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Tal om det:

Workshop bryder
tabu i 5. klasse
”Når jeg som barn tog i dørhåndtaget til mit hjem, havde jeg en klump i maven og antennerne ude, for jeg vidste
aldrig, hvad der ventede på den anden side,” fortæller 19-årige Sebastian Juul til eleverne fra 5. klasse på en skole i
Aarhus. Det er tirsdag midt i november, og matematiktimen er skiftet ud med besøg fra workshoppen ”Tal om det”.
Læs videre på næste side...
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PROJEKT BRUS

Eleverne lytter opmærksomt, mens Sebastian fortæller om en
episode som 11-årig, hvor hans mor netop havde født, og han
ville have faren med på hospitalet. Faren havde drukket og
gav Sebastian skylden. Han råbte og blev voldelig, og Sebastian måtte tage på hospitalet uden sin far.
En lidt trist stemning breder sig i 5.klasse.

En at spejle sig i
Sebastian Juul er ikke bange for åbent og ærligt at fortælle
eleverne sin livshistorie. En fortælling om at vokse op med en
far med et alt for stort alkoholforbrug og om en dreng med
et alt for stort ansvar for sine brødre. At fortælle sin historie
er vejen til en højere grad af almengørelse og tabubrydning
af alkoholmisbrug i familier, mener han. Håbet er, at elever i
klassen med samme erfaringer kan føle sig mindre alene og
har en at spejle sig i.
Mens Sebastian holder oplæg, har han også antennerne ude:
”Der er ofte elever, der under workshoppen viser tegn på, at
noget er træls derhjemme. Nogle af dem har måske selv en
forælder, der drikker, mens andre kan relatere til små elementer fra deres eget liv.”
Klassens matematiklærer Thomas lytter med fra sidelinjen.
”Workshoppen er rigtig god, fordi der kan sidde elever med
ondt i maven og nikke genkendende til problemerne. Jeg kan
mærke, at eleverne er deltagende og engagerede,” siger han.

Sådan inddrages forældrene
i workshoppen

”Tal om det”
Forældre modtager brev med beskrivelse af
workshoppen, som skolen sender ud via Aula
før og efter workshoppen. Heri indgår links til
hjælpesider til forældre.
Hovedformålet med brevene er information og
tabubrydning mellem børn og voksne.
Projekt BRUS har ikke modtaget nogen negative reaktioner fra forældre. Tværtimod har
forældre fortalt, at de har talt videre om svære
emner derhjemme efter workshoppen.

Snak om problemerne
Efter Sebastians fortælling er der stille, og stemningen er lidt
trykket. Så begynder eleverne at række armen i vejret.
”Hvor gammel er din far og lillebror?”, ”Hvor længe har han
drukket?”, ”Ser du stadig din far?” lyder det fra elevrækkerne,
og Sebastian Juul svarer på spørgsmålene.
Projektleder Ane Landgren Vinther fra Projekt BRUS overtager
pladsen foran tavlen og fortæller eleverne, at mange børn lever
med forældre, der drikker for meget eller på andre måder har
det svært. Mange børn kender problemet, selvom de fleste
tror, at de er helt alene.
Inden Sebastian Juuls beretning har hun brugt morgenen på
at tale med eleverne om, hvad følelser er for en størrelse, og
hvordan de mærker dem. Hun har belyst problemer med alkohol i familien, men også bredt det ud til at handle om emner, flere elever kan relatere til, såsom skænderier, skilsmisse
og psykisk sygdom. Skolens sundhedsplejerske har også
deltaget og fortalt, hvordan eleverne kan komme i kontakt
med hende, hvis de gerne vil tale om noget, der er svært.

