side...
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ULTRA:BIT

Rød. Gul. Blå. En scene med blinkende lys i skiftende farver møder eleverne, da de hujende løber ind i Katrinebjergskolens gymnastiksal og samler sig i en stor flok på gulvet.
Børnene sender lange, nysgerrige blikke mod deres jævnaldrende
sidemænd fra andre skoler i Jylland. Og de kaster beundringsværdige blikke op mod scenen, hvor DR’s populære børnevært
Sofie Østergaard skal styre showet de næste par timer. Hende,
de kender så godt fra mange timers skærmtid med Ultra Nyt i
frikvartererne.
Sofie Østergaard får hurtigt ro på flokken. Sammen med en kodeekspert viser hun en video på en storskærm med en bro, der
åbner sig ved hjælp af en microcomputer ved navn ’BBC micro:bit’. Fra salen lyder ’wauw’-udbrud.
Ultra:bit giver børn en aha-oplevelse
”Videoen med broen, der åbner sig, er gået rent ind hos børnene.
DR’s ultra:bit camps er en øjenåbner for, at kodning reelt kan
bruges til noget,” siger matematiklærer Liselotte Dyekjær Fredberg fra Katrinebjergskolen.
Mens ultra:bit camps giver eleverne en aha-oplevelse af teknologiens gavn i den virkelige verden, har selve læringsprocessen med
at programmere og bruge micro:bits især ligget i undervisningen
som optakt til campene, fortæller matematiklæreren.
Hun glæder sig over, at DR’s show gør eleverne endnu mere begejstrede for micro:bits og blokkodning.
Sjove spil udfordrer
Børneværten Sofie Østergaard holder sin micro:bit frem i strakt
arm mod publikum som tegn til børnene, der griber fat i deres
egen micro:bit om halsen.

Undervejs i showet og i midtvejspausen får børnene nemlig selv
mulighed for at løse kodeopgaver, tage billeder med micro:bitten
og ryste kodeværktøjet om kap med andre børn. Udfordringerne
er talrige, og de fanger børnene på forskellig vis.
”Det sjoveste er, når micro:bitten svarer på mine spørgsmål. Hvis
jeg spørger: ’Er jeg den sejeste?’, svarer den ’Ja’,” siger Ayaan
Mahad Hersi fra 4.c på Katrinebjergskolen.
”Jeg synes, det allersjoveste er at se, hvem der kan ryste micro:bitten mest,” udbryder klassekammeraten Nicklas Rasmussen.
Guitaristen Malou Lundquist Jensen fra skolens 4.a er mest begejstret for micro:bittens evne til at spille bas og trommer, når
hun ryster den.
De tre elever er enige i, at alle aktiviteterne er sjove og hyggelige,
især fordi der er gang i den.
Alle kan være med
Efter et par timers show med hundredvis af ivrige, hujende børn
i samme rum er Katrinebjergskolens gymnastiksal blevet varmet
godt op.
Både stærke og svage matematikelever er begejstrede for at være
med til ultra:bit camp, fortæller matematiklærer Lisselotte Dyekjær Fredberg:
”Børnene har arbejdet på lige fod uanset niveau i undervisningen,
og de hjælper hinanden og er meget selvkørende. Micro:bitten
er på den måde et super værktøj, og alle er grebet af kodning og
engagerer sig i campen.”

Om ultra:bit
•

Ultra:bit camps hører under DR’s digitale undervisningsprojekt ’Projekt ultra:bit’ (link)

•

Ultra:bit er en treårig indsats skabt af DR i samarbejde med CFU og støttet af Industriens Fond.

•

1.200 børn i 4. og 5. klasse fra Aarhus Kommune
og 1.200 børn fra andre dele af Jylland var inviteret med til ultra:bit camp på Katrinebjergskolen.

•

Målet er at gøre skolebørn nysgerrige på og kreative og skabende med teknologi.
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3 BUDGET

Forlig om budget 2020
set fra børnehøjde
Sent natten til fredag den 20. september blev der indgået
forlig om Aarhus Kommunes budget for 2020.
I korte overskrifter handler forliget på børne- og ungeområdet om en styrkelse af specialundervisningen, videreførelse
af Back2School og ADBB, videreførelse og styrkelse af
Nest, gratis psykologhjælp til under 15-årige, midler til bedre indeklima i dagtilbud og på skoler og flere andre tiltag.

