BU NYT
▶ EN GOD OVERGANG

▶ SKOLEINDSKRIVNING

▶ CORONA

Hvordan gør man skolestarten tryg
og rar? Lad dig inspirere af dine
kolleger i både dagtilbud og skole.

Skoleindskrivningen rykker frem
– bliv klogere på hvorfor.

Få overblik over Børn og Unges
corona-information.
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Morgenmøde
med direktøren
Skoleårets andet morgenmøde med Børn og Unge-direktør
Martin Østergaard Christensen løb tirsdag den 1. september af
stablen. På programmet var en masse spændende emner – og
ikke mindst gode gæster, der gjorde os klogere på dem alle.
•	Susanne Holst, teamleder for Stærkere Læringsfællesskaber,
fortalte om arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber i en
corona-tid. Det blev til en snak om bøvl, blær og ikke mindst
fremtiden og ambitionerne for det lokale samarbejde.
•	Mads Erik Seiersen, FU-leder for UngiAarhus SYDVEST, så
tilbage på en sommerferie, der grundet corona bød på ekstramange super sommerferieaktiviteter for byens børn og unge –
en indsats, der blev stablet på benene på rekordtid med masser
glade børn og gode erfaringer til følge.
•	Louise Schmidt, skoleleder på Læssøesgades Skole, fortalte om
uddelingen og arbejdet med Chromebooks til skolens elever.

▶

SE MORGENMØDET (LINK)
Næste morgenmøde er tirsdag den 22. september klokken 8:15.
Se med på Børn og Unges Facebookside (link).

•	Og så bød morgenmødet på en vaskeægte premiere: nemlig en
åben exit-samtale med Jan Sejersdahl Kirkegaard, chefpsykolog
og leder af PPR, der snart går på pension efter 20 år i Børn og
Unge.

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

Skoleindskrivning:
Indskrivning i skolerne rykker frem
Starten på skoleindskrivningen er i år rykket frem, så forældre allerede fra 5. oktober har mulighed for at
skrive deres børn ind i skolerne.

Baggrunden for beslutningen er
ifølge Thomas Medom, rådmand for
Børn og Unge, et ønske om en
længere indskrivningsperiode og
dermed fokus på indskrivningen over
længere tid, og at flere har undret sig
over, hvorfor man kunne skrive sit
barn i fri- eller privatskole og ikke i
folkeskole.
Rådmanden understreger, at det ikke
skal være sådan, at tidspunktet afgør,
om forældre vælger en privatskole
eller en folkeskole. Man betaler
depositum for at få skrevet sit barn
op til privatskole, og det mister man,

hvis man vælger om. Det skal ifølge
rådmanden ikke stå i vejen for at
vælge folkeskolen. Han understreger,
at det for mange forældre er afgørende med en god, lokal skole, hvor
børn kan mødes med kammerater,
som de også har et fællesskab med
uden for skolen.
Skoleindskrivningen er åben fra 5.
oktober til 3. januar 2021. Cirka 3.300
forældre ventes at skulle skrive deres
barn op til skole inden årsskiftet.

#RartAtVære
I uge 40 starter årets skoleindskrivningskampagne under
overskriften ’Vælg folkeskolen – her er rart at være’.
Det sker blandt andet med plakater i kommunens plakatstandere rundt i byen og fedt forældreindhold på vores
sociale medier. Kampagnen handler om at fortælle om alt
det gode, vi hver dag gør for børnene og de unge – både
på skolerne, i SFO’erne og i overgangen mellem børnehave
og skole.
Vi håber også, du vil være med!
•	
Fortæl de små og store historier fra din hverdag med
børnene og de unge.
•	
Du kan brug din skoles eller dagtilbuds Facebookside og
hjemmeside – eller dine egne sociale medier.
•	
Tænk kreativt – film, fotos og grafikker bidrager til din
fortælling.
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Kampagnen er en god anledning til at øve jer i at bruge de
gode råd og vejledninger i Børn og Unges håndbog i
sociale medier. Den finder du HER (link)
Husk, at når I kommunikerer lokalt, bidrager I også til den
brede fortælling om folkeskolen som et godt valg. I
hjælper altså ikke kun jer selv – men også jeres kolleger
på naboskolerne – til fortsat at være det gode valg for
byens børn og deres forældre.

Inspirationskatalog:
Hvordan gør man skolestarten tryg og rar?
Er du nysgerrig på, hvad dine kolleger i overgangene? Så kig i det nye inspirationskatalog, hvor dine
kolleger i skoler og dagtilbud deler deres eksempler fra hverdagen.

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

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?

Bliv inspireret på:
aarhus.dk/inspirationskatalog

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.

