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Ny indsats mod skolefravær bliver et
fast tilbud til børn og unge i Aarhus.

Efter 20 år i spidsen for PPR, takker
Jan Kirkegaard af.

NEST-struktur gavner børn og
pædagogik i fritidsklubben.
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Ad hjertet til vejen
Efter 20 år i spidsen for PPR, takker
Jan Kirkegaard af ved udgangen af
september. Han skal ad nye veje, og
når man når til skilleveje, kalder det
på refleksion. Over hvad der gik
godt. Hvad vi fortsat skal øve os på.
Og om han fik gjort den forskel, der
har drevet ham hele arbejdslivet: at
give hvert eneste barn den chance
og de muligheder, det fortjener.
På de bedste dage er der fra Jan
Kirkegaards kontorplads i hjørnet
på 3. sal af Grøndalsvej 2 udsigt til
tre ting, der fylder i hans liv:
fodboldbaner, bag dem en skole og
i horisonten Aarhus’ skyline.
Fodboldbanerne forener to væsentlige holdepunkter i hans liv; børn
– med hjertet hos dem, der har
svært ved at være i de rammer, som
passer de fleste – og fodbold – med
hjertet hos lokale AGF. Fra sin plads
kan han stort set alle ugens dage se
børn i alle aldre, der som sværme af
svaler jagter bolden på de grønne
baner, der længst væk støder op til
Vestergaardskolen i Viby, hvor han
selv gik i 1960’erne.
Han er Viby-dreng – født på Grundtvigsvej 13 – og accenten er bred
som krydset, hvor Viby Torv møder
ringvejen. Derfor er Aarhus’
foranderlige profil med nye takker af
høje huse, kraner og tårne det
perfekte bagtæppe i en travl
hverdag.
Om få dage er det slut. Ikke med
det blødende hjerte for ungerne og
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fodbolden, men med udsigten. Jan
går på pension efter 20 år hos
Aarhus Kommune som chef for
PPR, hvor han har stået i spidsen
for psykologer, tale-høre konsulenter, konsulenter og administrationen.
”Jeg ville gerne kunne sætte tiden i
stå, bare lidt, så jeg kunne nyde de
sidste dage ekstra. Det er mærkeligt
at skulle sige farvel, det vil jeg ikke
lægge skjul på, men jeg har for
længst besluttet, at jeg vil stoppe,
mens jeg stadig synes, det er fedt
at møde på arbejde. Og det synes
jeg, det er. Det er det samme, der
driver mig nu, som da jeg startede,”
siger Jan, da vi har fået lukket døren
bag os ind til glasrummet ved hans
kontorplads.
Hvad der driver ham? Børnene.
Det er derfor, vi er her, som han
flere gange understreger i den
time, vi taler sammen om et
helt arbejdsliv sammen med
og for børn.
”I virkeligheden har jeg
aldrig været ét sekund i tvivl.
Det handler om at gøre en
forskel. Eller rettere at blive ved
med at spørge, hvad det betyder
for os hver især at gøre en
forskel. Det handler om det
enkelte barn, men også om det
at kunne skabe stærke børnefællesskaber. Det er dét, der legitimerer et stærkt PPR, og det er
det, vi for alt i verden ikke skal
kaste over bord, når vi nu går i gang

med at diskutere fremtidens PPR,”
understreger han insisterende.
Læs mere om ambitionerne for
fremtidens PPR i stillingsopslaget
som Jan’s efterfølger HER (link):
Da han var relativ ny i jobbet som
PPR-chef, blev han interviewet til en
af de lokale aviser, fordi antallet af
henvisninger over de foregående 10
år var steget markant.

Interviewet kunne fra ord til andet
have været lavet i dag; flere henvises til specialundervisning og
presset på både det enkelte barn og
den fælles kommunale økonomi
vokser. Man kunne fristes til at
mene, at vi ikke er kommet videre
siden 1990’erne? Det er Jan uenig i.
Vi er nået videre, og både lærere og
pædagoger er sammen med
psykologer og PPR-konsulenter
blevet stadig dygtigere. Men
rammerne har ændret sig, og
samtidig er der en usvækket tro på,
at faglige udfordringer skal håndteres med udvikling af de pædagogiske rammer.
”Og skal vi lykkes, er det først og
fremmest lærerne og pædagogerne
som skal have viden og tid til at
tage hånd om problemer,” understreger han.
Og her fortsætter problemerne,
mener Jan. I 2013 blev en skolereform fulgt af ændrede rammer for
lærernes arbejdstid, der betød

mindre tid til det, der er ved siden
af undervisningen. Forenklet sagt
var der tidligere lidt bedre tid til de
børn, der havde brug for ekstra
opmærksomhed.

net – at børn er mere ens, end de er
forskellige. Det starter med indholdet,” siger Jan og påpeger, at
diskussionen om organiseringen af
PPR altid har været aktuel.

