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S. 3

Læs videre på næste side...

Computere til alle

Event åbner elevers øjne 
for erhvervsuddannelser

Rart at være  
sammen

aarhus.dk/rartatvære 

S. 8#RartAtVære

7.-10. klassere blev forrige torsdag præsenteret for studie- og jobmuligheder 
inden for erhvervsuddannelser til den årlige erhvervsskolemesse AarhusSkills.



BU Nyt  | nr. 19 - November 2019

2 AARHUSSKILLS

Lyden af en hammer, der banker mod fliser, leder opmærk-
somheden hen mod Clara Wittendorff fra Beder Skoles 8.B. 
Hun hamrer betonfliser ned i grus, så de danner et hjerte.  

”Jeg overvejer at blive anlægsgartner og tage dén erhvervs-
uddannelse, fordi jeg godt kan lide at komme ud og bruge 
mine hænder i stedet for at sidde ned en hel skoledag,” siger 
hun og børster grus af fingrene. 

Clara er til den årlige erhvervsmesse AarhusSkills i Ceres 
Park og Arena ligesom mere end 1000 andre unge fra 22 
grundskoler i Aarhus. Ved stande kan eleverne blive vejledt i 
nogle af de uddannelsesmuligheder, som erhvervsskolerne 
i Aarhus tilbyder, og de kan selv få fingrene helt ned i hånd-
værket. For eksempel kan de høvle og save i træ, samle en 
motorsav, lave mad, malke af et yver, ordne hår og mærke et 
gebis. 

”Det er fedt at få mulighed for at se en masse mega fede er-
hvervsuddannelser, fordi jeg ellers ikke ville have lagt mærke 
til mange af dem,” siger Clara.

FAKTA

Aarhus Kommune arrangerer AarhusSkills i samarbejde 
med SkillsDenmark og de seks erhvervsskoler Aarhus 
Tech, Aarhus Business College, SOSU Østjylland, Jordbru-
gets Uddannelsescenter i Aarhus, VIA Beklædningshånd-
værker og Institut for Odontologi og Oral Sundhed. 

Et vigtigt indslag i AarhusSkills er Skills-stafetten, som er 
en storstilet konkurrence for elever i 8. klasse. 

Eleverne dyster på tid i forskellige håndværksdiscipliner, 
og de bedste hold vinder en tur til DM i Skills – de årlige 
Danmarksmesterskaber i håndværk for lærlinge. 
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3 CHROMEBOOKS

Næste skoleår får alle aarhusianske elever 
i 2.-10. klasse en personlig computer. Det 
giver lige adgang til it-udstyr til alle elever 
uanset skolens eller forældrenes økonomi. I 
Netværk for skoler delte skolelederne deres 
tanker om de nye pædagogiske muligheder 
og praktikken omkring en skolefremtid, hvor 
eleverne har egne computere.

Der var besøg af både Digitalisering og 
Pædagogik, Undervisning og Fritid, da Net-
værk for skoler havde ”Computere til alle” 
på dagsorden. For godt nok handler det 
fysisk om mange tusinde computere, der nu 
kommer ud i skolerne, men det er de pæda-
gogiske muligheder, der er de væsentlige. 
Derfor var pædagogikken og didaktikken 
blandt emnerne. Selvom der var gode stra-
tegiske overvejelser, var de pædagogiske 
ledere savnede.

”Det er de pædagogiske ledere, som ved 
mest om brugen af pædagogisk it og digi-
tale undervisningsforløb. De vil kunne kva-

lificere samtalen med viden, vi skoleledere 
ikke har,” siger skoleleder Anne Schwartz fra 
Skæring Skole 

Derimod var hun glad for at få input til en 
opdatering af skolens it-handleplan, så de 
nødvendige kompetencer er tilstede, når de 
personlige computere rammer dagligdagen 
i det nye skoleår. 

”Det gav god mening med konkret viden 
om hele processen, og hvad vi skal sørge 
for, lærere og vejledere er klar til at løfte fra 
næste skoleår. Strategisk er det vigtigt, vi 
allerede nu går i gang med planlægningen, 
så vi får adresseret alle de områder, der 
sker ændringer på. For det bliver en om-
væltning for flere grupper, som eksempelvis 
elever med læsevanskeligheder, der skal 
skifte systemer. Hvordan gør vi overgangen 
mest smidig for disse elever?” siger Anne 
Schwartz, der hjemme igen er blevet betryg-
get i, at man på Skærings Skole allerede er i 
gang med at finde løsninger. 

De rette kompetencer?
Den oplevelse har Lars Mølgaard fra Næs-
højskolen også. Forberedelserne er allerede 
i gang lokalt, hvor der tænkes i at lette over-
gangen. 

