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Læs videre på næste side...

Mød den nye børne- 
og ungeborgmester

Skole-Ann hjælper 
børnehavebørnene 
godt på vej

S. 7To yderdele mødes
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2 SKOLESTART

”Skole-Ann!” råber en flok børn og løber hen og krammer di-
striktspædagog Ann Madsen, da hun passerer Højvangsko-
lens skolegård. Ann Madsen har været kendt som ’Sko-
le-Ann’ i 15 år, og hun spiller en helt særlig rolle for børnene. 
De kender hende nemlig både fra børnehaven og skolen. 

Ann Madsen fungerer som rød tråd mellem dagtilbud og 
skole. Hun er et halvt år i Stavtrups syv dagtilbud på skift fra 
januar til juni og følger så de ældste børn et halvt år ind i 
skolen fra august til december. Hendes blå øjne 
lyser op, når hun fortæller om sit arbejde:

”Jeg elsker mit arbejde! Det er dejligt 
livsbekræftende at være med til at 
give børnene en tryg overgang. 
I børnehaven tager jeg blandt 
andet med børnene i skoven, 
på havnen og legeplads. Jeg 
lærer dem godt at kende med 
de udfordringer, de kan have. 
I skolen fungerer jeg som en 
ekstra voksen, der aer børnene 
og holder dem i hånden, hvis de 
er lidt utrygge eller savner deres 
forældre.”

Styrket samarbejde
mellem børnehave og skole
Ann Madsen er i Stavtrups børnehaver på skift 3-4 
dage om ugen hen over foråret. Hun er meget opmærksom 
på at lære det enkelte barn bedst muligt at kende, så hun 
ved, hvordan det opbygger relationer, klarer forskellige skift 
og fungerer socialt i forskellige sammenhænge. Det giver 
børnene et forspring, at der er en voksen, der kender deres 
væremåder og udfordringer, når de starter i skole.

Børnehaveklasseleder Meriam Schneider Sørensen fra 
Højvangskolen sidder i 0. klasses klasselokale og kigger ud 
på Skole-Ann i gården, der lystigt snakker med børnene. Hun 
kan kun finde positive ting at sige om Skole-Ann:

”Skole-Ann har skabt et tættere samarbejde med Stavtrups 
børnehaver. Hun gør os voksne klogere på, hvordan vi bedst 
handler over for det enkelte barn, og hun kender til lege, san-

ge og bogserier fra børnehaven, som vi fortsætter med i 
skolen for at gøre børnene trygge.”

Meriam Schneider Sørensen har under-
vist på Højvangskolen i 20 år, og hun 

kan mærke et styrket samarbejde 
med børnehaven, efter ’Sko-
le-Ann’ kom til for 15 år siden. 

Forældre værdsætter
Skole-Ann
Ann Madsen rusker en grinen-
de 6-årig piges hår og smiler 

bredt. 

”Jeg har fået positiv respons fra 
forældrene til de skønne børn. Jeg 

sidder med ved skolestartsmødet og 
fortæller om min rolle, og taler ofte i tele-

fon med forældre til børn fra dagtilbud uden 
for Stavtrup, som vil gøre mig opmærksom bar-

nets udfordringer, eller som er nervøse for, om deres barn er 
skoleparat,” siger hun. 

Og netop den gengældte interesse fra børn, forældre, skole 
og pædagoger gør Ann Madsens job meningsfuldt for hende 
og dejligt at stå op til hver morgen.  

Ann Madsen er pædagog for de ældste børnehavebørn i Stavtrup et 
halvt år, for så at følge dem ind på Højvangskolen og være hos dem der 
det næste halve år. Hun er en tryghedsperson for børnene i den svære 
overgang fra børnehave til skole.
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”Det er faktisk lidt surrealistisk at blive 
valgt. For så går det for alvor op for én, 
hvor mange tusind mennesker, jeg er blevet 
repræsentant for. Det er et ret stort ansvar! 
Men jeg glæder mig”, siger 16-årige Alberthe 
Anna Jarvig, der i begyndelsen af november 
efter kampvalg blev Aarhus Kommunes nye 
børne- og ungeborgmester.  