Navnelister på kort
Projektlederen deler en telefonliste med kontaktinfo over
steder, børn kan søge råd og vejledning, for eksempel Aarhus-Chatten, Projekt BRUS og Børnetelefonen. På bagsiden
af kortet er der tomme linjer, som eleverne selv skal skrive
på.

misforståelser venskab SKILSMISSE

Tal

rusmidler rygning
SYGDOM Robusthed
Sundhed kammeratskab mobning
værdier Overvægt
SKOLE
rygning
mobning MISTRIVSEL
sygdom grænser ROBUSTHED
mobning
mistrivsel
sygdom
ALKOHOL

om

det
mobning

trivsel
VÆRDIER
kammeratskab alkohol skole
RUSMIDLER grænser TAL OM DET

Læs videre på næste side...
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”Uanset hvilke problemer man kan have
derhjemme, kan man søge hjælp og snakke
med andre, hvis man bliver bange, utryg og
bekymret.”
Ane Landgren Vinther beder eleverne om at
skrive på de tomme linjer, hvem de kender,
de kan snakke med. De skriver forskellige
personer, blandt andet:

Fakta

Investeringer i sundhed
Byrådet har iværksat en pallette af sundhedsindsatser på folkeskolerne,
der skal forbedre børn og unges fysiske og mentale sundhed fra skoleåret 2019/2020:

Alkoholproblemer i familier
Ud over Projekt BRUS’ workshop ”Tal om det” i alle 5. klasser, af holder
skolesundhedsplejersken trivselssamtaler med alle 3. klasser.

Mormor

Unge og alkohol

Søster

I alle 8. klasser af holdes workshoppen ”Unge og Alkohol – en dialog
i øjenhøjde” om festkultur og flertalsmisforståelser. Hensigten er at
udskyde debutalderen og nedsætte unges alkoholforbrug.

Anders fra klubben
Sebastian Juul fortæller, at han i andre klasser
har oplevet at sætte sig på hug foran en elev
for at hjælpe med at udfylde kortet, hvor eleven så har hvisket: ”Jeg har det ligesom dig
derhjemme.”
”Selvom det er hårdt at høre, gør det mig
også glad, at vi kan gøre en forskel for nogle
børn,” siger Sebastian Juul.

I udskolingen opkvalificeres lærerne til at kunne gennemføre forældremøder med fokus på rusmidler.

Rygning
Kræftens Bekæmpelses ”X:IT”-indsats har til hensigt at forebygge unges
rygning og omfatter otte skoler i skoleåret 2019/2020 stigende til 20
skoler i skoleåret 2020/2021. Indsatsen er målrettet 7., 8. og 9. klasse.

Overvægt
Overvægtsindsatsen for skolebørn i Aarhus udvides fra kun at omfatte
svært overvægtige børn i indskolingen (med BMI>30) til at omfatte
overvægtige børn op til 6. klasse (med BMI>27). Udvidelsen gælder
pilotprojekter i distrikt Vest og Syd, så det er muligt at sammenligne
indsatsens effekt med den eksisterende overvægtsindsats.

AULA
Har du installeret SoloID appen?
Vi arbejder dagligt med følsomme og fortrolige data, og det stiller krav til dit login
til Aula. Derfor skal medarbejdere i UngiAarhus og på skolerne installere SoloID
appen. Den skal du bruge til at logge på Aula i stedet for det nuværende login.
Når du bruger appen, må du også logge på www.aula.dk fra din private mobil eller
tablet. Du må fortsat ikke anvende Aula appen for medarbejdere på privat it-udstyr.

Følg vejledningen
Det er nemt at bruge SoloID appen. Du skal dog holde tungen lige i munden, når
du installerer appen, så følg vejledningen trin for trin. Det tager ca. 5-10 min.
UngiAarhus og skolerne i øst, nord og syd har taget SoloID i brug, mens de øvrige
skoler tager SoloID i brug lige efter nytår. På sigt vil du også skulle bruge SoloID til
at logge på til andre systemer, som kræver et sikkert login.

