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▶ SKOLEÅRETS FØRSTE MORGENMØDE

▶ EN ANDERLEDES SKOLESTART

▶ CORONA-GUIDES

Direktør Martin Østergaard Christensen tog hul på et nyt skoleår med et
digitalt morgenmøde

Hvordan sikrer man en god start
efter sommerferien, når coronavirus
har vendt hverdagen på hovedet?

Guides klæder dig på til at håndtere
corona-situationen
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Skoleårets første
morgenmøde
Direktør Martin Østergaard Christensen tog hul på et nyt
skoleår med endnu et digitalt morgenmøde. Denne gang
med en status på genåbningen af skoler, dagtilbud og
klubber og en hverdag for både børn og voksne, der også
efter sommerferien er præget af corona-situationen.
Af samme grund foregik morgenmødet endnu en gang på
Teams fra hjemmearbejdspladsen, hvor direktøren havde
fornemt virtuelt besøg flere gæster – blandt andre Lars
Jørgen Østergaard, professor i infektionssygdomme på
Aarhus Universitetshospital, som gav en status på den
aktuelle COVID-19-situation i Aarhus og kastede lys over,
hvad den betyder for dagligdagen i dagtilbud, skoler og
fritidstilbud.

▶

SE MORGENMØDET (LINK)
Næste morgenmøde er tirsdag den 1. september klokken 8:15.
Se med på Børn og Unges Facebookside (link).

#DetViErSammenOm
Det er vigtigt og relevant, at vi deler.
Ja, faktisk er det i disse tider særligt vigtigt, at vi deler
erfaringer, initiativer, idéer, tanker og hverdagsfortællinger.
Det er med til at skabe ro, fællesskab, videndeling, tillid og
tryghed for børn, forældre, kolleger og fagfæller.
Du kan dele bøvl, blær og nyttige informationer på både
dine egne sociale medier eller din skoles, klubs eller
dagtilbuds Facebookside, hjemmeside eller intranet.
Find råd og vejledning til, hvordan du gør, i Børn og Unges
SoMe-guide (link)

2

BU NYT | NR. 11 | AUGUST 2020

... og husk gerne at bruge hashtags
#DetViErSammenOm
#ViPasserPåHinanden

Hverdagsglimt:
En anderledes skolestart
Hvordan sikrer man en god start efter sommerferien, når coronavirus har vendt hverdagen på hovedet?
Tre af dine kolleger giver et indblik i en noget anderledes skolestart for alle elever – store som små.

Anne Birgitte Buch Vejlgaard,
lærer og koordinator for fase 1,
Skovvangskolen:
”Skolestarten for de helt små har
været lidt anderledes end normalt.
Vi lod forældrene komme ind på
skolen sammen med deres børn på
første skoledag, men har ellers
opfordret til, at de ikke kommer
indenfor. Alligevel er de mindste
elever ved godt mod, og det samme
gælder deres forældre. Også på
Skovvangskolen har vi haft et
smittetilfælde, men vi har heldigvis
kunne være fleksible, lappe huller
og finde midlertidige løsninger
trods hjemsendelser og karantæner.
Selvom meget er nyt, er vi blevet
mødt med stor forståelse. Det
virker som om, alle er trygge ved
situationen.”
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Anja Lykke Hodde, lærer på
5. og 6. årgang, Tranbjergskolen:

Kurt Holmeaard, lærer på
8. årgang, Elsted Skole:

”Den allerførste time efter ferien
samlede vi eleverne udenfor og
fortalte om de retningslinjer, der nu
er: at hvert klassetrin har sin egen
indgang, hvor vigtigt det er at holde
afstand og ikke mindst at få sprittet
hænderne af. Jeg er meget positiv
over, at eleverne har været så modtagelige og lydhøre over for at følge
reglerne, så jeg synes, at det har været
uproblematisk. Vi har været så
uheldige at blive ramt af virusset, og i
den forbindelse har ledelsen reageret
forbilledligt ved at sende hele årgangen hjem til test. Selvfølgelig er det en
stor udfordring at få det hele til at
spille med så mange mennesker på ét
sted, men vi er meget bevidste om de
restriktioner, der er, og vi tager ingen
chancer.”