Alberthe Anna Jarvig er vokset op i Skæring, 
hvor hun stadig bor og arbejder i mester-
lære som salgsassistent i et supermarked i 
Egå. Og netop perspektivet fra udkanten af 
kommunen er en af de ting, hun vil bringe i 
spil i sit nye politiske virke på vegne af børn 
og unge fra såvel Malling, som Viby, som 
Harlev, som Skødstrup, Tilst og midtbyen, 
med videre. 

”Aarhus er især kendt for at være Danmarks 
yngste by, fordi her bor rigtig mange stude-
rende. Men vi er jo også en hel del i kom-

munen, der er yngre endnu, og vi bor ikke 
alle sammen i centrum af byen. Jeg kunne 
godt tænke mig, hvis vi fik nogle flere ste-
der rundt omkring i kommunen, hvor unge 
mødes på tværs af bydelene hos hinanden 
og får indblik i andres liv og hverdag. Steder 
at få nye venner”, siger Alberthe Anna Jarvig.

Selvom den nye børne- og ungeborgmester 
kun har været på posten i få uger, har hun 
allerede mødt og talt med mange forskellige 
mennesker i alle aldre, som gerne både vil 
give hende deres holdning eller høre hen-
des og Børne- og Ungebyrådets holdning 
til dette og hint. Og det dér med input og 
dialog er også noget, Alberthe Anna Jarvig 
glæder sig over:

”Jeg har tit oplevet, at voksne, også lokal-
politikere, slet ikke har tænkt over enten de 
problemstillinger eller perspektiver, som 
kommunens yngste borgere kommer med 

via for eksempel Børne- og Ungebyrådet”, 
konstaterer hun. 

Den nye børne- og ungeborgmester sad 
også i Børne- og Ungebyrådet forrige sko-
leår som henholdsvis menigt medlem og 
før det som suppleant. Derudover har hun 
været en del af Senatet Nord, der er en af 
de i alt fire baggrundsgrupper i kommunen, 
hvis medlemmer fungerer som politisk 
bagland for byrødderne. Her har hun været 
med til at sætte flere emner på den poliske 
dagsorden, som siden er blevet til egentlige 
beslutninger i det voksne byråd. 

”Det er ret fedt at have mulighed for at gøre 
en forskel politisk – og at se, at det faktisk 
bliver til virkelighed. Vi skal være glade for 
at bo i en kommune, hvor børn og unge bli-
ver hørt på denne her måde”, fastslår hun. 

Ny børne- og ungeborgmester 
glæder sig til ansvaret
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4 DIGITAL POST

Borgerservice
ruster elever til digital post
Kragelundskolen havde i uge 47 besøg fra Borgerservice, som vej-
ledte skolens 9. klasser i brugen af digital post fra 15-årsalderen. 
Håbet er at komme ud på flere skoler.

”Husk, Borger.dk - det er der, I bliver klog’,” siger Borgerser-
vice-medarbejder på Dokk1 Jytte Jørgensen med et glimt i øjet til 
9.b på Kragelundskolen. 

”Kender I Borger.dk?” spørger hendes kollega Inger Danielsen, 
som står foran tavlen. Eleverne ryster på hovedet. Hun præsente-
rer hjemmesiden for dem og fortæller, at den er god at kende, når 
eleverne får digital post.

Skolen har besøg fra Borgerservice, fordi unge mellem 15 og 18 
år generelt er dårlige til at få tjekket digital post og have styr på 
NemID, fortæller Inger Danielsen og henviser til tal fra Digitalise-
ringsstyringen. Indtil videre har de besøgt to folkeskoler, og hun 
håber på gennem et samarbejde med Børn og Unge at kunne 
komme til at vejlede alle skoler i Aarhus. 

15 år betyder mere ansvar
Inger Danielsen holder oplæg for eleverne om, hvordan de ken-
der forskel på det ’offentlige’ og det ’private’, hvad CPR-nummer, 
digital post og NemID bruges til, og at 15 år betyder øget ansvar. 