▶▶ Læs mere om budgetforliget og partiernes reaktion her
Du kan også holde dig opdateret på, hvad budgetforliget
konkret betyder for Børn og Unge på AarhusIntra.
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4 NYT OM NAVNE

Ny viceskoleleder/pædagogisk leder på
Samsøgades Skole
Trine Romby Kolbeck er ny viceskoleleder og pædagogisk leder på Samsøgades Skole. Hun kommer fra
en stilling som daglig leder på Tranbjergskolen. Inden da var Trine ansat som lærer og koordinator på Malling skole i seks år.
”Jeg ser frem til at blive en del af teamet på Samsøgades Skole. Jeg glæder mig meget til, sammen med personalet og den øvrige ledelse, at videreudvikle udskolingen med afsæt i alt det, der allerede fungerer rigtig
godt. Jeg ønsker at være med til at skabe en udskoling, hvor fællesskabet og kulturen er en stærk ramme for
et velfungerende læringsmiljø,” siger Trine.

Ny leder til Klubben Holme Søndergård
Den 1. oktober starter Jette Dyhr som leder af Klubben Holme Søndergård. Hun kommer fra en stilling
som afdelingsleder på Fabos Aktivitetetscenter i Odder. Jette er uddannet pædagog og har desuden en
diplomuddannelse i Public Health og Ledelse fra VIA.
”Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme i gang og møde alle i klubben. Mit mål som leder vil være at
arbejde loyalt, visionært og progressivt med at opfylde organisationens målsætning og vision. Jeg glæder
mig til at være med til at videreføre og udvikle en organisation, hvor vi møder mennesker med udfordringer
i øjenhøjde, og hvor vi skaber rum til stjernestunder,” siger Jette.

Ny leder af Tandreguleringsnetværket
Samuel Olandersson er ny leder af Tandreguleringsnetværket. Han kommer fra en stilling som souschef
og fysioterapeut på Klinik for PTSD og Angst, hvor han har arbejdet de sidste tolv år. Udover en systemisk
lederuddannelse har Samuel også efteruddannelse som katalysator for effektivisering og forbedringsvejleder. Samuel har sideløbende specialiseret sig i fysioterapi til behandling af PTSD og smerte, og har blandt
andet været med til at udvikle regionens tilbud til danske krigsveteraner.
”Som leder i Tandreguleringsnetværket glæder jeg mig til at understøtte den igangværende fusion og flytteproces og håber, at mine tidligere erfaringer med netop dette kan komme netværket til gavn,” siger Samuel.

Lene Stevn fejrer 25-års jubilæum
Den 1. oktober 2019 har arbejdsmiljøkonsulent Lene Stevn været ansat i Aarhus Kommune i 25 år, heraf de
seneste 8 år i Børn og Unge. Her arbejder Lene blandt med udvikling og afholdelse af kursusforløb - særligt
målrettet arbejdsmiljøgrupper og ledelse, gennemfører konsulentforløb, som understøtter konkrete indsatser og arbejdsmiljøområdet på de lokale arbejdspladser og yder et væsentligt bidrag til større strategiske
arbejdsmiljøindsatser. Lene sidder i dag i HR og Organisation under Forvaltningen for Strategi og Udvikling
på Grøndalsvej 2 og bliver fejret den 4. oktober.
Et stort tillykke til Lene (og til os) for de mange gode år og den værdifulde indsats – vi glæder os til mange
flere.
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5 KURSER
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal
Nyhed

Startdato

Tilmelding

Lokal trafik- og inspirationskonference for færdselslærere m.fl.
Konferencen sætter fokus på lokale muligheder og skaber grobund for videndeling
og netværksdannelse. Konferencen har to overordnede fokuspunkter: den nye
cyklistprøve og unge i trafikken.