”Det har været rart at komme tilbage
efter ferien og se sine elever igen. Men
samtidig har det været frustrerende
fortsat skulle holde afstand. Det
resulterer også i, at undervisningen
bliver begrænset, og at det er svært at
imødekomme forskellige læringsstile,
hvor eleverne er trætte af ikke at kunne
benytte skolens læringscenter og
grupperum- og borde. Eleverne nævner
også, at det er hårdt, at skoledagene
igen er blevet lange. Her var skolen før
ferien kortere og dermed nemmere at
overskue og ’udnytte’. Og så opstår der
nogle naturlige diskussioner om
retningslinjerne på skolen, når de - så
snart klokken ringer ud - kan tage hjem
og være sammen med deres venner på
tværs af klasserne. Så selvom de er
gode til at spritte af, møder vi stadig
mange udfordringer med COVID-19.”

coron

a cov
id-19

Få et overblik over

Børn og Unges corona-information
Et stigende corona-smittetal i Aarhus har præget starten i
dagtilbud, skoler og UngiAarhus efter sommerferien.
Aktuelt er hver tredje folkeskole i Aarhus berørt af corona-smitte blandt både børn og voksne, mens kun nogle få
dagtilbud oplever smitte.

På AarhusIntra finder du den gældende information
om corona-situationen, der hvor du arbejder i Børn
og Unge – uanset om du arbejder i dagtilbud, skole,
fritidstilbud eller Fælles Funktionerne.
▶ AARHUSINTRA (LINK)

Vi skal passe på hinanden, og som medarbejder er det
vigtigt at vide, hvordan man forholder sig til mistanke om
smitte eller smittede børn og voksne.

SMITTE MED COVID-19?
Denne guide beskriver, hvordan du håndterer en
situation, hvor et barn eller en voksen er testet
positiv for COVID-19.
▶ GUIDE til dig, der arbejder i dagtilbud,
skole eller UngiAarhus (link)
▶ GUIDE til dig, der arbejder i dagplejen (link)

MISTANKE OM
SMITTE MED COVID-19?
Denne guide beskriver, hvordan du håndterer en
situation, hvor der er mistanke om smitte med
COVID-19 ved et barn eller en voksen.
▶ GUIDE til dig, der arbejder i dagtilbud,
skole eller UngiAarhus (link)
▶ GUIDE til dig, der arbejder i dagplejen (link)

Et af de vigtigste værktøjer i at forhindre smitte er smitteopsporing. Det er vigtigt, at de nære kontakter til et barn eller
voksen med COVID-19 bliver testet, så smittekæden brydes. Nære kontakter til en COVID-19-smittet er defineret som:
▶
▶
▶

Personer, som bor sammen med en smittet
Personer, der har haft direkte fysisk kontakt med en smittet ved kram eller er blevet hostet på i perioden fra 48
timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør
Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person
(f.eks. samtale med personen)

Det betyder, at børn og voksne med tilknytning til samme stue/klasse/gruppe betragtes som nære kontakter. Hvis
barnet eller den voksne indenfor de sidste 48 timer har været sammen med børn og voksne udenfor stuen/klassen/
gruppen, betragtes de også som nære kontakter og skal testes.

HYGIEJNE
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Stærkere Læringsfællesskaber:

Vi deler viden
– også i en corona-tid
Et virtuelt møde var rammen for opsamling af det første år
med Stærkere Læringsfællesskaber i Frederiksbjerg
dagtilbud. Efter måneder uden fysiske møder og aflysning
af fælles aktiviteter, fik faglige fyrtårne og ledere sammen
med læringspartneren og Børn og Unge-chefen mulighed
for at gøre status og sætte fokus på gevinster og udforinger i arbejdet.
Mødet var en kærkommen mulighed for at støve de fælles
mål og øvebanerne af.
”Systematikken i arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber var helt fraværende under corona-nedlukningen. Ikke
at vi har glemt Stærkere Læringsfællesskaber, tilgangen til
samarbejdet ligger dybt i os, men den fælles systematik
som skal hjælpe den videre udvikling forsvandt. Derfor var
det så godt at mødes og sammen gøre status,” siger Linda
Agnete Granlie, der er pædagogisk leder i Børnehuset
Jægergårdsgade.
For fagligt fyrtårn Stine Fynboe von Spreckelsen fra
Frederiksbjerg Børnehus, var mødet også en mulighed for
at se sine kolleger – de faglige fyrtårne fra de andre
dagtilbudsafdelinger – efter flere måneders aflyste møder.
”At genbesøge vores mål og fælles ambitioner var virkeligt
godt. Måden vi fik samlet op og evalueret gav meget og
bekræftede, hvor langt vi faktisk er, og hvad vi også skal
arbejde meget mere med. Det var godt at få et fælles billede
af arbejdet og endda så konkret, at det står sort på hvidt i en
fælles artikel,” siger Stine Fynboe von Spreckelsen.
Begge glæder sig til at tage et kig på den megen viden og
de erfaringer, som andre tilbud har gjort sig, og som nu
ligger tilgængeligt for alle.
”Selvfølgelig skal jeg ind at snuse rundt. Problemet bliver,
ikke at få alt for mange nye gode ideer men lade os
inspirere og samtidig holde snuden i sporet i vores eget
arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber,” siger Linda
Agnete Granlie.

