
Nr. 17   |   Oktober 2019

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dkBU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

Læs videre på næste side...

Social
kapital

S. 7Social Kapital

Nu er vi i gang  
med Aula   

S. 3#RartAtVære

Aula tager fart på skoler, SFO’er og klubber i Aarhus Kommune. 
Nu kan forældre og elever kommunikere på platformen.
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2 AULA

Uge 43 har budt på store systematiske ændringer. De fleste 
kommuner har gjort Aula åben for forældre og elever. De 
skal nu kommunikere med hinanden, skolen, SFO’en og 
klubben i Aula, som erstatter SkoleIntra. 

I medierne får Aula både positive og negative ord med på 
vejen fra forældre og medarbejdere. Det er helt naturligt, 
når et nyt it-system erstatter en gammel kending. Aula skal 
stå sin prøve nu, og systemet vil ikke være perfekt fra dag 
ét. Hos Funda Kuscuoglu vækker Aula begejstring. Hun er 
mor til to på Søndervangskolen, som har været den ene af 
to Aula-pilotskoler i Aarhus siden juni.

”Aula er mere enkel og overskuelig at gå til end SkoleIntra. 
Det er en super løsning med ét samlet system for forældre, 
elever og personale, som blandt andet gør det let for for-
ældre at samarbejde og finde relevant information,” siger 
hun.  

Omstilling tager tid
Aula er tilstræbt enkel, brugervenlig og sikker. Aula er nem-
lig primært en kommunikationsplatform, der skal sørge 
for glat og gnidningsfri kommunikation mellem skole, 
SFO, klub, forældre og elever, og samtidig beskytte børn 
og unges data korrekt. Både medarbejdere og forældre skal 
vænne sig til at arbejde på nye måder i Aula, som ikke in-
deholder de mange funktioner fra SkoleIntra. 

Niklas Grønlund Lind er far til to på Elsted Skole –  
Aarhus’ anden Aula-pilotskole siden maj.  

Han opfordrer forældre til at væbne sig med tålmodighed 
og være nysgerrige på, hvad Aula kan, og også hvad ap-
pen ikke skal bruges til: 

”Sygemelding af et barn er en ændret praksis, og her er 
tydelige instrukser vigtige. Det har Elsted Skole været 
skarp på. Som bruger er det nok vigtigt ikke at forvente et 
system som SkoleIntra, men at se Aula som en app med 
kommunikation i fokus. Aula virker på mig intuitivt let at 
anvende til den opgave, blandt andet fordi skolen på for-
hånd har oprettet grupper af forældre eller lærere fra en 
given klasse.” 

Funktionaliteten forbedres løbende 
Aula er endnu under udvikling og med plads til forbedrin-
ger, og Niklas Grønlund Lind savner blandt andet en notifi-
kation ved nyt på overbliksiden. 

KOMBIT og Netcompany arbejder løbende på at rette fejl 
og mangler. Der kommer ny funktionalitet den 8. novem-
ber, hvor det blandt andet skulle blive muligt at åbne filer 
i appen. Samtidig skal en række mindre forbedringer gøre 
brugeroplevelsen endnu bedre. Skolens lokale superbruger 
kan melde fejl og ønsker ind til systemet, som fortsat vil 
være under udvikling.

Der vil stadig være behov for hjælp, selvom Aula er nem at 
gå i gang med. 

Hvor finder forældre hjælp  
til Aula? 

•  På aarhus.dk/aula finder forældre fx vejledninger på 

flere sprog, svar på ofte stillede spørgsmål og infor-

mation om Aula

•  De kan ringe til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

•  På skolen, hvis de oplever problemer med UNI•Login 

eller Aula

Har du brug for hjælp til Aula  
som medarbejder?

•  Hjælp til Aula - Vejledningssite for medarbejdere

•  Illustration af veje til hjælp

•  På AarhusIntra finder du links til alle relevante informatio-

ner og vejledninger om Aula

https://sites.google.com/aaks.dk/aulaaarhus/startside?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1K8706sz42q_cAarbaDspmDQSAqU8NmR3/view
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I år var de kommende skolebørn inviteret med til Skolernes 
Motionsdag på Samsøgades Skole. På den måde lærer de 
deres kommende skole og kammerater at kende – allerede 
inden skolestart

Jeg går væk fra fortovet til Randersvejs trafikerede vej og 
ind i Vennelystparken, hvor 0. til 3. klasse på Samsøgades 
Skole holder den årlige og traditionsrige motionsdag før 
efterårsferien. 

