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Læs videre på næste side...

Ledelse kan også 
være uformel...

Ideer imponerer  
til årets Edison  

S. 5

Netværk bidrager 
til udvikling af 
kvalitet

For sjette gang har idékonkurrencen Edison styrket samarbejde og kreativitet 
hos elever i 6.-7. klasse. Elever fra mere end ti skoler i Aarhus dystede i uge 44 
om den bedste idé til at skabe værdifulde fællesskaber. 
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2 EDISON

Luften summer af forventninger i et lokale på VIA Campus C. Om 
en time skal vinderne af opfinderkonkurrencen Edison kåres. Skille-
vægge står linet op rækkevist, og her har spændte elever fra 6. og 7. 
klasser ophængt papfigurer og plancher med ideer til nye måder at 
skabe værdifulde fællesskaber i tråd med årets tema. 

På en af skillevæggene hænger særligt mange A4-ark. ”Hold 30” 
står der på en seddel på bordet foran væggen. Holdet er en gruppe 
på tre elever fra 7.A på Rundhøjskolen. 

”Tegningerne forestiller en app, der skal hjælpe børn efter et sek-
suelt overgreb for eksempel. Det minder om børnetelefonen, men 
i appen snakker børn ikke med en psykolog - de chatter anonymt 
med andre i samme situation,” siger Anton Scharz fra gruppen 
til en dommer fra VIA College, der observerer og lytter, mens hun 
hemmelighedsfuldt kradser noget ned i et skema. 

Dommerne lægger vægt på originalitet i ideen og behovet for op-
findelsen, og om projektet passer til årets tema ’værdifulde fælles-
skaber’. 

”Hold 30 har lagt mærke til, at det kan være lidt angstprovokerende 
at snakke med hinanden, og det er spændende at se deres idé fra 
et barneperspektiv,” siger lærerstuderende på VIA Cecillie Pedersen, 
som er frivillig dommer på finaledagen.

Eleverne er generelt optagede af at hive de svage ind i fællesskabet, 
blandt andet hjemløse, udsatte og børn, fortæller hun. 

Deltagerne præsenterer projekter  
Deltagerne tager i ny og næ deres smartphone op af lommen og 
kigger på uret. Oliver Jensen fra hold 30 finder konkurrencen stor 
på finaledagen.    

”Mange af holdene har fået gode ideer, så det er ikke sikkert, vi 
vinder finalen. Men dommerne har givet os ros og god feedback, 
og det er det vigtigste… lige nu,” siger han med tryk på de sidste to 
ord. ”Der er stadig en halv time til præmieoverrækkelsen.” 

Andre hold har for eksempel præsenteret deres idé om en klima-
klub til at samle plastik, et sportshold for hjemløse, et forum for 
skilsmissebørn og en skridttæller-app til gåture med vennerne.

Eleverne eksperimenterer sig frem
Ved et bord langs væggen står en smilende Rikke Johannesen, der 
er lektor på læreruddannelsen i Aarhus og med til at drive Projekt 
Edison i Aarhus. Hun fortæller, at eleverne har haft et læringsforløb 
i innovation og entreprenørskab i ugen op til finalen, hvor de har 
udviklet deres opfindelser. 

”Eleverne har lært at eksperimentere sig frem til nye løsninger på 
værdifulde fællesskaber. Det har krævet samarbejde og en nysgerrig 
og undersøgende tilgang til temaet. Holdene har skabt et hav af nye 
ideer og så eksperimenteret sig frem til en god opfindelse. Det kan 
være udfordrende, for det kræver, at eleverne kan lære af deres fejl 
og blive enige om, hvad de går videre med,” siger hun.

Som kickstart på forløbet har lærere og VIA-studerende været på 
en 2-dages camp i VIA med fokus på kompetenceudvikling og plan-
lægning af elevernes læringsforløb, som føjer sig ind i indsatsen for 
den tværfaglige tilgang til læring STEAM. 

“Alle deltagere engagerer sig på bedste måde i Projekt Edison, og det 
spreder den gode stemning, som vi oplever her i dag,” smiler hun.

Kort efter begynder de håbefulde elever at samle sig i en tæt flok 
omkring en scene, hvor projektleder Morten Torp fra Børn og Unge 
har stillet sig op.

Og vinderen er…
Salen er stille i et øjeblik, som når en ballon bliver pustet op for 
om lidt at sprænge. Et sted i mængden står Anton, Oliver og 
Laura fra hold 30.