”De børn var det pludselig
vanskeligere at rumme. Og hvad
gør man som pædagog eller lærer,
hvis man føler afmagt? Man rækker
ud efter dem, man mener kan
hjælpe – her PPR – som får stadig
mere travlt, fordi der kommer flere
indstillinger. Dermed sander det til,
fordi den enkelte psykolog samtidig
får mindre tid til rådighed til det
enkelte barn. Svaret har desværre
ofte været at ændre organiseringen.
Men der er ingen måder, hvor
ændringer i organiseringen kan løse
en faglig udfordring. Det er som at
sætte plaster på en byld. Mere tid
kan hjælpe, men mest af alt hjælper
det at tænke pædagogik. At ændre
måden, vi taler og tænker om
problemet, og det er dét, mellemformer skal bidrage til. Det er det,
som er succesen i Nest – børnesy-

”Og hvis jeg en kort tid glemmer, at
diskussionen er der, behøver jeg
blot slå op i aviserne. Men debatten
mangler ofte noget. Det er en
skrivebordsvinkel at tro, at det
ændrer noget, at det er en skoleleder, som bestemmer over, hvad en
psykolog skal lave i hverdagen.
Myterne og fordommene om, hvad
PPR laver findes, men ofte fordi
man har sit eget ledelsesfokus uden
at være nysgerrig på, hvad der
foregår i andres del af virkeligheden. Det centrale er barnet, ikke
organiseringen. I midten står det
pædagogiske, rammerne skal
understøtte dette, men ikke det
modsatte,” siger Jan.
”I virkeligheden er det det, PPR
handler om; at forsvare barnets
position.”

Hurtige fakta om Jan Sejrsdahl Kirkegaard
Hvor er du født? På Grundtvigsvej 13 i Kongsvang
Hvad hed din mor og far? Anny Eline og Tommy

Som psykolog har jeg arbejdet i Århus Amt (19851997), hvor jeg også blev leder af den vidtgående
specialundervisning, inden jeg blev leder af PPR i
Horsens. Siden 2000 leder af PPR i Aarhus

Har du søskende? Ja, en storebror og en storesøster
Hvor bor du? I Mårslet
Hvor gik du i skole? Vestergårdskolen i Viby og på
Statsgymnasiet på HF
Hvad er din uddannelse? Jeg er uddannet lærer og
herefter cand.pæd.psyh
Hvor har du arbejdet? Efter seminariet var jeg
cykelvikar, inden jeg blev fastansat på Solbjergskolen.
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Hvad hedder din hustru? Sonja
Har du børn? Ja, fem i alt – men med to kvinder
Har du altid holdt med AGF? Ja, og jeg har selv
spillet der – ganske vist back og midtbane på
andetholdet, men alligevel..

Partier forhandler
om budget 2021
I dag begynder byrådets
partier forhandlingerne om
budgettet for 2021.
Politikerne mødtes kl. 10 til de forhandlinger,
hvor fællesmøderne for første gang er forlagt
til Musikhuset på grund af Covid-19-restriktioner. Forhandlingerne indebærer også en
langsigtet anlægsinvesteringsplan frem mod
2033. Det forventes, at politikerne kan
underskrive et forlig fredag.
Alle ledere i Børn og Unge orienteres om
resultatet fredag den 18. september kl. 14, og
du vil også kunne læse om budgettet på
AarhusIntra.
LÆS MERE OM BUDGET 2021 HER
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Nyt greb mod skolefravær
bliver et fast tilbud til børn
og unge
Pilotprojektet Back2School har vist
lovende takter og fået elever med
bekymrende fravær tilbage i skolen.
Nu videreføres indsatsen som et
fast tilbud til børn og unge med
højt skolefravær. Tovholder på flere
Back2School-forløb og pædagogisk
leder, Mette Rasmussen, fortæller,
hvordan skolen kan hjælpe, når et
barn bøvler med fravær.
Siden 2017 har aarhusianske skoler
ageret træningsbaner for forskningsprojektet Back2School for at
undersøge, om en systematisk
intervention kan mindske skolefraværet hos børn med bekymrende
skolefravær. Det tyder foreløbige
resultater på, den kan.
”Da vi startede pilotstudiet, havde
eleverne et massivt fravær på cirka
66 procent, men efter behandlingen var det reduceret til det halve.
Et år senere kan vi se, at eleverne
fravær er helt nede på cirka 18
procent,” siger Mikael Thastum,
professor og forskningsleder for
projektet ved Aarhus Universitet.
For højt skolefravær er et stort
problem både udlands, indlands,
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kommunalt og nationalt. Det
samme er konsekvenserne, der
trækker både sociale, faglige og
psykiske spor. Årsagerne er typisk
problemer som angst, depression
og adfærdsforstyrrelser. Særligt her
har Back2School har vist sig at
have en effektiv og forebyggende
virkning.
”Vi kan se, at børnene har fået det
bedre. De har fået bedre selvværd

