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▶ SOMMERHILSEN FRA RÅDMANDEN 

Thomas Medom ønsker god sommer 
og ser tilbage på et forår uden 
sidestykke

▶ INSPIRATIONSKASSER - STEAM 

Naturkasser hjælper dagtilbud  
med sjove og lærerige aktiviteter 
udendørs

▶ NYT INSPIRATIONSKATALOG 

I et nyt inspirationskatalog deler 
dagtilbud og skoler gode eksempler 
på overgange



Kære alle i Børn og Unge 
Sommeren er over os, og sommerferien nærmer sig for de 
fleste. Tiltrængt og velfortjent. 

De seneste måneder været usædvanlige, uforudsigelige og 
uden sidestykke. På få dage vendte coronavirussen op og 
ned på hverdagen for os alle. Først med en nedlukning, 
der betød, at skolerne skulle undervise på afstand, dagtil-
bud og SFO’er skulle omstille sig til nødpasning og alle 
andre skulle omstille sig til en ny hverdag. Heldigvis er den 
gradvise genåbning i gang, men også den skaber omskifte-
lig hverdag for jer, forældrene og ikke mindst børnene og 
de unge. 

Der er trukket store veksler på jeres og ikke mindst børns 
og forældres evne til at tilpasse sig og få det til at fungere. 
Selvom håndvask, hygiejne, afstandsregler pludselig har 
fyldt meget, oplever jeg, at læring, trivsel, leg og omsorg er 
i fokus alle steder. I har arbejdet målrettet for, at #detgode-
børneliv skal være meget mere end et hashtag. 

I har vist jer kreative og flittige i en hverdag, hvor planlæg-
ning er svært, og den ene uge med sikkerhed ikke ligner 
den næste. I har kommunikeret tydeligt, selv om rammer-
ne har ændret sig undervejs. I har mødt børnene med 
åbne arme, stor forståelse og stærk faglighed – uanset om 
mødet foregår ansigt til ansigt eller gennem en skærm.

Jeg ved godt, at børnene i Aarhus har dygtige voksne 
omkring sig både på skoler og i dag- og fritidstilbud, 
støttet af stærk faglighed i fællesfunktionerne. Men det er 
ikke nogen selvfølge. Derfor vil jeg sende en stor tak til jer 
alle – hver og en. 

Der er fortsat lang vej til den kendte, almindelige hverdag 
på trods af gradvis genåbning og lempede krav. Jeg fristes 
næsten til at sige heldigvis, for det kan måske sætte en 
bremse på trædehjulet, inden det nådesløst banker op i 
omdrejninger igen.

Af krisen er nemlig vokset en hverdag med fokus på 
kvalitet frem for kvantitet. Med mindre klasser og børne-
grupper og flere voksne har der været plads og tid til ro, 
fordybelse og til børn med særlige behov. En hverdag 
under åben himmel har også bidraget til nye måder at 
være sammen og lære på. Ikke mindst har I fået mere 
frihed til at løfte og løse deres opgaver.  

De gode takter må vi ikke lukke ned for efter sommeren. 
Ro, tid, tillid og nærvær er ikke noget, der kun hører krisen 
til. Det er vigtige ingredienser i opskriften på et godt 
børneliv – virus eller ej.   

Vi ved endnu ikke, hvilken hverdag der møder os efter 
sommerferien. Jeg håber, regeringen hurtigst muligt giver 
os klar besked. Jeg ønsker, at vores område bliver priorite-
ret højt i de næste faser af genåbningen, så hverdagen kan 
begynde at ligne sig selv igen. Vi har fulgt, og vil fortsat 
følge, myndighedernes anvisninger, og det vigtigste er, det 
er trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Uanset hvordan virkeligheden ser ud, når hverdagen 
vender tilbage, har I bevist, at I selv under de mest bøvlede 
omstændigheder kan skabe en god og tryg hverdag for 
vores børn og unge. Men først er det sommer, juli og for 
de fleste tid til at skrue langt ned for blusset. Nyd det nu 
– også jer, der skal på arbejde. Husk at få ro på, uanset 
hvordan, hvor og med hvem I skal tilbringe sommerferien. 

Pas på jer selv og hinanden. 

God sommer! 

