STÆRKERE FÆLLESSKABER
– BEDRE TRIVSEL
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Det bliver ofte sagt, at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler
rådet. For mens langt de fleste trives, lærer og udvikler sig, er livet for en
gruppe af sårbare børn og unge mere indviklet.
Som samfund har vi et særligt ansvar for denne gruppe af børn og unge,
netop fordi de ikke selv kan finde vejen og kæmper med personlige, sociale eller faglige udfordringer. Det presser den enkelte, men det presser
også samfundet. Over de seneste år er f.eks. antallet af børn, der bliver
henvist til specialundervisning vokset, en ret fast andel af elever forlader
folkeskolen uden eksamen eller med dårlige faglige kompetencer og en
gruppe får aldrig en ungdomsuddannelse.
Det arbejder vi i Aarhus målrettet på at ændre – ganske som i landets
øvrige 97 kommuner. Med afsæt i temaet for årets Børne- og Ungetopmøde har vi derfor har samlet et fyldigt udpluk af det, vi arbejder med, når
det gælder denne gruppe af børn og unge. Som inspiration for andre og
samtidig med signal om, at vi ikke har fundet hele løsningen. Den finder
vi sammen.
Læs mere på aarhus.dk/DetViGør og på Børn og Unges LinkedIn-profil.
God læselyst

Thomas Medom
Rådmand for Børn og Unge
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sine svageste, og få steder er det mere sandt end på børne- og ungeom-
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Oplæg på konferencen

ALMEN OG SPECIALOMRÅDET I VÆKST
– ØKONOMI I UBALANCE ?
Antallet af elever i specialklasser og specialskoler er
steget støt de seneste år, og er fortsat stigende.
Denne udvikling viser sig mest tydeligt i stigningen
i segregeringsgraden fra 3,28 % i 2015 til 4,23 % i 2019
(KL’s opgørelse, 0.-9. klasse inkl. privatskoleelever).

Noget af det, der gøres i Aarhus Kommune for
at modvirke denne tendens er bl.a., at der med
hjælp fra nogle af de 21 mio. kr. tildelt området
i det seneste budgetforlig, skal udvikles nye
mellemformer mellem almen- og specialundervisning, som over tid forventes at have en
positiv effekt på den fortsatte stigning i segregeringsgraden.
Det stigende antal børn, der visiteres til specialtilbud, medfører også et øget pres på ressourcerne i PPR til det forebyggende arbejde.

Børn og Unges opsporing af psykiske vanskeligheder hos børn 0-6 år foregår dels via sundhedsplejens indsats og dels i den pædagogiske
praksis i dagtilbud.
Sundhedsplejen har med Budget 2020 fået mulighed for at udbrede metoden ADBB (Alarm
Distress Baby Scale) i hele sundhedsplejen.
ADBB er en metode til opsporing af psykiske
vanskeligheder og social tilbagetrækning hos
spæd- og småbørn. Metoden har været afprøvet
i halvdelen af sundhedsplejen i Aarhus igennem
to år. ADBB metoden styrker sundhedsplejens
opsporing og indsats ift. spædbarnets trivsel
og understøtter hendes dialog med forældrene
om herom. Midtvejsevalueringen viser desuden,
at metoden skaber fælles sprog både internt i
sundhedsplejen men også tværfagligt, f.eks. ifm.
Netværksmøder, underretninger og overgangsmøder med dagtilbud.
I dagtilbud har læringsforløbet Robusthed og
Livsmestring, som var en af de tidlige indsatser medvirket til en styrket pædagogisk praksis
ift. arbejdet med børnenes mentale sundhed.
Fremadrettet vil Børn og Unge arbejde med
et styrket fokus på forældrevejledningen i
dagtilbud ift. børnenes mentale sundhed og
livsmestring.
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Når der visiteres flere elever til specialundervisning, vil det alt andet lige lægge et større pres
på skolernes økonomi. I 2014 var skolernes
økonomi til finansiering af specialundervisning
i balance, men stigningen i antallet af elever i
specialpædagogiske undervisningstilbud overstiger skolernes budgetter hertil i 2019/2020.
Derfor skal skolerne i skoleåret 2019/2020 selv
finansiere omtrent 50 mio. kr. til specialundervisning. Disse midler må skolerne bl.a. finde på
almenområdet, som dermed også påvirkes af
denne udvikling.

PSYKISKE VANSKELIGHEDER
I 0-6-ÅRS-ALDEREN
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Antallet af elever i specialklasser og specialskoler er steget støt de seneste år, og er fortsat
stigende. Denne udvikling viser sig mest tydeligt i stigningen i segregeringsgraden fra 3,28
% i 2015 til 4,23 % i 2019 (KL’s opgørelse, 0.-9.
klasse inkl. privatskoleelever).

KVALITET I DAGTILBUD – RESULTATER FRA DEN FØRSTE
NATIONALE UNDERSØGELSE
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I Aarhus Kommune har vi følgende fokusområder for arbejdet med (øget) kvalitet i dagtilbud i Aarhus Kommune:
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Refleksion og evaluering
Udvikling af den pædagogiske praksis gennem refleksion og evaluering (Stærkere
læringsfællesskaber). Refleksion og evaluering er for børnenes skyld – så de får et
bedre pædagogisk læringsmiljø.
Samarbejde
Høj kvalitet er en fælles opgave for politikere, forvaltning og ledere og medarbejdere i
dagtilbuddene. Vi deler med hinanden og lader os inspirere af gode eksempler.
Vidensinformeret udvikling af praksis
Udviklingen af praksis sker med afsæt i data og viden om børnenes udvikling og trivsel. Styrke det pædagogiske personales kompetencer i forhold til anvendelse af data
og pædagogisk dokumentation.
Kompetenceudvikling
Med henblik på at styrke pædagogisk ledelse og medarbejderes kompetencer og
praksis i forhold til refleksion, evaluering og anvendelse af data/pædagogisk dokumentation.
Det pædagogiske grundlag
sætter dagtilbuddene på den politiske dagsorden og giver et fælles sprog om den
pædagogiske praksis
Inspiration fra omverdenen
Viden og erfaringer fra andre kommuner og lande om, hvordan vi kan arbejde med
udviklingen af kvaliteten af læringsmiljøerne i vores dagtilbud. (f.eks. GobaN og EPPSE).

KONKRETE TILTAG I ARBEJDET MED KVALITET I DAGTILBUD
I AARHUS KOMMUNE

Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune udarbejdet i
samarbejde med BUPL og FOA

Udarbejdelse af skabelon for udarbejdelsen
af den pædagogiske læreplan anvendes af
alle dagtilbud (udarbejdet i samarbejde med
BUPL, FOA og DTLAa)
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DE PÆDAGOGISKE MÅL

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Vejledning til arbejdet med de pædagogiske mål til understøttelse af dagtilbuddenes arbejde med målene for læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan og
evaluering af den pædagogiske læreplan.