”OG VINDERNE ER… hold 52, hold 19 og hold 34,” siger Morten 
Torp i mikrofonen, hvorefter alle i rummet bryder ud i klapsalver. 

Morten Torp overrækker vinderne adgangsbilletter til Edison 
Landsfinalen i Fredericia til november.

Oliver, Anton og Laura kigger på hinanden og bliver enige om,  
at der må være sket en fejl.

”Der må være gået noget galt med bedømmelsen,” påstår Anton.

”Ja, bestemt” griner Oliver. ”Ej, det er fint nok, vi ikke vandt.  
Vi vil stadigvæk prøve at gøre vores idé bedre.”
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3 DISTRIKTSSEMINAR

Ledelsesteam fra skoler, dag- og fritidstilbud i Distrikt Syd-
vest var de første på distriktsseminar om ledelse af Stærkere 
Læringsfællesskaber. Formiddagens fokus var især på dilem-
maer i rollen som ressourceperson og fagligt fyrtårn. For det 
er op til lederne at skabe balance mellem råderum og tyde-
lighed om rollen, mener Frode Boye Andersen fra VIA

Et stenkast fra Aarhus Banegård har Centralværkstedet åbnet dø-
rene for ledere af skoler, dag- og fritidstilbud i Distrikt Sydvest. 

Det er Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen, der byder 
velkommen til en dag med fokus på videndeling og ledelse af 
Stærkere Læringsfællesskaber. 

”Det er stort at se flokken af ledere fra Sydvest samlet til en dag, 
hvor vi deler erfaringer, drøfter knaster og bliver dygtigere sammen,” 
indleder hun og vifter Frode Boye Andersen på scenen. 

Frode Boye Andersen er ph.d. fra VIA med ledelse i pædagogiske 
institutioner og ledelse af ledere som sit fagområde. Med sit 
eksterne blik giver han nye perspektiver på organiseringen af 
Stærkere Læringsfællesskaber, hvor faglige fyrtårne og ressource-
personer spiller en fremtrædende rolle. I Frode Boye Andersens 
optik er de ’kollegaledere’, fordi de ud fra en kollegial position 
har en ledende rolle i gøre Stærkere Læringsfællesskaber til dag-
lig praksis.  

 ”Hvis samarbejdet er frugtbart, kan kollegalederne bringe ledel-
sen tæt på opgaven, så ledere og medarbejdere i fællesskab kan i 
udvikle opgaveløsningen til glæde og gavn for børnene og unge,” 
siger han.

Skal være meningsfuldt at udvikle  
samarbejdskultur
Opgaven med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber er særlig 
stor for kollegaledere, der ikke har samme ledelsesgrundlag at 
stå på som de formelle ledere, fortæller Frode Boye Andersen. 

Ledelse kan også 
være uformel

Distriktsseminar – ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber: 

Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen (th.) taler med teamleder for læringspartnerne Susanne Holst.
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Pædagogisk leder på Søndervangskolen,  
Anne Katrine Kusk:
Vi har været i gang et stykke tid, så det er frugtbart at få lejlighed til at dykke ned i 
den udvikling, vi har søsat.  Oplægget i dag har skærpet min opmærksomhed på 
ressourcepersonernes rolle. Vi har hele tiden haft øje for udfordringerne i deres 
funktion, men godt at sætte spot på det.

 

Fritidscenterleder Frederiksbjerg-Læssøesgade, 
Jeppe Lauge Nielsen:
Det var et spændende og inspirerende oplæg med Frode Boye Andersen med tanke-
vækkende perspektiver på ressourcepersonernes rolle. Det bestyrkede mig i, at vi skal 
være tæt på dem og tydelige om deres rolle. Samtidig havde vi nogle gode drøftelser i 
grupper, som gjorde det klart, at vi er godt på vej og bevæger os i den rigtige retning. 

DET SYNES DE OM  
DISTRITKSSEMINARET

”Ledelsen skal forberede sig på at investere lidt ekstra i at lede 
opgaver, de måske i første omgang havde overladt til kollegale-
deren,” siger han. 

For at lykkes er det afgørende, at alle medarbejdere kobler sig 
på ambitionen med Stærkere Læringsfællesskaber og ser en 
faglig og professionel værdi i udviklingen. Samtidig skal de for-
stå og anerkende organiseringen. Ifølge Frode Boye Andersen 
har ledelsens en opgave i at fremme tilkobling og samarbejde 
mellem kollegaledere og medarbejderne, blandt andet ved at 
gøre rollefordelingen klar.  

