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Læs videre på næste side...

Stærkere Lærings- 
fællesskaber i  
Bukarest S. 8

E-sport giver  
nye venner

Vi fejrer de unges læring
Det er ikke for sjov, når UngiAarhus NORD uddeler mere end 120 OCN-beviser til 99 unge, 
der har arbejdet hårdt for at få beviser for deres uformelle læring. Derfor fejrer UngiAarhus 
NORD dem med alt, hvad det indebærer. 
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Scenen var sat, og rådmand Thomas Medom var klar. Fest-
salen på Skæring Skole summede af aktivitet, og 99 spændte 
unge stod og ventede på at få deres OCN-beviser overrakt af 
rådmanden. Stille og roligt gik begivenheden i gang. 

Værdi i læring
”I dag skal vi fejre jer unge, og det har jeg glædet mig til. I har 
grund til at være glade for og stolte over jeres indsats, og jeg 
ved, at I har gjort jer umage. Man kan være dygtig på mange 
måder, og beviserne i dag dokumenterer, at mange former for 
læring, viden og erfaring tæller her i livet. I har gjort jer uma-
ge, og det skal vi hylde i dag,” sagde Thomas Medom i sin 
tale til de unge inden han overrakte beviserne til dem. 

Det er derfor UngiAarhus bruger OCN til at dokumentere det, 
de unge kan. 
 
”I UngiAarhus bruger vi OCN (Open College Network) til at 
give de unge bevis på den værdifulde læring, de får i fritiden, 
og som de vil kunne bruge i deres videre liv, enten til at søge 
job eller ind på en uddannelse,” fortæller Ove Petersen, der 
er Fritids- og Ungdomsskoleleder i UngiAarhus NORD. 

OCN er mange ting
Til fejringen var det muligt at opleve nogle af de lærings-
forløb, de unge havde været igennem. For eksempel har de 
lært om ansvar, pleje og vedholdenhed og ved at passe de to 
kaniner, der var med i et bur, og de har lært om hygiejne og 
husholdning gennem at bage den kage, der blev serveret til 
fejringen. 

”Vi har 99 unge, der har gennemført måske flere forløb. Det 
fejrer vi, for det har de unge fortjent. Det hele handler om 
læring, det er alle steder – hele tiden. Der er værdifuld læring 
i fritiden, hvor der kan sætte fokus på de ting, de unge selv 
kan og de ting, som de unge gerne vil udvikle sig indenfor,” 
forklarer Ove Petersen.

Det er ikke første gang, UngiAarhus NORD har overrakt 
mange OCN-beviser på en gang, og denne gang slog de 
Danmarksrekorden– en rekord de selv havde sat i 2019. Nu 
går arbejdet videre med at udvikle endnu flere OCN-forløb 
for unge, så de får mulighed for at bruge deres kompetencer 
bedst muligt. 



BU Nyt  | nr. 1 - Januar 2020

3 STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Stærkere Læringsfællesskaber 
med til Bukarest

Fakta
•  Udgangspunktet er et samarbejde mellem Buka-

rest Kommune, sektor 1 - VIA University og VIL-
LUM/VELUX FONDEN om at udvikle børnehjem 
til vuggestue

•  En tidligere pædagogisk leder fra Midtbyens 
Dagtilbud har vejledt flere af institutionerne i 
indretning og valg af legetøj 

•  Lederteamet fra Midtbyens Dagtilbud besøgte 
institutionerne i maj 2018. 
Her udsprang ideen om efteruddannelse for 
pædagoger

•  De rumænske institutioner har fortsat et sam-
arbejde med VIA, som dels holder kursus for de 
rumænske pædagoger, dels hjælper med indret-
ning af institutionerne i Rumænien

I november opholdt 4 pædagoger fra Midtby-
ens Dagtilbud sig på 2 institutioner i Rumæni-
en. Studieturen gjorde det tydeligt, hvor vigtigt 
det er at reflektere over og kommunikere om 
den pædagogiske faglighed – og hvad det be-
tyder, når man ikke gør det 

For andet år i træk har Midtbyens Dagtilbud sendt pædagoger til 
Bukarest for at lære fra sig.
 