Hvornår er fravær
bekymrende?
4 eller flere fraværstilfælde
den seneste måned
10 % ulovligt fravær den
seneste månedFigur
11 eller flere fraværstilfælde
det seneste skoleår
10% samlet fravær det
seneste skoleår

og en større tiltro til, at de er i
stand til at komme i skole. Angst
og depression fylder mindre hos
barnet,” siger Mikael Thastum.
Styrket elevfokus
Aarhus er én blandt to kommuner,
der har prøvet kræfter med
Back2School - men flere forventes
at indføre tilbuddet i fremtiden. I
mellemtiden har Aarhus-skolerne
brugt forspringet til at finde ud af,
hvad der virker, og hvad der kan
forbedres. Mette Rasmussen,
pædagogisk leder på Skæring
Skole, har gennemført fire forløb
på Vestergårdskolen, hvor hun
tidligere var pædagogiske leder.
Hun fremhæver særligt ét område,
hvor styrken ved Back2School
modellen træder frem.
”Når man i Back2School afholder
skolemøder, foregår det meget
systematisk, og samtalen tager
altid udgangspunkt i barnets egne
fortællinger om sit skoleliv.
Back2School får en viden fra
barnet, som vi ikke på samme
måde får adgang til i en elevsamtale. Det giver os et andet afsæt for i
samarbejdet med forældrene at

Klædt på til opgaven
Som en del af indsatsen får
læreren viden og værktøjer, de kan
anvende i klasseværelset. I sine
forløb har Mette gjort stort brug af
blandt andet detektivtænkningen
til at mindske barnets bekymringstanker.

finde frem til, hvordan vi sammen
skaber flere gode dage i skolen for
barnet,” siger hun.
Skolefravær kan opstå akut eller
skyldes længere tids mistrivsel
eksempelvis i forbindelse med
skilsmisse. Uanset årsagen har
Back2School fokus på elevens
konkrete udfordringer og gør mest

mulig ud af at hjælpe dem i
situationen.
”Vi tror på, at børn kommer i
skole, hvis de kan. Kan de ikke det,
skal vi tilbyde at lave særlige aftaler
og bryde krav ned, så der igen
bygges bro til skolelivet,” siger
Mette Rasmussen.

Det praktiske
Et Back2School forløb består både af psykologsamtaler og
skolemøder. I psykologsamtaler deltager elev og forældre
både sammen og hver for sig. På skolemøderne deltager
også lærere og ledere – møderne ligger ved opstart af
indsatsen, undervejs og som opfølgning og fastholdelse af
elevens nye mønstre. Selve forløbet varer cirka tre måneder.
I skoleåret 2020/21 planlægger PPR at udbyde 60 fraværsforløb – tilbuddet er gratis.
Læs mere her
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”Hvis et barn eksempelvis har
svært ved larm, undersøger
læreren sammen med barnet,
hvad eleven oplever som larm.
Føles gruppearbejde som larm,
eller opstår larmen i pauserne?
Gennem detektivtænkningen
kommer vi nærmere kernen i den
aktuelle udfordring,” forklarer
Mette
Rasmussen. Det er blot ét af
mange greb, som gør at læren føler
sig klædt på til opgaven, selvom de
ikke er psykologer.
”Det er en stor hjælp, at opgaverne
bliver brudt ned i mindre dele. Det
gør det overskueligt og nemt at
handle på. En opgave kan eksempelvis være at møde barnet hver
morgen med en særlig opmærksomhed eller sørge for, at barnet er
skærmet mod larm og tumleri, når
frikvarteret starter. Back2School
giver konkrete handleanvisninger,
som lærerne trygt kan læne sig ind
i. Og det virker!” fortsætter hun.