7. november

10. oktober

Nyt
netværksmøde

Fælles sprogvejledernetværksmøde - November 2019
Netværksmøde for sprogvejledere i dagtilbud. På mødet vil der være oplæg om
Perspektiver på Børnesprog ved Lars Holm, lektor ved DPU. Desuden vil det nye
READ materiale til de 0-2-årige blive gennemgået. Vi starter med en fælles del,
hvorefter vi går ud i workshop i de enkelte distriktsgrupper.

14. november

1. november

Nye workshops

Workshop II om styrket evalueringskultur (Pædagogisk dokumentation)
- Hold 01 - 04
Heldags workshop for dagtilbudsledere og pædagogiske ledere i dagtilbud. Fokus
vil være at gå mere i dybden med anvendelsen af data, og hvordan vi konkret og
lokalt frembringer data, som vi kan anvende i udviklingen af den daglige praksis.

Hold 01: 8. januar
Hold 02: 9. januar
Hold 03: 17. januar
Hold 04: 20. januar

1. december
(alle hold)

22. oktober

15. oktober

Hold 01: 23. oktober
Hold 02: 28. oktober

22. oktober

Ny konfernce

Nyt hold

Ny workshop

Kursus

Velkommen til Børn og Unge - Intro til nye niveau 4 ledere - Hold 07
Obligatorisk introduktion for nye FU-ledere, skole- og dagtilbudsledere samt
sektionsledere i fællesfunktionerne. 3 mødedage hvor du møder kontor- og
forvaltningschefer fra de forskellige dele af fællesfunktionerne.
Introduktion til digital medarbejderindberetning for administrative fællesskaber i Børn og Unge
3-timers workshop for administrationsledere og administrative medarbejdere i administrative fællesskaber. Bliv introduceret til medarbejderindberetningsløsningerne i
Update og de forskellige opgaver og roller i de administrative fællesskaber.

Respekt For Grænser: Opdateret vejledning er klar
Professionelle fagpersoner har pligt til at handle, hvis der opstår
bekymring, mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn
eller unge. I sådanne situationer kan der opstå en række spørgsmål. Børn og Unge har derfor udarbejdet et beredskab, der kan
være en hjælp for de lokale ledere.
Vejledningen til forebyggelse, opsporing og håndtering af bekymring, mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod et barn eller ung er en del af dette beredskab og er netop blevet opdateret.
▶▶ Du finder den her
Vejledningen bygger på viden og erfaringer, som Respekt for
Grænser har opbygget sammen med ledere og medarbejdere
gennem de sidste ti år. Vejledningen bygger desuden på kommunale rammer og retningslinjer samt national lovgivning. Materialet udvikles løbende i samarbejde med Red Barnet.
”Respekt For Grænser er et beredskab, der hjælper til, når der opstår en bekymring. Vi står alle hverdage til rådighed med sparring og
rådgivning til både skoler, dagtilbud og klubber. Vi kan kontaktes af
ledere på vores mailadresse og svarer tilbage i løbet af et par timer.
Rådgivningen tager afsæt i den viden og de erfaringer, vi har på området, og den foregår altid i tæt dialog med de lokale ledere.

Hvis en henvendelse kræver det, kan vi trække på mange forskellige fagligheder i Børn og Unge – det gælder både jura, personale og
kommunikation. Desuden har vi tæt samarbejde med Socialforvaltningen, Østjyllands Politi og andre relevante fagpersoner.
Respekt For Grænser er også en obligatorisk del af introduktionen for
nye ledere i Børn og Unge. Der er derfor et særligt ledermodul, der
introducerer nye ledere til beredskabet.
Det samlede beredskab er resultatet af et stærkt, tværfagligt samarbejde mellem blandt andre Østjyllands Politi, Socialforvaltningen,
Red Barnet og Børn og Unge. Med klare retningslinjer viser vi nemlig
respekt for alles grænser – både børnenes og de unges, men også for
de voksne, der arbejder i vores dagtilbud, skoler og klubber,” siger
Marianne Holst Nielsen, sektionsleder i Uddannelse og Forebyggelse og leder af specialteamet i Respekt for Grænser.
Vejledningen er en del af beredskabet Respekt for Grænser. Respekt for Grænser bidrager til at håndtere henvendelser og hjælper til, at forældre og ansatte i Børn og Unge får den nødvendige
hjælp og vejledning.