I summepausen drøfter ledelsen fra Højvangskolen Frode Boye 
Andersens pointer. 

”På Højvangskolen skal vi være opmærksomme på at alle 
medarbejdere kobler sig på ideen med Stærkere Læringsfæl-
lesskaber. Medarbejderne er delt i grupper fordelt på fag, som 
kan have forskellige tilgange til opgaven,” siger skoleleder Ivan 
Børsting til mellemtrinsleder Dorthe Kirkegaard Larsen.

Balance mellem klarhed og råderum
Skoleleder Ivan Børsting er også optaget af at finde balancen 
mellem klarhed og råderum.

”Vi skal være meget tydelige på ressourcepersonernes rolle. 
Frode Boye Andersen beder os samtidig være opmærksomme 
på balancen – at vi på den ene side indsnævrer ledelsesmulig-
hederne, hvis vi er for detaljeret omkring de formelle og ufor-
melle lederes opgave. På den anden side kan for lidt klarhed 
skabe usikkerhed og manglende rammesætning af samarbej-
det,” siger Ivan Børsting. Mellemtrinsleder Dorthe Kirkegaard 
Larsen er enig og tilføjer:

”Det er til gavn for os alle, at medarbejderne kender ressour-
cepersonernes rolle så godt, at de ved, hvornår de skal bruge 
ressourcepersonen, og hvornår de skal gå til ledelsen.”  

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber
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Aula har  slået sine digitale porte op for alle ansatte og for-
ældre til skolebørn i de aarhusianske folkeskoler, SFO’er og 
klubber. I Børn og Unges øverste samarbejdsudvalg Hoved 
MED udvalget holder vi fokus på, hvordan indførelsen af et 
nyt og omfattende IT-system som Aula påvirker arbejdsfor-
hold- og miljø for undervisere, pædagogisk personale og 
øvrige ansatte på skolerne. Vi har løbende bragt spørgsmål 
og input fra lokale MED-udvalg med ind i vores samarbejde 
om at kvalificerer beslutningsprocesserne i Børn og Unge. 

Vi vil gerne opfordre MED-udvalgene til fortsat at orientere 
os, stille spørgsmål og dele evt. gode erfaringer fra jeres 
arbejde, som kan inspirere jeres kolleger andre steder.

Samtidig har vi i HMU stillet os selv følgende spørgsmål: 
Hvordan kan vi på alle niveauer i organisationen risikovurde-
re vores arbejdsmiljø, når vi står foran fælles og lokale foran-
dringer? Med risikovurdering mener vi den proces, hvor man 
på en systematisk måde tænkt konsekvenser for arbejdsmil-
jøet igennem og mulighed for at forebygge og handle. 

I den forbindelse er vi ved at lægge sidste hånd på et værk-
tøj til risikovurdering. Vi har afprøvet det på flere arbejds-
pladser, bl.a. i et MED udvalg på to skoler i forbindelse med 
Aula-arbejdet. 

Vi mener, at involvering og medinddragelse er helt essen-
tielt når man vil gennemføre en forandring og lande godt i 
den. Derfor vil vi fra HMU opfordre alle MED-udvalg og ar-
bejdsmiljøgrupper til at lave en risikovurdering i forbindelse 
med alle forandringer – herunder indførelse af nye syste-
mer. I HMU vil vi have øje for fremadrettet at risikovurdere 
tidsnok til at være så godt som muligt på forkant for hele 
organisationen. Så vil vi samtidigt sørge for at værktøjet 
bliver let at finde og bruge for jer alle.

Nu skal Aula ud at leve på skolerne, i SFO’erne og i klub-
berne – og arbejdsmiljøorganisationen have øje for de 
udfordringer, der næsten uundgåeligt vil opstå.

Om Aula og nyt værktøj 
til risikovurdering

Nyt fra HMU: 

Tips til vejledning og hjælp:

•  Aula har spørgetimer til ledere og  
superbrugere. 

•  Link til vejledning: Hjælp til Aula – Link 

•  Info på AarhusIntra under Værktøjer – Link

•  Til print Hent illustration af veje til hjælp  
– Link

https://sites.google.com/aaks.dk/aulaaarhus/startside?authuser=0
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/42844#mcetoc_1dmbissa0u9
https://drive.google.com/file/d/1K8706sz42q_cAarbaDspmDQSAqU8NmR3/view
https://drive.google.com/file/d/1K8706sz42q_cAarbaDspmDQSAqU8NmR3/view
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Se kort intro til HMU’s  
nye underudvalg for skole,  
dagtilbud og fritid

Med ændret organisering i Børn og Unge har MED-strukturen også  
ændret sig. HMU har bla. fået 3 nye underudvalg for hvert sit fagområde.