Kvalitet for børn og unge
Få hovedkonklusionerne fra den
seneste kvalitetsrapport for 6-18 års
området. Kvalitetsrapporten gør
status på, hvordan det går med børn
og unges faglige udvikling, deres
fravær og de læringsmiljøer, de
indgår i.

opgaven’. De kommunale skoler og
fritidstilbud har generelt en kvalitet,
vi kan være stolte af i Aarhus
Kommune – både når vi sammenligner os med andre kommuner og
privatskolerne,” siger Thomas
Medom, rådmand for Børn og Unge.

Den seneste kvalitetsrapport viser, at
langt de fleste børn og unge er glade
for deres skole og fritidstilbud, for de
sociale fællesskaber, de er en del af,
og for relationen til deres lærere. På
landsplan ligger de aarhusianske
skoleelever over gennemsnittet i
folkeskolens afsluttende afgangsprøver.

Kvalitetsrapporten kaster også lys
på områder, der forsat kræver
opmærksomhed og en fokuseret
indsats. Et af disse områder er
skoleelevernes fravær, som anses
for at være for højt, men som stadig
ligger lavere end på landsplan. Flere
børn og unge svarer, at de oplever
mobning og ensomhed i skolen, og
endeligt er det kun lidt under 40 %
af eleverne i skolen, der tilkendegiver, at undervisningen giver dem
lyst til at lære mere.

” Vi har dygtige medarbejdere, som
hver dag gør et stort arbejde for børn
og unge i Aarhus og som lykkes med
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Læs den samlede kvalitetsrapport
for 6-18 års området HER (link)
Baggrund
Kvalitetsrapporten blev godkendt af
byrådet i foråret 2020. Det er første
gang, at afrapporteringen er delt i
to. Fremover afrapporteres der på
6-18 års området i lige år og 0-6 års
området i ulige år.
Næste skridt
Allerede d. 30. september mødes
ledere, foreninger og forældreorganisationer for at drøfte udkast til en
ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.

KORT NYT

Alle skoler gør klar
til at affaldssortere
Alle folkeskoler i Aarhus skal affaldssortere inden
sommeren 2021, og netop nu går det over stok og
sten med at holde møder på TEAMS om udendørs
affaldssortering med AffaldVarme Aarhus. Møderne
med AffaldVarme Aarhus skal være i kalenderen
inden 1. oktober, hvor AffaldVarme Aarhus bliver
selvstændigt selskab.

Næste skridt bliver at indtænke samarbejdet og inddragelsen af eleverne i at sortere, håndtere og minimere affald indendøre på skolerne. En ny og grøn
indkøbsaftale til skraldespande er på vej – og imens
kan I glæde jer til i næste nummer af BU Nyt at få
inspiration fra Beder Skole, hvor elever og personale
i miljørådet sammen sætter fokus på bæredygtighed og klima – blandt andet via affaldssortering.
”Vi er omkring 20 elever i miljørådet. Her hjælper vi
for eksempel med at sætte nye skraldespande op og
bedre sortering. Sammen med Malling Skole skal vi
også have en klimadag med fokus på det samme,”
Malthe, 7.y, elev i miljørådet på Beder Skole.

▶ LÆS MERE OM BÆREDYGTIGHED OG KLIMA HER

▶ LÆS MERE OP DETVIGØR HER
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KORT NYT

STEAM i Aarhus
På skolerne i Aarhus Kommune arbejder vi på
mange måder undersøgende og problemorienteret
ud fra virkelige problemstillinger. Det vil vi gerne
fortælle om.
Vi har været et smut forbi Elev Skole for at opleve,
hvordan lærer Lise Staun Kranz bruger udeskole til
at arbejde undersøgende med elever fra 3. årgang.