Samarbejdet er kommet i stand, efter rumænske pædagoger har 
været på uddannelse på VIA i Aarhus. Dansk pædagogik vinder 

generelt stor respekt og interesse mange steder i verden, blandt 
andet i Rumænien, hvor man som noget nyt er i gang med at op-
bygge en ”vuggestuekultur”.

Kommunikation er nøglen

De danske pædagoger, som til daglig arbejder i hhv. Graven, Kol-
bøtten, Nørrestenbro og Storkereden, er enige om, at det fokus, 
vi har på kommunikation i de danske institutioner, er afgørende 
for at drive god pædagogik.
 
Det gælder både kollegerne imellem, mellem leder og medar-
bejder og i kommunikationen med forældrene, fastslår de og 
understreger, at feedback-kulturen er med til at styrke ens fag-
lighed.  
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”Tankevækkende, at to stuer med samme mål kan arbejde 
så vidt forskelligt”. 
Helle, pædagog 
 
”Underligt at se de voksne servicere børnene i stedet for at 
interagere med dem – f.eks. under spisning.” 
Ida, pædagog 
 
”Pædagogikken er baseret på aktiviteter – frem for NÆR-
VÆR.” 
Rasmus, pædagog 

”Intet pauserum og meget privat mobiltelefoni appellerer 
ikke til samarbejde og kommunikation i personalegruppen.” 
Sabina, pædagog

Som kontrast oplevede de, at de rumænske pædagoger udviste 
respekt for hinandens arbejde ved netop ikke at kommentere eller 
”blande sig”. Heller ikke når de var uenige i en kollegas måde at 
gøre tingene på.  Det gav sig udslag i en manglende rød tråd, 
når én stue praktiserede én pædagogik – og den ved siden af det 
diametralt modsatte trods deres fælles mål.  
 
Det er en stor kulturændring, den rumænske pædagogik er i gang 
med, forklarer Ida, Rasmus, Helle og Sabina, som på turen har 
haft mulighed for at dele viden og holdninger om pædagogik – 
med udgangspunkt i hver deres praksis.
 
De fire er bevidste om, at selvom flere af pædagogerne i de ru-
mænske institutioner har været i Danmark og er begejstrede, 
så er der naturligt nok langt til en fuld implementering af dansk 
pædagogik og kultur.  
 

Skarpere på egne værdier
Interessen fra de rumænske pædagoger gik blandt andet på at 
høre om både kollegialt- og forældresamarbejde, som er nærmest 
ikke-eksisterende. ’Ro, renlighed og regelmæssighed’ er i høj-
sædet, og alting efter en snor – blandt andet ud fra forældrenes 
forventninger.   

Når man for eksempel oplever små børn græde uden at blive 
trøstet eller blive vækket, når de falder hen, fordi man mener, 
det er det bedste for dem, så er det vanskeligt ikke at sige noget, 
siger de danske pædagoger. Med parolen ”respekt er ikke blande 
sig” kan det naturligvis være vanskeligt for uenige pædagoger at 
ændre på praksis.     

Omsorg, nærvær, møde børnenes behov. Det er værdier, som er 
naturligt integrerede i en dansk pædagogs tænkning, men som 
bliver helt tydelige, når man oplever en pædagogik, der er mar-
kant anderledes.  

”Vi taler hele tiden om ’kerneopgaven’ – og det kan hurtigt lyde 
som en floskel. Men ser man det udefra, bliver det tydeligt, og 
det gode børneliv i høj grad omfatter god kommunikation og 
refleksion over ens praksis,” fastslår de fire pædagoger, som 
desuden pointerer vigtigheden i at se alle børn som de små 
individer, de er.

Lederopbakning er nødvendig
For de fire danske pædagoger blev det også tydeligt, hvor stor 
betydning det har at have sin leder med i pædagogikken. 
 
Vi arbejder jo for eksempel hele tiden på at forbedre kommuni-
kationen. Det er en disciplin, vi tager alvorligt, og som vi aldrig 
bliver færdige med, og som netop fordrer åbenhed og respekt for 
forskelligheder på alle niveauer.
 