Venlig hilsen Thomas Medom

Se med, når Børn og Unge-rådmanden gæster direktør 
Martin Østergaards månedlige morgenmøde på tirsdag 
den 23. juni klokken 8:15 – blandt andet til en snak om, 
hvilken læring vi tager med os af coronakrisen. Det foregår 
som altid live på Børn og Unges. 

Facebookside: www.facebook.com/detviersammenom  

RÅDMANDEN GÆSTER DIREKTØRENS MORGENMØDE 
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Børn og Unge har i samarbejde med virksomheder, 
organisationer og uddannelsesinstitutioner skabt tyve 
unikke undervisningsforløb med udgangspunkt i mad og 
fødevarer. Lærer Sanne Schjelde Agersnap fra Risskov 
Skole har sammen med sine elever været med til at udvikle 
nogle af forløbene, og hun er begejstret for de mange 
muligheder for at arbejde tværfagligt og praksisnært. 

Har du styr på bæredygtige madpakker eller prøvet at 
designe en yoghurt, så den både har unik smag og 
klimavenlig emballage?  Ved du, hvordan man arbejder 
med mad og biologi på universitetsniveau? De spørgsmål 
og mange andre kan elever og lærer dykke ned i og få svar 
på i tyve nye undervisningsforløb, som Børn og Unge 
netop har lanceret. 

Der er forløb for alle klassetrin, og forløbene er designet til 
at realisere fælles mål for madkundskab og naturfagene, 
men også eksempelvis dansk, engelsk og håndværk og 
design. 

Lærere på Skæring og Risskov Skole har deltaget i udviklin-
gen af forløbene sammen med konsulenter fra Sundhed. 
Sanne Schjelde Agersnap fra Risskov Skole har været med 
til at udvikle fire af forløbene.

”Det har været spændende at samarbejde med andre 
fagpersoner og få et indblik i deres passion. Det er 
berigende for mig som lærer men også for eleverne at 
møde fagpersoner, der formidler på en hel anden måde, 
end de er vant til. Og så er det fedt, at forløbene appellerer 
så bredt, ikke mindst til naturfagene. Det gør dem enormt 
velegnede i forhold til tværfaglige forløb,” siger Sanne 
Schjelde Agersnap

Som eksempel nævner hun et forløb om produktion af 
grøntsager, hvor en del af forløbet var at hendes klasse på 
mellemtrinnet var gartnere for en dag på gartnerskolen. 
”Det var en fantastisk dag. Forløbene skriver sig rigtigt 
godt ind i den åbne skole og verdenen omkring os. 

Det er en stor styrke og giver rigtig god mening, når 
forløbene krydres med et besøg hos de forskellige samar-
bejdspartnere. Det åbner døre for eleverne ind til erhverv, 
de ikke så ofte oplever,” siger Sanne Schjelde Agersnap.

Om ”kend din mad”
”Kend din mad” tager udgangspunkt i den åbne skole 
gennem samarbejdet med virksomheder, organisationer 
og uddannelsesinstitutioner.

”Kend din mad” er støttet af puljemidler fra Undervis-
ningsministeriet til at styrke maddannelse ind i folkesko-
len. Projektet er gennemført over en 2-årig periode fra 
2018-2019. Projektet har udviklet 20 undervisningsforløb i 
et samarbejde med virksomheder, organisationer og 
uddannelsessteder. Der har været lærere fra Risskov Skole 
og Skæring Skole med til at udvikle og afprøve undervis-
ningsforløbene.

Kontakt
Har du spørgsmål til ”Kend din mad”, kan du kontakte: 
Konsulent Mia Lundby Kragelund
Mail: milk@aarhus.dk

Kend din mad

▶ SE ALLE LÆRINGSFORLØBENDE HER (LINK)

▶ LÆRINGSFORLØBENE KAN HENTES VIA MOMO  (LINK)
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Forstørrelsesglas, terrarier, billeder af forskellige dyrearter og 
inspiration til udeaktiviteter. En inspirationskasse med dette og 
meget mere har PUF og Natursamarbejdet sammen udviklet 
og sendt ud til forskellige dagplejere, vuggestuer og børnehaver 
i Aarhus Kommune. Formålet med kasserne er at inspirere de 
ansatte til sjove og lærerige aktiviteter udendørs, hvilken 
næsten ikke kunne være mere relevant end nu, hvor aktiviteter-
ne netop skal foregå udendørs på grund af corona.

