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▶ GLIMT FRA GENÅBNING 

Følg 7.x på Lystrup Skole på en 
anderledes skoledag med gensyns-
glæde og nye rutiner

▶ TVÆRFAGLIG ENHED ER TILBAGE

Medarbejdere fra Tværfaglig Enhed 
trådte til i dagtilbuddene og Sund-
hedsplejen under Covid-19

▶ NY BØJLEKLINIK 

Byens børn og unge har fået et helt 
nyt hus. Det er her, bøjlen fremover 
skal på



Direktørens digitale
morgenmøde

Traditionen tro fortsætter morgenmøderne med direktør 
Martin Østergaard Christensen. Tirsdagens møde var ingen 
undtagelse, og selvom det hele stadig foregår digitalt, sendte 
vi live på Facebook med sidste nyt fra Børn og Unge – om 
corona, genåbning, mellemformer, analyser, anlægsinveste-
ringer og meget mere.   

Hjemme fra stuen havde direktøren fornemt virtuelt besøg af 
flere gæster: 

• Henrik Vinther, kommunikationschef i Børn og Unge, 
fortalte om, hvordan vi kommunikerer under coronakri-
sen – både med hinanden, med pressen og med forældre 
og andre borgere på sociale medier. 

• Mette Hardis, teamkoordinator for ’De32’, delte de 
bøvlede og blærede erfaringer, lærerne har gjort sig med 
digital undervisning de seneste mange uger. 

• Cecilie Dahl Pedersen, 9. klasseselev og elevrådsformand 
på Frederiksbjerg Skole, gav et indblik i livet som 
udskolingselev i denne særlige tid, og hvordan det er nu 
at være tilbage i skole. 

• Anders Bach, fritidspædagogisk leder i Sabro-Korsvejsko-
lens SFO, inviterede os indenfor i SFO’en og fortalte om, 
hvordan man bevare det gode fritidsliv for børnene i en 
hverdag med nye regler, retningslinjer og vilkår.   

▶ SE MORGENMØDET (LINK)

Næste morgenmøde løber af stablen tirsdag den 23. juni klokken 8:15, 
hvor vi forhåbentligt kan sende fra Grøndalsvej 2 som vanligt. 
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Den 18. maj havde en masse aarhusianske børn og unge i 6.-10. klasser første dag tilbage i skole og klub efter mange uger 
derhjemme. 7.x på Lystrup Skole var ingen undtagelse – og her havde både elever og lærere glædet sig til at komme tilbage. 
BU Nyt fulgte klassen på en anderledes skoledag med gensynsglæde, håndvask og nye rutiner. 

Glimt fra genåbning 

EN NY OG ANDERLEDES SKOLEDAG

Dagen starter med at vaske hænder i de udendørs håndvaske, skolen har sat op foran klasseværelset. Det er lidt utra-
ditionelt at starte dagen med at vaske hænder, og det er træls at skulle vinke ’hej’ til sine klassekammerater i stedet for 
at kramme.  Alligevel er gensynsglæden stor for Liva Waltoft og de andre elever i klassen. 

Undervisningen begynder med at lytte til de rapsange, eleverne har lavet om corona, mens de har været hjemme. 
Eleverne sidder to og to ved bordene – selvfølgelig ved hver sin bordende, så der er god afstand mellem dem.

SOMMERFUGLE I MAVEN FØR SKOLESTART

”Jeg tror, det bliver godt at se de andre igen. Jeg er lidt spændt. Det bliver 
også anderledes. Vi har haft lang tid hjemme, hvor vi har haft undervis-
ning. Det er lidt som at komme tilbage efter en lang sommerferie, og man 
har bare lyst til at give en krammer,” siger Liva Waltoft, mens hun pakker 
skoletasken hjemme på værelset i Lystrup for første gang i rigtigt mange 
uger. 

Imens gør lærer Tine Hejbøl Vinter sig klar til at byde eleverne velkommen 
tilbage. Hun og kollegerne har ugen forinden haft travlt med at få logistik, 
indretning af lokaler og skemaer til at gå op, så der bliver plads til alle sko-
lens elever igen. 

PLADS TIL SNAK OG SAMVÆR 

Lærer Tine Hejbøl Vinter sørger for godt med 
pauser til eleverne i løbet af dagen. 

De foregår selvfølgelig udendørs – heldigvis 
på endnu en dag uden regnbyger.  

”De trænger rigtigt meget til at hyggesnakke 
og bare være sammen,” fortæller hun. Og det 
er netop, hvad Liva og veninderne bruger pau-
sen i skolegården til. 

