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▶ ANDERS’ SIDSTE VINGESLAG I VEST       
Fritids- og Ungdomsskoleleder 
Anders Glahn går på pension

▶ BESØG BØRNE- OG UNGEALLIANCEN   

Headspace inspirerer til arbejdet 
med unge, der ikke trives

▶ NYT OM MELLEMFORMER  

Aarhus går forrest i jagten på 
mellemformer



Anders Glahn er på vej på træk. Men modsat fuglene 
vender han ikke tilbage. Tilbage til ledergangen, hvor han 
har længe har haft rede. Nye projekter giver anledning til 
at give nøglen til Vest-hjertet videre. Og derfor takker 
Anders af efter mere end 40 år i Børn og Unge, hvor 17 af 
dem er brugt i FU først som leder af klubberne i Gellerup 
og senere som leder af UngiAarhus VEST.

Anders Glahn har spillet en central rolle for udviklingen af 
fritidslivet i Aarhus Vest. Dog fremhæver han, at det ikke er 
noget, han har gjort alene. Det er nemlig i fællesskabet, at 
vi skal finde vores styrke. Derfor har han i sin tid som 
FU-leder skabt et netværk af lokale helte. Han har fokuse-
ret på, at en forbindelse mellem de lokale, klubberne og 
idrætten skaber den bedste grobund for børnene og de 
unge. 

”It takes a village to raise a child,” som Anders beskriver 
det.

“Jeg er allermest stolt af, at jeg har mødt så mange 
mennesker, som kan se, at vi sammen har forandret noget. 
To mennesker, der holder hinanden i hånden, når altså 
længere ud,” understreger Anders. 

Og man er ikke i tvivl om, at det er fællesskabet, der driver 
ham. 

Fugleflugt til Børn og Unge
Men hvordan Anders er landet i FU-reden, skal findes helt 
tilbage i 1974, hvor han med sin interesse for sprog 
påbegyndte en uddannelse i nordisk sprog og litteratur.
En uddannelse han aldrig færdiggjorde helt, da han blev 
grebet af de – som han kalder det – unge, aparte rødder. 

Unge rødder, der blev roden til det store arbejde, Anders 
siden da har lagt hos Børn og Unge i Vestbyen, hvor han i 
1980 startede sit virke som medopstarter af arbejdsløs-
hedsklubben, der skulle hjælpe til mindre arbejdsløshed 
blandt de unge.

Og det er netop i Vestbyen, i hjertet af Gellerup, at Anders 
med entusiasme i stemmen tager mig med på sin rejse fra 
barndomshjemmet i Vestervig, Thy og til bredden af 
Brabrandsøen, hvor han bor i dag. Vi sidder i de grå 
betonrammer og snakker om alt fra hans store passion for 
fugle til det gode børneliv. Det er de betonrammer, som 
snart skal bygges om til en ny, større skole, der skal 
rumme både fritidstilbud og -aktiviteter. Og som, man må 
sige, er lige i Anders’ ånd.

”Det er kulturen og fritiden, der flytter noget. Hvis både 
børn og voksne har det godt i deres fritid, får de grundlæg-
gende et bedre liv. Derfor er jeg også stolt af det, vi har 
bygget. Stolt af at så mange forskellige grupperinger stoler 
på os,” siger Anders med glæde i stemmen og fortsætter: 
”Og vi giver tilliden tilbage blandt andet ved at åbne vores 
lokaler for arrangementer, som de lokale selv arrangerer. 
Så længe det skaber aktiviteter for børnene og de unge.  

Anders’ sidste vingeslag i Vest
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Og hvis man kan det, så kan man også få en nøgle til et 
lokale til at dyrke sine egne fritidsaktiviteter, hvis bare 
lokalet er klar til klub dagen efter.”

Nøglerne til Gellerups hjerte
Det er de nøgler, han nu skal videregive til Rasmus Brandt 
Lauridsen, der som vice FU-leder i Vest har arbejdet tæt 
sammen med Anders. Og selvom han ser frem til at give 
faklen videre, er det også med et vist vemod, at han siger 
farvel.