Det ene efter det andet barn sprinter forbi mig og videre 
rundt om parkens spejlblank sø. Nogle børn tager hinan-

dens hænder og sænker farten ved bakket terræn, og andre 
hopper afsted, mens armene hvirvler rundt som efterårs-
bladende. 

Jeg får følelsen af at være gået ind i en energisk og engage-
ret lille boble af liv midt i midtbyens travle trafik.  

Under et stort egetræ på toppen af bakken lyser en flok 
børn fra Børnehuset Villekulla op. De er iført selvlysende 
grønne veste med reflekser og teksten ”Sikker & Søn”. Ann 
på 5 år kigger op. Hun har glimt i øjnene og en lille fordyb-
ning i de røde kinder. 

Børnehavebørn  
spurtede med til  
Skolernes Motionsdag
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”Det er sjovt at være her, men det var hårdt at løbe på 
bakker,” siger hun.   

Pædagog Mette Mønster knuger et par af børnenes hæn-
der og siger:
 
”Det er en stor oplevelse for børnene at være inviteret 
med til Samsøgades Skoles motionsdag. De får en følel-
se af at være en del af skolen og genser nogle kamme-
rater, som gik ud af børnehaven før sommerferien eller 
sidste år.”

Gengældt gensynsglæde 
På den anden side af den brede egetræsstamme står en 
dreng og drikker vand fra en drikkedunk. Jeg tænker, at 
børnene må være tørstige efter flere runders spurt. Dren-
gen kniber øjnene sammen for at skærme dem mod solen 
og smiler bredt, da han ser mig. 

”Jeg har løbet fem runder, så jeg trænger til en pause med 
vand og en sandwich,” siger drengen. Han fortæller også, 
at han hedder David og går i 0.B. Han ryster lidt med drik-
kedunken. Den lyder hul.  

Jeg peger hen på børneflokken med selvlysende veste og 
spørger, hvad han tænker om, at der er børnehavebørn 
med. 

”Jeg kan genkende nogle af dem, fra da jeg gik i børneha-
ve. Det er sjovt og hyggeligt,” svarer han. 

David er ikke den eneste, der holder pause fra løbet. En del 
børn har frugt og vand i hænderne. Mange har indtaget 
parkens legeplads, mens andre har samlet sig om en ræk-
ke borde med lerklumper. Efter hver runde løb har børnene 
stukket en tændstik i en lerklump, så lerklumperne efter-
hånden er blevet til små pindsvin. 
 
Ét initiativ af mange
Pædagogisk leder for indskolingen Ture Schmelling er også 
til stede i Vennelystparken. For ham er det vigtigt, at børn 
og voksne i børnehaverne og skolen får nogle oplevelser 
sammen og et øget kendskab til hinanden. 

”Børnehavebørnene kan få afmystificeret nogle tanker om 
skolen, og det bliver lidt mere trygt for børnene at tænke på 
skolen, som kommer derude i fremtiden,” siger han.   

Initiativet med børnehavebørn til Skolernes Motionsdag 
er et indledende skridt mod en fælles årsplan for 2020 
mellem Samsøgades Skole og distriktets børnehaver. Års-
planen skal udvikle samarbejdet mellem børnehaver og 
skolen, og i særdeleshed børnehaveklassen, fortæller den 
pædagogiske leder. Han finder mobilen frem for at tage 
billeder af børnene, der løber og leger. 

Imens begynder jeg at bevæge mig tilbage mod Randers-
vej. Lydene fra børn, der leger og snakker, forsvinder lang-
somt og bliver som et ekko af liv i det fjerne. Det har været 
dejligt at opleve børnenes glæde ved at komme ud at røre 
sig og mødes på tværs af børnehave og skole. 
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Mere end hvert sjette barn har for svært 
ved matematik. Et nyt netværk har løftet 
fællesskabet mellem matematikvejledere, 
der sammen skal styrke indsatsen i mate-
matik på skolerne.

Har du nogensinde købt flere bøtter maling for meget, 
fordi du ikke havde en klar fornemmelse af kvadratmeter-
antallet i din stue? Det ville være en klassisk situation for 
en person med matematikvanskeligheder. 