EN VELLYKKET DAG 

Efter en vellykket første dag tilbage i skole, ta-
ger Liva igen bussen hjem til det teenagevæ-
relse, hun har brugt mange timer på de sene-
ste måneder. Imens bliver klasselokalet på 
Lystrup Skole gjort rent og klar til, at næste 
klasse kan bruge det om eftermiddagen. 

”Det var nemt at se de andre igen. Det føles 
som om, vi ikke havde været væk fra hinan-
den, og der var ikke så meget, der var ændret. 
Det var hyggeligt at være sammen,” konstate-
rer Liva på hjemturen. 

▶ SE TINE OG LIVAS VIDEODAGBOG FRA GENÅBNINGSDAGEN (LINK)
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Som en del af Tværfaglig Enhed, der er et tilbud om 
sparring og kompetenceudvikling til pædagoger om sprog, 
motorik og relationsdannelse for 0-6-årige, har pædagog 
Heidi Smith Nellemann og hendes kollegaer været 
fuldtidsstøtte under Covid-19 i dagtilbuddene og Sund-
hedsplejen. Nu forbereder de sig på at genoptage vejled-
ningsopgaven med ny, praksisinformeret viden fra en unik 
tid på børn og unge området, i første omgang som virtuel 
vejledning.  

”Det er til stor gavn for vores fremtidige vejledning, at vi 
selv har oplevet corona-krisens effekter på egen krop i 
dagtilbuddene. Det giver os endnu bedre forståelse for 
pædagogernes oplevelser, tanker og erfaringer i en tid, 
hvor der er masser af viden at hente om praksis,” siger 
Heidi Smith Nellemann. 

Hun fremhæver blandt andet hvordan forskellige adfærds-
mønstre under Covid-19, kan give viden om hvilke dyna-
mikker, der skaber tryghed.    

”Institutionerne har generelt skullet navigere i helt nye 
rammer og rutiner underlagt konstante ændringer af 
retningslinjer ud fra sundhedshensynet. Nogle institutio-
ner har været ramt af hjemsendte medarbejdere og særlig 
fleksibilitet i forhold til skiftende mødetider, udfordring 

med fysiske rammer og markant mindre mulighed for 
faglig kollegial sparring og refleksion. Forhold som disse 
kan skabe forvirring i både voksne og børn. Vi ved, at 
voksne skal føle ro, før de kan skabe den samme følelse i 
børnene, og det træder frem i tider som disse. Omvendt 
har flere institutioner oplevet en øget stabilitet med mere 
forudsigelige forhold. Der har været færre skift af voksne, 
legekammeraterne har været i den samme gruppe og 
børnene har leget og opholdt sig indenfor et forudbestemt 
område. Her er det tydeligt, at trygheden har bedre vilkår, 
når børnene skal overskue færre pludseligheder og skift,” 
siger hun.

Nu ser Tværfaglig Enhed frem til at kunne støtte op om 
den faglige refleksion som flere dagtilbud har måttet 
tilsidesætte for en tid. Netop den fælles faglige refleksion 
over praksis er tilbuddets omdrejningspunkt. Tværfaglig 
Enhed består, udover pædagoger, også af sundhedsplejer-
sker, der ligeledes har været travlt beskæftiget under 
corona-perioden.

”Sundhedsplejerskerne har fortsat deres arbejde tæt på 
familierne under Covid-19. Derfor har vi et vigtigt fokus på 
forældreperspektivet, når vi skal reflektere og diskutere, 
hvad vi kan tage med af læring fra den her meget specielle 
periode,” siger hun. 

”Vi har stor gavn af den tætte 
kobling til praksis” 
Medarbejdere fra Tværfaglig Enhed trådte til i dagtilbuddene 
og Sundhedsplejen under Covid-19

KONTAKT

Er du interesseret i et samarbejde med Tvær-
faglig Enhed eller har du spørgsmål? 

Kontakt konstitueret leder af 
Tværfaglig Enhed, Charlotte Bøcher:

Mail: clb@aarhus.dk
Tlf. nr.: 4185 4540 

Du kan også skrive til Tværfaglig Enhed:
Mail: tve@mbu.aarhus.dk

▶ LÆS MERE OM TILBUDDET PÅ AARHUS.DK (LINK)
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Byens børn og unge har fået et helt 
nyt hus. Det er her, bøjlen fremover 
skal på. Tidligere på måneden tog 
Tandplejen imod den allerførste 
patient på tandreguleringsklinikken i 
Viby. 

4. maj var en ganske særlig dag på 
Nordbyvej 23 i Viby. Klokken 10.30 
trådte 17-årige Freya Ejstrup 
Kongskov ind ad døren som den 
allerførste patient nogensinde i 
Tandplejens nye tandreguleringskli-
nik. 

