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BU NYT
▶ KLUB STYRKER LOKALSAMFUNDET

Bliv inspireret til at gøre det samme 
som Klubben Musvågevej.

▶ VÅRSALONG

Se de kreative fortolkninger af årets 
tema ”Velkommen”.

▶ CORONA

Find links til Aarhus Kommunes råd, 
vejledninger og anbefalinger.



 

 

I foråret sætter BU Nyt fokus på åbenhed og tilgængelig-
hed. Vi har besøgt forskellige dagtilbud, skoler og klubber i 
Aarhus, som alle har besluttet sig for at låne deres facilite-
ter ud, når de ikke selv bruger dem. 

Det viser sig, at alle parter får glæde af det. Serien hedder 
”De uventede kræfter”, og forhåbentlig bliver du inspireret 
af deres erfaringer og resultater. Hvem ved - måske du selv 
får lyst til at låne ud? 

De uventede kræfter 

Fortsættes ...

BU NYT   |   TEMA

Blandt boligblokke og høje træer i 
Frydenlund ligger Klubben Musvåge-
vej. Selvom navnet antyder det, er 
det ikke kun klubmedlemmer, som 
befinder sig på klubbens arealer. 
Klubben har nemlig valgt at låne 
deres faciliteter ud til beboere i 
området. Bliv inspireret til at gøre det 
samme.

Ideen bag udlån af klubbens facilite-
ter udspringer egentlig fra tanken: 
Kan flere få glæde af stedet, når vi 
alligevel ikke er her? Der er ikke langt 
fra tanke til handling hos Klubben 
Musvågevej, og den dag i dag kan 
man som beboer i området få sig en 
nyttehave at dyrke planter i, mænd 
har et mødested, hvor de kan udvikle 
venskaber og hjælpe klubben med 
praktiske gøremål, børnehaver i 
området må besøge hønsene og 
kaninerne på stedet og forældrefor-
eningen har en nøgle, så de kan 
bruge lokalerne, når behovet opstår. 

Det har skabt et større fællesskab i 
området, og de lokale beboere føler 
et ansvar for stedet. 

”De lokale her tager ejerskab, og de 
er så opsatte på at passe på stedet. 
Det betyder også, at der er sket en 
kæmpe forbedring i hærværk og 
indbrud, for folk er opmærksomme 
på, hvis der kommer nogen udefra,” 
fortæller Ane Størup, som er afde-
lingsleder i Klubben Musvågevej, der 
er en del af UngiAarhus.

Jordbær, urter og mænds
mødesteder
På vores tur rundt på klubbens grund 
støder vi på en rød skurvogn med 
skiltet ”Mænds mødesteder”. 

”Det er en skurvogn, som mænd fra 
området har istandsat sammen. Her 
kan de drikke kaffe og hygge sig, og 

Klub styrker lokalsamfund
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så hjælper de klubben med nogle 
praktiske gøremål, som at fodre 
dyrene i weekenden eller slå græs. På 
den måde får de skabt et fællesskab, 
og vi sætter pris på, at de er her.” 

Turen går videre rundt, og vi støder 
på de små nyttehaver. Tidligere 
havde klubben heste. I dag er de 
gamle hestefolde lavet om til små 
nyttehaver, så de lokale i området 
kan få deres egne køkkenhaver. 

”Mange af de lokale i området bor i 
lejligheder. Så de synes, det er skønt 
både at kunne passe en have, men 
også at få et fællesskab ud af det,” 
siger Ane Størup. 

Glæden går begge veje
Betænkelighederne ved udlånene er 
utrolig få. Ane Størup uddyber: 

”Der er selvfølgelig den betænkelig-
hed, at det er andre, som har 
ansvaret for klubben. Men vi har 
snakket med dem om, hvor vigtigt 
det er, at der er styr på, hvem der 
kommer ind og ud, så der ikke bliver 
stjålet noget. Og når haverne åbner 
op til foråret er der altid mange 
spørgsmål, som kan tage lang tid. 
Men det er jo småting i forhold til, 
hvor meget vi får ud af det.” 

