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BU NYT
▶ KLIMA OG BÆREDYGTIGHED       
– skal din skole have et Miljøråd?

▶ KVALITET I BØRN OG UNGE 

– god dialog om kvalitet og tilsyn

▶ #RARTATVÆRE  

– årets skoleindskrivning skydes i 
gang mandag den 5. oktober



Kort om Beder skoles affaldssortering og Miljøråd:
Beder skole startede med at arbejde fokuseret med affald 
for fem år siden i forbindelse med Grønt Flag. 

Skolen har fokus på affald og har startet den grundige 
sortering, hvor eleverne i miljørådet har spillet en central 
rolle i at videreformidle de grønne tiltag til skolens elever. 

Initiativet til miljørådet er taget af en række lærere, og alle 
elever fra 4. klasse og op er inviteret til at blive en del af 
rådet.

Affaldssortering og klimatiltag

Beder Skoles affaldssortering
• 6 affaldsstationer til indendørs sortering
• Stationerne indebærer:
• Papir/pap
• Glas/metal/hård plast
• Alm. brændbart

Beder skoles andre sorteringsmuligheder:
• Batterier
• Elektronikaffald

Inspiration til

Vil I også have et miljøråd? - Mød miljørådet på Beder skole

▶ SE MERE OM BEDER SKOLES MILJØRÅD HER (LINK)

Miljørødderne om miljørådet på Beder Skole
”Vi er omkring 20 elever i miljørådet. Her hjælper vi for 
eksempel med at sætte nye skraldespande op og bedre 
sortering. Og sammen med Malling skole, skal vi også 
have en klimadag med fokus på det samme.”
Malthe 7.y, elev i miljørådet.

”Vi hjælper med at fortælle de andre elever om affaldssor-
tering, med at sætte containere op, og så er det fedt at 
man hjælper planeten og opbygger et forhold til de andre 
skoler.” 
Christian 6.a, elev i miljørådet.

”Vi har fået en masse nye skraldestationer. Og så er det 
fedt at arbejde med sortering, så alt skrald ikke bare ender 
ét sted.”
Knud-Erik 7.y, elev i miljørådet.

Kirsten Bruhn, lærer i miljørådet:
”Miljørådet gør en særlig forskel. Det er som om, at 
eleverne lytter mere, når det er elever fra miljørådet, der 
kommer og fortæller om initiativer og løsninger på 
klimafronten. Der eksisterer også et særligt fællesskab i 
miljørådet, og her står eleverne for en stor del af de idéer 
og initiativer, som vi har på skolen. Bl.a. fandt de sidste 
jul på, at alt juleklip skulle laves af genbrugsmaterialer.

Vi har et ønske om i fremtiden at blive en CO2 neutral 
skole, så lige nu har vi særligt fokus på klima, hvor vi for 
eksempel har tiltag på skolen som en frugtlund, skoleha-
ve, flere grønne områder, og så planter de nye 0.klasser 
hvert år et nyt træ.” 

Skoleleder Lars Lykkegaard om miljørådet:
”Jeg er glad for at se de mange initiativer inden for 
bæredygtighed, som miljørådet bidrager til. Vi ser et stort 
engagement fra eleverne, hvor frivilligheden og miljøinte-
ressen skinner igennem.

De elever, der er med i miljørådet, er meget selvkørende, 
og i samarbejde med forskellige medarbejdere fra 
miljørådet er de del af kommunikationsopgaver, koordine-
ring og beslutninger om bæredygtige initiativer.

Overordnet betyder den skærpede fokus på affaldssorte-
ring, at skolen bliver en større del af samfundet, hvor 
eleverne får lov til at opleve medborgerskab og derigen-
nem naturligt tilegner sig et blik for klima og bæredygtig-
hed – også når de går hjem fra skole. Her ser de bl.a., at 
det har været ligetil at gøre en forskel for samfundet 
gennem affaldssortering, som har været let at implemen-
tere på skolen.” Lars Lykkegaard, skoleleder.
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Har du ideer og erfaringer 
fra praksis til at fremme børn 
og unges trivsel? 

FYRAFTENSMØDE
Så sæt X i kalenderen 

tirsdag  17. november
kl. 15.00 - 17.00 

På fyraftensmødet d. 17. november kan du bidrage 
med erfaringer fra praksis og ideer til at fremme 
trivsel og livsmestring hos alle børn og unge sam-
men med medarbejdere og ledere fra dagtilbud, 
skoler, UngiAarhus og sundhedsplejen. Så er du 
med til at udvikle og forme strategien for mental 
sundhed i Børn og Unge.  
  