Et sikkert login kræver to faktorer
• dit brugernavn og din adgangskode
• SoloID appen, som du installerer på en
telefon eller en tablet, som du ikke deler
med nogen 
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Fakta:
Karrieretoget udbydes af ungdomsskolen i UngiAarhus og er for unge
under 18 år, der har afbrudt en gymnasial uddannelse, og som gerne vil
tilbage på det spor. Der undervises
i dansk, matematik, engelsk og
samfundsfag. Der er ikke karakterer
og eksamen i Karrieretoget. I dag er
alle 11 elever på det seneste hold i
Karrieretoget i gang med en gymnasial uddannelse.
Du får kontakt til Karrieretoget via
UngiAarhus SYDVESTs ungdomsskolekoordinator Michael Dam
(telefon: 21466678, mail: mird@
aarhus.dk) eller via Ungdommens
Uddannelsesvejledning.

Pernille fik igen
motivation til at gå i skole
I ungdomsskolens Karrieretoget lærte
Pernille Nguyen, hvor meget det sociale
liv i en klasse betyder for motivationen
og glæden ved at gå på en ungdomsuddannelse.
Pernille Nguyen husker tydeligt sin første
skoledag i Karrieretoget, der er en del af
ungdomsskolen i UngiAarhus, og som
holder til i et lokale på Søndervangskolen i
Viby J.
”Jeg blev taget rigtig godt imod. Både lærerne og de andre elever snakkede med
mig, og alle virkede meget interesserede i at
vide, hvem jeg var. Jeg følte mig hurtigt tryg
– måske fordi vi alle sammen var i samme
situation,” lyder hendes refleksionen.
Forinden havde den nu 18-årige Pernille
Nguyen, som bor i det nordvestlige Aarhus
med sine forældre, brugt et halvt års tid på

forgæves at søge job. Den ufrivillige lediggang skyldtes, at hun efter nogle måneder
på gymnasiet valgte at stoppe her:
”Jeg syntes, der var mange grupperinger i
min klasse, og det førte ofte til konflikter og
diskussioner. Jeg gad ikke den ballade, så
jeg begyndte at blive væk fra skole. Det førte
til for meget fravær, og til sidst fik jeg valget
imellem at fortsætte og deltage i undervisningen eller droppe ud. Så jeg valgte det
sidste,” siger hun.
Pernille Nguyen var med i Karrieretoget i de
sidste tre måneder af skoleåret, men selvom
hun kom sent i gang, har hun fået rigtig
meget ud af forløbet:
”Jeg begyndte at føle mig meget bedre
tilpas. Jeg blev gladere i det hele taget, og
jeg havde lyst til at stå op om morgenen og
komme af sted. Det blev sjovt at gå i skole,

og det gik op for mig, at det sociale i en
klasse er meget vigtigt for at have en god
skolegang. Du lærer meget mere, når du
også har det godt med dine klassekammerater,” fastslår Pernille Nguyen.
I dag er Pernille Nguyen tilbage på det gymnasiale spor, nemlig som HF-studerende på
Aarhus Akademi, hvorfra hun ser tilbage på
tiden i Karrieretoget som en vigtig periode
af hendes liv:
”Det blev ikke bare sådan en mellemstation.
Det blev en proces i sig selv at gå der, hvor
jeg blev bygget op igen, og hvor jeg kom til
at tro mere på mig selv. Der er også nogle
af dem fra Karrieretoget, som er fortsat på
HF som mig, og det har været rigtig rart at
kende nogen i forvejen, da jeg begyndte på
Aarhus Akademi. Jeg snakker stadig med
flere af dem, jeg lærte at kende i Karrieretoget.”
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Arbejdsmiljøkonference 2020
Arbejder I på at også jeres arbejdsplads har plads til alle? Arbejder I på at arbejdsmiljø er en integreret og naturlig
del af hverdagen hos jer? Tilmeld jer arbejdsmiljøkonferencen 23. januar 2020
Tid:

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 8.30-15.15

Sted:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Thomas Jensens Allé

Via:

Kursusportalen (Link)

Få viden, værktøjer og praksiseksempler på konstruktivt samarbejde med forældre/borgere, forebyggelsen af vold,
chikane og trusler – og samarbejdet med frivillige borgere. Og bliv skarp på arbejdsmiljøgruppens ansvar og opgaver.
Konferencen er for alle arbejdsmiljøgrupper, MED-udvalg, HMU og HAU.