Ane Størup lægger vægt på, at 
glæden går begge veje – beboerne i 
området får glæde af det fællesskab 
og de muligheder, som opstår i arbej-
det på klubbens matrikel, men 
klubben får i høj grad også glæde af 
de lokale.

▶ KONTAKT

Anders Probst-Jensen   |   Mail: apjen@aarhus.dk

Lasse Holm   |   Mail: lahol@aarhus.dk

... fortsat

FAKTA Anes tre gode grunde til at låne ud

1. Alle vinder – både de lokale og klubben får noget ud af det

2. Det lokale fællesskab bliver styrket

3.  Klubben er bedre beskyttet – der er betydeligt mindre hærværk 

og indbrud, og de lokale passer på stedet. 

FAKTA Hvorfor? 

Kommunen har mange ressourcer, som kan anvendes på en anden 
måde, så flere borgere kan få gavn af de samme ressourcer. 

Ressourcer er mange ting: Tomme kvadratmeter, aktiviteter, faglig 
viden – listen kunne fortsætte. Dette er også et af hovedpunkterne 
i direktørgruppens strategiske indsats om frivillighed og medbor-
gerskab.  
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Forebyg smitte

Vask dine 
hænder ofte

Vask hænder tit 
og grundigt. 

Brug håndsprit, hvis du 
ikke er i nærheden af 

vand og sæbe.

Luftvejsinfektioner, som infl uenza og ny coronavirus, 
spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste 

og nys. Beskyt dig selv og andre med disse to råd.

Dæk mund og næse, 
når du hoster eller nyser. 

Brug et engangslomme-
tørklæde eller dit ærme 

i stedet for din hånd.

Host eller nys 
i ærmet

sst.dk

▶  Medarbejdere kan på AarhusIntra læse mere, finde links til Sundhedsstyrelsen og se hvordan man kan søge råd og vejledning (link)

▶  Forældre kan du henvise til en side på aarhus.dk med de væsentligste oplysninger og link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger (link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/54231
http://www.aarhus.dk/corona


Krigszoner, frihed, rumrejse, kagebord og blodige søm. 
Rådhuset emmer af kreative fortolkninger af ordet ”vel-
kommen”, som er temaet til årets Vårsalong, der havde 
fernisering torsdag den 27. februar. 

”Alle mennesker har brug for kreativitet. Hvad enten det er 
ens egen eller andres kreativitet, så kan det inspirere os, 
plante nye ideer, og give os noget at tænke over i en 
dagligdag, hvor de fleste har rigtig travlt.” 

Sådan åbnede rådmand Thomas Medom ferniseringen af 
årets Vårsalong på Aarhus Rådhus. Og inspiration, idéer 
og stof til eftertanke er præcis det, som udstillingen 
udstråler. Temaet har sat tankerne i gang hos deltagerne, 
og det er blevet tolket vidt forskelligt og med mange 
forskellige materialer. Du støder på alt fra skulpturer og 
maleri til broderier og fotos. 

”Folk har forskellig smag. Det betyder, at selvom du ikke er 
gået videre, så kan dit værk stadig være genialt,” siger 
Ginette Wien, som er kunstdommer til Vårsalong.

Med disse ord tydeliggør Ginette Wien det store arbejde, 
som de talentfulde børn og unge har lagt i deres værker. 

274 værker indleveret
Ungdommens Vårsalong er resultatet af et tæt samarbejde 
mellem Aarhus’ ungdomsklubber, ungdomsskolehold og 
ikke mindst de unge, der går her. Og der er kommet 
kreative værker ud af det. I alt blev hele 274 værker 
indleveret i Aarhus, og 164 er gået videre til ferniseringen 
på Aarhus Rådhus, som du frit kan tage ind og se. Herfra 
er 67 blevet udvalgt til at komme til den endelige udstilling 
på Københavns Rådhus, som du kan besøge fra den 18. 
marts.