▶ SE ALLE ARTIKLERNE FRA PLAN B-MØDERNE HER (LINK)
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FAKTA
B-MØDER
FAKTA
OMOM
PLANPLAN
B-MØDER
Forårets nedlukning og fortsatte corona-tiltag satte en
Forårets nedlukning og fortsatte corona-tiltag
stopper for planlagte læringsdage i Stærkere Læringssatte en stopper for planlagte læringsdage i
fællesskaber. For at fastholde erfaringer og viden fra
Stærkere Læringsfællesskaber. For at fastholde
arbejdet med den lokale øvebane, afholdte Børn og
erfaringer og viden fra arbejdet med den lokale
Unge-cheferne sammen med læringspartnerne i
øvebane, afholdte Børn og Unge-cheferne
stedet et såkaldt Plan B-møde i de enkelte skoler,
sammen med læringspartnerne i stedet et såkaldt
dagtilbud, FU-tilbud og kontorer i Fællesfunktionerne.
Plan B-møde i de enkelte skoler, dagtilbud,
Med deltagelse af både ledere og faglige fyrtårne /
FU-tilbud og kontorer i Fællesfunktionerne.
ressourcepersoner blev mødet brugt til at gøre status
Med deltagelse af både ledere og faglige fyrtårne /
og sætte fokus på de gevinster og udfordringer, det
ressourcepersoner blev mødet brugt til at gøre
lokale arbejde med har givet. Hvert tilbud har skrevet
status og sætte fokus på de gevinster og udforen artikel, der opsummerer arbejdet og inspirerer
dringer, det lokale arbejde med har givet. Hvert
andre i deres videre arbejde med Stærkere Læringstilbud har skrevet en artikel, der opsummerer
fællesskaber.
arbejdet og inspirerer andre i deres videre arbejde
med Stærkere Læringsfællesskaber.
▶ L
 AD DIG INSPIRERE OG LÆS DE MANGE
ERFARINGERE HER (LINK)

KORT NYT

Kommuner og
lærere er enige om
ny arbejdstidsaftale
Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes
Centralorganisation (LC) har indgået en national
aftale om arbejdstid for lærerne i kommunerne.
Den nye aftale er en rammeaftale, der spiller sammen med og styrker Aarhusaftalen – den lokale
aftale, som er indgået mellem Aarhus Kommune og
de faglige organisationer.
Med afsæt i den nye, nationale arbejdstidsaftale,
tager parterne i Aarhusaftalen nu hul på at udvikle
og forbedre den lokale aftale og sammen se nærmere på, om der er elementer i den nationale aftale,
der kan gøre Aarhusaftalen bedre.
Samtidig vil Aarhusaftalens stående udvalg, Forhandlingsudvalget, igen tage på praksisbesøg på
skolerne for ved selvsyn at se, hvordan man lokalt
fylder aftalens muligheder ud.

▶ LÆS MERE OM AARHUSAFTALEN (LINK)
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Pædagog, fejrer
40-års jubilæum
Pia Rugaard Grann, pædagog i Klubben Stavtrup,
fejrede den 16. maj 2020 hele 40 års ansættelse i
Aarhus Kommune.
Siden 1976 har Pia været en fast del af fritiden i
Aarhus Kommune. Den 1. juli 1976 blev hun ansat i
fritidshjemmet Tjuren som pædagogmedhjælper og
efter endt uddannelse som pædagog, blev hun
ansat på legepladsen Vidtskuehuset, hvor hun var i
hele 31 år.
Efterfølgende var hun et smut omkring Børnehuset
Vidtskuevej, inden hun den 1. december 2015 blev
en del af Klubben Stavtrup.
”Pia er en meget kreativ og omsorgsfuld pædagog
og kollega. Hun har et særligt øje for de børn og
unge, som har det svært, og hendes tilgang til det
relationelle pædagogiske arbejde har været stor
gevinst, i de år hun har været hos os,” fortæller
Frank Normann Andersen, der er afdelingsleder
Klubben Stavtrup.