”Vi skal have taget stilling til en del praktik, 
og så har en større gruppe lærere måske 
brug for et kompetenceløft for fuldt ud at 
udnytte de nye muligheder. Det håber jeg, 
der findes en fælles løsning på,” siger Lars 
Mølgaard, der også nævner internettets 
stabilitet og de yngste elevers adgang til en 
personlig com-puter som nogle af de 
spørgsmål, der snart skal besvares.

”Nye muligheder giver nye udfordringer, 
men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok 
blive godt,” siger Lars Mølgaard. 

Læs mere: aarhus.dk/elevcomputer

Find materiale på AarhusIntra målrettet 
medarbejdere (Link) 

23.000 personlige
computere i 2.-10. klasse

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/41438
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/41438
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Ny sektionsleder til Plan og Plads
Henrik Rudfeld  er pr. 1. december 2019 ansat som sektionsleder i Planlægning, der er en del af Planlæg-
ning og Pladsanvisning i Børn og Unge. Plan arbejder med planlægning, proces- og projektledelse samt 
byggeledelse, og samarbejder på tværs internt og eksternt i Aarhus Kommune. 

Henrik Rudfeld kommer fra en stilling som konstitueret leder af Plan og har tidligere været ansat som bla. 
projektchef i Plan samt bygherrerådgiver og konkurrencearkitekt i flere private firmaer – bla. RUMarkitek-
ter. Han er uddannet arkitekt og har en række ledelsesdiplomer samt HD i Organisation og Ledelse. 

Konstitueret skoleleder til Ellekærskolen
Helle Mønster er pr. 1. februar 2020 konstitueret skoleleder på Ellekærskolen. Helle Mønster er leder på 
Tovshøjskolen og fusionsleder på udviklingen af en ny fælles skole i vestbyen. Hun vil være konstitueret 
skoleleder, indtil hun pr. 1. august 2020 bliver leder på den samlede fusionerede skole, der opstår ved 
sammenlægningen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. 

Ny skoleleder til Skjoldhøjskolen
Henrik Schou starter 1. januar 2020 som skoleleder på Skjoldhøjskolen. Henrik er 52 år, uddannet lærer 
og har en MPA fra Aalborg Universitet. Henrik kommer senest fra en stilling som direktør i Tønder Kom-
mune og har tidligere også været skolechef i Esbjerg og skoleleder i Auning. Henrik bor i Aarhus, er gift og 
har 5 børn. 

NYT OM NAVNE
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4 KURSER + NAVNENYT

Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt infomøde

Læs og forstå rapporten for Social Kapital 2019 (Link)
1 times infomøde for nye arbejdsmiljøgrupper, hvor du hører om Social Kapital 
rapportens opbygning og hvordan tal, udviklinger og farver skal læses. Der vil også være 
mulighed for at  arbejde med jeres egen rapport, stille spørgsmål og få hjælp af teamet 
bag social kapital 2019.

Hold 01: 11. dec., kl. 8:30

Hold 02: 12. dec., kl. 15.00

Hold 01: 9. december

Hold 02: 9. december

https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=69729
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6 FAGLIGE NETVÆRK

Ledelse:
Vi finder en fælles vej sammen
Alle dagtilbudslederne i Børn og Unge har været samlet til en faglig dag 
med tid og fokus på at tale om ledelse. Den røde tråd? At fællesskabet er 
stærkere end det stærkeste led. 

Dagtilbudslederne i Aarhus har i næsten et år været del af et 
nyt netværk for dagtilbud. Netværket skal styrke fagligheden, 
kvalificere politiske beslutninger og samarbejdet om indsat-
sen i dagtilbuddene lokalt. 

Og det virker at sætte ledere sammen i et fagligt forum, det 
var deltagerne enige i. Også selvom der er mange knaster. 
Leder af netværket, Børn og Unge-chef Anne Merethe Løv-
mose fortæller:

”Det er blevet tydeligt for os, at dagtilbudsnetværket er et 
fælles ledelsesfagligt forum med en stærk kapacitet. Vi har 
smidt vores dilemmaer, uklarheder, vilje, mål og skal-opga-
ver ind i en fælles pulje – og ud af det er vi blevet enige om, 
at ledelse – det er noget vi gør sammen.”

Lederne var enige om at de som ledelsesnetværk allerede 
lykkes i at bidrage ind i politiske beslutningsprocesser i Aar-
hus Kommune, bringe organisationen tættere sammen og 
bidrage til kvalitet i udvikling af indsatsen på 0-6 års områ-
det. 

Men hvordan kan fællesskabet om ledelse udvikles yderlige-
re? Det var der mange bud på - blandt andet fra dagtilbuds-
leder i Skåde-Højbjerg Dagtilbud Jan Madsen, der siger:

”Vi skal øve os i at skabe den bedste ramme for netværket 
og i at gøre netværket til et fællesskab, som giver mening for 
os alle sammen. I vores netværk skal ledelsesopgaven være 
i fokus. Vi vil blive endnu bedre til at videndele – for dermed 
at blive en stærk fælles stemme for 0-6 års området.”