Kulturforandringen Stærkere Læringsfællesskaber, herunder kompetenceudvikling med
fokus på evalueringskultur
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ALLIANCE MELLEM BØRN
OG UNGE, BUPL

KVALITET I DAGTILBUD

Alliance mellem Børn og Unge, BUPL og
VIA om betydningen af det fælles pædagogiske grundlag for praksis i dagtilbuddene

Pilotafprøvning af redskaber til at arbejde
med kvaliteten i dagtilbud (f.eks. ECERS og
PotentialeProfilen)
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KVALITET I BØRN OG UNGE

KL PARTNERSKAB

Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning

Deltagelse i KL partnerskab om kommunal
tilsynspraksis

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

2

DEN PÆDAGOGISKE
LÆREPLAN
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FÆLLES PÆDAGOGISK
GRUNDLAG

REALISERING AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
I AARHUS KOMMUNE
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Børn og Unge-forvaltningen har i samarbejde med BUPL, FOA og dagtilbudslederne arbejdet sig gennem de nye hensigter og visioner for den pædagogiske praksis, som den nye dagtilbudslov udstikker, herunder det pædagogiske
grundlag og de pædagogiske mål for læreplanstemaerne.
Dette grundige refleksions- og analysearbejde har mundet ud i et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Det Fælles pædagogiske
grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune er en sammenfletning af det pædagogiske grundlag for den pædagogiske læreplan, Aarhus Kommunes Aarhus
Kommunes børne- og ungepolitik samt faglige strategier. Der er således et stærkt
fælles afsæt blandt aktører på dagtilbudsområdet for arbejdet med kvaliteten i
dagtilbud. Dette arbejde følges nu op af en alliance mellem centrale aktører på
området.

ALLIANCE OM DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG FOR
DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE
BUPL Århus, FOA Århus, VIA University College (VIA UC), SOSU Østjylland og
Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune (MBU) har i december 2019 indgået en alliance om realiseringen af det fælles pædagogiske grundlag
for dagtilbud i Aarhus Kommune. Med alliancen vil parterne styrke både det
lokale og nationale fokus på den fortsatte udvikling af kvalitet i dagtilbud og realiseringen i praksis.
Når perspektiver fra både det politiske niveau, forskning, uddannelse, faglige
organisationer og Børn og Unge er i samme rum, er der et stærkt fælles afsæt
for at skabe synlighed og udvikling. Der er en fælles ambition om at samarbejde og derved skabe udvikling og resultater på dagtilbudsområdet, som ikke
kunne være opnået uden et fælles fokus og en fælles koordinering. Målet er
således at gøre en forskel for både praksis, forskning, uddannelse, forvaltning
og politisk, og at alliancens arbejde bidrager til konkrete handlinger på dagtilbudsområdet, der medfører en positiv udvikling.

Det vil sige, at det er de rammer og vilkår, som
det pædagogiske personale stiller til rådighed
for børnene, der er i fokus. Her bliver et fælles
sprog om kvalitet i læringsmiljøer understøttet
af er det pædagogiske grundlag, fælles mål for
de pædagogiske læringsmiljøer, arbejdet med
evalueringskultur og anvendelsen af pædagogisk dokumentation som grundlag for evalueringskulturen og evalueringen af arbejdet med
den pædagogiske læreplan.
Med den nye styrkede pædagogiske læreplan
bliver arbejdet med læreplanstemaerne i dagtilbuddene skærpet på den måde, at der stilles
krav om, at dagtilbuddene forholder sig til alle
læreplanstemaer i sammenhæng samt de fælles
pædagogiske mål for hvert læreplanstemaer,
som dagtilbuddene skal evaluere i sammenhæng til børnenes læring, trivsel, udvikling og
dannelse. Derudover er fokus på kvaliteten af
læringsmiljøerne skærpet blandt andet gennem
en styrket evalueringskultur.

Det fremtidige arbejde med kvalitet i dagtilbud
vil på den ene side tage afsæt i centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan f.eks.
børneperspektivet og forældresamarbejde, på
den anden side er Aarhus Kommune stærkt
inspireret af det engelske længdestudie EPPSE,
som over en periode på 17 år har undersøgt
dagtilbuddenes betydning af børns senere skolegang. Resultaterne viser bl.a., at der er signifikant sammenhæng mellem dagtilbuddenes
kvalitet og børnenes udvikling socialt og fagligt
helt frem til 16-årsalderen. Således igangsættes
pilotafprøvninger af forskellige redskaber i dagtilbuddene med henblik på at skabe erfaringer
med at styrke arbejdet med udviklingen af kvaliteten i dagtilbud.

Grundlæggende for arbejdet med kvaliteten i
dagtilbud er datainformeret ledelse og udvikling
af praksis. Dette skærpes med den nye læreplan. I løbet af 2019-2020 gennemgår ledere og

I forhold til EVAs nationale undersøgelse af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer er der
foretaget observationer i fem dagtilbudsafdelinger i Aarhus Kommune.
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Med den nye læreplan for dagtilbuddene er
fokus på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og sammenhængen til børns udvikling,
læring, trivsel og dannelse.

faglige fyrtårne blandt andet kompetenceudvikling i datainformeret ledelse med henblik på at
skabe en fælles forståelse for, hvordan data kan
danne grundlag for såvel den praksisnære ledelse som for udviklingen af praksis. I dagtilbudsloven fremgår, at evalueringen af den pædagogiske læreplan samt udviklingen af praksis skal
ske med afsæt i pædagogisk dokumentation. I
Aarhus Kommune har dagtilbuddene på nuværende tidspunkt flere redskaber til rådighed for
indsamling af viden f.eks. det digitale dialoghjul,
digital fremmøderegistrering samt den digitale
sprogvurdering. Dette suppleres af lokalt indsamlet viden.
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DEN NYE LÆREPLANS BETYDNING
FOR ARBEJDET MED KVALITET
I DAGTILBUD

KVALITETSOPFØLGNING- OG UDVIKLING I AARHUS
KOMMUNE (KVALITETSRAPPORTER)
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• Formålet er at skabe et fælles sprog og overblik over udviklingen i dagtilbuddene, samt et fælles ansvar for udviklingen af kvaliteten i dagtilbud med
fokus på børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.
• Den nye model skal i højere grad styrke sammenhængen mellem den politiske drøftelse af kvalitet og det lokale arbejde med kvalitet med henblik på
politiske understøttelse af arbejdet lokalt.
• Fokus på et kontinuerligt lokalt arbejde med kvalitet, herunder realiseringen
af den pædagogiske læreplan
I Aarhus Kommune udarbejder kvalitetsrapporter på 0-6årsområdet hvert andet
år i lighed med kvalitetsrapporterne på skolen (6-18årsområdet). Formålet er at
skabe et fælles sprog og overblik over udviklingen i dagtilbuddene, samt et fælles ansvar for udviklingen af kvaliteten i dagtilbud med fokus på børn og unges
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er forventningen at det selvstændige
fokus på kvaliteten på 0-6årsområdet vil have en positiv effekt på arbejdet med
kvalitet på området.