For det er et svært farvel. Det mærker man tydeligt. Med 
god grund, for så snart vi træder ind i fodboldklubben 
ACFC’s lokaler, hvor vi skal snakke, mødes Anders af 
anerkendende blikke fra nogle af klubbens lokale ildsjæle. 
Men da han ikke kan se sig selv i enden af det nye skole- 
og fritidsprojekt, vil han stolt trække sig tilbage med tillid 
til, at Rasmus forsætter det gode fællesskab.

Spørger man Rasmus ind til Anders’ virke, står det også 
klar og tydeligt, at det er store sko, han nu skal udfylde. 

”For mig er Anders Glahn et fyrtårn i arbejdet med de 
større børn og unge i Vestbyen. Han er en sammenkobler, 
der formår at koble folk sammen med det fælles formål at 
arbejde for, at børnene får et godt afsæt til voksenlivet.”

Fra fritid til fri tid 
Og der hersker ingen tvivl om, at børnene altid har været 
det, der driver Anders. Men også at det er gennem 
børnene, vi kan samles, uanset hvad vi kommer med i 
bagagen.

”Vores gave er, at alle elsker deres børn. Uanset hvilken 
baggrund en familie har, så er det der med børn noget, der 
kan samle folk. Også på tværs af politik, religion og 

økonomi,” siger Anders og lukker sin karakteristiske vest, 
parallelt med at han lukker Vest-kapitlet.

Et kapitel, man godt kunne spørge sig selv, hvorvidt 
Anders faktisk kan lukke helt. Men som Kierkegaard skrev 
det: 

”Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til ondt, 
tværtimod den er et sandt guddommeligt Liv, når man ikke 
keder sig.” 

Og med Kierkegaards forfatterskab i den ene hånd og sin 
fuglekikkert i den anden, er det ikke kedsomheden, der 
kommer til at vinde over Anders, når hans sidste dag i FU 
er forbi. Og sammen med familieflokken bestående af 
både kone, børn og børnebørn skal han nok få tiden til at 
flyve afsted som fuglene over Brabrandsøen.

Fem flyende fakta:
• Født i Vestervig, Thy i 1954
• Flyttet til Risskov i 3. klasse
• Bor nu med sin kone i Gl. Åby
• Interesse for fuglekig og Søren Kierkegaard
• Brænder for udviklingen for fritidslivet i Gellerup

Udpluk fra Anders’ arbejdsliv:
1980: Afdelingsleder for ”Klub for Unge Arbejdsløse”
1982: Fritids- og SSP konsulent
1997: Projektudvikler ved klubudvikling
2003: Leder af klubberne i Gellerup i Brabrand

FAKTA
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NYT OM NAVNE

Ny Fritids- og Ungdoms-
skoleleder i UngiAarhus VEST

1. november tiltræder Rasmus Brandt Lauridsen 
stillingen som Fritids- og Ungdomsskoleleder i 
UngiAarhus VEST. 

Rasmus kommer fra en stilling som Vice FU-le-
der i UngiAarhus Gellerup-Toveshøj og siden 
hen UngiAarhus VEST. Ansættelsesudvalget pe-
gede på ham til stillingen blandt 25 ansøgere.

Børn- og Ungechef Susanne Hammer ser frem 
til et godt samarbejde: 
”Rasmus matcher de faglige og personlige kom-
petencer, som stillingen kræver. Med sin ansøg-
ning og sin fremtræden ved begge samtaler har 
Rasmus bevist, at han er den rette til at viderefø-
re og udvikle arbejdet i FU Vest. Hans kendskab 
til området og de ledelsesmæssige opgaver, som 
han indtil nu har løst på fortræffelig vis, giver 
gode perspektiver for fremtiden.” 