Digital post udbydes netop fra 15-årsalderen grundet andre lov-
givninger såsom den kriminelle lavalder og muligheden for selv 
at skifte læge i den alder, forklarer Inger Danielsen også. 

På elevrækkerne sidder Marie og Valdemar, som begge er 15 år. 

”Digital post og NemID er helt nyt for os og stadig ret forvirren-
de, så det er godt at blive sat ind i det,” siger Valdemar. 

”Ja, det er også rart at vide, at vi altid bare kan besøge Borgerser-
vice på Dokk1 og stille spørgsmål,” supplerer Marie. 

Quiz engagerer eleverne
Mens oplægget står på, er eleverne lydhøre og deltagende. De 
rækker ofte hånden i vejret med uddybende spørgsmål. Især da 
Inger Danielsen starter en quiz, kommer eleverne på banen.  

”Kan tandlægen indkalde borgere via Borger.dk” og ”Kan man 
blive fritaget fra digital post”, lyder det blandt andet fra den unge 
quizmand på skærmen, mens 9.b gætter løs med svar: Sandt/
falsk.

Valdemar fra 9.b finder quizzen sjov og brugbar.

”Quizzen er lidt svær, men god, fordi man lige får opsummeret 
det rigtige svar på det, man er i tvivl om,” siger han.

Ved quizzens afslutning takker Inger og Jytte af, og hele klassen 
klapper. 

Vil I også have besøg?
Kontakt: Lisbet Kolding, Borgerservice@aarhus.dk



Ny sektionsleder til Plan og Plads
Pia Jensen er ansat som sektionsleder i Pladsanvisningen, der er den af Planlægning og Pladsanvisning i 
Børn og Unge. 

Pia kommer fra en stilling som konstitueret leder af Plads og har tidligere været ansat som gruppeleder og 
teamkoordinator samme sted. Hun har desuden en række ledelsesdiplomer. 

Ny pædagogisk leder i Skødstrup Dagtilbud 
Tobias Daugaard starter 1. januar 2020 som pædagogisk leder i Børnehuset Myrhøjen, der er en del af 
Skødstrup Dagtilbud. 

Tobias kommer fra en stilling som pædagog i Gl. Brabrand-Sødalen Dagtilbud. Han er uddannet pædagog 
ved VIA University College og har desuden taget to DOL-moduler. 

NYT OM NAVNE
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Ny workshop

Hvad efterspørger fremtiden? Workshop om STEAM
3 timers temamøde for uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, frivillige organisationer, 
skoler, dagtilbud, klubber og det politiske liv – både de voksnes byråd og børnenes og 
de unges.

4. februar 21. januar

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 18
1 dags grundlæggende kursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere. Du får en 
forståelse for principperne i eDoc sammenholdt med den proces og strategi, der er 
besluttet for anvendelsen i Børn og Unges decentrale enheder. 

28. januar 14. januar

Nyt hold

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 21
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på 
opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obliga-
toriske 2 dage, man som nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år.

18. februar 4. februar

https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70006
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=43374
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=25742
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For første gang i flere år er sygefraværet steget en smu-
le – nemlig med 0,42 dage til 13,29 dages fravær om året 
i gennemsnit for alle medarbejdere på fuld tid. Så hvad vil 
MED-organisationen anbefale Børn og Unge at prioritere i 
sin opfølgning?

Hoved MEDudvalget i Børn og Unge er i gang med at afdæk-
ke hvor udvalget vil pege på at der følges op på udviklingen i 
sygefravær blandt medarbejderne i skoler, dagtilbud, fritid og 
fælles funktioner, efter at den seneste rapport om sygefravær 
er udkommet. I arbejdet er udvalgets medlemmer nysgerrige 
på, om der kan afdækkes årsager til både fald og stigning i 
sygefravær, men også:

• Den eventuelle kobling til vold, trusler og chikane samt 
social kapital?

• Hvad der karakteriserer institutioner med højt og lavt 
fravær – og evt. mønstre på tværs?

• Livsfasernes betydning for sygefravær?
• Betydningen af at arbejde i udsatte boligområder?
• Sammenhængen mellem skoler med special- og modta-

gelsesklasser og sygefravær?