De fire forestiller sig, at den optimale læring af udenlandske 
pædagoger – for eksempel fra Rumænien – ville kunne ske ved 
at kigge de danske pædagoger over skulderen i deres praksis på 
hjemmebane. 
 
”Selvom vi i Bukarest trøstede børn og lod der sove på armen, så 
er det vanskeligt at forklare alt det, vi forstår ved god pædagogik 
på så kort tid,” er de enige om. 
 
Ida, Rasmus, Helle og Sabina føler sig alle dybt privilegerede over 
at udøve professionel pædagogik i Danmark og er sikre på, at 
de med stærkere læringsfællesskaber kan gøre hinanden endnu 
dygtigere – ved mere undren, refleksion og videndeling. 
 
Selv har de som ”udsendte medarbejdere” fået opbygget en både 
faglig og social relation på tværs af fire af Midtbyens Dagtilbuds 
afdelinger. 

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER
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25 foreninger byggede bro direkte ind i Aarhus Kom-
munes afdelinger da Børne- og Ungealliancen mød-
tes til speeddating og fælles træk for udsatte unge.

Børns Voksenvenner, DGI Østjylland og Natteravnene er blot et 
lille udpluk af de mange frivillige organisationer, som mødte op til 
Børne- og Ungealliancens novemberarrangement om udsatte unge. 
Godt 50 frivillige og kommunalt ansatte i Aarhus Kommune var 
mødt op i festsalen på Møllevangsskolen torsdag den 21. november 
til en snak om, hvordan de gennem fælles ressource- og vidende-
ling kan hjælpe kommunens udsatte børn og unge. 

En åben dør ind til kommunen  
Børne- og Ungealliancen er et forum for frivillige organisationer og 
fagpersoner, som har en fælles interesse indenfor børn og unge 
feltet. Alliancen holder årsmøder og temamøder med forskellige 
fokusområder indenfor børn og unge indsatsen – denne gang ud-
satte børn og unge.

Et af alliancens mål er at opnå fælles viden- og ressourcedeling 
på tværs af organisationer med henblik på at hjælpe, skabe bedre 

forhold og værdi for børnene og de unge fremadrettet – derfor er 
årsmøderne vigtige, fordi alle får mulighed for at møde hinanden 
og udveksle viden, ideer og ressourcer. Det er nemlig den åbne dør 
mellem kommunen og frivillige, som er gavnlig, mener Mette Ref-
slund fra Ventilen Aarhus. 

”Når vi mødes og får sat ansigt på nye personer, er det lettere at 
tage kontakt fremadrettet med gode ideer eller med et behov for 
hjælp,” siger Mette Refslund fra Ventilen Aarhus. 

”Vi bliver bedre til at henvise unge til den rette hjælp”  
Til årsmøderne møder frivillige organisationer og kommunen hin-
anden i øjenhøjde til en snak om udfordringer og løsninger med 
børn og unge i fokus. Her får alle, som har lysten til at dele og hjæl-
pe, mulighed for at byde ind. Samtidig er det et godt og uformelt 
rum til at skabe nye relationer, men også pleje nuværende, som 
kommer børnene og de unge til gode. 

”Når vi mødes på tværs, bliver vi alle bedre til at henvise børn og 
unge til de organisationer, som tilbyder den hjælp, de søger, hvis vi 
ikke selv kan hjælpe dem,” siger Mette Refslund. 

Frivillige foreninger  
finder venner i kommunen

Deltagende frivillige  
organisationer: 
Børns Vilkår, Natteravnene, Ung Uden 
Mobning, De grønne pigespejdere, 
Folkekirkens Familiestøtte, Center for 
ADHD, Nine United-Fond og MT-
HP-Fond, Børns Voksenvenner, Cyber-
hus, Ventilen Aarhus, Jysk Børneforsorg/
Fredehjem, Red Barnet Ungdom, Liva 
Rehab Midtjylland, DGI Østjylland, År-
hus Ungdommens Fællesråd, 2 timer 
om ugen, TUBA Aarhus, Landsforenin-
gen talentspejderne, Center for Digital 
Pædagogik, Ny Integration i Samfundet.