Vanskeligheder i matematik giver nemlig ikke kun pro-
blemer i klasseværelset. Børn kan senere i livet også få 
svært ved hverdagsaktiviteter som madlavning, indkøb og 
huslån. 

Derfor roser Pernille Pind Aarhus Kommune for at tage 
matematikvanskeligheder lige så seriøst som læsevan-
skeligheder. Pernille Pind er matematikkonsulent og for-
fatter af undervisningsmateriale om matematik. I uge 41 
var hun inviteret til Grøndalsvej for at holde oplæg om 
emnet. 

Netværksmødet har først og fremmest handlet om, at 
matematikvejlederne har fået følelsen af at være en del af 
et matematikfællesskab, der skal styrke indsatsen i mate-
matik på de aarhusianske skoler. Og så har vejlederne fået 
nogle råd til at håndtere matematikudfordringer. 

”Min erfaring er, at både lærere, elever og forældre kan 
føle sig frustrerede over børns matematikudfordringer. På 
netværksmødet har matematikvejledere mødt hinanden 
og fået følelsen af, at vi rykker noget,” siger hun.

Aarhusianske skolebørn 
skal have et løft i matematik
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Netværksmødet er led  
i større indsats

Etableringen af netværket for matematikvejledere 
er en del af en større indsats, der skal styrke delta-
gelsesmulighederne for børn og unge med læse- 
og matematikvanskeligheder. I forhold til mate-
matikdelen, arbejdes der på indsatser fra skoleåret 
2020-2021, der skal:

•  Indføre individuelle handleplaner for elever 
med matematikvanskeligheder.

•  Styrke arbejdet med matematisk opmærksom-
hed i dagtilbud.

•  Styrke skolens arbejde med systematiske ind-
satser for elever med matematikvanskeligheder 
gennem lokale handleplaner.

Derfor døjer børn  
med matematik

Gruppen af elever med matematikvanskeligheder 
kan være svær at afgrænse, men den indebærer 
blandt andet de 15 procent, der præsterer lavest i 
diverse matematiktests. Børn havner i den gruppe 
af forskellige grunde, herunder:  

•  En mindre gruppe børn har neurologiske udfor-
dringer og er talblinde. 

•  Andre er ordblinde og har svært ved at forstå 
matematiske tekster. 

•  Nogle lider under andre kognitive udfordringer 
såsom dårlig arbejdshukommelse. 

•  Nogle børn kommer fra ressourcesvage hjem, 
hvor de ikke får hverdagserfaringer med mate-
matik under for eksempel indkøb, madlavning 
og reparation af ting med forældrene.  

•  Andre får mangelfuld undervisning i matematik.

Målet er på sigt, at alle børnene bliver gladere for 
og bedre til matematik.

Et bolsje for en indrømmet fejl 
Pernille Pind rækker storsmilende en dåse med 
bolsjer frem mod en matematikvejleder:

”De, der har mod på at indrømme fejl, får slik.” 

Hendes bedste råd er, at matematiktimen skal 
bero på åbenhed, ærlighed og mod til at sige, når 
matematik er svært, uforståeligt eller kedeligt. 
Hun opfordrer deltagerne på netværksmødet til 
at være med til at opdyrke en kultur, hvor det er 
okay at lave fejl. Ellers lærer børnene ikke noget, 
fortæller hun. 

Fra tælling til terninger 
Matematikvejleder Rikke Bay Nyebølle fra Sam-
søgades Skole er begejstret for at have taget del 
i mødet og møde de andre vejledere, og hun har 
fået nogle brugbare redskaber:

”Vi har for eksempel lavet subitizing-øvelser 
med terninger – et super nemt redskab lige ved 
hånden. Øvelserne forbedrer børns evne til at 
afgøre, om der for eksempel er en, to, tre eller 
fire i en mængde uden at tælle. Det kan være en 
hjælp til børn, der fortsætter med at tælle hele 
vejen op i mellemtrin og udskoling.”  

Efter mødet er det matematikvejledernes opgave 
at forankre relevante pointer fra oplægget ude på 
skolerne. 

”Det bliver startskuddet for en ny retning, mate-
matiklærerne skal gå, og jeg ser frem til at gå fra 
tanke til handling,” siger Rikke Bay Nyebølle. 
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God trivsel og en samarbejdskultur 
præget af tillid, retfærdighed og sam-
arbejde er afgørende for, at vi som 
medarbejdere og ledere hver dag kan 
yde vores bedste i arbejdet med børn 
og unge.  