Børnehuset Smilehullet i Tranbjerg er et af de dagtilbud, som 
har modtaget kassen. De er allerede i fuld gang med at bruge 
den, og børnene er meget begejstrede. 

”Det der med, at man har noget specifikt, man går efter på en 
tur, har været fedt. Det giver en anden energi på børnene, at de 
har et projekt, de virkelig brænder for. Det er det, børnelivet 
handler om. At komme ud og opdage. Og det er fedt at få lov til 
som voksen også at være med til det og lære noget sammen. 
Det giver også anledning til at tale om, hvor mange ben man 
kan se, og hvilke former dyrene har. Så der er forskellig læring i 
det – både om fællesskab, dyrearter og levesteder,” fortæller 
Vivian Bay, som er pædagog i Smilehullet.

Insekthoteller og kartoffelfælder
Nogle af aktiviteterne kan for eksempel være at lave en 
kartoffelfælde, finde konkrete steder, hvor dyrene bor, bygge et 
insekthotel, og få ideer til, hvordan man kan få gode samtaler i 
gang med børnene om det de ser og oplever. Disse aktiviteter 
lægger op til, at børnenes nysgerrighed pirres, så de får lyst til 
at udforske omgivelser, og dermed får helt konkrete erfaringer i 
naturen. Spørgsmålene er med til at starte samtaler om det 
børnene og de voksne sanser, hører og ser sammen. Her bliver 
blandt andet børnenes sproglige udvikling og matematiske 
opmærksomhed understøttet, når de tæller ben, sammenligner 
farver og kigger efter forskelle og ligheder.

”Kassen understøtter arbejdet med læreplanstemaet natur, 
udeliv og science. Både gennem forskning og erfaring kan vi se, 
at der er mange gode grunde til at tilrettelægge sin praksis i 
læringsmiljøerne udenfor. Her kan både nævnes børnenes 
tilknytning til naturen, mere bevægelse, og den effekt natur og 
grønne områder kan have på børn – en styrket opmærksom-
hed, et bedre immunforsvar, dannelse af D-vitamin og meget 
andet. Indendørs reguleres barnekroppen, så den skal udtrykke 
sig afdæmpet og kontrolleret. På legepladsen og ude sættes 
barnekroppen mere fri, så børn kan løbe, råbe og vise deres 
begejstring,” uddyber Charlotte Mariane Buchhave fra PUF, 
som har været med til at udvikle inspirationskasserne. 

Nemme at gå til
Kasserne skal kunne bruges af alle – også de ansatte, som ikke 
er vant til og fortrolig med at arbejde med pædagogisk praksis 
udenfor. Derfor skal kasserne være nemme og tilgængelige at 
gå til både med hensyn til aktiviteter og udstyr.

”Egentlig har jeg ikke meget forstand på insekter, og lige 
pludselig stod jeg med hænderne fulde af materiale til det. Det 
har været så nemt at gå til, og er klart en inspirationskilde til at 
gå videre med flere ting, man kan lave udenfor. Plakaterne med 
forskellige dyr, så man helt konkret kan undersøge og udspecifi-
cere arter har været fedt, og inspiration til hvor man kan finde 
de forskellige dyr og hvordan de kan lide at bo, har også været 
rigtig sjovt for børnene,” siger afslutter Vivian Bay.

Inspirationskasser - en del af STEAM
Inspirationskasserne skal understøtte dagtilbuddenes arbejdet 
med læreplanstemaet natur, udeliv og science og er en del af 
STEAM, som er en fælles indsats, der skal klæde børn og unge 
på til en fremtid med nye teknologier og grøn omstilling. 

Byg et insekt-hotel

▶ LÆS MERE OM STEAM HER (LINK)
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På ganske kort tid gik Tandplejen fra idé til handling, da de 
såkaldte babymøder for nybagte forældre blev flyttet fra 
klinikken over på skærmen. Erfaringerne er gode, selvom 
det nogle gange kræver lidt ”provokation” at få samtalen i 
gang.

”Hold da op, vi kommer langt bagud,” tænkte klinikassi-
stent Tina de Linde, da hun havde været sendt hjem fra sit 
arbejde på tandklinikken i Vejlby i cirka to uger. Så fik hun 
ideen til at rykke de fysiske møder med nybagte forældre 
over på Teams i stedet.