En vej ind i fællesskabet
som har fokus på gruppen af sårbare 
unge og på at udgøre et brud med tid-
ligere praksis for at skabe værdi for de 
unge.  

Et samarbejde mellem UU Aarhus, Unge 
Job og Uddannelse, Ungdomscenteret, 
Ungiaarhus  og Pædagogik & Forebyg-
gelse.  Kontakt: Projektleder Elin Poulsen 
– elpou@aarhus.dk



Alle skoler i Aarhus skal have en matematikvejleder, og de før-
ste 20 er nu klar. Matematikvejlederne skal være med til at løfte 
matematikundervisningen på skolerne og inspirere og hjælpe 
kollegerne gennem sparring og vejledning. En opgave, som de tre 
nyudklækkede matematikvejledere fra Ellevangsskolen, er spændte 
på at komme i gang med:

”Børn kommer med vidt forskellig talforståelse. Det er vigtigt, at 
vi sætter tidligt ind, hvis vi skal undgå at stå med børn i 7. klasse, 
der ikke forstår tal. Som vejledere kan vi hjælpe med inspiration til 
undervisningsforløb og materialer, men det handler i høj grad også 
om inklusion”, siger de tre samstemmende og tilføjer:

”I stedet for at tage de børn ud, der halter efter i matematik, skal vi 
være bedre til at inkludere dem i undervisningen. Det kan være ved 
hjælp af co-teaching eller ved at sparre med årgangstemaet om-
kring hvordan de kan tilrettelægge undervisningen”, slutter de af.

Det nye matematikvejlederkorps er en del af en større indsats for 
at løfte matematikområdet i Aarhus og for at hjælpe børn og unge 
i matematikvanskeligheder.

NYT OM NAVNE
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt infomøde 26. februar 21. februar

Ekstra hold 26. marts 12. marts

Simon Herborg, Jette Jensen og Hensia Mogensen fra Ellevangsskolen.

Vejlederkorps skal løfte  
matematikfaget på  
skolerne
 

Stort tillykke til Simon, Jette og Hensia fra Ellevangsskolen. 
De kan som nogle af de første lærere stolt kalde sig for  
færdiguddannede matematikvejledere.

Informationsmøde om READ 0-3 år
1 times informationsmøde for pædagogiske ledere, sprogvejledere, pædagoger i 
vuggestue og dagpleje. 
Kom og hør om, hvordan READ 0-3 år kan understøtte jeres vejledning af forældre 
med børn i alderen 0-3 år, og hvordan det kan sættes i spil som en del af jeres 
samlede sprogindsats?

eDoc grundkursus - Hold 19
1 dags kursus for nye ledere og medarbejdere, hvod du får målrettet undervisning  
i Børn og Unges anvendelse af eDoc.

https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=70661	
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=43374
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=43374
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HMU giver ny 
MED-organisering 
et servicetjek

Første bud på en ny generation af kvalitetsrap-
porter er netop sendt til udtalelse hos bestyrel-
serne på skoler og fritids- og ungdomsskole-
området. Den bydækkende rapport gør status 
på 6-18-års området med udgangspunkt i tre 
temaer, som lederne i Børn og Unge har peget 
på: Faglig udvikling, fravær og læringsmiljøer.
 
Det er byrådet, der har bedt Børn og Unge gentænke 
kvalitetsarbejdet, så det bliver mere enkelt og dynamisk 
tættere på det lokale arbejde med at styrke kvaliteten. 
I de kommende måneder vil lederne sammen med 
blandt andet Børn og Unge-udvalget arbejde med en 
ny model for den lokale opfølgning, der skal ske tæt på 
børnene i stuerne og klasselokalet. 
 
Den samlede kvalitetsrapport for 6-18-års området 
skal efter planen i byrådet til godkendelse i april, mens 
model for den lokale kvalitetsopfølgning først rammer 

byrådet august 2020. 

