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▶ NY BØRNE- OG UNGEBORGMESTER

Mød Rikke, der er ny borgmester for 
børnene i Aarhus

▶ STRATEGI FOR MENTAL SUNDHED

Ideer og erfaringer skal styrke børn 
og unges trivsel

▶ NYE BEBOERE PÅ BØRNENES Ø  

Det nye dagtilbud i Generationers 
Hus er åbnet



Morgenmøde med direktøren
- Sådan håndterer vi hverdagen med corona

Corona har ændret hverdagen på Aarhus’ skoler, dagtilbud og 
fritidstilbud - både for børnene og de unge, deres forældre og ikke 
mindst medarbejderne. Og det ser ud til at fortsætte et godt 
stykke tid endnu.

Hvordan håndterer vi det? Hvordan lærer vi af vores erfaringer – 
og passer godt på os selv og hinanden? 

Direktør Martin Østergaard Christensen stillede skarpt på 
hverdagen med corona på morgenmøde den 27. oktober 
sammen med gode gæster, der delte hver deres perspektiv på 

corona: 

• Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus og 
næstformand i HMU: Om lokalt samarbejde, brug af MED-sy-
stemet og prioritering af opgaver.  

• Cecilie Harrits, næstformand i Skole og Forældre: Om erfarin- 
ger og udfordringer for forældre og forældresamarbejdet de 
seneste måneder. 

• Mette Steen, dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager Dagtilbud: Om 
læringsmiljøer – både ude og inde – og ikke mindst planlæg-
ning af hverdagen. 

• Lise B. Petersen, pædagog på Vorrevangskolen: Om at navigere 
i en ny og omskiftelig hverdag – både det bøvlede og det 

blærede.  

▶ SE MORGENMØDET (LINK)

Næste morgenmøde er tirsdag den 17. november klokken 8.15. 
Se med på Børn og Unges Facebookside (link)

Corona-FAQ til forældre i 
dagtilbud og skoler  

corona  covid-19

Nye guides giver forældre på nogle af de mest almindelige 
spørgsmål i forebyggelsen af COVID-19. 

”Skal jeg bruge mundbind? Hvornår må mit barn komme 
tilbage efter at være smittet? Må vi afholde sociale 
arrangementer? Må jeg gøre brug af private tests?” 

Forældre har – med rette - mange spørgsmål til den nye 
hverdag med COVID-19. Med nye corona-FAQ kan du 
hjælpe forældre med at orientere sig om de generelle og 
gældende retningslinjer. 

▶ FAQ TIL FORÆLDRE I DAGTILBUD (LINK)

▶ FAQ TIL FORÆLDRE I SKOLER (LINK)

Som medarbejder og leder kan du altid holde dig opdateret 
på gældende retningslinjer på AarhusIntra. 
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/3076995972399994
http://www.facebook.com/detviersammenom
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/s/IntranetDocumentSite/Ea3azMya0k1GsdRE_ZxDsbQBqAvzC4wMhFG2pGM5cKa9JQ?e=bovuh1
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/s/IntranetDocumentSite/EZbWax0DxDNFnIWlSsIGZYIB42zR5Wb9qnQRsQQpDdJWNw?e=Ae6g5V


Ny børne- og ungeborgmester 
på pinden

Stemmerne er talt op, og Aarhus har officielt fået ny 
børne- og ungeborgmester! 

Valget er faldet på 15-årige Rikke Kondrup Jensen, der er 
spændt på de nye udfordringer og det ansvar, der følger 
med. Mandag den 26. oktober afholdt Børne- og ungebyrå-
det valg, hvor den nye borgmester blev fundet blandt flere 
gode kandidater. 

”Det er megafedt at være blevet valgt! Jeg er meget beæret 
over, at de andre byrødder stoler nok på mig til at overlade 
mig ansvaret. Der bliver taget en masse beslutninger på 
vores vegne, og jeg synes, vi unge har et ansvar for at få 
vores eget perspektiv med, og jeg har aldrig været bleg for 
at sige min mening,” siger Rikke Kondrup Jensen. 