KORT NYT

KORT NYT

corona covid-19

Corona aflyser
kurser, møder og
aktiviteter
Den aktuelle situation i Aarhus med COVID-19 påvirker dagligdagen i dagtilbud, skoler og UngiAarhus.
Administrative medarbejder, som arbejder i Børn og
Unges administrationsbygninger, er blevet bedt om
at arbejde hjemmefra til foreløbigt den 4. september
og en lang række planlagte møder, kurser og aktiviteter er aflyst.
Målet er at mindske smittespredningen mest muligt og
derfor er møder og aktiviteter, hvor medarbejdere mødes
på tværs af organisationen, i vidt omfang aflyst. Konkret
betyder det, at kurser internt i Børn og Unge er aflyste,
hvis ikke de kan gennemføres virtuelt. Større konferencer,
herunder den fælles ledelseskonference i november for
alle Børn og Unges ledere, er også aflyste. Chefteamet
tager løbende bestik af situationen og vurderer muligheden
for at gennemføre aktiviteter.
Er du i tvivl om hvorvidt et møde, kursus eller en aktivitet
bliver gennemført skal du tage fat i din nærmeste leder.

corona covid-19

Ny supplerende
drejebog til skoler
Folkeskolerne i Aarhus får nu flere, bedre og mere
fleksible muligheder for at tilpasse sig den aktuelle
situation.
Sundhedsstyrelsen har opfordret kommunerne til at sætte ekstra tryk på foranstaltninger, der kan forhindre smitte
og bryde smittekæder. Blandt andet på den baggrund er
drejebøgerne, som skoler planlægger hverdag og undervisning efter under corona-epidemien, blevet opdaterede.
Vejledningen til skolerne består af tre tiltag, som supplerer den indsats, der allerede gøres i dag for at håndtere
COVID-19 på skolerne:
• Et spor med fokus på forebyggelse af yderligere smittespredning, hvor de sundhedsfaglige retningslinjer
repeteres og enkelte steder skærpes.
• Et spor, hvor mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse
af undervisningen med den almindelige lovgivning
skitseres.
• Et spor, der beskriver muligheder og procedurer for
midlertidigt genoptag af nødundervisningen.

Se alle drejebøgerne (link)
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Chromebooks til Aarhus’ elever
Første skoledag efter sommerferien var Maddie fra 2.a og
hendes klassekammerater på Sabro-Korsvejsskolen glade
og spændte. Sammen med eleverne fra 2. - 9. klasse fik de
udleveret deres nye Chromebook på skolen.

Da skoledagen startede, var alt pakket og klart til udleveringen, som gik over al forventning. På bare tre timer fik
Kristian og hans kolleger udleveret Chromebooks til skolens 460 elever fra 2.-10. klasse.

Kristian Hoffmann Ringkjøbing Jensen, pædagogisk it-vejleder og underviser i udskolingen, var med til at udlevere
de mange Chromebooks og hjælpe de yngste klasser med
at logge ind i klassen.

Nu ser han frem til, at både elever og kolleger kommer
godt i gang med at bruge de nye Chromebooks.

”For mange af de små elever er det første gang, de får deres eget digitale device, så det var en stor og spændende
dag for dem. Da de havde fået lidt hjælp til at logge ind
både fra deres klassekammerater, lærere og it-support i
klasserne, så var der også glæde over at opdage, hvor meget de kan på de nye Chromebooks.”

”Det bliver nemmere at bruge it i undervisningen nu, når
alle eleverne møder ind med de samme Chromebooks,
som også starter hurtigt op. Så kan vi holde fokus på undervisningen frem for at bøvle med forskellige it-udstyr.
Og når en Chromebook går i stykker, kan eleven få en låne-computer med det samme.”

▶ FILM: SE MADDIE FÅ SIN NYE CHROMEBOOK (LINK)

Om Chromebooks til eleverne
Efter sommerferien får alle elever fra 2.–10. klasse
i Aarhus Kommune stillet en personlig Chromebook til rådighed, som de kan bruge i skoletiden
og derhjemme, indtil de forlader folkeskolen.
Det giver eleverne lige adgang til it-udstyr, og det
bliver nemmere at arbejde med it, når det giver
mening.

Få hjælp til Chromebooks og GSfE

CHROME
BOOKS
TIL ELEVERNE

bugsfe.dk – Vejledninger, inspiration og konkrete
forløb til G Suite for Education (GSfE) for medarbejdere.
minchromebook.dk – Vejledninger til eleverne
om Chromebooken, apps, deling, support osv.
aarhus.dk/chromebook – Information til forældre om Chromebooks til eleverne.
Book De32 og få hjælp til eksempelvis at bruge
GSfE eller digitale læremidler.
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