Et væsentligt redskab i det løbende arbejde med at udvikle 
den fælles samarbejdskultur er den årlige temperaturmå-
ling af den sociale kapital. Derfor har alle medarbejdere og 
ledere i Aarhus Kommune den 21. oktober fået en invita-
tion til at deltage i temperaturmålingen via en spørgeske-
maundersøgelse. Målingen har fokus på en samarbejds-
kultur med tillid, retfærdighed og samarbejde i centrum. 

I målingen spørger vi til fire samarbejdsniveauer: 
• Samarbejdet internt i teamet
• Samarbejdet mellem teams
• Samarbejdet mellem medarbejdere og nærmeste leder
•  Samarbejdet mellem medarbejdere og arbejdspladsens 

samlede ledelse

Temperaturmålingen af den sociale kapital giver indblik i 
de styrker og udviklingspunkter, der er i vores samarbejde 
om kerneopgaven lokalt og på tværs. Ikke som et karak-

terblad, men som et redskab til at pege på væsentlige om-
råder for den videre udvikling af attraktive arbejdspladser 
og vores fælles samarbejdskultur, som vi også arbejder 
fokuseret med gennem udvikling af Stærkere Læringsfæl-
lesskaber.

Resultaterne af temperaturmålingen bliver givet i lokale 
rapporter til alle Børn og Unges arbejdspladser. Der bliver 
tillige udarbejdet en samlet rapport for Børn og Unge og for 
Aarhus Kommune som helhed. De samlede rapporter er et 
bidrag til de fælles strategiske drøftelser i HovedMEDudval-
get i Børn og Unge og i kommunens FællesMedUdvalg. 

Vi opfordrer derfor alle til at deltage i spørgeskemaunder-
søgelsen og sætte fokus på det gode samarbejde til gavn 
for børnene og de unge. 

God fornøjelse!

På vegne af HMU

Martin Østergaard Christensen                         
Formand for HMU                                                
Direktør, Børn og Unge                                     

Marianne Gilbert
Næstformand for HMU
Formand for BUPL, Århus

Kære medarbejdere  
i Børn og Unge

Social
kapital
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I løbet af to dage får alle medarbejder på skift 
mulighed for at svare, mens Annika Tygstrup Jen-
sen tager tjansen på stuerne. I personalrummet, 
hvor besvarelsen foregår, sidder også vuggestu-
ens arbejdsmiljørepræsentant, der kan svare på 
usikkerheder om spørgsmålene. Samtidig ser-
veres der kaffe og hjemmebagt APV-kage, som 
Annika Tygstrup Jensen har medbragt.

”Det er vigtigt at signalere, at vi tager målingen alvorlig 
som et redskab i vores fælles fokus på trivsel og samarbej-
de. Derfor skal alle have mulighed for at svare i arbejdsti-
den,” siger Annika Tygstrup Jensen.

Ved sidste års APV-undersøgelse var svarprocenten i Kor-
nebakken 100 procent. Med afsæt i resultaterne fra under-
søgelsen har hele medarbejdergruppen været med til at 
bestemme fokus for trivselsarbejdet efter oplæg fra Annika 
Tygstrup Jensen samt den lokale AMR og TR.  

De sidste mange måneder har fokus derfor været på sam-
arbejdet på stuerne. Arbejdet blev kickstartet i fællesskab 
i en proces, som har tydeliggjort, hvad der skal til for at 
styrke samarbejdet. 

”Jeg har været optaget af at få perspektiver fra både pæda-
gogerne og pædagogmedhjælperne frem, da de kan have 
forskellige perspektiver på, hvad det gode samarbejde er,” 
siger Annika Tygstrup Jensen og fortætter:

”APV og målingerne af den sociale kapital er et redskab til 
at fokusere på grundstenene i vores samarbejde, hvor vi 
har pædagoger, som heldigvis er her i årevis, og pædagog-
medhjælperne, som ofte er her en kortere periode. Alle har 
en rolle i det gode samarbejde, og derfor er det vigtigt, vi 
finder den bedste ramme for samarbejdet – om man er ny 
pædagogmedhjælper eller pædagog med mange års erfa-
ring i Kornebakken. De årlige målinger er med til at vise, 
om vi er på rette spor eller ej.”  