I rollen som FU-leder vil Rasmus have fokus på 
at skabe et sammenhængende fritids- og ung-
domsskoletilbud på tværs af lokaldistrikterne: 
”Jeg glæder mig til at fortsætte det gode sam-
arbejde med både interne og eksterne samar-
bejdspartnere. Der er mange gode kræfter i hele 
distriktet, der hver dag arbejder benhårdt for at 
skabe rammerne for et godt ungdomsliv for de 
større børn og unge. Min ledelsesstil er ambitiøs 
og inddragende, og mit ideal om at sætte men-
nesket først er toneangivende for den måde, jeg 
tænker og udlever ledelse på.” 

Ny kontorchef til
Budget og Regnskab

1. november tiltræder Martha Berdiin som ny 
kontorchef i Budget og Regnskab. 

Martha kommer fra en stilling som kontorchef i 
Toldstyrelsen og har tidligere været økonomichef 
i en årrække på Aarhus Universitet, Arts og BBS. 

Martha Berdiin er valgt blandt 19 ansøgere til 
stillingen som kontorchef i Budget og Regnskab. 

Forvaltningschef for Administration og Økono-
mi, Hardy Pedersen, glæder sig over ansættelsen 
af Martha Berdiin: 
”Jeg glæder mig meget til, at Martha sætter sig 
i stolen som kontorchef. Hun har gennem sine 
tidligere ansættelser vist, at hun både har den 
økonomiske faglighed og gode lederkompeten-
cer.” 
 
Også Martha Berdiin er begejstret for at skulle 
begynde i stillingen som kontorchef: 
”Jeg glæder mig helt vildt til at blive en del af 
Børn og Unge og Aarhus Kommune, som jeg al-
tid har set som en spændende og veldrevet orga-
nisation. Det er min fornemmelse, at der er god 
og åben kultur i Børn og Unge, hvor man finder 
de gode løsninger i tæt samarbejde. De betyder 
meget for mig, at vi er sammen om opgaven – at 
vi kan sparre og have en åben og nysgerrig dia-
log om de bedste løsninger.” 

BU NYT   |   NR. 15   |   OKTOBER 20204



NYT OM NAVNE

Ny leder af
Kompetencecenter for Læsning 

Gitte Skipper er ny leder af Kompetencecenter 
for Læsning efter Visti Søvsø Hansen har valgt 
at gå på pension. Gitte Skipper - som ikke bare 
overtager ledelsen af KCL men som også er 
ansat til at samle hele Aarhus Kommunes ord-
blindeindsats under KCL – har siden 2009 været 
ansat som konsulent på KCL. 

Visti blev ansat som leder af det dengang nyop-
rettede kompetencecenter i 2009 og havde fra 
starten klare og store visioner for den indsats, 
som centreret og kommunen skulle tilbyde ord-
blinde elever i Aarhus Kommunes folkeskoler. 

På baggrund af arbejdet med en styrket indsats 
for ordblinde elever i Aarhus Kommune, har 
Aarhus’ byråd valgt at samle hele kommunens 
ordblindeindsats under KCL fra 2021. 
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15-årige Arzo får de sidste opbakkende ord med sig af 
aftenens dommervejleder, før hun løber på banen på 
Brabrand Stadion for at dømme sin allerførste fodbold-
kamp. Inden da har hun gennemført det DBU dommerkur-
sus, som ungdomsskolen i UngiAarhus nu tilbyder alle 
unge i Aarhus i samarbejde med UngiAarhus Fritidshuset 
Ellekær og get2sport aarhus. 

”Ungdomsskolen vil gerne understøtte unge i at få 
DBU-uddannelsen og efterfølgende et fritidsjob, som både 
er interessevalgt og godt betalt. De unge får desuden gode 
muligheder for at indgå i nye sociale relationer sammen 
med andre unge, når de tager uddannelsen,” siger ung-
domsskolekoordinator i UngiAarhus, Casper Husted. 