MISTRIVSEL I SKOLEN
Mistrivsel i skolen kan have flere årsager, men for mange hænger det sammen
med, at eleverne befinder sig i periferien af elevfællesskaberne og/eller undervisningsfællesskaberne. Derfor har flere af PPR´s indsatser og tilbud fokus på
at skabe deltagelsesmuligheder for alle. PPR samarbejder med skolerne om at
skabe sammenhæng mellem børnesyn, organisering, samarbejde og undervisningsmetoder.
Hvordan kan vi forstå og gribe den stigende mistrivsel blandt unge?
Flere undersøgelser viser, at særligt de unge føler sig pressede og bekymrede
for ikke at slå til i skolen, på arbejdsmarkedet og i livet generelt.

Herunder nævnes eksempler på indsatser
ud over det arbejde, der dagligt foregår i
den daglige drift:

1

”SKOLESTART FOR ALLE”

”Skolestart for alle” er et nest-inspireret
skoleudviklingskoncept, der har fokus på,
hvordan skolen skal møde børnene med
udgangspunkt i skolestarternes forudsætninger. Det handler om at skabe deltagelsesmuligheder for flere børn, ved at skolen i
højere grad trækker på specialpædagogiske
metoder i almen regi. Målet er at flytte
særlige indsatser for enkelte børn til fælles
strategier på klasseplan. Ca. 10 skoler har
indtil videre været en del af sådan et forløb.
Samarbejdet løber over flere år, for at skabe
gode forudsætninger for kulturforandringen.

3

2

ROS-TEAMET

ROS-teamet (Relations Orienteret Sparring) er et tværfagligt funktionsteam, der tilbyder skoler og dagtilbud et
praksisnært aktionslæringsforløb, som har til formål at
hjælpe lærere og pædagoger i det daglige arbejde med at
inkludere børn i ADHD-lignende vanskeligheder. Forløbet
er inspireret af De Utrolige År, som er et evidensbaseret
forældretræningsprogram, der har vist sig effektivt til netop denne børnegruppe. Der arbejdes med at skabe gode
relationer mellem børnene og de voksne, bibringe en fælles
forståelse og tilgang til alle børn sætte fokus på individet i
fællesskabet, samt sætte fokus på en fælles metode frem
for et bestemt barn.

PÆDAGOGISKE
FAGKONSULENTER

Pædagogiske fagkonsulenter er en 3.
ressource at trække på i PPR, hvor der
er mulighed for at få praksisnært følgeskab. Udover ledelsessparring og udvikling af skolens interne ressourceteam
tilbydes forløb ud fra Helle Rabøls tænkning om fællesskabende didaktikker.
Her er fokus på at skabe et elevfællesskab gennem en optagethed af det
fag-faglige ved at relationsarbejdet indtænkes som et element i lærernes didaktiske overvejelser og valg.

4

KONSULENTGRUPPE, DER
ARBEJDER MED MOBBEINDSATSER

Der er en konsulentgruppe, der arbejder med mobbeindsatser på tværs af PUF, Sundhed og PPR. Der er både en udgående indsats, som koncentrerer sig om det forebyggende,
men også det indgribende, når skoler oplever mobbemønstre, utryghed i fællesskaber og eksklusionsmekanismer. Der
kan anmodes om sparringsindsats til hjælp for både pædagogisk personale og ledelse.
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Børn og Unge arbejder i udgangspunktet
med at styrke forudsætningerne i de almene
pædagogiske miljøer, for herigennem at opnå
trivsel, læring og udvikling for alle børn og
unge. Konkret betyder det, at Pædagogik og
Forebyggelse samarbejder med fritidstilbud,
skoler og dagtilbud om at skabe stærkere og
mere bæredygtige fællesskaber. Dette gøres
i regi af Sundheds og PPRs daglige betjening
af fritidstilbud, dagtilbud, specialklasser og
almen skole, samt i form af specialdesignede
forløb under Fællesskaber For Alle.
Dette generelle arbejde foregår i hverdagen i
kommunens skoler, dagtilbud og fritidstilbud,
og har frem til 2019 bl.a. været understøttet
af læringsforløbet vedr. Robusthed og Livsmestring, som var en af de tidlige indsatser.
En læring fra de tidlige indsatser, men også
forskning på området viser, at der er tæt
sammenhæng mellem børn og unges fysiske
aktivitet/bevægelse og deres mentale sundhed. Denne sammenhæng forventes at komme mere i fokus ift. arbejdet med de unges
mentale sundhed fra 2020 og frem. Ligeledes
vil der blive et særligt fokus på forældresamarbejde vedr. børn og unges livsmestring og
mentale sundhed.
Herudover har Børn og Unge et tæt samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse om de børn og unge,
hvis livssituation kalder på indsatser eller reel
behandling af en mere indgribende karakter.

Siden 2019 har Aarhus Kommune deltaget
i et projekt under Sundhedsstyrelsen, som
skal være med til at hjælpe børn og unge med
angst og/eller depression, kaldet Fremskudt
psykiatri. Der er tale om en tidlig, forebyggende indsats på udvalgte skoler og daginstitutioner, hvor et angst- og depressionsteam
giver støtte i form af vejledning, gruppeforløb
for forældre og børn, selvhjælpsmaterialer og
kompetenceudvikling for både forældre, lærere og pædagoger.
Angst- og depressionsteamet består af psykologer, læger, familierådgivere og -behandlere.
Teamets deltagere får faglig sparring af personale fra børnepsykiatrisk afdeling på Aarhus
Universitetshospital. Fire skoler (Frederiksbjerg, Kragelund, Vorrevang og Elsted) og
tre dagtilbud (Højbjerg, Skejby/Vorrevang og
Lystrup/Elsted) deltager i projektet, som løber
frem til udgangen af 2021.
I 2020 igangsætter Aarhus Kommune en Ungeprofil målrettet de 16-24-årige unge, som
enten er i gang med en ungdomsuddannelse,
eller som står udenfor job eller uddannelse.
Ungeprofilen skal sætte lys på de unges trivsel og sundhed og udgør dermed et vigtigt
redskab til fremadrettet at forstå den stigende
mistrivsel blandt unge. Herudover kommer
Ungeprofilen til at udgøre et vigtigt fundament for, at vi fremadrettet kan arbejde mere
datainformeret med strategier og indsatser på
tværs af forvaltnings-, institutions- og sektorgrænser ift. de unges (mis)trivsel.