Kl. 8-8.20

Tjek ind og morgenmad

Kl. 8.30-9.20

Velkomst og talks
Martin Østergaard Christensen, direktør i Børn og Unge introducerer arbejdet med frivillighed.
Erik Kaastrup-Hansen,direktør i Sociale forhold og Beskæftigelse, rammesætter udfordringerne med
vold og trusler.
Workshops og Inspirationsbasar med mini-workshops:
Kl. 9.30-10.20 – Runde 1
Kl. 10.30-11.20 – Runde 2
Kl. 12.20-13.10 – Runde 3
Kl. 13.20-14.10 – Runde 4

Kl. 14.20-15.15:

Peter Lund Madsen slutter af

Workshops om vold, trusler
og chikane:
• Enneagrammet - Kend din borger,
din kollega og dig selv: Enneagrammer kan forebygge vold og trusler.
V: Mette Dalum, Center for Økonomi og Personale, MKB
• Forebyggelse af vold, trusler og chikane i et borger- og samfundsperspektiv: Paneldebat med politikere,
faglige org. samt ledere og medarbejdere fra dagtilbud og botilbud.
V. Tina Thomsen og Per Jensen, HR
og Org., Borgmesterens Afdeling
• Styrket borgerkontakt: Borger-/
forældrekommunikation, der forebygger vold og trusler. V. Hans Chr.
Viemose

Workshops om frivillighed:
• Arbejdsmiljøgruppens rolle for et
godt samarbejde med frivillige:
Basale regler og rammer og værksted for arbejdsmiljøgruppen til
at beskrive egne opgaver ud fra
en ”arbejdsmiljø-pixi”. V. Anders
Probst-Jensen, Strategi og Ledelse,
Børn og Unge
• Innovation og samskabelse sker i
et trygt arbejdsmiljø: Vi kan frisætte
store potentialer når vi forstår hinandens perspektiver. Opdag potentialerne med Michael Nørager,
Aarhus Universitet.

Inspirationsbasar med
mini-workshops:
MANGE spændende miniworkshops:
Programmet er under udvikling, men
oplev for eksempel:
Gode samarbejdsaftaler / Bo trygt
som tilgang til borgersamarbejde /
Foreningers samarbejde med skoler /
Frivilligkonsulenterne i Aarhus Kommune / Konceptet for Low Arousal /
Konfliktmægling /Natur og borgerdrevne projekter i lokalområder / Berig hinanden som 0-100 års samarbejdet i Hjortshøj / Røde Kors-guiderne
på Skejby.. … og meget andet godt
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal
Nyhed

Nye temamøder
om Stærkere
Læringsfællesskaber for
medarbejdere og
ledere i Børn og
Unge

Kursus

Startdato

Tilmelding

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og anvendelse og indsamling
af data i FU (Link)
En øget viden om det brede databegreb og videndeling om, hvordan man kan arbejde
med de otte FU principper og de særlige FU-indsatsområder i Ung i Aarhus. Hvordan
kan vi arbejde med data i forhold til udvikling og handlinger i den lokale OUP? Arrangementet vil være en blanding af oplæg, praksiseksempler og dialog på tværs, hvor vi kan
inspirere hinanden i vores videre arbejde.

14. januar 2020

7. januar 2020

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber i DAGPLEJEN II (Link)
Inspiration og erfaringsudveksling fra de første måneders øvebane.
Kort oplæg om vejen hen til den reflekterende dialog. Det gode spørgsmål/læringsfokus,
tegn på progression og indsamling af data.
Nogle pointer fra Frode Boye Andersens oplæg på lederseminaret tænkt ind i dagplejeafdelingens kontekst. Vi tager fat på ’det løst tilkoblede’ og ’blikket på det der leder
forvejen’.