Personalet smilede spændt og 
forventningsfuldt, og husets daglige 
leder, Samuel Olandersson, overrakte 
hende en lille buket af de fineste røde 
og hvide blomster. Det hele foregik 
selvfølgelig på behørig afstand. 

Coronakrisen havde ellers sat en 
midlertidig stopper for åbningen af 
Tandplejens nybyggede klinik for 
tandregulering, men med nye 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 
blev det endelig muligt at tage huset 
i brug. 

Det er cirka hvert fjerde barn, der har 
brug for at få rettet tænder. Det stiller 

store krav til kapaciteten, da der 
bliver flere og flere børn i Aarhus 
Kommune. Med 21 tandlægestole 
tager den nye klinik højde for det 
stigende børnetal. 

Klinikken i Viby er sidste etape i den 
store omstrukturering af Tandplejen, 
som blev vedtaget af Byrådet i 2009. 
Den nye struktur betød blandt andet, 
at tandklinikkerne på 42 folkeskoler 
blev samlet på færre og større 
klinikker, herunder seks storklinikker, 
med henblik på at øge tværfaglighe-
den og kvaliteten. 

Efter en times tid var patient num-
mer et, gymnasieeleven Freya Ejstrup 
Kongskov, færdig med sin første 
etape og godt tilfreds med at få 
bøjlen på i en tid, hvor skolearbejdet 
stadig skulle ordnes hjemmefra. 

”Så kan jeg lige vænne mig til den, 
inden andre ser mig med den på,” 
smilede hun. 

Freya blev første patient i nyt 
bøjlehus 
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Mening. Det bliver et af nøgleordene, når alle elever i 2. - 
10. klasser efter sommerferien kan møde i skole med en 
Chromebook i skoletasken. Ifølge Jakob Juul-Naber, der er 
IT-vejleder på Vorrevangskolen, åbner brugen af Chrome-
books op for en masse nye og lærerige muligheder, som 
hverken lærere eller elever skal være bange for at tage 
imod.  

Efter sommerferien får knap 24.000 aarhusianske folke-
skoleelever en personlig Chromebook stillet til rådighed. 
Den kan de bruge i skoletiden og derhjemme. På den får 
alle elever lige adgang til it-udstyr uafhængigt af forældre-
nes og skolernes økonomi.  

Vorrevangskolen er en af de Aarhusskoler, der allerede har 
gjort sig gode erfaringer med at bruge Chromebooks i 
undervisningen. 

Med nye undervisningsmetoder følger nye måder at lære 
og undervise på, fortæller Jakob Juul-Naber, der er IT-vejle-
der på skolen i det nordlige Aarhus. En af dem af inddra-
gelsen af eleverne, der i mange tilfælde allerede er eksper-
ter i alt, der er digitalt.   

”Vores elever er født ind i en verden med teknologi, så de 
er på hjemmebane, når undervisningen forgår på de online 
platforme. Eleverne bevæger sig i teknologien, som var 
det, det mest naturlige i hele verden,” fortæller Jakob 
Juul-Naber og fortsætter:  

”Vi kan alle noget forskelligt, og når elever, lærere og 
vejlederne samarbejder, så er der flere ting, som kan lade 
sig gøre. Når vi kommer over indlæringsfasen, og Chrome-
books bliver en integreret del af hverdagen, så kommer 
kreativiteten også,” siger han.  

Selvom eleverne hurtigt lærer de nye teknologier at kende, 
understreger Jakob Juul-Naber vigtigheden i at lægge en 
klar plan for, hvornår det giver mening at bruge teknologi i 
undervisningen. Chromebooks behøver ikke betyde mere 
skærmtid i undervisningen, og derfor skal skolerne sørge 
at tydeliggøre, hvornår og hvorfor de bruger IT i undervis-
ningen, mener IT-vejlederen.  

Chromebooks giver nye muligheder  

JAKOBS TRE GODE RÅD TIL AT BRUGE DE NYE CHROMEBOOKS I UNDERVISNINGEN

1. VIDENDELING  

”Alle kommer til at drage nye erfaringer, og de erfaringer skal vi være gode til at 
dele mellem hinanden. Det gælder både lærerne i mellem, men også skolerne. In-
gen af os behøver at opfinde den nye dybe tallerken, hvis vi er gode til at dele vi-
den.”  

2. TÅLMODIGHED 

”Det tager tid at finde den rette balance i alle de nye muligheder, Chromebooks 
giver i undervisningen.”   