Find video (2 min.) med formand for underudvalg for skoleområdet, Børn og Unge-chef og 
medlem af HMU Stefan Møller Christiansen. Vi fangede ham og næstformand i HMU 
Marianne Gilbert efter møde i et af udvalgene: Underudvalget for skoleområdet.

Se deres introduktion. der indeholder en opfordring til lokale MED på skolerne og i  
dagtilbud og fritidsområdet.

Kontakt HMU via HMU-postkassen: hmu@mbu.aarhus.dk

Find medlemmer af HMU på AarhusIntra under MED-siderne (link) 

https://web.microsoftstream.com/video/9798998a-f413-4af3-9f9e-0901ef827058
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/21916
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Ny pædagogisk leder til Børnehuset Eghovedvej
Mark Nielsen er pr. 1. december ansat som ny leder i Børnehuset Eghovedvej  i Beder/Malling Dagtilbud. 
Han er uddannet pædagog og har 12 års erfaring fra praksis fra blandt andet Skåde/Højbjerg Dagtilbud, 
hvor han senest har været konstitueret leder i to afdelinger, med ansvar for den daglige drift og udvikling 
af den pædagogiske praksis. Han siger om sine kommende opgaver: ”Jeg glæder mig rigtig meget til at 
sætte fokus på udvikling og trivsel blandt personalet, samt at videreudvikle en kultur, hvor der er fokus på 
børns lege og læringsmiljøer”. Mark Nielsen har taget DOL-modulet ”Dit personlige lederskab” samt, som 
arbejdsmiljørepræsentant, Arbejdsmiljø- og MED uddannelserne i Aarhus Kommune.

Ny kontorchef til Pædagogik, Undervisning og Fritid
Mette Søberg er pr. 1. december ansat som kontorchef i Pædagogik, Undervisning og Fritid. Hun 
kommer fra en stilling som skoleleder på Elsted Skole. Tidligere har Mette Søberg løftet opgaven som 
pædagogisk leder og viceskoleleder på Jellebakkeskolen og har 25 års erfaring fra Børn og Unge,  først 
som lærer og dernæst som afdelingskoordinator på Skæring Skole samt konsulent ved Århus Kommu-
nale Skolevæsen. Om sin nye rolle som kontorchef i Pædagogik, Undervisning og Fritid siger hun: ”Jeg 
er meget optaget af at styrke sammenhængen mellem det politiske niveau og den pædagogiske praksis i 
dagtilbud, skoler og FU, og jeg vil arbejde for at vi sammen - og på alle niveauer - gør hinanden så gode, 
vi kan.” Mette Søberg er uddannet lærer og har Diplom i ledelse samt en række moduler i Grunduddan-
nelse for ledere i Børn og Unge.

Ny pædagogisk leder til Børnehuset Vesterbo
Lykke Noe er pr. 1. december ansat som pædagogisk leder i Børnehuset Vesterbo i Møllevang Dagtil-
bud. Hun kommer fra en stilling som stedfortræder i Vuggestuen Læssøesgade. Lykke Noe er uddannet 
pædagog og har 19 års erfaring med pædagogfaget inden for normal- og handicapområdet. Hun har lø-
bende fungeret som bla. tillidsrepræsentant og praktikvejleder, samt været del af dagtilbudsbestyrelsen. 
I 2019 har hun gennemført Lederafklaringskursus i Aarhus Kommune, og har en række diplommoduler 
fra VIA college. 

 
 

Ny skoleleder til Kragelundskolen
Kjeld Kromand er pr. 1. december ansat som ny skoleleder på Kragelundskolen. Han har 19 års erfa-
ring som leder, senest fra Læger uden Grænser (MSF), hvor han har arbejdet med international ledelse. 
Tidligere har han været skoleleder, blandt andet på Højvangskolen i Aarhus. Han siger selv om sin nye 
rolle: ”Jeg vil invitere mig selv i dialog med så mange, som det er muligt for mig i den første tid for at 
få et så nuanceret billede som muligt af Kragelundskolen og for at høre, hvordan den opleves som læ-
ringssted, arbejdsplads og lokalt skoletilbud. Jeg ser ikke mindst frem til at lytte til elevernes upolerede 
fortællinger om, hvad Kragelundskolen er for dem, og høre hvordan de oplever glæde, tryghed, tillid og 
åbenhed i børne- og ungdomshøjde.” Kjeld Kromand er uddannet lærer og har bla. en Master i offentlig 
ledelse fra Syddansk og Aarhus Universitet og en HD i Organisation fra HIH Aarhus Universitet. 