”Nu skal vi lære tallene at kende og give vores anbefalinger 
til Børn og Unges opfølgning. Vores tilgang er at alle medar-
bejdere skal opleve attraktive arbejdspladser, hvor der tages 
hånd om det gode arbejdsmiljø, sådan at vi kan yde vores 
bedste for børnene og de unge,” siger medlem af HMU’s 
sygefraværsgruppe Helle Elmstrøm Jensen, der er fælles 
arbejdsmiljørepræsentant.

Læs om resultaterne i sygefraværsrappporten og arbejdet 
med opfølgning, på AarhusIntra under Nyheder

Find navnene på udvalgets medlemmer (link)

Find mere inspiration: En kur mod sygefravær (link)

Sygefravær: 
HMU giver anbefalinger til Børn og Unges op-
følgning på seneste rapport

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/21916
https://vpt.dk/projekt/en-kur-mod-sygefravaer
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Rundhøj og Rosenhøj er to tidligere udsatte områder, hvor 
der har været rivalisering og uro mellem to yderdele. Derfor 
har en indsats fra Gadeplan i Børn og Unge fået unge drenge 
i områderne til at møde hinanden, så der skabes grobund for 
positive relationer.

En af indsatserne er en tur til København for 14 drenge under 
18 år på tværs af områderne, hvor de skulle opleve noget, de 
ikke var vant til: Et finere restaurantbesøg, en tur på Glypto-
teket og ind og høre rapperen Dr. Dres musik fortolket som 
klassisk musik. 

”Drengene skulle se, at der var et alternativ til de kriminelle 
i områderne. Samtidig skulle de fordomme, de har overfor 
hinanden, også nedbrydes, for de er med til at skabe konflik-
ter. De skulle lære at være ansvarlige og være glade for det 
samfund, de er en del af og med i,” forklarer Mark Beck, der er 
opsøgende medarbejder i Gadeplan i Børn og Unge.

Og det er fordomme, der er med til at få konflikter til at bryde 
hurtigere frem. Derfor skulle de unge lære hinanden at kende:

”Der har været en form for bydelsnationalisme mellem de 
unge på grund af den historik, der har været med rivalisering 
mellem områderne. Men jo bedre man kender hinanden, jo 
sværere er det at blive uvenner,” fortæller Mark Beck. 

Eftertanker til de unge
En del af turen var derfor også at få drengene ud fra lokalom-
rådet. De skulle opleve en anden verden, hvor de ville få nye 
regelsæt og mønstre, de kunne tage med hjem, og samtidig 
skulle de fjerne fordommene om hinanden. 

” De lærte, at verden er mere end det lokale. På turen har de 
fået en større viden om det danske samfund, og de har lært 
at aflæse sociale koder, mens de hviler mere i sig selv. Vi talte 
med dem på tomandshånd om, at de skal lære, at man godt 
kan være sig selv og vise andre følelser end de hårde, der nor-
malt er i deres venskaber,” siger Mark Beck. 

Derfor har en del af turen og arbejdet op til også været at byg-
ge relationer til de unge, så de ville være med i samtalerne, og 
havde mulighed for at blive inddraget i alle dele af turen. 

”Jo bedre man kender hinanden, 
jo sværere er det at blive uvenner”

Læs videre på næste side...
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Det kræver en indsats
De unge skulle selv gøre en indsats for at komme med på 
turen. De har vist, at de kunne møde til aftalte tider, komme i 
skole og holde sig væk fra kriminalitet som hashsalg og mis-
brug. Og det har tre rollemodeller i lokalområderne hjulpet 
dem med. 

”Vores rollemodeller er stabile, faglige og rummelige. De har 
en god kontakt til de unge, og skal vise dem andre veje. Rol-
lemodellerne er i gang med en uddannelse, og det viser de 
unge, at det kan betale sig at tage et medansvar for sig selv og 
for lokalområdet,” fortæller Mark Beck. 