Hvorfor skal vi arbejde med mental sundhed? 
Alle børn og unge skal trives og kunne mestre deres 
eget liv. Det arbejder vi dagligt for i Børn og Unge 
på flere måder. 

Nu sætter vi fokus på udvikling af en strategi for 
mental sundhed i Børn og Unge i tæt samarbejde 
med børn, unge, forældre, medarbejdere, foreninger 
og samarbejdspartnere. 

Strategien skal give os et fælles grundlag og sætte 
retningen for mulige indsatser og redskaber, der kan 
fremme trivsel og livsmestring for alle børn og unge 
gennem fællesskaber, bevægelse og forældresamar-
bejde – lige fra fødslen til udgangen af folkeskolen. 

Du deltager online på fyraftensmødet fra din afde-
lings lokation. Mere information om fyraftensmødet 
følger.

▶ LÆS MERE OM STRATEGIEN FOR MENTAL SUNDHED  (LINK)
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Børn og Unge drøfter ny 
ramme for kvalitet og tilsyn 
I går mødtes Børn og Unge-udvalget med en lang række 
organisationer, samarbejdspartnere, ledere og medarbejde-
re for at drøfte et nyt forslag til den lokale ramme for 
arbejdet med kvalitet og tilsyn i skoler, dag- og fritidstil-
bud. 
  
Seminaret om lokal kvalitet og tilsyn bød på præsentatio-
ner af erfaringer om læringsmiljøobservationer og lærings-
samtaler fra Odense og Aalborg Kommune som grundlag 
for præsentationen af forslaget til en ny ramme for kvalitet 
og tilsyn i Aarhus Kommune.

Disse præsentationer var udgangspunkt for gruppedrøftel-
ser, som mundede ud i gode refleksioner og diskussioner 
mellem ledere, medarbejdere, forældre, faglige foreninger 
samt Børn og Unge-udvalget. 

Dagens drøftelser blev taget op til debat på udvalgsmødet 
umiddelbart efter seminaret. Forneden får du et par 
reaktioner ovenpå seminaret fra en række medarbejdere i 
Børn og Unge.  

Forslaget til den nye ramme sendes i høring senere i 
oktober, og forventes at blive behandlet endeligt i byrådet i 
januar 2021.

▶   LÆS UDKASTET TIL RAMME FOR                                                         
LOKAL KVALITETSOPFØLGNING OG TILSYN HER (LINK)

Carsten Brask Trillingsgaard, 
lærer på Højvangskolen

”Det var fedt at opleve den positive ånd og dyna-
mik, som jeg synes var i gruppedrøftelserne. Der er 
mange gode takter i den ramme, der er lagt frem. 
Men også faldgruber i forhold til at gøre det til en 
del af virkeligheden og dagligdagen lokalt. Skal vi 
lykkes, skal ledelsen gå forrest og vise vej. Både ved 
at komme tættere på praksis ude i klasseværelserne 
og sørge for stram styring og præcise drejebøger 
for, hvordan vi udvikler os sammen med brug af 
observationer og løbende læringssamtaler. Og så 
skal der være tålmodighed fra øverste niveau – det 
kan blive rigtigt godt, men det tager tid at gøre det 
til en del af dagligdagen. Det skal der være respekt 
for” 

Katja Uth, 
skoleleder på Lystrup Skole

”Jeg blev særligt inspireret af, at Odense har skåret 
deres model for læringsmiljøobservationer helt ind til 
benet. Jeg tænker, at Odenses styrke er, at der er tid 
til at arbejde med det. Det tager tid at få tingene ud 
til yderste led i en stor organisation, især hvis det 
skal forankres ordentligt. Der skal mange opfølgnin-
ger og meget internt arbejde til for at få det til at leve. 
Det er et spørgsmål om vi vil have kvalitet. Hvis vi vil 
det, tror jeg, at vi er nødt til at gå langsomme skridt.”

Camilla Moldt, 
dagtilbudsleder i Risskov dagtilbud

”Jeg synes, at den evidensbaserede måling af de 
pædagogiske læringsmiljøer er rigtig positiv som et 
dialogværktøj, der skaber værdi for hele organisatio-
nen fra politikkerne til pædagogerne og børnene. 
Jeg ser også stor gavn i datapakkerne - både som 
afsæt for vores læringssamtaler, men også som en 
styrke i organisatorisk sammenhæng mellem mig 
som leder, pædagoger, forældre og bestyrelse. Hvis 
vi generelt kan få vores kvalitetsopfølgningen til at 
spille sammen med den kultur, vi har i Stærkere 
Læringsfællskaber, bør det ikke oplevelses som en 
ekstra opgave, men et dybere dyk ned i det vi 
allerede gør”
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KORT NYT

Filmen henvender sig til ordblinde unge og deres foræl-
dre. Den indeholder tips og vejledning til, hvad man skal 
være opmærksom på i de ældste klasser, og når man skal 
videre på en ungdomsuddannelse.   