Rikke er vokset op i et hjem med mor, far og to ældre 
brødre, som altid har diskuteret politik over middagsbor-
det, så interessen for politik og for at gøre en forskel er 
ikke opstået tilfældigt. Det gav hende anledning til at 
melde sig til skolens elevråd allerede i 6. klasse. 

Derudover er hun med i Senatet Nord på andet år - det 
politiske bagland for byrødderne. Rikke er med i Børne- og 
ungebyrådet for første gang, og hun glæder sig til at møde 
de andre byrødder og til at gøre en vigtig forskel for de 
mange børn og unge. 

”Jeg brænder rigtig meget for valgets første emne, som er 
børn og unges mentale sundhed. Jeg synes, det er vildt 
vigtigt, at unge er oplyste på det her emne, fordi det 
rammer så mange. Alle kender en, der har været påvirket 
af det, om de ved det eller ej,” konstaterer den nye borg-
mester.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom er ligeledes 
begejstret for det første byrådsforslag og det nye hold. 

”Jeg ser frem til et godt samarbejde med Rikke og de to 
nye viceborgmestre det næste år. Det varmer, at de som 
det første har valgt at fokusere på at forbedre den mentale 
sundhed hos børn og unge, som også er en vigtig prioritet 
for os i det voksne byråd. Jeg er sikker på, at opgaven er i 
trygge hænder hos den nye borgmester og de to viceborg-
mestre,” siger han.

For selvom den nye børne- og ungeborgmester har mod 
på de ting, der kan være svære, skal hun ikke træffe 
beslutningerne helt alene. 

Hun er nemlig med i børne- og ungebyrådet, der består af 
31 unge og 6 unge suppleanter, hvoraf to andre dygtige 
unge, Kirstine Nicoline Kvernrød og Mads Stubkjær 
Madsen, netop er valgt som viceungeborgmestre. 

FAKTA

BU NYT   |   NR. 16   |   NOVEMBER 20203

• Mød de 37 byrødder her(link)  

• Børne- og ungebyrådet understøttes af Århus 
Ungdommens Fællesråd i samarbejde med Børn 
og Unge, Aarhus Kommune. 

https://ungebyraad.dk/valgte-til-boerne-og-ungebyraadet-2020-2021/


Ideer og erfaringer skal styrke 
børn og unges trivsel

Hvad kan vi gøre for, at alle børn og unge trives? Det fik 
rådmand Thomas Medom mange bud på, da han invitere-
de en flok unge og forældre til eftermiddagsmøde på 
Rådhuset til en snak om mental sundhed. 

Selv om de fleste børn og unge har det godt, viser de 
seneste trivselsmålinger, at der er alt for mange, som føler 
sig pressede og ensomme. Det skal strategien for mental 
sundhed gøre noget ved. På mødet med rådmanden satte 
både unge og forældre ord på, hvad der bøvler i dagligda-
gen og kom med forslag til løsninger. 

▶ SE VIDEO FRA MØDET (LINK)

Hvad talte de om?  
Karaktergennemsnit, uddannelsesvalg og parathedsvurderinger er med til at presse de unge i dagligdagen. Her kan 
mere brobygning, feedback på afleveringer og lektiehjælp være en vej frem. Der skal også gøres op med mistrivsel 
som et tabu, for det kan være svært at række ud til både venner eller voksne og bede om hjælp, når livet gør ondt i 
en verden, hvor det perfekte fylder. 

Corona satte også sit naturlige præg på snakken. De unge oplever en skoledag med mange lektier efter forårets 
digitale hjemmeundervisning, mens forældresamarbejdet har været udfordret af begrænsninger for fysisk tilstedevæ-
relse og forældresamtaler lige fra vuggestuen til klublivet. For selvom det kan give mere ro, at forældrene afleverer 
børnene udenfor, så savner de indblikket i deres børns hverdag. Teknologi og mobiltelefoner fik også mange ord med 
på vejen, og selvom de unge og forældrene ikke var enige om de gode løsninger til den mobilfri skole, var der fuld 
enighed om, at det er godt, at rådmanden lytter til dem, det hele handler om.  