Medarbejdere svarer 
i arbejdstiden 

TEMPERATURMÅLING AF DEN SOCIAL KAPITAL 

Social
kapital
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I de 51 år, Arne Nielsen har beskæftiget 
sig med børn, unge og skolevæsenet i 
såvel Aarhus som Odense kommuner, har 
det næsten hele tiden været med fritids- 
og ungdomsskoleområdet som en vigtig 
del af opgaven med at ruste de yngste 
borgere til livet efter barndommen og 
ungdommen.

”Der er så mange gode kvaliteter i de rammer, 
som ungdomsskolen og klubberne har. De er 
knap så bundet og skemalagte som for ek-
sempel skolerne. Jeg kunne godt lide den fri-
hed. Læg så der til de meget engagerede med-
arbejdere, der både dengang og nu brænder 
for det, de laver. På den måde blev der meget 
kort vej fra tanke til handling, og vi fik mange 
vilde idéer”, forklarer 80-årige Arne Nielsen, 
der i oktober stopper på posten som formand 
for senest UngiAarhus ØST’s bestyrelse. 

Den afgående formand har blandt meget 
andet været med til at oprette 11. klasser for 
unge udenfor uddannelsessystemet i det 
gamle, røde vandtårn ved Randersvej i Aar-
hus N. Han og kollegerne gav én krone for 
vandtårnet, og fik hjælp fra både den lokale 
fodboldklub, andre frivillige, foruden de unge 
selv, til at renovere det gamle byggeri, så det 
siden kunne bruges til ungdomsskole.  

Hvorfor ikke få det bedste ud af enhver situation og udnytte de muligheder, der er? 
Har man arbejdet sammen med Linda Granlie, så ved man, at det er sådan, hun 
griber udfordringer an i sit job. Gennem de seneste 40 år har mange kolleger, sam-
arbejdspartnere, børn og forældre i Aarhus Kommune haft glæde af Lindas positive 
tilgang og væsen. Linda er en passioneret pædagog og leder. Hun er ordentlig, om-
sorgsfuld og har blik for de menneskelige aspekter – men hun sætter altid sagen i cen-
trum. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med Linda i Frederiksbjerg Dagtilbud og 
glæder os til at fejre hendes fantastiske indsats sidst i oktober – sammen med hendes 
familie samt tidligere/nuværende kolleger og samarbejdspartnere. 

Linda Granlie, pædagogisk leder i Børnehuset Jægergårdsgade i Frederiksbjerg Dagtil-
bud. Havde jubilæum 15. oktober 2019.  

40-års jubilæum i Frederiksbjerg Dagtilbud 

Formand takker af 

Arne Nielsen har desuden sat et stort aftryk på 
udbuddet af outdoor-aktiviteter i Aarhus’ fritids- 
og ungdomsskoletilbud, her under det, der i 
dag er UNO Friluftscenter i Risskov, og det nu 
forhenværende Dakbjerg Sejlcenter ved Mossø.  

I relation til fritids- og ungdomsskoleområdet 
har Arne Nielsen været: Leder af Ungdomssko-
len Næshøj (1968-1973). Viceskoleinspektør på 
Næshøjskolen (1970-1980). Viceskoledirektør 
ved Aarhus Skolevæsen med ansvar for blandt 
andet ungdomsskole og samarbejde med Fritids- 
og Kulturforvaltningen om klubvirksomheden 
(1980-1994). Skolechef i Odense Kommune 
med tæt samarbejde med Fritidsforvaltningen 
om ungdomsskole og klubber (1994-1998). Og 
ikke mindst i perioden 2007 til nu formand for 
henholdsvis UngiAarhus Harlev, Brabrand og 
Åbyhøj; UngiAarhus Silkeborgvej, UngiAarhus 
VEST, og UngiAarhus ØST. Det vil sige lige siden 
fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus blev 
samlet under ét. 

Det er Arne Nielsen håb for fritids- og ungdoms-
skoleområdet, at det fortsat vil have medarbejde-
re, der er ligeså engagerede som dem, han har 
arbejdet sammen med. Selv fortsætter han sit 
engagement i Harlev Biblioteks Venner og jagtfor-
eningen; foruden at bruge tid med familien, der 
tæller hustru, børn, børnebørn og et oldebarn. 
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Mangel på matematisk viden, naturvidenskabelig 
forståelse og digitale færdigheder risikerer at sætte 
nutidens skoleelever ud af stand til at løse fremtidens 
problemer og begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 
Elever og forældre indgår i det, der er blevet kaldt ”det 
store skolelotteri”, da grundskolernes indsats ifølge 
eksperter er for vilkårlig og i for høj grad afhænger af 
den enkelte skole og lærer.  