Respekt for
grænser
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6 H-LØB

H-løb: En aktiv dag i
hyggeligt samvær
Traditionen tro samledes børn og unge med handicap til H-løb,
som skal bidrage til en by, hvor alle er sunde og trives
Mikkel Martiny Kjær mærker en let knugende nervøsitet i maven
på vej til H-løb. Han går i 7. klasse på Langagerskolen og ved,
at han skal møde mange nye mennesker fra andre skoler denne
tirsdag morgen i september.
Græsset er fugtigt, da han møder op på den aftalte plads i Mindeparken. Det er første år, han er med, selvom det er 11. år, Børn
og Unge arrangerer H-løbet i samarbejde med Aarhus Motion og
UNO Friluftscenter.
Kl. 10 lyder et instrumentalt beat fra højtalere på pladsen.
”Hvor mange har nogensinde varmet om med en regndans?”
råber en opvarmningsinstruktør fra Aarhus Motion, der har stillet
sig op på en bakke.
Alle begynder at strække arme og ben i takt med opvarmeren og
musikken, og midt under udstrækningen stopper den stille regn,
og en solstråle skinner ned på deltagerne.
Specialklassebørn mærker samværet
Kort tid efter begynder børn, unge og voksne at samle sig i flok
bag startlinjen til H-løbet. 13-årige Mikkel trækker ud mod siden.
Han er kommet for at heppe og nyde samværet med de andre.
Mens deltagerne går, løber og ruller en rute på to kilometer, begynder det igen at trække op til regn, men det er okay, synes Mikkel. Han fokuserer på det positive på dagen: Nemlig fællesskabet.

”Fællesskabet er det bedste i dag. Her er hyggeligt, og jeg føler
mig velkommen, selvom jeg ikke kender så mange,” siger han
med et skævt smil.
Mikkel kan være lidt udfordret i hverdagen, når der er mange
mennesker. Det mærker han som en mindre barriere ved H-løbet.
”Jeg kan være lidt bange for at få et nej, hvis jeg spørger nogen
om noget, så det er rart, at jeg føler mig velkommen hos de andre
børn og voksne,” siger han og vender blikket mod sin lærer.
Det regner med guldmedaljer
Prustende og våde passerer flere og flere deltagere målstregen,
hvor de stolt får overrakt guldmedaljer, som ligger linet op på et
bord med velourdug.
Selvom Mikkel ikke deltager i selve H-løbet, trækker storsmilende
Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen også en medalje
over hans hoved.
”Eleverne fortjener alle en guldmedalje for at motionere, heppe
og engagere sig i H-løbet. Det er stort at opleve, at alle uanset
udgangspunkt er en del af fællesskabet,” siger Lisbeth Schmidt
Andersen.
Mikkel bærer medaljen om halsen de efterfølgende timer, mens
børn og unge samler sig i mindre grupper omkring små ildsteder,
hvor UNO Friluftscenter sørger for popcorn og snobrød. Han
holder sig lidt til dem, han kender, men følelsen af at være en del
af fællesskabet varer ved resten af dagen.
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7 KLIMA

Skolebørn vil redde
verden – fra Skødstrup
1.239 elever på Skødstrup Skole har brugt en uge på at gøre verden til et bedre sted.
Kan 1.239 aarhusianske skolebørn redde verden? Nok næppe. Og
så alligevel. Hele uge 38 har eleverne på Aarhus’ største folkeskole, Skødstrup Skole, arbejdet med, hvordan de kan passe på
vores jord på en innovativ og kreativ måde. Og de har fundet ud
af særligt én ting: Det begynder hos dem selv.
”Hvorfor affaldssorterer skolen ikke? Hvordan er din T-shirt blevet
produceret? Kan skolen spare mere på energien? Spiser vi miljørigtigt?”
Det er alt sammen spørgsmål, som eleverne undrende har stillet
i løbet af ugen. Alle 52 klasser har nemlig arbejdet med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og det har givet dem en indsigt
i, at de faktisk selv har et ansvar i den fælles verdensomspændende ligning, der skal gå op for at løse klodens problemer.
”Målet på Skødstrup Skole i denne uge har været at lære børnene,
at arbejdet med at gøre verden til et bedre sted, begynder hos os
selv. Vi kan hver især finde et område, en indsats eller en måde
at være på, som forbedrer verden en lille smule. Vi skal ikke vente
på at andre – politikere, forældre/voksne eller skolen – træffer
en beslutning. Vi kan alle handle her og nu med hver vores lille
indsats. Når alle løfter i flok, når vi i fællesskab verdensmålene,”
siger konstitueret skoleleder Henrik Kallestrup.