5. februar 2020

29. januar 2020

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og organisering, tilrettelæggelse
og afvikling af det Gode Møde i DAGTILBUD (Link)
Hvordan kan vi sammen kvalificere vores møder? Gennem viden og praksiseksempler
gives aktiv indsigt i arbejdet med dagsordener, roller og positioner.

19. februar 2020

12. februar 2020

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og PLC (vejlederkultur) i SKOLER
(Link)
Hvordan kan vejledernes kompetencer være med til at understøtte en lærende samarbejdskultur? Gennem viden og praksiseksempler gives et indblik i vejledernes rolle og
opgaver i de lærende samtaler, samt hvordan ledelsen kan organisere og understøtte
udviklingen af skolens vejlederpraksis.

19. marts 2020

12. marts 2020

2. april 2020

26. marts 2020

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og anvendelse af observation
til at kvalificere praksis i SKOLER (Link)
Vi foretager kontinuerligt observationer i praksis. Nogle foretages ubevidst, mens
andre fastholdes mere bevidst. Men hvordan kan vi anvende observationer på en
måde, som medvirker til øget viden og nye handlemuligheder i praksis?

NYT OM NAVNE
Ildsjæl fejrer 40-års jubilæum
Jimmy Pedersen, pædagogisk leder i Kærgården i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, fejrer 6. januar 40 års ansættelse i Aarhus Kommune. Det foregår i Kærgården fra klokken 14:30–17:30, hvor alle, der har eller har haft
samarbejde med Jimmy gennem årene, er velkomne.
Vejen til det pædagogiske arbejde gik ikke den slagne vej for Jimmy. Han var først omkring en uddannelse
som typograf, arbejde på flydedokken og befalingsmand i hæren, inden han på idrætshøjskole fik øje for det
værdifulde i at arbejde med mennesker. Herefter blev det til 40 år i Børn og Unge – afbrudt af en pædagoguddannelse og to år som brolægger, da der med Jimmys egne ord ”gik for meget hønsegård i pædagogfaget”.
”Jimmy har gjort en meget stor forskel for mange børn og unge. Han har hjerte for alle børn og sætter altid
børnene først. Han har et motto: ”Intet er umuligt for den, der bære viljen” – og det gør han. Han har gang på
gang på taget sig opgaver – stået for fusion af afdelinger, inkluderet dagplejen i dagtilbuddet og mange andre
opgaver. Jimmy har også helt fysisk sat sig spor. Et af resultaterne er en af byens største dæksamlinger, som
på Kærgårdens legeplads gør gavn som faldeunderlag, cykelbaneafskærmning, krukker til blomster og andre
fantasifulde anvendelser. Så trods 40 år i faget har Jimmy stadig fuld fart på og brænder stadig for faget og
ikke mindst for børnene,” siger Birgitte Rasmussen, dagtilbudsleder i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud.
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Social Kapital:

Tak for
alle jeres
svar
Formandskabet i HMU kvitterer
for høj deltagelse i årets Social
Kapital-måling

Årets måling af den sociale kapital på Børn og Unges arbejdspladser er slut, og den 5. december kunne alle arbejdsmiljøgrupper trække en rapport i LIS.
Næsten 9 ud af 10 ansatte har svaret på undersøgelsen. Det
svarer til 88 procent, og det vil vi gerne takke jer for.
Og hvad viser målingen så?
Helt overordnet glæder vi os over, at der overordnet set er fremgang på alle fire dimensioner på medarbejdersiden – særligt når
vi tænker på de væsentlige organisatoriske forandringer, der har
præget året. Det er en stor cadeau til arbejdspladserne, og det
arbejde der ligger til grund for den indsats. Midt i organisationsændringerne er I lykkedes med at sætte trivslen og samarbejdet
på dagsordenen hos jer lokalt. Det er utroligt flot gået.
Men der er også udfordringer på den sociale kapital, blandt
andet hos lederne. Blandt flere ledergrupper har der været tilbagegang på flere dimensioner.