Der er kommet flere kreative og
lærerige eksempler ind, men vi vil

E-mail:
kommunikation@mbu.aarhus.dk

Bliv inspireret af dine kolleger i
Ellevang Dagtilbud:
I Ellevang Dagtilbud bruger de
Ellebogen til at bygge bro mellem
børnehave og skole. Ellebogen er en
opgavebog fyldt med sange, lege og
opgaver, som børnene arbejder med i
børnehaven og i skolen.
”Jeg elsker Ellebogen!” Så klar er
beskeden fra Christian, der ligesom
sine venner fra børnehaven havde
Ellebogen med i skoletasken, da de
startede i skole efter sommerferien.
Ellebogen er en opgavebog fyldt med
sange, sjove lege og mere end 50
forskellige opgaver, som børnene i
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Ellevang Dagtilbud går på opdagelse
i derhjemme og i børnehaven.
Børnene lærer årstiderne at kende,
de taler om følelser og øver fælles
beskeder - alt sammen noget, der
træner deres ikke-kognitive færdigheder og som er rart at kunne, når man
skal starte i skole.
I skolen fortsætter børnene med at
arbejde i Ellebogen. På den måde
bygger Ellebogen bro mellem
børnehave og skole og giver børnene
noget trygt og genkendeligt at være
fælles om, selvom de er startet i en
ny klasse.

Se kort film, hvor pædagog
Charlotte Dalum fortæller om
formålet med Ellebogen HER

Nyt om klima og bæredygtighed
i Børn og Unge
Søg Klimafonden
Nu kan alle medarbejdere i
dagtilbud, skoler og UngiAarhus
søge Aarhus Kommunes Klimafond om støtte til grønne projekter og aktiviteter.
Hvis du vil søge klimafonden – så
skal det gå via din leder. Bakker
din leder op, kan du beskrive
ideen og det, du og dine kolleger
vil søge støtte til. Din leder sender
via ledelseslinjen din ansøgning
til den Børn og Unge-chef eller
forvaltningschef, der ansvaret for
din arbejdsplads.
Han eller hun sørger så for at få
ideen på dagsordenen i chefgruppen. Søger du midler under 0,5
mio. kroner, orienteres chefgruppen – hvorefter den sendes til
Klimafonden. Større ansøgninger
bliver behandlet og besluttet på
chef- og rådmandsmøder, inden
de sendes videre til Klimafonden.
Læs mere på AarhusIntra – på
siden Bæredygtighed – fokus på
Klima HER
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Bliv klogere på
affaldssortering
Alle skoler i Aarhus skal fra sommeren 2021 sortere affald.
Børn og Unge har fokus på at inddrage børnene og de unge og bidrager
til, at Aarhus Kommune fra 1.
oktober 2020 får en ny grøn og
bæredygtig indkøbsaftale til skraldespande.
Bliv klogere på affaldssortering i
Børn og Unge HER
Bliv inspireret af dine kolleger på
Sabro-Korsvejskolen
Jørn Olsen, teknisk serviceleder på
Sabro-Korsvejskolen, underviser
hvert år eleverne i affaldssortering
og har sammen med skolens
ledelse valgt og udviklet løsninger
på spandetyper og placering, så alle
er sammen om at sortere og
minimere affald.
Se en video, hvor Jørn og pædagogisk
leder Eva Tornøe Therkildsen fortæller
om grønt fokus, miljøråd og grønt
flag på Sabro-Korsvejskolen HER

Bliv ’Grøn Skole’
Tag endnu et skridt mod bæredygtig hverdag. Tilmeld jer Grøn Skole
og få Grønt Flag senest 1. oktober.
Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling
med natur og miljø. Programmet
har gjort det enklere at opnå ’Det
Grønne Flag’ som synligt tegn på
skolens grønne arbejde. Din skole
kan blive Grøn Skole uden selv at
betale – husk blot at tilmelde jer.
Vær med til at eleverne
• bliver aktive medborgere
•	kan tage hånd om vores natur og
miljø
•	er med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre
natur og et bedre miljø
•	bidrager til engagement, viden,
forståelse og lyst til at gøre en
forskel
Tilmeld jer Grøn Skole: HER
Læs mere på AarhusIntra HER
OBS: Opgiv dette EAN-nummer
som betaler ved tilmelding:
5790000418879

coron

a cov
id-19

Få et overblik over

Børn og Unges corona-information
Sundhedsmyndighederne besluttede 28. august at ophæve
de særlige COVID-19-tiltag i Aarhus Kommune.
Vi skal dog stadig passe ekstragodt på os selv og hinanden, og som medarbejder i Børn og Unge er det derfor
vigtigt, du ved, hvordan du forholder dig i en ny hverdag,
der ikke helt ser ud, som den plejer.