3. MENING  

”Det kan godt være, at eleverne kan bruge deres Chromebooks i søvne, men sam-
menspillet mellem teknologi og undervisning skal give mening. Ingen må være i 
tvivl om, hvorfor eller hvornår vi bruger teknologien i undervisningen.”  

CHROME
BOOKS

TIL ELEVERNE

▶ LÆS MERE OM CHROMEBOOKS TIL ALLE ELEVER PÅ AARHUSINTRA(LINK)
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KORT NYT

Alle Aarhus’ børn og unge mellem 0-14 år kan nu få op til 
fem gratis samtaler med en psykolog fra PPR. Samtalerne 
kommer til at foregå i vante og trygge rammer på barnets 
skole, SFO eller fritidsklub. 

Børn, unge eller deres forældre kan ringe til PPR og lave en 
aftale med en psykolog. Er man barn eller ung bliver man 
kontaktet indenfor to timer, mens forældre kan forvente 
svar indenfor en dag. 

”Denne tid er ekstra svær for de børn og unge, der be-
finder sig i en udsat eller sårbar situation. Frirummet er 
indskrænket, og udfordringer på hjemmefronten kan fylde 
mere end normalt. Derfor glæder det mig, at vi endeligt 
kan tilbyde den gratis psykologhjælp, som jeg har kæmpet 
for i årevis. Det giver børn og unge mulighed for at tale 
med en voksen, inden problemerne vokser sig store, hvil-
ket ikke bare kan være en ventil for de unge men også fore-
bygge mistrivsel”, siger Børn og Unge-rådmand Thomas 
Medom. 

Aarhus Kommune tilbyder i forvejen gratis psykologhjælp 
til unge fra 15-27 år og telefonisk rådgivning via Ungekon-
takten. 

Gratis psykologhjælp til børn og unge 
under 15 år   

Går du og  
tænker på noget, 
som du har brug 
for at tale med 
en voksen om?  

aarhus.dk/boernesamtaler

Så kan du ringe til tlf. 41 85 97 00 og tale  
med en psykolog.
 
• Vi kan tale om alt muligt

• Du kan få op til fem gratis samtaler

• Samtalen foregår på din skole, i din SFO eller i din klub

Du kan læse mere på www.aarhus.dk/boernesamtaler(link)

Går du og  
tænker på noget, 
som du har brug 
for at tale med 
en voksen om?  
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KORT NYT

Webinar 1: 
Teknologi og årsplanlægning  

Dette webinar handler om, hvordan man som underviser 
kan inddrage teknologi i sin undervisning og forberedelse. 
Vi kommer til at lave en øvelse, man kan bruge direkte i 
sin årsplanlægning.

Vi gennemgår, hvordan man kan tænke teknologier ind i 
sine undervisningsforløb, så teknologierne bliver bragt i 
spil og får pædagogisk relevans allerede i forberedelsesfa-
sen. 

Øvelsen kan laves i teamet tilbage på skolen - deltagerne 
får materialerne med hjem, så man kan lave øvelsen in real 
life. 

Hvornår: 2. juni klokken 14:30-15:30  

Webinar 2: 
Værktøjer og praksiseksempler på feedback  

I dette webinar præsenteres du for en række praksiseksem-
pler fra lærere, som arbejder med metoder og værktøjer, 
der understøtter formativ feedback. 

Du får mulighed for at afprøve værktøjerne, låne skabelo-
nerne og deltage i et fællesskab som arbejder på at udvikle 
et mindset og en feedbackpraksis, som kan skabe en bedre 
skolehverdag for børn og unge. 

Hvornår: 3. juni klokken 14:30-15:30

’De32’ inviterer lærere til webinars  

▶ TILMELDING (LINK) ▶ TILMELDING (LINK)

Styrelsen for IT og Læring laver ændringer til det nationale 
Unilogin, så alle brugere af det nationale Unilogin skal 
skifte kodeord. Det betyder, at forældre og medarbejdere 
uden az-ident skal skifte deres kodeord til Unilogin senest 
i uge 24.   

I Aarhus Kommune anvender elever og medarbejdere 
med az-ident vores Aarhus-login som Unilogin i stedet 
for det nationale Unilogin. Derfor har ændringen ingen 
betydning for eleverne eller for dig som medarbejder med 
en az-ident. Du skal fortsat anvende din az-ident eller din 
aarhus.dk-mail, hvor du tidligere brugte Unilogin. 

Der er hjælp at hente, hvis du ikke fik taget Aarhus-login 
i brug i februar. Du kan finde vejledninger og information 
om Unilogin på AarhusIntra (link).

Unilogin: Skal du skifte kodeord? 
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