Aarhus  
gentænker  
kvalitet  

Det er kun et år siden, at HMU godkendte en ny MED-struktur. 
Det skete i forbindelse med Børn og Unges ændrede organise-
ring. Børn og Unge sagde farvel til områdeMED – og goddag til 
nye faglige Underudvalg og på mange arbejdspladser en anden 
sammensætning af MED-udvalget.

Medlemmerne af HMU har efter nytår været samlet for at sætte 
kursen for årets arbejdsmiljøindsats. Samtidig har de fulgt op 
på Børn og Unges nye MED-organisering og på udvikling af 
sammenhæng og synlighed i MED-samarbejdet. 

Formandskaberne i de lokale MED på Rundhøjskolen, Langa-
gerskolen og Midtbyens Dagtilbud bidrog med lokale forslag 
og inspiration, mens Skanderborg Kommune fortalte HMU om 
deres ”kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde”. 

Hør to medlemmer fortælle i video fra drøftelsen (link).

Børn og Unges samarbejdsudvalg HMU har været 
samlet til årets strategiske arbejdsmiljødrøftelse. 

De brugte muligheden til sammen at tage pulsen 
på udvikling af den nye MED-struktur - og på sam-
menhængskraft og dialog i MED.

https://web.microsoftstream.com/video/07a3c6a0-4616-41aa-beb2-909626b35d45
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Klubberne i UngiAarhus har netop afsluttet en 
e-sport-turnering i spillet Overwatch, som fri-
tidsklubben Harlev Midtpunkt både vandt og 
gennemførte ubesejret. Ud over sammenhold og 
samarbejde i gruppen af spillere fra Harlev, så er 
der især én, der har vist sig at have særligt flair 
for gamet, nemlig 11-årige Valdemar. 

”Han er bare helt vild god! Og han er den dreng, der i løbet af 
vores ugentlige træningseftermiddage har udviklet sig mest. 
Valdemar har en stærk spilintuition og er dygtig til at aflæse 
spillet og forudse, hvad der sker længere fremme”, forklarer 
klubpædagog Mikkel Vallentin Jensen. 

Det er ikke kun bag skærmen, at Valdemars plads på 
e-sport-holdet er blevet en succes. Valdemar har autisme, og da 
Mikkel Vallentin Jensen et halvt år tidligere samlede i alt seks af 
fritidsklubbens drenge i en gruppe, var det for at skabe rum for 
relationer omkring den fælles interesse for e-sport. Derudover 
er drengene umiddelbart meget forskellige i forhold til bag-
grund og øvrige fritidsaktiviteter, og én mere udover Valdemar 
har en autisme-diagnose.

”Vi ville gerne give den her flok drenge mulighed for at knytte 
venskaber og have følelsen af at være en del af et fællesskab. 
Altså at øge trivslen generelt. I forhold til Valdemar var det også 
et mål at styrke hans tidsfornemmelse og at modtage og forstå 
beskeder – for eksempel når jeg i begyndelsen af hver træning 
har skullet briefe og give ordrer, inden spillet begyndte. Begge 
dele er gået over al forventning”, siger klubpædagogen. 

Angående sidstnævnte lavede Mikkel Vallentin Jensen blandt 
andet en aftale med alle drengene om, at de skulle række arme-
ne i vejret, når han havde vigtige beskeder til holdet. Det er med 
til at styrke evnen til at holde fokus, og i dag er det ikke længere 
nødvendigt for hverken Valdemar eller de andre drenge at have 
armene med i det at fokusere og lytte. 

Tilbage til relationerne, så er Valdemar også selv glad for at 
være en del af såvel fritidsklubbens esport-hold som sammen-
hold, der rækker længere end e-sporten: 

”Jeg synes, det er sjovt at være med. Vi er gode til at rose hinan-
den på holdet. Vi er gode til at samarbejde, og vi er ret dygtige 
til at spille. Jeg har fået nogle gode venner her, og vi er også 
begyndt at lave andre ting sammen i klubben end kun at spille”, 
siger Valdemar. 

E-sport i klubben blev  
Valdemars vej til nye venner