På en normal corona-fri dag ville Tina invitere og tage imod 
fire-fem babyfamilier på klinikken til en snak om tandbørst-
ning og tandpasta, tandskader og forsikring, sukker og 
sutter. Men da Tandplejen midt i marts gik i nødberedskab, 
blev der lukket ned for alle besøg, der ikke var akutte.

”På det tidspunkt havde jeg talt med mine kolleger over 
Teams næsten dagligt. Så jeg tænkte, om jeg ikke kunne 
gøre det samme med forældrene,” fortæller Tina.

Ledelsen godkendte ideen, en manual blev udarbejdet, og 
Tina afprøvede konceptet på et par af sine kolleger, der var 
på barsel, og som syntes, det kunne være sjovt at være 
med. Efter kun få uger fandt det første rigtige møde sted 
på Teams.

I dag har Tina gennemført 12 babymøder, ligesom hun 
underviser sine kolleger i Tandplejen i at holde babymøder 
online. Hun inviterer cirka 10-12 forældre per gang, og i 
gennemsnit deltager fire-seks af dem. 

”Det tager lidt tid at blive fortrolig med formen. En enkelt 
gang havde alle forældrene slukket for både deres videobil-
lede og mikrofon. Det var hårdt. Jeg kunne slet ikke mærke 
dem. Der havde jeg det som om, jeg sad og læste op i TV 
Avisen,” fortæller hun.

”Det er sjovest med en dialog, og når de gider at stille 
spørgsmål. Men det er ikke altid tilfældet, og så må jeg 
prøve at ”provokere” dem til at sige noget. Så spørger jeg, 
om der er nogen, der har svært ved at få lov at børste 
børnenes tænder. Det er en god følelse, når der så er en 
mor eller en far, der tænder for mikrofonen.”

Forældre mødes om tænder 
på Teams

TINAS 3 GODE RÅD

- til dig der skal holde møder med for eksem-
pel forældre på Teams.

1. EN GOD START

Hav styr på den indledende præsentation og 
skriv ned, hvad du skal huske at sige: Hvem 
er du, hvorfor mødes vi online, hvad skal vi 
tale om i dag etc.

2. KICKSTART SAMTALEN

Hav en kickstarter-liste klar, hvis deltagerne 
er tavse. Skriv på forhånd nogle emner eller 
spørgsmål ned, som kan sætte samtalen i 
gang igen.

3. SMIL

Smil. Det er ikke noget nyt, men du kan hur-
tigt komme til at glemme det, hvis dit fokus 
for eksempel er på teknikken.

▶ LÆS MERE OM TANDPLEJEN PÅ TANDPLEJE.AARHUS.DK
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KORT NYT

Er du nysgerrig på, hvad dine kolleger gør i overgangene? 
Så kig i det nye inspirationskatalog, hvor vores skoler og 
dagtilbud deler deres eksempler fra hverdagen. Læs om 
babymotorik, læsevenner og få inspiration til at afholde 
skolefravalgssamtaler med forældre. 

Del dit eksempel, så vi sammen kan blive stærkere! Det 
er grundideen bag et nyt inspirationskatalog, hvor vores 
skoler og dagtilbud deler og fortæller, hvad de hver især 
gør for at skabe trygge og sammenhængende overgange 
for børn og forældre i Aarhus. 

Kataloget indeholder inspiration til de første tre milepæle 
i et børneliv: På vej i vuggestue, børnehave og skolestart, 
men på sigt skal kataloget udvides til at omfatte et helt 
børneliv.

Der er kommet flere kreative og lærerige eksempler ind, 
men vi vil gerne have endnu flere. Så del dit eksempel, så 
vi kan blive stærkere sammen. Måske er det lige din idé, 
som en kollega står og mangler?

Sådan deler du:
Send en e-mail til MBU Kommunikation sammen med en 
kort beskrivelse af dit eksempel og eventuelle materialer. 
Så bliver det en del af inspirationskataloget.

E-mail: kommunikation@mbu.aarhus.dk

Inspirationskatalog
til en tryg overgang

▶ SE KATALOGET HER: AARHUS.DK/INSPIRATIONS (LINK)

KORT NYT

Nye versioner er ikke noget særsyn på AarhusIntra, 
men juni måneds opdatering er den hidtil mest 
gennemgribende. 