Vi håber, at I vil bruge social kapital-målingen som en temperaturmåling på jeres samarbejdskultur og trivsel netop nu - og
som en samling gode data. I kan gå nysgerrigt til dem og rette
jeres indsats mod jeres lokale styrker og de udfordringer, som
vi i fællesskab skal arbejde videre med.
I starten af det nye år kan arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg
tilmelde sig arbejdsseminarer med et særligt fokus på arbejdet
med samarbejdskultur, tillid og social kapital i personalegruppen, så I kan få inspiration til jeres eget arbejde.
Samtidig glæder vi os til i marts at få resultaterne af det seneste
års skræddersyede indsatser til arbejdspladser. Vi vil selvfølgelig
dele erfaringerne med jer i de lokale MED-udvalg.
Vi har et fælles ansvar for at lykkes - netop nu øver vi os alle
sammen, blandt andet gennem arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber – vi håber at også det kan inspirere og bidrage med gode erfaringer.

Forandringer betyder ændrede relationer, ændrede samarbejdsmønstre og ændrede opgaver, og det kan mærkes. Derfor vil
vi i HMU i den kommende tid have en særlig opmærksomhed
på de grupper af medarbejdere og ledere, der ligger lavt på den
sociale kapital.

God arbejdslyst og med ønsket om en god jul samt et godt
nytår til jer alle.

Sådan følger vi op
Allerede nu begynder arbejdet hos jer med drøftelse på personalemøder, i arbejdsmiljøgrupper og i de lokale MED-udvalg.

Martin Østergaard Christensen
Formand i Hoved MED udvalget

Marianne Gilbert		
Næstformand i Hoved MED udvalget
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Aarhusianske vuggestuer
får 107 millioner kroner til
flere medarbejdere
Børn, forældre og medarbejdere i 51 vuggestuer i Aarhus
Kommune kan se frem til en hverdag med flere pædagogiske medarbejdere omkring børnene.

Eleverne har
valgt navnet til
ny Aarhus-skole
Når Ellekærskolen og Tovshøjskolen bliver lagt
sammen næste sommer, kommer fusionsskolen
til at hedde Ellehøjskolen. Det har de to skolers
elever afgjort ved en afstemning. Og det er dem,
der bestemmer.
Hvad får man, når man mikser Ellekærskolen og
Tovshøjskolen? Så får man Ellehøjskolen.
Det bliver navnet på den nye fusionsskole, der fra
1. august 2020 samler eleverne fra Ellekærskolen
og Tovshøjskolen på Ellekærskolens matrikel.
Bag navngivningen står de to skolers elever og
elevråd. Alle klasser har sendt deres navneforslag
til elevrådene, hvorefter de to elevråd sammen
har udvalgt tre forslag - Ellehøj, Tovskær og Vesthøj – som eleverne nu har stemt om. Med 188
stemmer blev navnet Ellehøjskolen en klar vinder.
Der var 88 stemmer på Vesthøjskolen og 53 på
Tovskærskolen.
Den nye fusionsskole får 350 – 360 elever plus
specialklasser. Og om får år har skolen ikke bare
nyt navn men også helt nye rammer. Byrådet
har nemlig besluttet, at der skal bygges en ny
skole i Aarhus Vest. Den står efter planen klar i
2025/2026.