”På kurserne lærer de unge blandt andet lederansvar og 
lederskab. Når de unge efterfølgende skal dømme kampe 
både i og udenfor Aarhus, kommer de ud og oplever 
mange andre slags miljøer, end de er vant til og er vokset 
op i. Samtidig er deres opgave klart defineret, og spillerne 
ser dem først og fremmest som dommere og dem, der 
bestemmer på banen,” forklarer UngiAarhus’ projektleder i 
DIF get2sport aarhus, Thorbjørn Ovedal.

Klar til kamp 
og fritidsjob på fodboldbanen 

▶ LÆS MERE OM UNGDOMSSKOLENS DOMMERKURSER (LINK)
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Vi besøger helt nyåbnede Headspace i Aarhus, hvor vi mø-
der ungerådgiver Signe Berendt Østergaard, der er lærer 
og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Signe har de sidste 
8 år arbejdet som lærer på en skole i Aarhus og ved altså, 
hvor svært det kan være at bygge bro mellem frivillige so-
ciale foreninger og børn og unge på byens skoler. 

Hvad er Headspace? 
”Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge 
i alderen 12-25 år. Vores vision er at fremme mental sund-
hed blandt børn og unge og aftabuisere dét at tale om 
livets udfordringer. Vi er simpelthen ’nogen at tale med’ 
- og hos os er ingen problemer for store eller for små. Vi 
tilbyder personlige rådgivningssamtaler primært drevet af 
frivillige. Vi sidder altid to på samtalerne - da fire ører sim-
pelthen lytter bedre end to. Hos os foregår alt på de unges 
præmisser. Vi har tavshedspligt, og alle unge kan være 
anonyme, hvis de ønsker det.”   
 
Hvordan kan I byde ind med jeres viden i lærernes 
og pædagogernes hverdag med de unge? 
”Headspace ønsker at være synlige lige dér, hvor de unge 
er. Derfor holder vi oplæg på skoler, i klubber, i sports-
foreninger og lignende. Vores ungerådgivere og frivillige 
kommer meget gerne ud og fortæller om Headspace i den 
sammenhæng, der giver mening for jer. Vi holder eksem-
pelvis oplæg i skoleklasser, til forældremøder og møder 
blandt pædagogisk personale og ledelse. Vi tilbyder også 
virtuelle møder og oplæg i denne corona-tid, så vi fortsat 
kan samarbejde trygt og sikkert om børn og unges trivsel.” 

Sammen om børn og unges trivsel 
 
Børn og Unges team for Frivillighed og Samskabelse 
tager de næste måneder på besøg hos en række frivillige 
sociale foreninger i Aarhus, som alle er medlem af Børn- 
og Ungealliancen. Vi håber, at vores rundtur kan give dig 
både overblik og inspiration til at bygge bro til de frivillige 
sociale foreninger, hvis du har kontakt til et barn eller ung 
med udfordringer.

Du er også altid velkommen til at kontakte os for rådgiv-
ning og kurser: 

Kontakt:  
Anders Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk 
Lasse Holm, lahol@aarhus.dk 

Headspace – nogen at tale med 

BØRN- OG UNGEALLIANCEN

▶ LÆS MERE OM HEADSPACE I AARHUS (LINK)

▶ LÆS MERE OM BØRNE- OG UNGEALLIANCEN (LINK) 

Signes tre bedste råd til dig, der arbejder med børn og unge, som ikke trives 
 

1.  Tal om det
Mit absolut bedste råd er: Tal om det! Lyt og vær nysgerrig på, hvad den unge har brug for. 

2.  Fortæl den unge om Headspace
Vi er nogen at tale med, og intet er for stort eller for småt. Vi arbejder på de unges præmisser, vi har tavshedspligt, og man kan 
være anonym. 

3.  Hjælp den unge med den første kontakt 
Børn og Unge kan både skrive, ringe eller bare dukke uanmeldt op i vores åbningstid. Som lærer eller pædagog er du meget 
velkommen til at følge den unge herind, og du er også altid velkommen til at deltage i de første samtaler.  
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Flere og flere børn starter direkte i et specialundervisnings-
tilbud og begynder ikke i folkeskolen. Derfor går Aarhus 
nu forrest for at udforske, hvordan vi kan styrke skolernes 
inklusionskraft, så flest mulige børn og unge kan gå i, ud-
vikle sig og trives i den lokale folkeskole.

