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Bliv inspireret til arbejdet med
bæredygtighed og klima

Bliv klogere på, hvordan Aula kan
styrke samarbejdet med forældre

Dyk ned i resultaterne af arbejdet
med mellemformer på Aarhus’ skoler
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Børn skal være bæredygtige
Dagtilbud og skoler spiller en nøglerolle i dannelsen af
børn og unge, så de bliver i stand til at forstå og handle
efter de klimaudfordringer samfundet står overfor nu og i
fremtiden.

at dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber, spiller en kæmpe
rolle i form af at være de steder, hvor arbejdet med klima
og grøn omstilling er en naturlig del af dagligdagen,” siger
Martin Østergaard Christensen.

Når direktøren for Børn og Unge, Martin Østergaard
Christensen, kommer hjem fra arbejde bliver han nogle
gange mødt af grønne krav fra sine børn om ændringer i
de klassiske middagsretter i hjemmet. Og selvom tanken
om selleribøffen nogle gange lige skal finde sig til rette,
viser eksemplet, hvordan man som voksen skal kunne
have en samtale med sine børn om, hvordan og hvorfor vi
skal gøre en forskel for klimaet.

Handlinger og viden følges ad
Den første – og måske største – fælde, man kan falde i, er
at blive dydens moralske vogter, som dikterer, hvordan
man skal leve og agere.

”Som med al anden dannelse, skal vores børn og unge
også udstyres med en klimadannelse, der giver dem den
viden, som skal være ballast for at de kan træffe velovervejede valg omkring den grønne omstilling. Det kan vi gøre
ved at tale med dem i hjemmet, men der er ingen tvivl om
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Den problematik er Martin Østergaard Christensen fuldt
bevidst om. Ifølge ham handler det i langt højere grad om,
at de handlinger man sætter i gang på sin egen banehalvdel, er det, som inspirerer og danner.
”Vi skal arbejde med klimaindsatsen i alle vores tilbud og i
alle aldersgrupper. Det kan handle om affaldssortering,
som vi netop nu arbejder med over en bred kam, men det
kan også være at bruge energidata fra den enkelte skole i

... fortsættes på side 3

... fortsat fra side 2

undervisningen, som flere allerede gør. Det handler om at
gøre fortællingen om klimaudfordringen vedkommende og
omsætte i handlinger, der er til at forstå,” siger han.
Samtidig er efterspørgslen om arbejdet med klima fra
forældre i Aarhus stor. Det stiller derfor også krav til de
pædagoger og lærere, der varetager pasning og undervisning i det daglige.
”Min fornemmelse er, at der generelt er stor opmærksomhed på arbejdet med klima i alle vores institutioner. Men
det er vigtigt, at vi får udviklet det relevante undervisningsog inspirationsmateriale løbende, så vi understøtter de
faglige kompetencer. Derudover tror jeg, at vi skal blive
endnu bedre til at dele viden på tværs. Klimadagsordenen
er kompleks, og vi kommer længst, hvis vi samarbejder –
det gælder også på børn- og ungeområdet,” siger Martin
Østergaard Christensen.
Indkøb og udbud skal styrke grøn omstilling
På et andet niveau har Børn og Unge andre håndtag, som
også skal drejes på. Som forvaltning har de mulighed for
at stille krav til leverandører, hvad enten det handler om
mad til kantiner eller etablering og renovering af skoler og
dagtilbud.
”Vi skal bruge den tyngde, vi har som forvaltning – og som
kommune – til at trække vores indkøb i en grønnere
retning. Fordi vi som kommune er en stor indkøber, kan vi
være med til at flytte markedet. Allerede nu, synes jeg, at vi
har et stort fokus på klimarigtige løsninger, når vi laver
udbud, men der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det endnu
bedre,” siger Martin Østergaard Christensen.
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GO GREEN WITH AARHUS
Artiklen med Martin Østergaard Christensen bliver
i denne uge bragt i Go Green With Aarhus’ årlige
magasin.
Magasinet sætter fokus på arbejdet med klima og
bæredygtighed bredt i alle magistratsafdelinger i
Aarhus Kommune.
Magasinet udkommer i slutningen af uge 49 på Go
Green With Aarhus’ hjemmeside.