Alle Børn og Unges nye faglige netværk vil blive evalueret 
primo 2020.
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7 KVALITETSRAPPORT

Byrådet har bedt Børn og Unge gentænke kvalitetsrappor-
terne og fremlægge en ny model for den lokale opfølgning 
på kvaliteten i de enkelte tilbud. Arbejdet skal være færdigt i 
august 2020 – indtil da erstattes lokale udviklingsplaner og 
kvalitetssamtaler med opfølgning og ledelsessparring mel-
lem de lokale ledere og Børn og Unge-cheferne. 

Arbejdet med at gentænke kvalitetsrapporterne har været i 
gang siden sommer, så derfor kunne rådmand Thomas Me-
dom denne uge præsentere Børn og Unge-udvalget for tre 
temaer som fokus for en ny kvalitetsopfølgning på 6-18-års 
området. 

De tre temaer – faglig udvikling, fravær og læringsmiljøer 
– er fundet i dialog med ledere i skole, dag- og fritidstilbud 
efter ønske fra byrådet om en kortere og mere fokuseret kva-
litetsrapport end tidligere år. Samtidig ønsker byrådet en rap-
port, som er tættere på praksis og bruger lokale erfaringer. 

På mødet med Børn og Unge-udvalget blev de tre udvalgte 
temaer kvalificeret med vinkler og indhold til den endelige 
rapport og politikerne bekræftede at deres fokus er, hvordan 

udveksling af viden og erfaringer kan bruges til at udvikle 
praksis og styrke det gode børneliv. 

Udkast til en kvalitetsrapport med fokus på de tre temaer 
kommer til kommentering i skole- og FU-bestyrelser fra 6. 
januar 2020 og ventes godkendt i byrådet i marts.

Ny model for lokal kvalitetsopfølgning
Samtidig med arbejdet med en ny kvalitetsrapport er der sat 
gang i en inddragende proces, som skal give inspiration til 
en ny model for lokal kvalitetsopfølgning. Hvor det lokale 
arbejde med kvalitet i de forgangne år har haft fokus på 
udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og opfølgende kvali-
tetssamtaler i de enkelte tilbud, skal den kommende proces 
kaste lys over mulige nye veje i den lokale opfølgning. Det 
betyder blandt andet, at de faglige netværk først i det nye år 
skal give deres input til en ny model. 

Et endelig forslag om en ny model for lokal opfølgning på 
kvaliteten kommer til godkendelse i byrådet i august 2020. 
Første herefter bliver den en del af praksis lokalt i Børn og 
Unge. 

Børn og Unge gentænker 
arbejdet med kvalitet
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8 KVALITETSRAPPORT

Den 29. november går indskrivningen til det nye skoleår i gang.  

I år sætter vi sammen fokus på folkeskolen som det naturlige før-
stevalg med kampagnen ’Rart at være’. Kommende forældre skal 
vide, at folkeskolen er et rart sted at være for deres barn. Her er rart 
at være sammen, at være nysgerrig, at være forskellige, at være på 
vej og meget, meget mere.

Kampagnen handler om at fortælle om alt det gode, du og dine 
kolleger hver dag gør for børnene og de unge – både på skolerne, 
i klubberne og i overgangen mellem børnehave og skole. Det kan 
være større projekter og tiltag, men det kan også være de små ting 
i hverdagen som udflugter ud af huset, aktiviteter i frikvarterne eller 
en hyggelig stund på biblioteket.

#RartAtVære

Rart at være  
venner

aarhus.dk/rartatvære 

Rart at være  
nysgerrig

aarhus.dk/rartatvære 

Rart at 
være  
tryg

aarhus.dk/rartatvære 

Rart at være  
sammen

aarhus.dk/rartatvære 

Lad dig inspirere 
Faktisk er det ikke kun i Aarhus, vi sætter fokus på 
folkeskolen i forbindelse med skoleindskrivning. Også 
folkeskolerne i København, Odense, Esbjerg, Randers 
og Aalborg sætter fokus på folkeskolen og alt det gode, 
den kan. Søg inspiration hos skoler i andre byer under 
hashtagget #VoresFolkeskole. 

Husk hashtags
Husk at bruge kampagnens hashtags, når I laver op-
slag på sociale medier: 

#RartAtVære 

#VoresFolkeskole

Skoleindskrivningskampagne 2019

Hjælp jer selv og hinanden  
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 kollegaerne 
på naboskolerne – til fortsat at være det gode valg for 
byens børn og deres forældre. 

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 hånd-
bog i sociale medier. 

Den finder du her(Link)

https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/kommunikation/saadan-bruger-vi-sociale-medier-en-haandbog-til-arbejdet-med-sociale-medier-lokalt-i-boern-og-unge/ 