I løbet af ugen har børnene arbejdet med alt fra ansvarligt forbrug
og produktion, biodiversitet og upcycling til reducering af madspild. De har blandt meget andet lavet genbrugslegetøj, skraldeinstrumenter, skraldemad, insekthoteller, tøj, kunst, møbler og bud
på fremtidens mad, plastik, natur og adfærd.
En flok piger fra 9. årgang har arbejdet med de konsekvenser,
overforbrug har på naturen. Sammen med foreningen Waste
Hunt har de arrangeret en affaldsjagt i lokalsamfundet for hele
skolen.
“Ideen med en affaldsjagt fangede mig, fordi jeg gerne ville udforske aktivismen på egen hånd og ikke bare som tilskuer. Det er
også vigtigt for mig at have en positiv indflydelse på mit lokalsamfund,” fortæller Therese Viskum fra 9. årgang på Skødstrup
Skole.
Om torsdagen var alle forældre og søskende inviteret til et kæmpe bæredygtigt event med optrædener, boder, workshops, udstillinger og meget mere. Ugen har nemlig også handlet om fællesskabet på skolen og i hele byen, siger Henrik Kallestrup:
”Børn og unge er afgørende for vores fælles fremtid, og derfor
handler alle 17 verdensmål også om børn, enten direkte eller indirekte. Det er vores fælles ansvar, at børnene bliver rustet til at
bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og deres lokalsamfund.”
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8 #RARTATVÆRE
Skoleindskrivningskampagne 2019

Rart at være
Før skoleindskrivningen starter sidst på året, skal kommende forældre og elever vide, at folkeskolen er et rart sted at
være. Her er rart at være sammen, at være nysgerrig, at
være forskellige, at være på vej og meget, meget mere.
Derfor skyder vi sammen fra uge 40 en minikampagne i
gang under overskriften ’Rart at være’. Det sker blandt andet med plakater i alle kommunens plakatstandere rundt i
byen og et opslag på de sociale medier herunder fra Børn
og Unge-rådmand Thomas Medom.
Kampagnen handler om at fortælle om alt det gode, vi
hver dag gør for børnene og de unge – både på skolerne
og i overgangen mellem børnehave og skole. Det kan være
større projekter som MOT, ordblindeindsatser og forældresamarbejde i indskolingen.

Rart at være
venner

Rart at være
nysgerrig

aarhus.dk/rartatvære

aarhus.dk/rartatvære

#RartAtVære
#VoresFolkeskole
Husk at bruge de to hashtags når I laver opslag på
sociale medier.

Men det kan også være de små ting i hverdagen som udflugter ud af huset, aktiviteter i frikvarterne eller en hyggelig
stund på biblioteket.
Husk også, at når I kommunikerer lokalt, bidrager I også
til den brede fortælling om folkeskolen som et godt valg. I
hjælper altså ikke kun jer selv – men også jeres kolleger på
naboskolerne – til fortsat at være det gode valg for byens
børn og deres forældre.
Danmarks seks største byer sætter fokus på folkeskolen
Faktisk er det ikke kun i Aarhus, vi sætter fokus på folkeskolen fra uge 40. Også folkeskolerne i København, Odense, Esbjerg, Randers og Aalborg sætter fra uge 40 fokus på
folkeskolen og alt det gode, den kan. Derfor vil I også fra
næste uge kunne søge inspiration hos skoler i andre byer
under hashtagget #VoresFolkeskole.

Rart at
være
tryg

Rart at være
sammen

aarhus.dk/rartatvære

aarhus.dk/rartatvære

Brug håndbogen i
sociale medier
Kampagnen er en god anledning til at øve jer i at
bruge de gode råd og vejledninger i Børn og Unges
nye håndbog i sociale medier
▶▶ Find håndbogen her