Temamøde
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1
POLITISK LEDERSKAB
Som politiker har man i forskelligt omfang
adgang til faglige analyser og processer til at
understøtte det politiske lederskab.

Som politiker har man i forskelligt omfang adgang til faglige analyser og processer til at understøtte det politiske lederskab.
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Hvis man arbejder for indførelse af minimumsnormeringer, kan man som byrådsmedlem og byrådsgruppe være med til at sætte det på dagsorden med beslutningsforslag i byrådet. Som rådmand kan man fx bede om at få udarbejdet en
stikprøveundersøgelse af, hvor mange voksne, der reelt er omkring børnene i et
antal institutioner i en afgrænset periode for at belyse sagen yderligere og styrke
beslutningsgrundlaget.
Inspiration udefra kan også være afsæt for politisk lederskab. NEST-klasserne på
Katrinebjergskolen blev besluttet med baggrund i Børn og Unge-udvalgets studietur til New York i 2014.
Et af formålene med den seneste organisationsændring i Børn og Unge jf. Budget
2019 var at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud, skoler
og FU-tilbud og på den anden side forvaltningen. En ændring i forhold til tidligere er, at cheferne for dagtilbudsledere, skoleledere og FU-ledere nu refererer til
direktøren og deltager i chef- og rådmandsmøder. De samme chefer er leder af et
fagfagligt netværk, der skal styrke det fagfaglige perspektiv i Børn og Unge.
Det kan være med til at give flere input fra den daglige drift og fra faglige overvejelser til inspiration for nye politiske initiativer. Det kan også være med til at styrke
implementeringen af politiske initiativer og politisk lederskab i øvrigt.
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Hvis man fx arbejder for at forbedre de pædagogiske rammer for børnene i kommunen, kan man som rådmand nedsætte en tænketank for at fastlægge nogle
principper for børnebyggeri, og så arbejde for at få afsat midler til at arbejde i
henhold til principperne. RULL-projektet i Børn og Unge tog afsæt i en rapport
fra 2008 om fremtidens børnebyggeri, rum til leg og læring, som daværende rådmand Louise Gade tog initiativ til, og som har haft indflydelse på arbejdet med
pædagogisk modernisering af læringsrum i mange år frem.

Temamøde

2
UDSATTE BØRNS
TRIVSEL OG DELTAGELSE
I FÆLLESSKABER
Når vi samarbejder om børn i udsatte positioner, har
vi en særlig opmærksomhed på at udvikle miljøer og
fællesskaber, der skaber de bedst mulige
udviklingsbetingelser for børnene.

Familiegrupper i dagtilbud er et andet vigtigt tilbud, der også kan være relevant
for sårbare og udsatte børn og deres familier. Enkelte dagtilbud i Aarhus Kommune har valgt at fortsætte familiegrupperne lokalt, efter at indsatsen er stoppet
som en af de bydækkende tidlige indsatser.
De pædagogiske fagkonsulenter tilbyder praksisnær sparring, der blandt andet
handler om at udvikle inkluderende miljøer for alle børn. Omdrejningspunkterne
i samarbejdet er pædagogik og pædagogernes kompetencer – herunder didaktik,
ledelse og relationer.
Typiske fokuspunkter i den pædagogiske sparring er: 1) samarbejdet mellem de
voksne 2) specialpædagogiske tilgange i det almene samt 3) skabe et omsorgsmiljø med fokus på positive relationer.
Det kræver ofte meget at få forældrene med, når vi taler om børn i udsatte positioner. Vi har behov for at tænke bredere, men vi bliver nødt til at begynde der, hvor
vi har det største handlerum (i institutionen),
Relationsarbejdet betyder meget også i forhold til børn i udsatte positioner, ligesom det også er vigtigt at gøre rammerne for fællesskabet tydelige for børnene.
Rammerne bliver ofte for sprogligt afhængige og det er derfor nødvendigt at tænke i flere indsatser, såsom struktur og visuel støtte omkring aktiviteter, organisering og de voksnes samarbejde.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Gennem tilbud om trivselsmøder (0-2 år) tilbydes både institutioner og forældre
vejledning og sparring af personale fra PPR.
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Når vi samarbejder om børn i udsatte positioner, har vi en særlig opmærksomhed
på at udvikle miljøer og fællesskaber, der skaber de bedst mulige udviklingsbetingelser for børnene.

Temamøde

3
DIGITALISERINGENS
BETYDNING FOR BØRN
OG UNGES FÆLLESSKABER
Børn og Unge tilbyder en række indsatser i arbejdet
med børn og unges digitale liv, herunder hvordan de
begår sig i digitale fællesskaber og beskytter dem mod
at komme galt afsted.

Børn og Unge tilbyder en række indsatser i arbejdet med børn og unges digitale
liv, herunder hvordan de begår sig i digitale fællesskaber og beskytter dem mod
at komme galt afsted:
21

2

DIGITAL DANNELSE
I 4. KLASSE

KRITISK TÆNKNING PÅ NETTET
– WORKSHOP TIL 8. KLASSE

Formål:

Formål:

Formålet med læringstilbuddet er, at børn og unge
tidligt lærer at gennemskue sociale netværk online og udvikler personlig, social og demokratisk
robusthed, så de kan forholde sig kritisk og træffe
kvalificerede valg, der bygger på egne og samfundsmæssigt accepterede demokratiske værdier.

Indsatsens formål er den samme som indsatsen
til 4. klasse.

Indsatsbeskrivelse:

Indsatsen arbejder med temaerne:

Indsatsen er en dialogbaseret workshop faciliteret
af et instruktørkorps. I indsatsen til 4. klasse fokuseres der på digital dannelse.

Online adfærd: Digital dannelse, digitale påvirkninger, ytringsfrihed, demokratiets grænser, rettigheder og radikalisering.
Polarisering: Kategorisering, ”dem og os” udfordringer og polariserings mekanismer
Visuelle virkemidler: Hvad skal man lægge mærke
til, når man kommunikerer via billeder og symboler.

Workshoppen arbejder med temaerne:
Online fællesskab, digitale fodspor, privatindstillinger, billeder og videoer, sprog og misforståelser.
Indsatsen har også en forældreworkshop. Workshoppen præsenterer forældrene for den digitale
virkelighed deres børn står i, og hvordan de bedst
hjælper deres børn i deres af brug af sociale medier og digitale medier.