▶ SE VIDEO OM UDESKOLE PÅ ELEV SKOLE HER

”Når de kommer tilbage til skolen, så forstår de
bedre, fordi man lærer med kroppen,” siger Lise
Staun Kranz, lærer på Elev Skole.
Arbejder du undersøgende og problemorienteret
med dine elever? Så hører vi gerne fra dig! Send et
tip til Kommunikation på kommunikation@mbu.
aarhus.dk

▶ LÆS MERE OM STEAM HER

NEST-struktur gavner børn
og pædagogik i fritidsklubben
Fritidsklubben Bodøgården har dette
skoleår budt velkommen til en ny
gruppe af børn på 4. klassetrin nemlig elever fra de såkaldte
NEST-klasser på Katrinebjergskolen.
I NEST-klasser går der både børn
med og uden autisme. Børnene
med autisme er normalt begavede,
men kan have udfordringer med det
sociale sammenspil, forestillingsevne og kommunikation generelt.
”De har brug for en vis struktur og
forudsigelighed for at føle sig
trygge, især i de nye omgivelser her
i klubben og med nye voksne og
andre børn og unge at forholde sig
til. Derfor har vi indført en række
nye rutiner i dagligdagen i vores
fritidsklub for at imødekomme
NEST-børnenes behov,” forklarer
afdelingsleder i Bodøgården, Jall
Eske Nøhr Poulsen.
Rutinerne omfatter blandt andet,
hvordan børnene modtages, når de
ankommer til fritidsklubben efter
skoletid samt ændringer i selve
indretningen af klubben. Derudover
er der øget information på forhånd
til både børn og forældre om, hvad
klubben tilbyder af aktiviteter; og
selve klublivet er i lidt mere faste
rammer end normalt. Og selvom de
nye tiltag i Bodøgården først og
fremmest er indført af hensyn til
NEST-klasserne, så har deres
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gavnlige effekt vist sig at række
langt videre end blot til børnene
med autisme, forklarer klubmedarbejder Julie Søby:
”Det giver en helt anden ro til alle
børnene, når de ved, at der er nogle
faste rammer og visse rutiner her.
Mange børn og unge har en ret
travl og for nogen også stresset
hverdag. Her er der rum til at falde
til ro, og vores planlagte aktiviteter i
klubben indeholder både mulighed
for at fordybe sig og bruge sin
energi på fysisk udfoldelse.”
Det pædagogiske arbejde har også
fået bedre vilkår i Bodøgården,
synes både klubpædagog og
afdelingsleder:
”Vi har fået en mere fast rollefordeling i forhold til arbejdsopgaver. Når
jeg for eksempel har ansvaret for en
af aktiviteterne, så er det kun dét,
jeg skal tage mig af. Det betyder, at
jeg er mere tilstede sammen med
den ene gruppe af børn, der
deltager i aktiviteten. Og så er jeg
mere til stede og har bedre tid til at
tale med det enkelte barn, hvis det
har brug for det,” siger Julie Søby.
”Selve processen med at indføre ny
struktur og nye rutiner har givet os
mulighed for at reflektere mere
over, hvorfor vi gør, som vi gør, i
vores daglige arbejde med børnene,” tilføjer Jall Eske Nøhr Poulsen.
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Eksempler på nye rammer og rutiner:
•	En informationsbar, hvor der hver dag står en
klubpædagog og tager imod fritidsklubmedlemmerne, når de ankommer. Her kan de blandt
andet få at vide, hvem der er på arbejde, og
hvilke aktiviteter de kan lave i klubben den
pågældende dag.
•	En fast garderobeplads til alle børn.
•	På opslagstavlen hænger billeder af og navne på
alle medarbejdere i klubben.
•	Der sendes ugeskemaer ud til forældre, så de
hjemmefra kan forberede børnene på, hvad der
venter i klubben ugen efter.
•	To medarbejdere henter børnene fra skole og
følges med dem hen til klubben.

Om NEST i fritidsklubben:
•	Klubpersonalet i Bodøgården har deltaget i
samme NEST-uddannelsesforløb som lærerne
fra Katrinebjergskolen.
•	Selve indkøringen af børn fra NEST-klasserne i
Bodøgårdens er foregået i tæt samarbejde
mellem fritidsklub, skole og forældre.
•	NEST-programmet er oprindeligt udviklet i USA
på New York University. Universitetet har
sammen med PPR Aarhus og Katrinebjergskolen tilpasset programmet til dansk pædagogik
og skolekultur.
•	NEST-klasserne på Katrinebjergskolen er de
første, og foreløbig eneste, i Danmark.