Vårsalong giver børn og unge
mulighed for at være kreative

▶ LÆS MERE
aarhus.dk (link)

▶ KONTAKT
UngiAarhus   |   Mail: uiaa@mbu.aarhus.dk

FAKTA Tre korte om Vårsalong

1.  Alle børn og unge i alderen 12-18 år kan 
deltage

2.  Det er en tilbagevendende begivenhed 
– så chancen er der igen næste år

3.  Den helt store fernisering med de 
endelige udvalgte værker finder sted på 
Københavns Rådhus den 18. marts.
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Matematiklærerne i udskolingen på 
Skåde Skole har taget G Suite for 
Education til sig for at være klar, når 
alle eleverne fra 2. – 10. klasse får 
Chromebooks til august. Videndeling 
har været et rigtigt stærkt værktøj til 
at gøre op med ”plejer” og stadig 
have fagligheden i højsædet. 

Igennem de seneste 5-6 år har 
medarbejderne på Skåde Skole 
arbejdet meget aktivt for at gøre G 
Suite for Education til et omdrej-
ningspunkt for deres praksis. 

Ulrik Vestergaard er matematiklærer 
for de ældste klasser på skolen, og 
han er sammen med sine kolleger 
stolte af deres høje faglighed i 
fagteamet. Det har været i fokus, 
mens de har taget G Suite for 
Education til sig.
 
Når Chromebooks til eleverne banker 
på døren til august, bliver det endnu 
mere vigtigt for de pædagogiske 
medarbejdere at kunne begå sig i G 
Suite for Education. 

En af vejene dertil har været hjælp fra 
De32, videndeling på fagdage og 
rotationsværksted. Ulrik Vestergaard 
fortæller:

“Vi har mest været 
vant til at arbejde med 
offline værktøjer i 
matematik, så vi skulle 
lære platformen at 
kende. Det har været 
vigtigt for os ikke at 
give køb på faglighe-
den, for eleverne skal 
ikke opleve dårligere 
kvalitet.” 

For at få hjælp til at komme godt i 
gang med den pædagogiske it-plat-
form, kontaktede Ulrik og hans 
kolleger som det første De32. 

“De32 kom ud på skolen med en 
vejledning til Wizkids CAS-værktøj og 
gennemførte et forløb på to lektioner 
for en klasse. Forløbet var baseret på 
vejledningen, som vi nu bruger i alle 
klasser. De32 mødte med to erfarne 
matematikundervisere, som havde 
en klar plan for de to lektioner, som 
jeg også deltog i. Det gjorde mig 
fuldt ud i stand til at undervise og 
følge op på netop det IT-værktøj i 
matematikundervisningen,” fortæller 
Ulrik Vestergaard om første oplevelse 
med De32. 

De32, fagdage og et nyt rotations-
værksted har dannet grundlaget for 
det bedste fundament for matematik-
undervisningen i de ældste klasser.

På fagdagene samler Ulrik og 
kollegerne i teamet op på de erfarin-
ger og udfordringer, som de har 
oplevet i arbejdet med G Suite for 
Education. Samtidig har de været 
åbne for at prøve nye metoder af, da 

ideen om at afholde rotationsværk-
steder opstod. Et rotationsværksted 
fungerer sådan, at den enkelte lærer 
sætter sig ind i én specifik ting i 
forhold til at undervise i matematik i 
G Suite. Derefter ”turnerer” lærerne 
på tværs af klasserne i udskolingen. 

Det vil sige, at den samme lærer 
underviser eleverne i præcis det 
samme på præcis samme måde. Det 
giver både elever og lærere det 
samme udgangspunkt, når de skal 
bruge G Suite.  