Implementering/samarbejdspartner:
Indsatsen er udviklet i samarbejde med Center for
Digital Pædagogik. Workshoppen afholdes af korpset De32, som er frikøbte lærere. Indsatsen er et
gratis tilbud til alle skoler i Aarhus Kommune.

Indsatsbeskrivelse:
Indsatsen er en workshop som veksler mellem
videnoplæg og øvelser.

Implementering/samarbejdspartner:
Workshoppen er udviklet af konsulenter i MBU
som har en bred erfaring med forebyggelse af
radikalisering det digitale felt. Workshoppen afholdes af et uddannet instruktørteam bestående af
studerende fra Statskundskab, Religionsvidenskab
mv. Indsatsen er et gratis tilbud til alle skoler i
Aarhus Kommune.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel
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WORKSHOP OM ONLINERADIKALISERING OG KILDEKRITIK

4

DIGITAL TRYGHED 24/7

(til 2. årgang på ungdomsuddannelserne)

Formål:
Formålet er ruste unge til at kunne forholde sig
kvalificeret til radikalisering i en onlinekontekst.
Workshoppens skal give unge viden og værktøjer
til netop det. Målet er således at styrke unges
viden og digitale kompetencer og at give dem
redskaberne til at forholde sig til og vurdere onlinemateriale af ekstremistisk karakter.

Indsatsbeskrivelse:
Workshoppen er inddelt i fire temaer: Propaganda, Konspirationsteorier, Rekruttering, Ekstremistiske organisationer og kildekritik
Workshoppen tager greb om, hvordan man kan
møde disse ting, når man færdes online, f.eks.
på sociale medier, og dykker ned i teknikker til at
spotte disse fænomener, og hvordan man kan
forholde sig kritisk til dem

Implementering/samarbejdspartner:
Indsatsen er udviklet i samarbejde med forskere
fra AU, samt flere samarbejdspartnere på feltet.
Workshoppen afholdes af et uddannet instruktørteam bestående af studerende fra Statskundskab,
Religionsvidenskab mv.
Indsatsen er et gratis tilbud til alle skoler i Aarhus
Kommune.

Formål:
Indsatsen har til formål at styrke børn og unges
digitale tryghed i en tidlig alder er målrettet
Aarhus Kommunes SFO’er. Indsatsen er i udviklingsfasen og udvikles i samarbejde med personalet fra tre SFO’er. Indsatsen skal i drift fra
næste skoleår.

Indsatsbeskrivelse:
Tiden i en SFO bruges både til aktiviteter, der taler ind i børns fritidsaktiviteter og børns læring.
Det er samtidig en arena, hvor det pædagogiske
personale kan anvende sine kompetencer i en
dialog med forældre om børns digitale adfærd.
Målgruppen er forældre, børn og fagprofessionelle i Aarhus Kommuners SFO’er. Indsatsen
har et særligt fokus på forældrene og hvordan
de bliver gode rollemodeller for deres børn.

Implementering/samarbejdspartner:
Indsatsen skabes i samarbejde med pædagoger
fra tre SFO’er, samt forskellige samarbejdspartnere herunder Center for Digital Pædagogik og
Forskningscenteret for Ludomani. Indsatsen er et
gratis tilbud til alle SFO’er i Aarhus Kommune.
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Temamøde

4
HVORDAN SKABER MAN
RAMMER FOR MENINGSFULDT
ARBEJDE MED DATA PÅ BØRNEOG UNGEOMRÅDET?
De overordnede rammer for arbejdet med data på børne- og
ungeområdet er under udvikling. Byrådet har således besluttet,
at Børn og Unge skal udvikle en ny model for det løbende og
systematiske lokale arbejde med kvalitetsopfølgning og tilsyn i
Børn og Unges tilbud 0-18 år.

Den nye model for lokal kvalitetsopfølgning og
tilsyn skal styrke dialogerne om udviklingen af
kvaliteten i tilbuddene på alle niveauer i Børn
og Unge. Både blandt medarbejdere, ledere,
forvaltning og politikere. Modellen skal understøtte en mere løbende og dynamisk tilgang til
kvalitetsopfølgning og organisatorisk læring,
herunder understøtte kulturforandringen Stærkere Læringsfællesskaber.

PEJLEMÆRKER
Afsættet for udviklingsarbejdet er en række pejlemærker for indholdet i den nye model.
• Det brede databegreb. Kvalitetsopfølgning og
tilsyn er datainformeret – og bygger på kvantitative og kvalitative data
• Løbende anvendelse af data. Den lokale udvikling af praksis sker med afsæt i data.
• Kobling til kulturudviklingen Stærkere Læringsfællesskaber.
• Sammenhæng til den politiske kvalitetsopfølgning og tilsyn.

TEMAER
Læringscirklen udgør det fælles grundlag for
udvikling af den lokale model. Således er omdrejningspunktet følgende overordnede temaer:

• Viden om kvalitet: Hvilke data skal vi bruge
for at kunne følge og udvikle kvaliteten af
vores tilbud på medarbejder-, leder-, og politisk niveau?
• Organisering: Hvordan organiserer og understøtter vi arbejdet med vores data?
• Omsætning: Hvordan omsætter vi arbejdet
med data og refleksion f.eks. læringssamtaler,
rapporter, datapakker mv.?

OPFØLGNING PÅ DATA I
SAMARBEJDE MELLEM
FORVALTNING OG PRAKSIS
For at gøre arbejdet med data meningsfuldt
for praksis skal det sikres, at der følges op på
data i et samarbejde mellem forvaltning og
praksis. Eksempelvis blev resultaterne fra den
årlige sundhedsmåling i folkeskolen i 2019
præsenteret på et skoleledernetværksmøde.
Her blev skabt et forum for drøftelse og sparring skolerne imellem, hvor de delte erfaringer
med opfølgningsarbejde. Sundhedsmålingen
viste bl.a., at der er udfordringer vedrørende bevægelse i skoletiden og brug af rusmidler, og at
der var store forskelle mellem skolerne på disse
to emner. Derfor var særligt fokus på disse i
drøftelserne på skoleledernetværksmødet.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

FORMÅL
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De overordnede rammer for arbejdet med data på børne- og ungeområdet er under udvikling.
Byrådet har således besluttet, at Børn og Unge skal udvikle en ny model for det løbende og
systematiske lokale arbejde med kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unges tilbud 0-18 år.

Temamøde

5
STÆRKE FÆLLESSKABER
FOR STORE OG SMÅ
– OVERGANG TIL FRITIDSLIV
OG UNGDOMSUDDANNELSE
Som det fremgår af oplægget til Temamøde 5 kan fritidslivet give
børn og unge succesoplevelser, der styrker børn og unges personlige udvikling og muligheden for at lykkes i andre aspekter af livet.
Aarhus og de øvrige fire store byer i Danmark er kendetegnet ved,
at større andel af børnene på mellemtrinnet bruger fritidsklubberne
sammenlignet med de mindre byer.