Lige nu er vi i fuld gang med at finde frem til de undervis-
ningsformer og tiltag, som placerer sig lige mellem almen- 
og specialundervisning – også kaldet mellemformer. Alle 
Aarhus’ skoler er i et spørgeskema blevet spurgt til, hvad 
de allerede gør. Svarene er mange, forskelligartede og in-
spirerende – og skaber grobund for at udbrede de gode, 
lokale indsatser i endnu større målestok. 

Til januar går de første skoler i gang med det første rul af 
skræddersyede aktionsforløb, hvor de får håndholdt hjælp 
og sparring fra PPR til at kickstarte eller videreudvikle de-
res arbejde med mellemformer. 

Lystrup Skole er en af de skoler, der har meldt sig som de 
første. Skoleleder Katja Uth glæder sig til arbejdet: 

”Vi håber at deltage i første rul, fordi vi gerne vil stå klar 
med et tilbud om en mellemform fra næste skoleår. Allere-
de mens barnet går i børnehave, skal kommende forældre 
vide, at vi kan tilbyde de rammer og den undervisnings-
form, der passer til deres barn- også når barnet har særlige 
behov. Vi har tidligere erfaringer med mellemformer, men 
glæder os også til at få ny viden og inspiration,” siger Katja 
Uth. 

Over de næste tre skoleår skal alle skoler arbejde med 
udvikling af mellemformer.

Nyt om mellemformer 

KORT NYT

▶ LÆS MERE OM MELLEMFORMER PÅ AARHUS INTRA (LINK): 
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Alvilde og Mikkel fra Vuggestuen Bjørnbaksvejs gjorde sto-
re øjne, da de sammen med pædagogen Trine byggede kar-
toffelfælder til kriblende insekter. Vuggestuen er medlem af 
Friluftsrådets grønne mærkningsordning ’Grønne Spirer’, 
som dit dagtilbud nu også kan blive en del af. 

I Vuggestuen Bjørnbaksvej i Viby laver børnene aktiviteter i 
naturen året rundt. De er nemlig medlem af Friluftsrådets 
grønne mærkningsordning ’Grønne Spirer’, hvor de henter 
inspiration og vejledning til at arbejde med udeliv, natur 
og miljø sammen med børnene.

BU Nyt har besøgt dem en kølig dag i oktober, hvor pæda-
gogen Trine sammen med to-årige Alvilde og Mikkel hyg-
gede sig med at byggede kartoffelfælder til insekter. 

Skal dit dagtilbud være ekstra grønt?

KORT NYT

▶ SE VIDEO FRA BESØGET (LINK)

Bliv medlem af ’Grønne Spirer’ 
 
Som medlem får dit dagtilbud afgang til kurser, inspirati-
on og vejledning til at arbejde med natur, bæredygtighed 
og en grøn og sund hverdag. Inspiration, som I kan bruge 
i arbejdet med lærerplanstemaet natur, udeliv og science, 
eller hvis I vil dyrke udelivet i efterår- og vintermånederne.

Du kan også søge om grønt flag, når I har arbejdet med 
’Grønne Spirer’ i en periode. Flaget er en anerkendelse af, 
at dit dagtilbud har fokus på at bringe naturen ind i jeres 
pædagogiske arbejde.

Tilmelding:
Du tilmelder dit dagtilbud hos konsulent Charlotte Mari-
ane Buchhave på mail: chambu@aarhus.dk eller telefon: 
41 85 56 91. Deadline er 1. december 2020.

Der er i alt 40 gratis medlemskaber det første år, som 
fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

Tilbuddet er en del af STEAM i Aarhus, som skal styrke og 
udvikle børn og unges kompetencer inden for bæredygtig-
hed, klima og grøn omstilling.

▶ LÆS MERE OM GRØNNE SPIRER HER (LINK)

Grønne
Spirer
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