Ny pædagogisk leder til Annekæret
Marina Thostrup er pr. 1. december ansat som pædagogisk leder i Annekæret, der er del af Skæ-
ring-Sølyst Dagtilbud. Om sin nye rolle siger hun: ”Jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad 
der giver personalet i Annekæret arbejdsglæde og faglig stolthed - og så samarbejde om at lykkes med 
at gøre mest muligt af det i hverdagen, til gavn for både børn og voksne i hele institutionen.” Hun er 
uddannet pædagog og har 10 års erfaring fra pædagogisk praksis i dagtilbud og SFO i Aarhus og Hor-
sens, og har været pædagogisk konsulent på KIDS-projektet. Hun har Kandidatuddannelsen i generel 
pædagogik fra Aarhus Universitet og har deltaget i før-leder-kursus i Horsens Kommune.

NYT OM NAVNE

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAxLJfUBvkZkcwHxlVHzfyulqp2RTkpwNXk/
https://www.linkedin.com/company/msf-l-ger-uden-gr-nser-/
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Aarhus Byråd har bedt Børn og Unge udvikle rapporterne 
om kvalitet i vores tilbud, så de bliver mere relevante og 
nemme at bruge i den lokale udvikling i skoler, dag- og 
fritidstilbud. 

Og hvem er bedre end vores fem nye faglige netværk til at pege 
på, hvordan vi gør i som organisation, og hvad vi skal være op-
mærksomme på?

Lederne i Børn og Unges fem faglige netværk er hoppet på hovedet 
ud i opgaven og kommet tilbage med supergode bud - i første 
omgang i forhold til fremtidens kvalitetsrapporter på 6-18 års 
området. Her kan du læse om nogle af de input, som netværkene 
drøftede, da de i oktober bidrog til kvalitetsarbejdet:

Netværk for specialpædagogik

Susanne Vestergaard Hjermitslev- Skoleleder på  
Stensagerskolen 
”Vi ønskede flere data på specialområdet adskilt fra normalområ-
det. Som specialskole kan vi ikke måle på samme parametre som 

de øvrige skoler, for vores børn går for eksempel ikke til prøver og 
eksaminer. Data kunne i stedet være at måle kvaliteten af special-
undervisningen eller hvilken betydning børnenes transporttid har 
for deres trivsel. 

Vi efterspurgte også progressionsdata. Vi skal turde gå tættere på 
for at måle børns progression og udvikling. Det kan være inden-
for matematik, fravær eller synlig læring. ”    

Netværk for sårbare og udsatte børn  
og unge

Karen Henriette Jessen, skoleleder på Sødalsskolen
”Vi var optaget af at inddrage børnenes stemmer og narrativer for 
at nuancere og supplere vores kvantitative data. 

Det overrasker os også, at antallet af børn med lav livstilfredshed 
er meget højt. Hvad skyldes det, og hvordan hjælper vi bedst? 
Fravær og nærvær blev også nævnt. Udover data på børnenes 
fravær skal vi se på, hvad der motiverer dem, og hvad det betyder 
for vores læringsmiljøer.”

Netværk bidrager til 
udvikling af kvalitet
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Datapakken  
udarbejdes (sep.)

Netværk drøfter 
datapakke og foreslår 
temaer til kvalitets- 
opfølgningen (okt.)

Temaer drøftes med 
interessenter (okt.)

Rådmand drøfter 
temaer med  

BU-udvalg (nov.) 

Temaer drøftes på
distriktsledermøder (dec.)

Udkast til kvalitets- 
opfølgning drøftes i 

skole- og FU- bestyrelser 
(6. jan-31.jan.)

Kvalitetsopfølgning behandles 
i Byrådet (25.marts)

Børn og Unge følger op  
på byrådets beslutning

01

02

03

04

05

06

07

08

Data

Refleksion

Øvebane

Beslutning

H
andling

Netværk for fritidspædagogik

Pernille Refstrup – Vice FU-leder UngiAarhusØst
”Vi efterspurgte flere ungdomsskoledata. Når de unge vælger at 
bruge tid på fritidsundervisning, hvad betyder det så for deres 
personlige, sociale og faglige udvikling? Det mangler vi data på.