Socialministeriet har tildelt vuggestuerne i alt 107,4 millioner kroner over fire år. Pengene er øremærket til flere
pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbudsafdelinger med mange sårbare og udsatte børn.
”Det er en rigtig god nyhed, at vi får flere voksne omkring
de mest udsatte og sårbare børn i vuggestuer. Hverdagen er mere krævende, når vi taler om sårbare børn og
familier. Derfor er jeg glad for, at vi har fået penge til alle
de vuggestuer, vi har søgt om. Flere pædagogiske medarbejdere er lig med mere tid til det enkelte barn og til den
enkelte familie, hvilket vil give en mere helstøbt pædagogisk indsats i hverdagen. Det handler nærhed og tryghed,
muligheden for at følge eksempelvis en konflikt eller en
leg mellem to børn helt til dørs og til at følge op med
forældre og kolleger,” siger Thomas Medom, rådmand
for Børn og Unge.
På landsplan er puljen på i alt 760 millioner kroner, og
dermed har Aarhus Kommune med 107 millioner kroner
fået en syvendedel af de udbudte penge. Målgruppen
for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange
0-2-årige sårbare og udsatte børn. Det er daginstitutioner, hvor minimum 25 procent af de 0-2-årige børn i
institutionen eller enheden har forældre, der får mindst
80 procent økonomisk fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud.
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Kære alle i Børn og Unge
Tusind tak for jeres kæmpestore indsats i 2019. Et år, hvor vi
igen har skullet balancere forandringer op imod at fastholde og
udvikle en stabil, tryg og udbytterig hverdag for børn og familier i Aarhus. Vi er ikke i mål med at flytte os i en positiv retning.
Det kommer vi forhåbentlig aldrig.
Jeg synes, at Børn og Unge som organisation står stærkere
end for et år siden, hvor vi stod over for sparekrav og ny organisering. De fleste er efterhånden ved at vænne sig til de fem
nye distrikter, som også bygger nye samarbejdsbroer lokalt og
i de faglige netværk. Stærkere Læringsfællesskaber sætter også
aftryk på arbejdet, mens vi sammen med de faglige organisationer fastholder et skarpt blik på Børn og Unge som en god og
attraktiv arbejdsplads.
Blandt de lokale politiske pejlemærker er byrådets aftale om et
attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, hvor
vi allerede er i gang med at fusionere Ellekær- og Tovshøjskolen. Vi har også fået vedtaget strategien om en computer til
alle i folkeskolens 2. til 10. klasser, en handleplan for flere unge
i uddannelse og indsatser for blandt andet indeklima, seksualundervisning og ordblinde.
På tværs af alle områder er arbejdet med en ny model for
vores kvalitetsopfølgning godt i gang, vi har indgået en ny
Aarhus-aftale om arbejdstid for det pædagogiske personale
på skolerne – og vi har gang i tilsvarende forhandlinger i
dagtilbud. I dagtilbuddene har vi med det fælles pædagogi-

ske grundlag et stærkt afsæt i hverdagen. Derfor er jeg også
glad for, at vi så sent som i sidste uge kunne lande en fælles
alliance med BUPL, FOA og Via University College om i fællesskab netop af understøtte det.
På den nationale scene fik folkeskolen et løft på finansloven,
som faldt på plads for nylig. Og i sidste uge fik aarhusianske
vuggestuer med mange sårbare og udsatte børn tildelt 107
millioner kroner over fire år fra en national pulje - øremærket
pædagogisk personale.
Endelig vil jeg nævne, at 2019 blev et gennembrud for det, som
forældre, organisationer og politiske partier har kæmpet for:
Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Sjældent
har så mange forældre været på gaden i så mange byer, og
minimumsnormeringer er nu skrevet ind i finansloven. Jeg
havde gerne set mere, tidligere, men glæder mig også over de
skridt, som er nået.
Der er altså meget, som peger positivt fremad, og jeg ser med
stor energi og fortrøstning frem imod 2020. Energi, fordi vi
stadig har en vanvittig vigtig kerneopgave, som vi løfter bedst
i fællesskab: børns læring og trivsel i hverdagen. Og fortrøstning, fordi børn og familier i Aarhus Kommune netop møder
jer, medarbejdere og ledere. Tusind tak igen for jeres indsats,
kreativitet og engagement.
Jeg ønsker alle en glædelig jul.
Mange julehilsener
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