Layout i lysere farver og mere luft på siden springer 
umiddelbart i øjnene, men også måden, du navige-
rer og finder information på, er blevet frisket op. 

•  Søgefeltet er nu øverst i venstre side, og anven-
der du det, får du som standard resultater fra 
hele AarhusIntra.

•  Venstremenuen består af ikoner, men foldes ud 
med menunavne, når du fører markøren over. 

•  De seks hovedindgange er samlet under Regler 
og vejledninger – klik dér for også at se næste 
indholdsniveau. 

•  I højre side er der stadig adgang til dine kollegers 
kontaktoplysninger, men her finder du nu også 
notifikationer og favoritter i nye, overskuelige 
oversigter.

•  På den midterste del af siden kan du følge din 
nyhedsstrøm og, som noget nyt, reagere, det 
vil sige, give din mening til kende med en ikon. 
Vær opmærksom på, at du både i nyheder og på 
almindelige sider kan støde på et Vis mere +, 
som du skal klikke på for ikke at gå glip af måske 
vigtig information.

AarhusIntra har  
fået nyt design

▶  KLIK HER FOR AT FINDE VIDEOVEJLEDNINGER OM DET 
NYE DESIGN OG FUNKTIONERNE PÅ AARHUSINTRA (LINK)
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KORT NYT

Til foråret 2021 inviterer UngiAarhus 120 ildsjæle fra de 
nordiske lande til ungdomskonferencen Youth City Future 
Lab. Her skal de i et såkaldt fremtidslaboratorium drøfte 
børn og unges vilkår og opvækst i storbyerne og udvikle 
fælles visioner for fremtiden.  

Resultaterne af ungekonferencens workshops skal senere 
bringes i spil på den nordiske Storstadskonference ”Stor-
byens hjerte og smerte”, der er et arrangement henvendt 
praktikere, embedsfolk og fagfolk fra samme byer.  

Planlægningen af Youth City Future Lab er allerede i fuld i 
gang, hvor de unge for nyligt vedtog otte temaer, som skal 
sætte rammen for konferencens tematiske indhold under 
hovedtemaet ”håb for fremtiden”. 

Det vil de unge have fokus på 
Siden januar 2020 har de unge arbejdet på at fastlægge 
de otte grundlæggende temaer for konferencens faglige 
program.

Udover de unges arbejde med at kvalificere det faglige 
indhold i den workshoprække, der udgør konferencens 
faglige program, kommer de unge ligeledes med input til 
rammerne for den sociale del af konferencen. 

Unge fra UngiAarhus er tæt involveret i planlægningen af 
konferencen, og de unge fra Ungdomsskolens ”Senater” 
er de officielle værter for konferencen. 

Senaterne har undervejs udvist stor interesse for FN’s 17 
verdensmål. Derfor kobles hvert workshoptema til et speci-
fikt verdensmål, som på den måde forpligter konferencen 
på, at deltagerne skal opnå viden om verdensmålene, og 
hvordan man kan arbejde med dem fremadrettet i et nor-
disk ungdomsperspektiv. 

De unges stemmer:
- stor ungdomskonference i Aarhus 

DATO:
11.-14. marts 2021

HISTORIK:
Ungekonferencen har siden 2017 været afholdt hvert 
andet år. Først i Trondheim, siden i København i 2019 

KONTAKT:
ycfl.mbu.aarhus.dk

FAKTA

Internationalt
samarbejde 

 
Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 17:
Partnerskab og forhandlinger. 

Social ulighed 
og ligestilling 

 
Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 5: 
Ligestilling mellem kønnene 

Verdensmål nr. 10: 
Mindre ulighed 

Hjemløshed
 blandt unge  

Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 10: 
Mindre ulighed 

Klima & 
bæredygtighed

Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 13: 
Klimaindsats 

Mental sundhed  

Temaet tager udgangspunkt i 
Verdensmål nr. 3: 
Sundhed of trivsel 

Parallelsamfund
 

Temaet tager udgangspunkt i 
Verdensmål nr. 10: 

Mindre ulighed 

Rettigheder og 
retfærdighed 

 
Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 16: 
Fred, retfærdighed og stærke 

institutioner 

Uddannelse

Temaet tager udgangspunkt i 
Verdensmål nr. 7: 