“Vores rotationsværksted var i tre 
dele. I det ene værksted underviste 
jeg i Wizkids CAS, og i de to andre 
værksteder blev der undervist i 
henholdsvis Google Sheets og 
Geogebra online. Alle tre ting var nye 
for os i fagteamet og for eleverne 
– dermed blev omstillingen fra offline 
værktøjer til online værktøjer kick-
startet.” 

”Vi har alle sammen fået øjnene op 
for, hvor meget gavn vi kan få ud af 
at dele erfaringer med hinanden – i 
samarbejde med både elever, lærere 
og De32.”

Videndeling styrker praksis

FAKTA Kom godt i gang på din skole 

Ulrik Vestergaard har nogle tips til, hvordan medarbejdere kan 
komme godt fra start med G Suite for Education:

•  Det tværgående samarbejde og videndeling imellem lærerne er 
rigtig vigtigt 

•  Du er nødt til at overgive dig, springe ud i det og vær bevidst 
om, at det kommer til at tage noget tid

• Opsøg den nødvendige hjælp
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For Ulrik og fagteamet har de skulle gøre op med, hvad de 
plejer at gøre og fokusere på at få deres undervisning til at 
fungere optimalt med G Suite. Det vigtigste har været, at 
undervisningen fungerer hensigtsmæssigt for eleverne og 
deres læring, og der er fordele ved at arbejde i G Suite. 

”Googleplatformen er smart i sin enkelthed, specielt når vi 
skal dele dokumenter og arbejde i grupper, så dokumen-
terne er tilgængelige på flere enheder. Vi har ikke været 
bekymrede for eleverne, for de går bare ombord i G Suite,” 
fortæller Ulrik Vestergaard. 

▶ LÆS MERE
aarhus.dk (link)

▶ KONTAKT
Digitalisering    |   Mail: digitalisering@mbu.aarhus.dk

FAKTA

De32 fungerer i praksis som taskforce, der 
understøtter digitale læreprocesser via 
praksisnær kompetenceudvikling (PKU) af 
det pædagogiske personale.

Man kan booke De32 via deres hjemmeside:
www.De32.dk

... fortsat
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https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/foelg-med-i-dit-barns-hverdag/computere-til-elever/#1
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/foelg-med-i-dit-barns-hverdag/computere-til-elever/#1
https://sites.google.com/aaks.dk/de32/startside


I Naturfagsmaraton dyster 5. og 6. 
klasser over hele landet om de 
bedste opfindelser i forskellige 
udfordringer som ’Hit med skraldet’ 
og ’Grønby Skywalk’. I Aarhus har de 
seje elever udviklet alt fra lyddæm-
pende materialer til vaskemiddel 
med særlige enzymer, så vi kan passe 
bedre på klimaet.

”Det er meget sjovere at gå i skole 
sådan her, for man kommer til at 
tænke på en anderledes måde. Det er 
noget helt andet end bare at sidde og 
lytte. Her bruger jeg min krop og byg-
ger noget med hænderne.” 

Jeg når ikke engang at høre, hvad 
pigen, som fortæller, hedder, før hun 
er på vej væk igen for at holde øje 
med scoren på den store tavle i 

hallen. Stemningen er god og 
tempoet højt til årets Naturfagsmara-
ton på Højvangsskolen, og hallen 
bugner af innovative løsninger, som 
børnene har lagt energi i at udvikle.

Spænding og engagement
Der hersker ingen tvivl om, at 
børnene synes, at Naturfagsmaraton 
og undervisningen op til er en fed 
måde at lære på – hele idrætshallen 
dirrer af spænding og engagement, 
og de konkurrenceklare børn fra 5. og 
6. klasse tripper for at vise deres 
farverige og kreative løsninger på 
udfordringer fra den fiktive by 
Grønby. 

Lærer Jeppe Breinholm Pedersen, 
som underviser i matematik og 
natur/teknologi på Højvangsskolen, 

nikker genkendende til den stem-
ning, jeg fornemmer fra hallen. 