Der kan opstå mange spørgsmål, når man er ordblind og 
går i udskolingen. Hvilken støtte kan jeg få i de forskellige 
fag? Hvad med de afsluttende afgangsprøver? Og hvad 
skal jeg være opmærksom på, når jeg skal vælge ung-
domsuddannelse? 

Disse spørgsmål forsøger en ny film med titlen ’Ordblind 
i udskolingen’ at give svar på. Filmen henvender sig til 
ordblinde unge og deres forældre, og den er oversat til 
fire sprog: Engelsk, arabisk, somali og tyrkisk.  

Filmen skal styrke vejledningen og samarbejdet med 
forældre til ordblinde børn og unge, og er du lærer eller 
pædagog, er du meget velkommen til at bruge den i din 
vejledning. 

Du finder filmen på aarhus.dk/ordblind, hvor du også 
kan hente andre forældrematerialer og ideer til letlæste 
bøger i udskolingen.  

Ny film: 
Ordblind i
udskolingen

▶ SE FILMEN HER (LINK)

KORT NYT

De to guides ”Når et barn eller en voksen er smittet 
med COVID-19” og ”Når der er mistanke om smitte 
med COVID-19 ved et barn eller en voksen” for hen-
holdsvis dagplejen og dagtilbud, skole og UngiAar-
hus er opdaterede.  
 
OPDATERINGERNE INDEBÆRER NYT OM:  
• Symptomer efter tidligere at have haft          

COVID-19 
• Henvisning til Coronaopsporingen for henvis-

ning til to tests samt Kontaktopsporingen ved 
behov for vejledning til nære kontakter  

• Nære kontakter skal booke tid til første test 
tidligst fire dage efter, de sidst var i nær kontakt 
med den smittede  

• Registrering af smitte blandt hjemsendte børn  

Opdaterede guides 
til håndtering af 
smitte og mistanke 
om smitte 

corona  covid-19

▶ DU FINDER DE OPDATEREDE GUIDES HER (LINK)

SMITTE
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Starten på skoleindskrivningen er i år rykket frem, så foræl-
dre allerede fra på mandag den 5. oktober har mulighed for 
at skrive deres børn ind i skolerne.  

Skoleindskrivning er i år rykket frem i forhold til tidligere år, 
da nogle privat- og friskoler har tidligere indskrivning end 
den kommunale folkeskole. 

Den forskel vil rådmand for Børn og Unge Thomas Medom 
gerne rydde af vejen, da det ikke skal være tidspunktet, der 
står i vejen for at vælge folkeskolen.
 
Rådmanden understreger, at det for mange forældre er af-
gørende med en god, lokal skole, hvor børn kan mødes med 
kammerater, som de også har et fællesskab med uden for 
skolen. Derfor er det vigtigt med en stærk lokal folkeskole.  

Skoleindskrivningen er åben fra 5. oktober til 3. januar 2021. 
Cirka 3.300 forældre ventes at skrive deres barn op til skole 
inden årsskiftet. 

Sådan bakker du op 
om årets skoleindskrivningskampagne!  
 
”Vælg folkeskolen – her er rart at være”. Sådan lyder over-
skriften for årets skoleindskrivningskampagne, der skal 
gøre Aarhus’ forældre opmærksomme på fordelen ved at 
vælge den lokale folkeskole til deres barn.  
 
Kampagnen byder blandt andet på 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 Facebooksi-
de og hjemmeside – eller dine egne sociale medier.  

 
• Tænk kreativt – film, fotos og grafikker bidrager til 

din fortælling.  
 
På AarhusIntra finder du materialer – blandt andet pla-
kater og indhold til sociale medier – der kan hjælpe jeres 
kommunikation godt på vej (link)
 
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. Find håndbogen her (link)  
 
Husk, at når I kommunikerer lokalt, bidrager I til den 
brede fortælling om folkeskolen som et godt valg. I hjæl-
per altså ikke kun jer selv – men også jeres kolleger på 
naboskolerne – til fortsat at være det gode valg for byens 
børn og deres forældre.  

Den 5. oktober 2020 starter 
årets skoleindskrivning  

Skoleindskrivningskampagne: #RartAtVære 
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