By-størrelse

Andel klubmedlemmer
(mellemtrinnet)

Under 1000 indbyggere

28%

1000-20000 indbyggere

29%

Over 20000 indbyggere

32%

KBH, Aarhus Odense og Aalborg

72%

Både SFO og fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) arbejder med børn og unges dannelsesproces frem mod et selvstændigt fritids- og ungdomsliv. SFO har bl.a. fokus på
barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed på vejen mod fritidslivet fra 4. klasse
– i foreningerne eller i FU.
FU fortsætter arbejdet med at understøtte børnenes og de unges udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Der er særlig fokus på at udvikle børnenes og de
unges evne til at træffe sunde og kvalificerede valg og deltage i sociale fællesskaber og
interessefællesskaber. Indsatserne for børn og unge udvikles og afprøves lokalt i samarbejde med bl.a. det lokale foreningsliv, folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne og
erhvervslivet.
FU’s indsatser retter sig både mod det enkelte barn/unge og mod fællesskaberne. På
det individuelle niveau er målet at fremme børns og unges kompetencer til at mestre
eget liv. På fællesskabsniveau er opmærksomheden rettet mod at gøre deltagelse i de
almene fællesskaber mulig og opnåelig for alle børn og unge.
I Aarhus har man desuden mulighed for at få en foreningsmentor formidlet af Sport
& Fritid i Kultur og Borgerservice. Det har også til formål at få flere børn til at deltage i
foreningslivet.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Andelen af fritidsklubmedlemmer i de fire store byer i Danmark var i 2018 således omkring 70%, men andelen i mindre byer var omkring 30%.
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Som det fremgår af oplægget til Temamøde 5 kan fritidslivet give børn og unge succesoplevelser, der styrker børn og unges personlige udvikling og muligheden for at lykkes
i andre aspekter af livet. Aarhus og de øvrige fire store byer i Danmark er kendetegnet
ved, at større andel af børnene på mellemtrinnet bruger fritidsklubberne sammenlignet
med de mindre byer.

Temamøde

6
BEDRE SAMMENHÆNG
I LEDELSESKÆDEN – FRA
POLITISK VISION TIL FAGLIG
LEDELSE AF KERNEOPGAVEN PÅ
BØRNE- OG UNGEOMRÅDET
Temamøde 6 omhandler den faglige ledelse af kerneopgaven
og sætter fokus på, hvordan kommunerne får et større fokus på
kerneopgaven og på resultaterne for borgerne.

STYRKET FOKUS PÅ VÆRDI FOR
OG MED BORGERNE

I Børn og Unge er Stærkere Læringsfællesskaber formuleret som et klart svar på, hvordan
Børn og Unge udmønter børne- og ungepolitikkens visioner til praksis. Stærkere Læringsfællesskaber er en fælles kulturudviklingsproces
for hele organisationen, hvor vi stræber efter at
bygge stærkere læringsfællesskaber blandt fagfolk. Lokalt i teamet eller afdelingen skal medarbejdere og ledere arbejde i et læringsfællesskab,
der løbende evaluerer og justerer egen praksis
med afsæt i professionel viden og lokale data.
De stærkere læringsfællesskaber gør en kollektiv
indsats for at forbedre børnene og de unges
læring og trivsel ved i fællesskab at undersøge
og reflektere over praksis og sammen afprøve
nye tiltag. Vi vil denne udvikling, fordi der er en

• Fælles værdier og visioner – Vores fælles fokus er læring og trivsel for alle børn og unge.
Vi vil, at alle skal blive så dygtige, de kan.
• Fokus på børn og unges læring og udvikling
– Vi indsamler og analyserer forskellige typer
af data for sammen at blive klogere og opnå
fælles billeder af, hvad der virker for at øge
børn og unges læring og udvikling.
• Reflekterede dialoger – Gennem fælles refleksiv praksis udvikler vi vores faglighed og tager
fælles ansvar for det enkelte barn eller unges
læring og udvikling.
• Udvikling af professionel dømmekraft – Vi
deler vores forskellige praksisser og viden om
læring for at blive klogere på både egen og
andres praksis.
• En professionel samarbejdskultur – Vi insisterer på at lære sammen.
Styrken i Stærkere Læringsfællesskaber er den
helhedsorienterede og samarbejdsbaserede tilgang til praksisudvikling på alle niveauer i Børn
og Unge samt en organisatorisk sammenhæng,
der understøtter dette. Ledelseskæden er også
en læringskæde, der er optaget af og ønsker
større viden om, hvordan Børn og Unge som
organisation skaber de bedste forudsætninger
for, at børnene og de unge lærer og trives.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Med Stærkere Læringsfællesskaber er hele ledelseskæden – fra direktør og til afdelingsleder
eller pædagogiske leder – optaget af fem overordnede pejlemærker:
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Temamøde 6 omhandler den faglige ledelse
af kerneopgaven og sætter fokus på, hvordan
kommunerne får et større fokus på kerneopgaven og på resultaterne for borgerne. Samme
fokus har byrådet sat med ambitionen om at
erstatte Aarhus Kommunes virksomhedsmodel
(ROYE-modellen) med ny forståelsesramme
som har et styrket fokus på værdi for og med
borgerne, som styrker samskabelsen og som
styrker vidensinformeret ledelse og praksis. Det
indeholder en masse interessante perspektiver, men også en række dilemmaer. Det er en
dagsorden for Aarhus Kommune, som byrådets
fortsætter i 2020.

positiv sammenhæng mellem børnene og de
unges læringsudbytte og organisering i stærkere
læringsfællesskaber.

Temamøde

7
DIAGNOSERS BETYDNING
FOR FÆLLESSKABET
Når børn og unge oplever vanskeligheder i skole eller
dagtilbud, kan resultatet blive, at forældrene i samarbejde
med dagtilbuddet/skolen og PPR beslutter at få beskrevet,
hvilke konkrete vanskeligheder barnet har.