Derfor søsætter Aarhus Kommune en systematisk og mål-
rettet indsats for at ruste eleverne endnu bedre. Det sker 
i form af en såkaldt STEAM-strategi (Science, Technology, 
Engineering, Art og Maths) der dels sætter tryk på eksiste-
rende læringstilbud, dels inviterer erhvervsliv, organisa-
tioner, uddannelser, foreninger og fagpersoner med til at 
tænke nyt.

”I STEAM skal eleverne helt lavpraktisk have fingrene i 
konkrete pro-blemer, som de skal finde tværfaglige løsnin-
ger på. Naturvidenskab og teknologi er blevet klemt rigeligt 
i de seneste år, og på tværs af skolevæsen, erhvervsliv og 
uddannelser har vi har en fælles interesse i at samle kræf-
terne og kan give elevernes kompetencer et samlet, positivt 

skub i den retning,” siger Thomas Medom, rådmand for 
Børn og Unge, Aarhus Kommune.

På Skovvangskolen i Aarhus er der allerede nu et skarpt 
fokus på de naturvidenskabelige fag. Skolen har blandt an-
det et forpligtende virksomhedssamarbejde med Nordisk 
Røntgen Teknik i Hasselager samt lokale gymnasier og fået 
100.000 kroner fra Teknologipagten til - på tværs af klas-
setrin og medarbejdergrupper - at løfte faglighed og viden 
på det naturvidenskabelige felt. Samtidig stiller skolen med 
hele otte hold i robotkonkurrencen First Lego League, hvor 
finalerne er i Aarhus 9. november.

”Vi ser frem til at sætte endnu mere damp på de naturvi-
denskabelige kedler med en fælles STEAM-strategi. Elever 
og medarbejdere hos os er rigtig godt i gang, og vi glæder 
os til at lære af andre og forhåbentlig dele vores erfarin-
ger med andre,” siger Ole Lauersen skolebestyrelsesfor-
mand på Skovvangskolen.

I den kommende tid vil samarbejdspartnere og interes-
senter blive inviteret med ind i den kommende dialog om 
STEAM.

Aarhus gør op med  
”det store skolelotteri”

Fakta
•  STEAM er den samlede betegnelse 

for enkeltdisciplinerne: Science, 
Technology, Engineering, Art og 
Maths

•  STEAM er også betegnelsen for 
en tværfaglig tilgang til læring, 
der er med til at øge børnenes og 
elevernes interesse i fagområderne 
og medvirker til at forbedre deres 
kompetencer for at kunne løse tvær-
faglige problemstillinger.

•  Udtrykket ”det store skolelotteri” er 
introduceret af Ole Sejer Iversen, 
professor i informationsvidenskab 
ved Aarhus Universitet.
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”Vi har ikke UngiAarhus for, først og fremmest, at understøt-
te folkeskolen og for at kunne sende unge ind i hamsterhju-
let; men fordi vi er hele mennesker, der også skal kunne være 
med til at bygge og begå os i fællesskaber,” fortalte Thomas 
Medom.

Det er en del af det, UngiAarhus gør for byens børn og unge, 
mens deres liv ræser derudaf: 

”I takt med at individet og skabelsen af de unges selvfortæl-
ling står stærkere og stærkere, bliver behovet for fællesskaber, 
livsmestring og dannelse endnu vigtigere. Og det er I ver-
densmestre i,” sagde han. 

Og dermed bliver forældresamarbejdet er et helt afgørende 
begreb, der skal sættes i centrum med udgangspunkt i de 
unges behov.

Forældrene er vigtige
Der er masser af børn og unge, der har det godt, trives og 
stormer fremad socialt og i livet. Men der er også faldgruber. 
De unge har for megen skærmtid, de er selvskadende og de 
ryger. Og det er noget, forældrene ikke helt forstår og bliver 
nervøse over.