Vi var også optaget af ikke-uddannelsesparathed. Vi er nysgerrige 
på, hvad det betyder for et ungt menneske at få dette ’mærkat’ – 
løfter det eller mister de modet? Vi skal synliggøre, hvad det fritid-
spædagogiske område kan gøre for denne gruppe af unge.”  

Netværk for skoler

Skoleleder Lone Jørgensen, Tilst Skole
”Vi havde fokus på fravær, som er bekymrende højt for op til tyve 
procent af børnene og de unge. Det er en stor udfordring, for 
tilstedeværelse er forudsætningen for en god trivsel og læring og 
at man er en del af et fællesskab.

Vi var også optaget udfordringer i samarbejdet mellem fritidsom-
rådet og skolen, fordi områderne er organiseret i forskellige søjler. 
Det er uhensigtsmæssigt, for det er jo de samme børn og unge, 
vi har.”

Netværk for dagtilbud

Karin Lykke, dagtilbudsleder i Christiansbjerg Dagtilbud
”Vi havde fokus på at sikre trivsel hos børn i udsatte positioner – 
hvordan se det vi undgår, at disse børn falder uden for uddannel-
sessystemet. Det kunne være interessant at se på progressionen 
hos disse børn – uden at de sammenlignes med andre. Alle børn 
skal måske ikke nå samme mål, men der skal ske den bedst mu-
lige progression. Vi  skal have høje forventninger til alle børn og 
fokusere på vores rolle som professionel i forhold til læringsmil-
jøet og udsatte børn. 

Endeligt ønsker vi at kvalificere overgangene: Vi skal samle data, 
som dagtilbud og skole kan bruge til at skabe en fælles faglig 
platform og lære af hinanden.”

Se en video – knap 2 minutter -, (Link) hvor direktør Martin 
Østergaard Christensen rammesætter arbejdet – og 
du hører de fem medlemmer af netværkene rappor-
tere fra deres drøftelser på møderne om fremtidens 
kvalitetsudvikling- og data. 

Eller se videoen på LinkedIn (Link) 

KVALITETSRAPPORT

Proces – temaer for kvalitetsopfølgning 6-18 år

https://web.microsoftstream.com/video/6a996df6-dd64-461b-b2fd-2959a74ef202
https://web.microsoftstream.com/video/6a996df6-dd64-461b-b2fd-2959a74ef202
https://web.microsoftstream.com/video/6a996df6-dd64-461b-b2fd-2959a74ef202
https://web.microsoftstream.com/video/6a996df6-dd64-461b-b2fd-2959a74ef202
https://web.microsoftstream.com/video/6a996df6-dd64-461b-b2fd-2959a74ef202
https://www.linkedin.com/posts/aarhuskommune-boern-og-unge_detvigaeor-activity-6598129345137520640-2Xbe
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Nominer din  
kollega til  
Klimakollega- 
prisen
Har din kollega gjort noget ekstra for jeres 
Grønne Flag – eller på anden vis for klimaet 
på jeres arbejdsplads?

Så har du nu muligheden for at nominere ham 
eller hende til dette års Klimakollega-pris. Aar-
hus Kommune har en målsætningen om at være 
CO2-neutral i 2030. For at nå målsætningen er det 
vigtigt, at vi løfter i flok, og at alle bidrager. Alle de 
ting, vi hver især gør i det daglige, er vigtige, store 
som små. 

Send din nominering til Klimasekretariatet på 
gogreen@aarhus.dk inden den 29. november, 
hvor du skriver, hvorfor netop din kollega gør en 
forskel.

Skole OL
Skal din klasse være med til Skole OL i 2020? 

Brug Skole OL’s gode tilbud om kurser til lærere og 
undervisning til elever  i sjove idrætsgrene som fx 
bueskydning ved lokale foreninger – og vær med 
i spændende lokalfinaler: Find inspiration til at 
melde din klasse til Skole OL og giv dem også den 
kæmpe oplevelse det er at dyste mod elever fra 
hele landet ved finalerne i 2020:  Se video: Idræts-
lærer og elever fra 6.c på Skødstrup Skole fortæller 
om deres deltagelse ved lokalstævnet i bueskyd-
ning i foråret 2019 (1,5 min.). Tilmeld dig Skole 
OL’s nyhedsbrev på www.skoleol.dk - og læs alt om 
tilmelding og deltagelse. 
 
Video (Link)

mailto:gogreen@aarhus.dk
http://www.skoleol.dk
https://web.microsoftstream.com/video/39159fbc-80a5-4710-bd3d-c45b27b44f7c