OPDATEREDE DREJEBØGER
Denne guide beskriver, hvordan du håndterer en
situation, hvor et barn eller en voksen er testet
positiv for COVID-19.
▶ DU FINDER DEM ALLE HER (LINK)

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)

SMITTE ELLER MISTANKE OM
SMITTE MED COVID-19?
Disse guides beskriver, hvordan du håndterer en situation, hvor et barn eller en voksen er testet positiv for
COVID-19 – eller hvor der er mistanke om smitte.
▶ GUIDE: Når et barn eller en voksen er testet
positiv for COVID-19 (link)
▶ GUIDE: Når der er mistanke om smitte med
COVID-19 ved et barn eller en voksen (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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Få nye kompetencer
med intern rokering
Har du overvejet at prøve en anden arbejdsplads i
Børn og Unge? Hvis ja, vidste du så, at du kan prøve, mens du beholder dit job? Svaret hedder ’Intern
rokering’, og det er enkelt at søge.
Lærer Signe Søgaard Madsen arbejdede på Frederiksbjerg Skole og fik af sin leder ja til at prøve
andre kompetencer og rammer af ved et vikariat på
Rosenvangskolen. De lavede en aftale om intern
rokering med skoleleder Eva Vilsgaard fra Rosenvangskolen – og så var Signe i gang.

Se kort video med Signe Søgaard Madsen og de to
ledere.

▶ SE FILMEN HER (LINK)

Intern rokering har også sin egen side til både dig
og din leder på AarhusIntra

▶ LÆS MERE OM INTERN ROKERING (LINK)

Bag initiativet ’Intern rokering’ står Børn og Unges
Hoved MED-udvalg.

Styrket matematikindsats:

#EtGodtBørneliv for
børn og unge i matematikvanskeligheder
I Aarhus rykker vi frem på matematikområdet for at
hjælpe børn og unge i matematikvanskeligheder.
I det nye skoleår sætter vi derfor gang i flere forskellige initiativer:
Vi giver vores matematiklærere og matematikvejledere et kompetenceløft, så vi bliver endnu dygtigere
til at nytænke og løfte matematikundervisningen på
skolerne i Aarhus.
Vi kommer med en individuel handleplan til børn og
unge, der har svært ved matematik.
Skolerne i Aarhus er som nogle af de første er inviteret til at deltage i pilotafprøvning af den nationale
talblindetest. Kun omkring 1-2 procent af eleverne
på en årgang er talblinde, og derfor kan det svært
for at opdage det i tide.

Vil du vide mere om matematikindsatsen?

▶ BLIV KLOGERE HER (LINK)

▶ LÆS MERE OM INTERN ROKERING (LINK)
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Byrådet
forhandler om
budgettet for
2021
September er også tid til, at Aarhus Byråd arbejder
henimod et budgetforlig for 2021.
Borgmester Jacob Bundsgaard har 25. august præsenteret sit budgetforslag, der blandt andet indeholder en skattestigning samt forslag til en række
prioriteringer inden for især socialområdet, klima
og ældreområdet. Der ventes at blive indgået budgetforlig 17.-18. september, hvor partierne har aftalt
budgetforhandlinger.
I forhandlingerne indgår også en ny investeringsplan på anlægsområdet for Aarhus Kommune for
årene 2024-2033, der blandt andet omhandler
nybyggeri og ombygning af skoler, nye faglokaler,
udbygning af dagtilbud, indeklima fritids- og idrætsfaciliteter samt køkkenfaciliteter til ny madordning.

▶ LÆS MERE OM BUDGET 2021 (LINK)

KORT NYT

Rådmænd foreslår
samlet børneterapi i
Aarhus
Børn med motoriske vanskeligheder eller nedsat
fysisk funktionsevne skal i fremtiden have en mere
enkel vej til hjælp. Rådmændene Kristian Würtz,
Thomas Medom og Jette Skive foreslår at skabe én
indgang til de relevante tilbud.
I dag har tre forskellige afdelinger del i kommunens
indsatser for børn med motoriske vanskeligheder og
fysiske funktionsnedsættelser, men med forslaget
skabes en samlet børneterapi forankret i Børn og
Unge. Samlingen imødekommer ønsker og behov
hos de berørte familier, der har efterlyst nemmere
adgang til støtte, én indgang, bedre koordinering og
fortsat høj faglighed.
Den nye børneterapi indebærer, at socialrådgivning, daglig vejledning og træning samt tildeling af
hjælpemidler så vidt muligt integreres i én indsats
omkring det enkelte barn og forældrene. Den nærmere planlægning skal undersøges nærmere i samarbejde med de berørte familier og fagpersoner, så
den endelige model for børneterapien vil give bedst
mening for de berørte.
”Ved at samle kræfterne, kan vi bruge mindre tid på
sagsbehandling og mere tid på børnene. På de indre
linjer handler det om bedre kortere vej til handling og
at fastholde et stærkt fagligt miljø, men først og fremmest handler det om at sikre bedre koordinering, sammenhæng og dialog for børn og familier,” siger Thomas
Medom, rådmand for Børn og Unge.
Det er planen, at Byrådet skal behandle sagen i begyndelsen af 2021, så den nye børneterapi kan åbne
1. januar 2022.
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