”Jeg ser en stor fordel i at undervise 
børnene på denne måde. Det, at der 
ikke findes én rigtig løsning, men 
flere, motiverer børnene og får dem 
ind i en kreativ løsningsproces. 

Desuden er opgaverne ikke nemme, 
så eleverne skal bruge deres natur-
faglige viden eller indhente viden for 
at kunne løse opgaven.” 

Også socialt får børnene et højt 
udbytte af forløbet. Jeppe Breinholm 
Pedersen uddyber: 

”Opgaveløsningen er et fællesanlig-
gende, og jeg lægger vægt på, at vi 
går til maratonet som et samlet hold. 

Naturfagsmaraton: 
”En sand fest for fællesskabet og naturvidenskaben”

FAKTA Naturfagsmaraton

1. Naturfagsmaraton er en årlig tilbagevendende begivenhed 

2. Det er gratis for folkeskoleklasser at deltage

3.  Naturvidenskabernes Hus står bag Naturfagsmaraton, og 
forløbet udbydes i samarbejde med Børn og Unge i Aarhus 
Kommune
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Det vil sige, at alle hjælper alle.

Hjulene røg af strandraceren, og 
hurtigt stod en hel flok klar til at hjæl-
pe med at få det fikset. Det er med til 
at højne fællesskabsfølelsen og 
dermed trivslen i klassen. Jeg er vild 
med at undervise på den her måde.

Det kræver meget af mig som 
underviser, men når jeg ser hvad 
eleverne får ud af det, bliver jeg glad 
og stolt. Jeg vil kalde kulminationen 
med konkurrencedagen en sand fest 
for fællesskabet og naturvidenska-
ben.”

STEAM
Elever fra Højvangsskolen, Bavnehøj-
skolen, Beder Skole, Mårslet Skole, 
Skåde Skole, Strandskolen, Solbjerg 
Skole og Tranbjergskolen var alle 
samlet den 26. februar på Højvangs-
skolen til årets Naturfagsmaraton. 
Naturfagsmaratonet og undervis-
ningsforløbet op til er et godt 
eksempel på STEAM-tilgangen, som 
netop fokuserer på at arbejde 
tværfagligt med de naturfaglige fag.

På dagen dyster børn fra 5. og 6. 
klasse i otte forskellige opgaver – de 
har udviklet alt fra lyddæmpende 
materialer til vaskemiddel med 
særlige enzymer, så vi kan passe 
bedre på klimaet. 

Meningen med arrangementet er at 
vække elevernes interesse indenfor 
de naturfaglige fag og åbne deres 
øjne for, hvordan de fag bliver brugt i 
praksis til at udvikle almindelige 
produkter, man støder på i hverda-
gen. Og der er ingen tvivl – interes-
sen hos børnene er vakt.

FAKTA

1.  STEAM står for science, technology, engineering, arts and 
mathematics

2.  STEAM er en tværfaglig tilgang til læring, og børnene får lov til 
at undersøge, eksperimentere og udvikle autentiske og 
praksisnære problemstillinger

3.  STEAM skal være med til at give børnene kompetencer til at 
navigere i en tid, som er præget af teknologi og grøn omstilling

... fortsat

▶ LÆS MERE
naturfagsmaraton.dk (link)

▶ KONTAKT
Anne Dissing Rasmussen   |   Mail: adr@aarhus.dk
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NYT OM NAVNE

Pædagogisk leder på pension 

▶ BENTE BRIX 

Bente Brix går på pension efter mere end 45 års tro 
tjeneste i Aarhus Kommune. Bente har arbejdet som 
pædagog, institutionsleder, dagplejepædagog og de 
sidste mange år som pædagogisk leder af dagplejen i 
Beder-Malling. Institutionen holder afskedsreception 
for Bente og håber at se mange af dem, som har kryd-
set hendes vej i arbejdslivet. 