”Jeg hører ofte fra forældre, at de er utilfredse med, at der 
kan games eller dyrkes e-sport i klubben,” forklarede Thomas 
Medom og forsatte:

”Jeg svarer altid, at jeg har en klar forventning om, at både 
skole og UngiAarhus – og i øvrigt også forældrene selv - er 
dybt optaget af og støttende om de unges brug af sociale 
medier, deres gamingvaner og det at online og offline ikke er 
to adskilte vaner”. 

Derfor skal forældrene huske, at de spiller en meget vigtigt 
rolle for de unges valg og fravalg i livet. Og for de unge, hvor 
forældrene kun i lille grad spiller en positiv rolle, bliver Un-
giAarhus’ arbejde endnu vigtigere. 

Ro i arbejdshverdagen
Organiseringen af UngiAarhus ser i dag anderledes ud end 
før 1. februar i år. Men selv om tingene er forandret, er Un-
giAarhus’ ståsted stadig det samme:

”UngiAarhus er på den ene side en del af den samlede orga-
nisation i Børn og Unge, og på den anden side har UngiAar-
hus en helt særlig værdi i sig selv. Med fritidspædagogikken 
kan UngiAarhus gøre noget unikt for børn og unge,” forklare-
de Thomas Medom.

For UngiAarhus gav Rådmandens ord et godt udgangspunkt 
til at arbejde med forældresamarbejdet. De unges udfordrin-
ger er komplekse og for at løse dem, skal både UngiAarhus 
arbejde tættere sammen – også med forældrene. 

”Fritidspædagogikken 
har værdi i sig selv”

Sådan indledte råd-
mand, Thomas Medom 
dagen, da mere end 
400 medarbejdere i 
UngiAarhus var samlet 
til en temaformiddag 
med forældresamarbej-
det på dagsordenen.
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UngiAarhus’ populære event med camp og kon-
cert på spillestedet Train samler unge på tværs af 
geografi og baggrund om musikken. 

Guitar, trommer, tværfløjte, saxofon, bas, cello, elguitar, sang, 
med flere. Tonerne fra rigtig mange forskellige musikinstru-
menter fik i skolernes efterårsferie både taget over klasseloka-
lerne på Sødalskolen og siden spillestedet Train til at lette en 
smule. Musik og ikke mindst glæden ved musik samlede 94 
unge til UngiAarhus’ populære event Musikstarter. 

Musikstarter består først og fremmest af en fem dage lang 
camp, hvor deltagerne sammen med professionelle musi-
kere bruger al deres vågne tid på at forbyde sig i at spille 
musik. Der jammes, øves, undervises og inspireres: 

”Det er så sindssygt fedt at være med! Man føler, at man 
hører til her, fordi vi alle sammen interesserer os for at 
spille musik. Jeg har længe set frem til de her dage”, sagde 
Sigurd Kjærside (14, Åbyhøj). 

”En af de andre på mit hold er en virkelig god guitarist. 
Ham bliver jeg meget inspireret af. Jeg snakker også med 
mange, som spiller på andre instrumenter, og jeg har fået 
en masse ny teori om at spille musik”, sagde Jacob Søren-
sen (15, Vinderup), som selv spiller akustisk guitar. 

”Det er en god mulighed for at lære nye mennesker at kende. 
Sådan lidt efterskoleagtigt. Vi udforsker musikken, og så er 
det fedt at bruge masser af tid på at udtrykke sig gennem 
sang og musik”, sagde Camilla Jensen (14, Silkeborg), der 
både sang på camp’en og hjemme, hvor hun går til solosang, 
kor og er sanger i et band. 

”Jeg lærer blandt andet at lytte til musik på en anden måde, 
end jeg er vant til. Vi lærer også helt nye teknikker og måder 
at spille på, og vi prøver nye musikgenrer af”, sagde Tahina 
Lautrup (15, Hou), der spillede bas på camp’en, men som 
også kan spille klaver og synge. 

Musikstarter peakede på fjerdedagen med koncert om 
aftenen på spillestedet Train. Her var de unges familier og 
venner inviteret med som publikum. En stor del af num-
rene var nogen, de unge musikere selv havde skrevet og 
komponeret. 

Det er sjette gang, Musikstarter foregår i Aarhus, og 
camp’en er den største i landet. Musikstarter holdes otte 
steder i Danmark, og eventen er foruden UngiAarhus et 
samarbejde mellem Ungdomsringen, bandet Nephew og 
Fonden Roskilde Festival. 

Musikstarter skaber relationer 
om glæden ved musik