Næste skridt 
Mødet var det første skridt på vejen til at udvikle en strategi for mental sundhed i Børn og Unge. Ideer og erfaringer 
fra børnene og de unge selv, deres forældre, medarbejdere og ledere, foreninger, faglige organisationer, forældreorga-
nisationer og andre samarbejdspartnere skal være med til at forme strategien. Den skal munde ud i konkrete 
handlinger og værktøjer, som kan styrke trivslen hos alle børn og unge. Næste skridt er et møde med foreninger, 
inden rådmanden inviterer medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skole, UngiAarhus og Sundhedsplejen til at dele 
erfaringer og ideer fra praksis på fyraftensmøde 17. november. 

FYRAFTENSMØDE
for medarbejdere 17. november

Tirsdag 17. november kl. 15-17 inviterer rådmanden til 

virtuelt fyraftensmøde for medarbejdere og ledere fra 

dagtilbud, skole, UngiAarhus og Sundhedsplejen. Hør 

rådmandens vision og del jeres gode erfaringer med 

trivsel og livsmestring i dagligdagen, som kan inspirere 

til konkrete handlinger til gavn for trivslen hos alle børn 

og unge. Mødet livestreames, og I deltager online fra 

afdelingens lokation. Den lokale leder står for tilmelding. 

▶ SE INVITATIONEN TIL FYRAFTENSMØDET (LINK)
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▶ BLIV KLOGERE PÅ STRATEGIEN FOR MENTAL SUNDHED OG PROCESSEN BAG (LINK)

https://youtu.be/9RERVEwv2_Q
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66637
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FMental_sundhed_Invitation_Fyraftensm%C3%B8de_17112020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJodXNrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0ludHJhbmV0RG9jdW1lbnRTaXRlL0VYeUFIN2ZMcEF0Q3R4bmEzT3BnQVZ


KORT NYT

Kender du 
klimafonden? 
Den kan søges til små og store projekter om 
grøn omstilling – lokalt eller bydækkende, som 
det passer jer.

Det kan være en ide opstået hos børn, personale 
eller bestyrelse, som I vil prøve af. Det eneste krav 
erm at jeres projekt skal skabe mere bæredygtighed 
i hverdagen.

 ▶ SØG AARHUS KOMMUNES KLIMAFOND (LINK)

KONTAKT:

Tag altid fat i Klimafondens Sekretariat og få 
sparring på ideen inden I sender ansøgningen!

Niels Thaibert, Borgmesterens Afdeling: 
Mail: nieth@aarhus.dk / Tlf: 89402183 

I kan også få faglig sparring på didaktik og læring!

Anne Dissing Rasmussen, Børn og Unge: 
Mail: adr@aarhus.dk / Tlf. 5157 5564 

KORT NYT

Børn skal
senere i
børnehave i 
Aarhus
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Fra 1. marts næste år skal aarhusianske børn 
igen først begynde i børnehave, når de fylder 
tre år, som det tidligere har været i Aarhus. 

I de senere år er skiftet mellem vuggestue og 
børnehave sket, når børnene er 2 år og 11 måneder 
gamle, men den praksis er lavet om med budgetfor-
liget for 2021, der blev indgået i september. 

”I vuggestuen får barnet mere tid i et mindre miljø 
med bedre normeringer end i børnehaven. Den tid 
er givet særdeles godt ud, for det betyder, at 
børnene kan nå at blive mere modne i vuggestuen, 
og når de starter i børnehave. Det frigiver tid til det 
pædagogiske arbejde med alle børn – og gavner 
derfor både de store og de små,” siger Thomas 
Medom. 

FAKTA:

• Forligspartierne bag Budget 2021 har afsat 17,1 
mio. kr. i 2021 stigende til 18,0 mio. kr. i 2024 til 
at rykke børnehavestarten fra 2 år og 11 
måneder til 3 år. 