Kvalitetsuddannelse 

Mental sundhed  

Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 3: 
Sundhed of trivsel 

Parallelsamfund
 

Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 10: 
Mindre ulighed 

Rettigheder og 
retfærdighed 

 
Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 16: 
Fred, retfærdighed og stærke 

institutioner 

Uddannelse

Temaet tager udgangspunkt i 

Verdensmål nr. 7: 
Kvalitetsuddannelse 
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Et nyt anbefalingskatalog med erfaringer og vejledning til 
renovering, nyetablering og indsatser vedrørende skoletoi-
letter ligger nu klar til skoler. 

Kataloget bygger på erfaringerne for pilotprojektet ”Fremti-
den skoletoiletter”, som blev sat i gang i 2017, hvor byrådet 
i Aarhus afsatte 20 millioner kroner til at renovere og etab-
lere nye aarhusianske skoletoiletter. 

”Pilotprojektet viser, at rene og trygge toiletter - i kombina-
tion med undervisning i adfærd og målrettet arbejde med 
børnenes mentale og psykologiske barrierer - er grund-
stenene til bedre toiletvaner og dermed tilfredshed hos 
skoleeleverne,” siger Fiona Rubens Stenderup, proces- og 
projektleder for pilotprojektet.

Anbefalingskataloget formidler en helhedsorienteret og 
dybdegående afsøgning af adskillige sammenhængende 
problemstillinger og løsningsforslag, som hun håber, kan 
være til inspiration for skoler i hele landet. 

”Ved at dele vores erfaringer med skoler i hele landet hå-
ber jeg, at øge den generelle opmærksomhed på problem-
stillingen med elevernes utilfredshed med skoletoiletter 
samtidig med, at det kan blive mere kendt, at der faktisk 
findes effektive løsninger, der kan afhjælpe problemerne,” 
siger Fiona Rubens Stenderup, proces- og projektleder for 
pilotprojektet. 

Vil du vide mere om pilotprojektet og kataloget af anbefa-
linger er du velkommen til at tage kontakt til:

Proces- og projektleder Fiona Rubens Stenderup
Mail: firus@aarhus.dk

Aarhus Kommune deler erfaringer 
fra pilotprojekt ”Fremtidens skole-
toiletter” i nyt anbefalingskatalog 

▶ DU FINDER ANBEFALINGSKATALOGET HER (LINK)
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https://detvigoer.aarhus.dk/media/42369/anbefalingskatalog-skoletoiletter.pdf


KORT NYT

Den 12.-13. november mødes alle ledere i Børn og Unge til 
fælles ledelseskonference. 

Det overordnede tema for konferencen er ledelse af læring, 
udvikling og trivsel for alle børn og unge: 

Ledelse af faglig udvikling, ledelse på tværs, og lederens 
rolle i at styrke det fælles arbejde med kultur og mindset.

Udover faglige oplæg og paneldebatter, vil dele af konfe-
rencen vil være shareshops, hvor lokale erfaringer er afsæt 
for at dele viden og lære i fællesskab.

Her har du mulighed for at dele din viden og inspirere 
dine lederkollegaer til det fortsatte arbejde med at give alle 
børn og unge de bedste muligheder for læring, udvikling 
og trivsel. 

Du får hjælp af din læringspartner til at planlægge share- 
shoppen, og læringspartnere vil bistå jer med at facilitere 
shareshoppen.

Ambitionen er, at alle får ny viden og inspiration med 
videre. Har I udviklet gode redskaber, processer eller på 
anden måde gjort noget, som vi andre kan lære af, så tag 
meget gerne fat i din læringspartner eller skriv en mail til 
Rasmus Rugaard, rru@aarhus.dk - vi hører meget gerne 
fra jer.

Datoerne for konferencen er allerede forhåndsreserveret i 
kalenderen hos alle ledere. Efter sommerferien modtager I  
en egentlig invitation med program for konferencen, over-
natningsmuligheder, tilmelding til shareshops og til fælles 
transport.

Kontakt
Chefkonsulent Rasmus Rugaard
Mail: rru@aarhus.dk

Shareshops - ’Vi deler viden om’ 
- på den fælles ledelseskonference 2020
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