Mange børn i specialklasserne har dog som sagt en diagnose, eller deres udfordringer kan beskrives ud fra en diagnose. En del af fællesskabet i en specialklasse
kan således være, at alle eleverne i klassen har noget, der er svært for dem. Klassens pædagoger og lærere kan anvende den viden til at lave et fællesskab, hvor de
taler med børnene om, hvad deres vanskeligheder er, at vanskelighederne ikke er
de samme, og nogle er ens, og at der kan gøres noget ved det meste.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Man skal ikke have en diagnose fra børnepsykiatrien for at komme i specialklasse,
på specialskole, eller for at få mulighed for at deltage i specifikke forløb i PPR, eks.
et Back2School-forløb, henvende sig til Fremskudt psykiatri-teamet eller være i en
Nest-klasse. Mange børn, som modtager disse indsatser, har en diagnose, men
det er ikke en forudsætning. Hvis barnets vanskeligheder eller udfordringer er beskrevet af kommunale professionelle, f.eks. en psykolog fra PPR, en pædagog eller
lærer fra barnets hverdag, og der kan handles på det, er det ofte nok til at finde
den rigtige hjælp til barnet og barnets forældre.
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Når børn og unge oplever vanskeligheder i skole eller dagtilbud, kan resultatet
blive, at forældrene i samarbejde med dagtilbuddet/skolen og PPR beslutter at få
beskrevet, hvilke konkrete vanskeligheder barnet har. Barnet beskrives i de hverdagssituationer, barnet er i: Dagtilbud/skole, fritid og hjemmet. Ud fra beskrivelserne tilrettelægges en pædagogik, der vil hjælpe barnet til bedre at kunne klare
sin hverdag. Nogle gange besluttes det desuden, at der er behov for en psykiatrisk
beskrivelse af barnet, og dermed får barnet tildelt en diagnose.

Temamøde

8
PPR – PÆDAGOGISK
PSYKOLOGISK
RÅDGIVNING – FOR
TRIVSEL OG FÆLLESSKABER
Hvis man skal lykkes med at sikre trivsel og læring hos børn
med særlige behov, er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på
det enkelte barn. Både forskning og erfaringer fra vores eget
arbejde i PPR peger på, at vi bedst lykkes med at støtte og
udvikle alle børn, når vi også intervenerer i forhold til de
fællesskaber, som børnene er i.

Udover den daglig PPR-betjening har PPR en række særlige forløb, som har som
mål at skabe et omsorgsfuldt og forudsigeligt miljø ved at styrke læreres og pædagogers kompetencer i f.eks. klasserumsledelse, struktur, relationer og didaktik.
Forløbene indeholder teori, men også kobling til og afprøvning i egen praksis,
så de professionelles læring bliver meget praksisnær og erfaringsbaseret. Dels
finder kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale sted i professionelle
fællesskaber, hvor deltagerne får mulighed for at lære sammen og reflektere med
hinanden om deres praksis. Dels er der et tæt samspil mellem den lokale ledelse
og PPR med fortløbende samarbejde om udvikling og vedligeholdelse af arbejdet.
Her er det centralt, at kompetenceforløbene designes i et tæt samarbejde med de
enkelte skoler og dagtilbud, så lokale behov og ønsker indtænkes.
Erfaringerne peger på, at det ikke kun er børn med særlige behov, der profiterer af
indsatser rettet mod fællesskabet. Pædagogisk personale fra skoler og dagtilbud
fortæller, at indsatserne gør en positiv forskel for hele børnegruppen.
Forløbene er inspirerede af vores arbejde med Fællesskaber for Alle (FFA) og af
vores erfaringer med Nest - både på Katrinebjergskolen og på almene skoler. Nogle eksempler på disse forløb er Skolestart for alle, hvor i alt 10 skoler har deltaget,
Søndervangskolens Brede Børnefællesskaber, Nest elementer på Vorrevangskolen
og Nest i dagtilbud.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Konkret betyder det, at Aarhus PPR samarbejder med fritidstilbud, skoler og
dagtilbud om at skabe stærkere og mere bæredygtige fællesskaber. Dette gøres i
regi af PPRs daglige betjening af fritidstilbud, dagtilbud, specialklasser og almen
skole, samt i form af specialdesignede forløb under Fællesskaber For Alle, der
hører under PPRs udviklingsafdeling Udvikling og Tilsyn. I det daglige arbejder
talehørekonsulenter, læsekonsulenter, psykologer og pædagogiske fagkonsulenter
med trivsel for de børn, der er i kontakt med PPR. De undersøger, laver analyse og
rådgiver og vejleder på den baggrund de fagprofessionelle omkring børnene, i at
skabe den bedst mulige ramme for alle børn i de børnefællesskaber, der er børnenes hverdag.
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Hvis man skal lykkes med at sikre trivsel og læring hos børn med særlige behov,
er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på det enkelte barn. Både forskning og erfaringer fra vores eget arbejde i PPR peger på, at vi bedst lykkes med at støtte og udvikle alle børn, når vi også intervenerer i forhold til de fællesskaber, som børnene er i.

Temamøde
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IKKE UDDANNELSESPARATE I FOLKESKOLEN
– HVORDAN KOMMER
DE UNGE VIDERE
I UDDANNELSE OG JOB?
Aarhus Byråd vedtog medio 2019 den fælles ungehandlingsplan mellem magistratsafdelingerne for Sociale Forhold
og Beskæftigelse og Børn og Unge med henblik på at
styrke indsatserne og samarbejdet om unges overgang
til uddannelse og beskæftigelse. Ungehandlingsplanen
har fokus på at styrke samarbejdet om.

BYRÅDETS BESLUTNING OM UNGEHANDLINGSPLANEN

styrke samarbejdet om:

2

Alle unge i udskolingen, der skal
uddannelsesparathedsvurderes

Opfølgningen ift. de unge, der
vurderes ikke-uddannelsesparate.

3

4

Unge i udskolingen, der er uafklarede
i forhold til ungdomsuddannelse

5
Unge under 25 år, som ikke er startet
på en ungdomsuddannelse eller er i
beskæftigelse.

Unges valg af ungdomsuddannelse
efter grundskolen

6

Unge under 25 år, der er faldet fra
ungdomsuddannelse, eller i risiko
for det.