• Herudover er der afsat penge til de forventede 
ekstra 10 dagtilbudsgrupper, som der bliver 
behov for som følge af senere børnehavestart. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/55024


NYT OM NAVNE

Ny skoleleder til Hasle Skole 

Når Ole Skov til december går på pension, bliver det Lone 
Grosen, der overtager stillingen som skoleleder på Hasle 
Skole. 

Lone Grosen kommer fra en stilling som skoleleder på 
Netværksskolen i Lisbjerg, og er et kendt ansigt i Børn og 
Unge, Aarhus Kommune.

Stefan Møller Christiansen, Børn- og Ungechef for distrikt Øst, glæder sig over valget af Lone Grosen og ser 
frem til det kommende samarbejde.

”Jeg er rigtigt glad for, at Lone overtager stafetten som skoleleder på Hasle Skole. Lone har en solid ledererfaring 
og kender indgående skoleverdenen i Aarhus Kommune. Med sin synlige og dialogorienterede ledelsesstil vil 
Lone kunne fortsætte og styrke den gode kultur på Hasle Skole, og fastholde skolen som førstevalg for alle børn 
i lokaldistriktet,” siger Stefan Møller Christiansen. 

”Hasle Skole er kendt som et rart og trygt sted at være for både børn og voksne. Det skal den fortsat være, og 
derfor vil et af mine fokuspunkter være at sikre Hasle skole som et attraktivt skoletilbud for alle distriktets børn. 
Derfor skal vi fortsat arbejde systematisk med at styrke mulighederne for, at alle elever bliver så dygtige, de kan, 
samtidig med at de trives og udvikler sig i positive fællesskaber. Samtidig vil jeg arbejde videre med skolens 
musikprofil, som er noget helt særligt og er med til at skabe en fælles ånd på tværs af hele skolen,” siger Lone 
Grosen. 
 
Lone Grosen blev valgt i et stærkt felt på 13 ansøgere. Hun har været skoleleder på Netværksskolen de seneste 
otte år. Tidligere har Lone været ansat i UU-Aarhus som UU vejleder og koordinator, ligesom hun i 13 år har 
været lærer på Møllevangskolen. 
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De første børn har indtaget 
Børnenes Ø
I mandags trådte de første 6 børn spændt over dørtrinnet 
til Børnenes Ø – det første pasningstilbud på Aarhus Ø. 

Børnenes Ø får lokaler i 3 niveauer, som er tæt forbundne 
med blandt andet en rutsjebane og en klatrevæg. Det 
selvstændige pasningstilbud fra 0-6 år er en del af det nye 
Generationernes Hus, som også rummer et multirum og 
en café samt boliger til både unge, familier, ældre og 
handicappede. Dermed bliver Børnenes Ø en del af et 
minisamfund på tværs af generationer. 

Den nye leder for Børnenes Ø, Kirsten Vestergaard, har 
brugt utallige timer på at gøre institutionen klar. For hende 
var mandag dermed kulminationen på en lang rejse: 

”Jeg har kun rosende ord om opstarten. Forældrene har 
været så positive og glade, det er helt fantastisk,” siger hun. 

Kirsten Vestergaard glæder sig til, at hun sammen med 
personalet skal tage imod flere børn og deres forældre 
løbende i november. Hun ser samtidig frem til at fuldføre 
sit stærke hold af pædagoger og medhjælpere, der på 
åbningsdagen startede med 5 dygtige medarbejdere.

FAKTA

• Generationernes Hus er et bolig- og velfærds-
projekt for Aarhus Kommune og Brabrand 
Boligforening 

• De fire bygherrer bag projektet er: Sundhed 
og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, 
Børn og Unge samt Brabrand Boligforening
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BLIV KLOGERE: 

▶ GENERATIONERNESHUS.AARHUS.DK (LINK)
▶ BØRNENES Ø (LINK)
▶ INSTAGRAM: @GENERATIONERNESHUS 

https://generationerneshus.aarhus.dk/
https://aarhus.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.219