Det endte også med, at der var en af de unge, der ikke kom 
med på turen, han overholdt ikke de aftaler, der var indgået: 
”Det var svært at fortælle ham, at han ikke kom med på turen. 
Men v hvis han kunne opføre sig sådan, hvordan kan vi så 
vide, at han ikke ville gøre det på turen? Hvis de unge ikke 
kunne overholde aftalerne, så ville turen ikke blive den succes, 
vi og de unge havde kæmpet for,” forklarer Mark Beck.

Oplevelser med succes
Turen var en succes for alle parter, og noget af det, der var 
med til at vise de unges udvikling var, da de var ude at spise 
sammen. Inden da havde drengene gjort sig umage. De hav-
de sørget for at tage skjorter på og få tøjet til at sidde pænt, så 
de også selv var med til at gøre restaurantbesøget til en god 
oplevelse. 

”Da vi trådte ind i restauranten, vendte de andre gæster sig 
om; det var som om de tænkte ”fuck, en folk arabere og so-
maliere”. Og de unge sad pænt og alle opførte sig stille og 
roligt, som vi havde aftalt, de var meget opmærksomme på, 
hvad de signalerede med deres opførsel og påklædning,” for-
tæller Mark Beck. 

De unge drenge fik sig en kulturel oplevelsestur, hvor de lærte 
en masse, som de ellers ikke ville. Det var kun på grund af at 
nogen ville tage chancen med dem, at drengene oplevede en 
masse nyt, fik nedbrudt fordommene og skabt en succes – 
sammen.  

Vi kan, hvis vi 
gider det
17-årige Mohammed ”Hamoudi” Al- Soufi fra Rundhøj var med 
på turen til København, og det har givet ham et håb om, at 
unge fra Rosenhøj og Rundhøj kan komme ud af den stereotype 
måde, der bliver set på dem. 

”Folk har en stereotyp om os, fordi vi er fra et tidligere udsat 
område: Vi er ballademagere, og det syn på os har ikke ændret 
sig,” fortæller Hamoudi ivrigt.

Og det er noget, der skal ændres. For ham skal og er der ikke 
forskel på, om man hedder Muhammed eller Peter. Det handler 
om at give ham og andre håb til at bryde ud af stereotypen og 
vise andre, at tingene har ændret sig. 

”Vi har ikke en ide om, hvad der sker i fremtiden. Så vi må tage 
konsekvenserne af det, vi gør og gro af det, for man lærer noget, 
lige meget hvad. Man skal tage chancen; men også være mo-
den nok til at vide, hvornår man skal vente,” forklarer Hamoudi.

Her har turen til København været med til at vise ham og de 
andre, at der er håb forude:

”Med turen har vi fået et håb om, at man kan blive det, man vil. 
Det hænger sammen med, at der er nogen, der vil kæmpe for, 
at vi fik en god tur til København. Det gør os glade og giver os 
et håb, når der er nogen, der tror på os,” siger Hamoudi.

Modenhed giver fællesskab
Turen har også givet er et fællesskab på tværs af de Rundhøj og 
Rosenhøj. Det er opstået ved, at de medarbejdere, der var med, 
har vurderet, at alle de unge var modne nok til at deltage.

”Vi unge havde ambitionen om at gøre det godt, og at de kunne 
stole på os. Turen kunne ikke have foregået for to år siden, for 
der var vi ikke modne nok til at deltage. Vi ville have opført os 
som børn,” forklarer Hamoudi.

Nu er han kommet med i et andet fællesskab, som turen har 
givet mulighed for. Hele forløbet op til har vist, at når man ar-
bejder og kæmper for noget, så får man noget ud af det, hvis 
man har ambitionerne til det. 

”Vi har fået et tættere kendskab og bånd på tværs. Vi var sam-
men i en by, der var fremmed for os, og når vi står sammen 
som gruppe, gør det byen mindre fremmed, for vi har hinan-
den,” fortæller Hamoudi. 

Efter han er kommet hjem, har han bevaret venskabet og kon-
takten med den andre, han var sammen med:

”Turen har gjort, at vi har et bedre kendskab og bånd til hinan-
den, og vi hænger også ud sammen nu. Jeg går også på gymna-
sium med nogle af dem, og det har givet mig flere venner.”