Hvad angår målgruppen af unge i den uddannelsespligtige alder, tiltrådte byrådet
i november 2018 indstillingen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse om etablering
af den Kommunale Ungeindsats (KUI). Etableringen af den Kommunale Ungeindsats (KUI) styrker sammenhængen i de kommunale indsatser for udsatte unge i
alderen 15-25 år.
Ungehandlingsplanen adresserer, at der skal mere til for at understøtte unge i
deres uddannelsesvalg og sikre, at alle unge motiveres og kommer i gang med
uddannelse og beskæftigelse. Med ungehandlingsplanen er der på tværs af MBU
og MSB besluttet et gensidigt forpligtende samarbejde om overgangen til uddannelse og beskæftigelse for unge i alderen 15-25.
Ungehandlingsplanen styrker således både samarbejdet om unges uddannelsesparathed i udskolingen, samt samarbejdet om de unges fastholdelse i ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel
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Aarhus Byråd vedtog medio 2019 den fælles ungehandlingsplan mellem MSB
og MBU, med henblik på at styrke indsatserne og samarbejdet om unges overgang til uddannelse og beskæftigelse. Ungehandlingsplanen har fokus på at

UNGEHANDLINGSPLANENS
FOKUS: UNGE I GRUNDSKOLEN
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Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Bedre systematik og samarbejde om uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen
Med beslutningen om Ungehandlingsplanen er
igangsat et samarbejde mellem MBU og MSB
om at styrke arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen. Fokus er på, at
uddannelsesparathedsvurderingen og opfølgningen herpå, i højere grad skal give mening for
de unge – og skal bidrage til at styrke de unges
parathed til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolerne, UU og ikke mindst de unge har
været inddraget i dette arbejde. I hovedtræk er
der følgende fokus:

Involvering af de unge allerede fra 7. klasse:
De unge skal være medvidende om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med processen for uddannelsesparathed, inden det sker, og de skal vide
hvad uddannelsesparathedskriterierne betyder for
dem. De skal opleve forløbet som en hjælp.

Klarhed og konsistens i samarbejdet
mellem skole, FU og UU:
Der er brug for en klar årsplan med mødeplan,
aktiviteter og dagsordner, klare forventninger til

roller og opgaver for skoler, FU og UU i samarbejdet. Den pædagogisk leder er en nøgleperson i dette og UU-vejlederen skal være tæt på.

Ensartet vurdering af de unges
uddannelsesparathed:
UU-vejlederen skal informere om UPV-kriterier
generelt, og følge op med konkret vejledning
af lærerne, så vi får en mere ensartet vurdering
med en fælles forståelse af kriterierne.
På baggrund heraf er det besluttet at der skal
udvikles og afprøves et dialog- og procesredskab, der understøtter en systematisk praksis
i arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen på tværs af skolerne. Målet er at skabe
klarhed og konsistens i opgaver og roller, samt
at der fokus på inddragelse af de unge, samt
at processen opleves som meningsfuldt.
Ungehandlingsplanen har også fokus på at
styrke opfølgningen ift. de unge der vurderes
ikke-uddannelsesparate. Innovationsprojektet
”en vej ind i fællesskabet” har her til formål at
udvikle og afprøve nye virkningsfulde indsatser
der understøtter, at de unge bliver parat til at
gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når UU-vejlederne snakker med unge i Aarhus
Kommune, der er i den uddannelsespligtige
alder, er det generelle billede, at unge i Aarhus
Kommune ikke mangler motivation til at påbegynde ungdomsuddannelse efter endt grundskole. Såvel forældre som de unge har stor
forståelse for og indsigt i vigtigheden i det at få
en ungdomsuddannelse - dette billede understøttes også af nyere forskning på området.
Uddannelse er en uomgængelig del af ungdomslivet, og som anført vil langt de fleste
unge gerne uddanne sig. Alligevel oplever nogle
unge efterfølgende at mangle motivation for
noget af det, der foregår på selve uddannelserne – dette kan afspejle sig i fravær, frafald og
skoletræthed for den unge.

Overgangen til ungdomsuddannelse
efter grundskolen
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan med alle elever, der afslutter
grundskolen. Det fremgår udtrykkeligt af vejledningsloven (lov om kommunal indsats for
unge under 25 år), at alle elever ved udgangen
af grundskolen skal have en uddannelsesplan.

For unge, der er under 18 år, har UU derudover
ansvaret med at sikre at alle unge er i uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb,
jf. Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
§ 1. 15-17-årige unge har pligt til at være i
uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med
deres uddannelsesplan.
Uddannelsesplanen tager altid udgangspunkt
i elevens kommende uddannelsesønske, og
hvis eleven ikke umiddelbart kan påbegynde
en erhvervs- eller gymnasial uddannelse, tages der udgangspunkt i, hvordan eleven kan
bringes frem til den ønskede uddannelse eller
beskæftigelse.

Indsatser ift. at de unge fastholdes i ungdomsuddannelse
Erfaringerne ift. arbejdet med den tidligere 95%
målsætning viser, at hurtig opstart på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole ikke til
enhver tid er at foretrække på den lange bane.
Den Kommunale Ungeindsats understøtter
netop en indsats, der sikrer langtidsholdbare
uddannelsesplaner, som samtidig harmonerer
med den enkelte unges uddannelsesønske.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Forståelsen af unges motivation til ungdomsuddannelserne

Uddannelsesplanen videreføres og revideres,
når det er nødvendigt, indtil den unge fylder 18
år, jf. vejledningslovens § 2 c.
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UNGEHANDLINGSPLANENS
FOKUS: UNGE, DER HAR
AFSLUTTET GRUNDSKOLEN
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MELLEMFORMER
MELLEM SPECIALOMRÅDET OG
ALMENOMRÅDET
Alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have
mulighed for at realisere deres personlige, sociale
og faglige potentialer. Dette indebærer at alle børn
og unge skal være en del af et pædagogisk miljø, der
understøtter deres behov og ressourcer.

For at imødekomme det stigende antal sårbare børn og unge, har byrådet
med budgetforliget for 2020 givet folkeskolerne i Aarhus til opgave at udvikle nye former for specialundervisning, som en mellemform mellem almenog specialundervisning. Dette udviklingsarbejde skal tage afsæt i hver enkelt
folkeskoles konkrete elevsammensætning og udfordringer og indsatserne vil
derfor være tilpasset den lokale kontekst. Ønsket er, at alle folkeskoler skal
rustes bedre til at møde alle børn og unges behov, og at dette kompetenceudviklingsarbejde skal kvalificere både almen- og specialområdet.
Mange skoler er allerede godt i gang med dette arbejde. Det kan være ved at
arbejde med mere flydende overgange, nest-elementer i almenundervisningen, inkluderende klasserum eller noget helt fjerde. Og målet med de næste
års kompetenceudvikling og udviklingsarbejde vedr. mellemformer er netop,
at skolerne får anledning til at gå på besøg i hinandens praksis – blive klogere sammen og overføre de erfaringer, andre har gjort sig, ind i deres egen
lokale kontekst. PPR vil facilitere det lokale udviklingsarbejde.

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Vi skal så vidt muligt skabe de rigtige miljøer, der hvor børnene og de unge
er. Det stiller krav om løbende tilpasninger både på det almene og på det
specialpædagogiske område. Det er samtidig vigtigt at fastholde, at der altid
vil være en gruppe af børn og unge, der har brug for særligt specialiserede
tilbud, som ikke kan være til stede i alle lokalområder.
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Alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere
deres personlige, sociale og faglige potentialer. Dette indebærer, at alle børn
og unge skal være en del af et pædagogisk miljø, der understøtter deres behov og ressourcer.