Receptionen holdes den 20. marts 2020 kl. 13-15 i 
Midgårdens Fælleshus. Tilmelding foregår til Masja 
Malmkvist (mamasoe@aarhus.dk) senest 16. marts. 

”Bentes hjerte altid har banket for dagplejen og vist 
dens berettigelse som et kvalitetstilbud i dagtilbud-
det,” siger dagtilbudsleder Keld Birkø. 

40-års jubilæum 

▶ YVONNE PEDERSEN

Yvonne Pedersen, pædagogisk leder i Hasselhuset 
i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, fejrer 16. marts 40 års 
ansættelse i Aarhus Kommune. 

Det foregår i Hasselhuset fra klokken 14:30–17:30. 
Yvonne har, siden hun blev uddannet i 1979, arbejdet 
med de mindste børn - først i vuggestuen Vorrevangs-
parken, og siden har hun været med til at starte insti-
tutioner både i Tranbjerg og Solbjerg, hvor hun stadig 
er i dag.   

”Yvonne har et usædvanligt stort engagement i sit 
arbejde, og man skal ikke tale længe med hende før 
samtalen, drejer sig ind på børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse. Det sker med stor faglighed 
og gejst, der viser at hun har både hjerne og hjerte 
for børnene og deres forældre,” siger dagtilbudsleder 
Birgitte Rasmussen.  

KURSER

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt hold

Sygefravær 1: 
Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - Hold 26 
1-dags kursus for  ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er dog 
obligatorisk for de ledere, der refererer til Børn og Unge-chef samt for administra-
tionsledere. Du får indsigt i processen i forbindelse med sygefraværsopfølgning 
og afsked på baggrund af sygefravær.

26. maj 2020 19. maj 2020

Nyt hold
Snart tilmel-

dingsfrist

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 24
1-dags kursus for personaleledere. Kursets formål er at sætte personaleledere i 
stand til at gennemføre tjenstlige forløb og afskedigelser i henhold til de ansæt-
telses- og forvaltningsretlige regler og under iagttagelse af personalepolitiske 
hensyn.

25. marts 2020 18. marts 2020
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KORT NYT

Flere og flere børn har udadreagerende adfærd. Det behø-
ver ikke være ADHD – alt mulig andet kan forårsage det.

Vi vil gerne hjælpe alle, som møder det i sin hverdag – det 
gælder både forældre, lærere, pædagoger, fodboldtrænere, 
bedsteforældre og andre. 

Derfor har vi indgået et samarbejde med Center for ADHD, 
hvor vi tilbyder fyraftensmøder, der gør dig klogere på 
håndtering og gode værktøjer, du kan implementere i din 
hverdag med børn og unge. 

Hver aften har forskellige temaer, og formålet er at ruste 
dig på til nemmere at kunne navigere i en hverdag med 
episoder med udadreagerende adfærd 

Møderne i 2020 frem til sommerferien er allerede 
planlagt:

11. marts på Marselis Boulevard 1
11. marts på Skæring Skole
18. marts på Hårup-Elev skole
25. marts på Tilst Skole
20. maj på Marselis Boulevard 1
18. juni på Marselis Boulevard 1

Det er gratis at deltage. 

Nyt samarbejde: 

Aarhus kommune og Center for ADHD 
tilbyder gratis fyraftensmøder 

KOLOFON

Ansvarshavende: 
Henrik Vinther Olesen 
Kontorchef, Kommunikation

Redaktør: 
Ida Maria S. Westermann
Mail: wim@aarhus.dk

Kontakt: 
kommunikation@mbu.aarhus.dk 

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Linkedin

▶ LÆS MERE
www.adhdcenter.dk (link)

▶ KONTAKT
Center for ADHD   |   Mail: info@adhdcenter.dk

Børn og Unge
Aarhus Kommune

http://detvigoer.aarhus.dk/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm
https://twitter.com/MBU_Aarhus
https://www.linkedin.com/company/aarhuskommune-boern-og-unge
https://adhdcenter.dk/kommende-kurser