▶ Du finder hele magasinet her (link)

ÅRSKONFERENCE OM KLIMA
Onsdag den 9. december 2020 af holder Go Green
With Aarhus årskonference om klimaindsatsen i
Aarhus Kommune, hvor alle med interesse i og indflydelse på klimaindsatsen i Aarhus er velkomne. På
grund af COVID-19 foregår konferencen i år online.

▶ Find programmet og tilmeld dig her (link)

Grønnere affaldssortering

baner vej for inddragelse af børn
Som en del af Aarhus Kommunes klimamål skal skoler,
dagtilbud, fritids- og ungetilbud og øvrige kommunale
arbejdspladser affaldssortere mere. En ny indkøbsaftale
med skraldespande i genbrugsplast er klar til bestilling til
jeres nye affaldssortering – og måske som pædagogisk
materiale?
Omstillingen til affaldssortering kan sagtens bruges som
løftestang til at øge børnenes og de unges kendskab til
bæredygtighed og til at inddrage dem i snakken, processen
og arbejdet med at indføre sortering. Det mener Anne
Dissing Rasmussen, som er konsulent i Pædagogik,
Undervisning og Fritid og projektleder for projektet
Fremtidens Grønne Borgere:
”Vi vil gerne understøtte arbejdet med, at børn ikke blot
lærer OM bæredygtighed, men lærer at VÆRE bæredygtige,”
siger hun og henviser til den nye grønne indkøbsaftale:
”Her kan børnene faktisk se, at det affald, de sorterer, kan
genanvendes til at skabe nye produkter.”
Aftalen om skraldespande i genbrugsplast er indgået af
Indkøb i Aarhus Kommune i tæt samarbejde med Børn og
Unge og flere andre afdelinger.

▶ SPANDENE KAN BESTILLES GENNEM TRUETRADE (LINK)

MATERIALER OG FORLØB

Pædagogiske materialer og forløb
om affaldssortering
Skralde-rap til dagtilbud
Børn og Unge sætter fokus på det pædagogiske arbejde
med affaldssortering – blandt andet med Rappe-Skraldebogen målrettet de 3-6-årige. Bogen er på vej ud til alle
dagtilbud og familier og er en sjov og lærerig måde at få de
yngste med på vigtigheden af, at vi passer på vores natur.
▶ Læs mere om Rappe-Skraldebogen og find
en virtuel version (link)

Sjov sortering på skolerne
Undervisningsmaterialet ”For godt til at være skidt” er klart
til undervisere, som vil give eleverne mulighed for at være
kreative og for selv at bidrage med løsninger til, hvordan de
bliver gode til at sortere og minimere affald på deres skole.
▶ Læs mere og hent materialer (link)

Vil du vide mere?
Frem til sommeren 2021 skal alle offentlige bygninger i Aarhus Kommune begynde at affaldssortere. Det gælder også
alle skoler, dag- og fritidstilbud. Bæredygtighed skal være
en del af hverdagen og pædagogikken, også via sortering.
▶ Læs mere om Aarhus Kommunes klimamål (link)
▶ Læs mere om arbejdet med klima og bæredygtighed i Børn og Unge (link)
▶ Find vejledninger til affaldssortering på AarhusIntra (link)

Kontakt
Anne Dissing Rasmussen, konsulent i Pædagogik, Undervisning og
Fritid - mail: adr@aarhus.dk
Mette Rich, contract manager, Indkøb & Udbud i Borgmesterens
Afdeling - mail: mrich@aarhus.dk

4

BU NYT | NR. 18 | DECEMBER 2020

KORT NYT

Aarhus bliver
ambassadørkommune
for DM i Fagene

Brug intern rokering
til at udvikle dine
kompetencer

Fra næste skoleår bliver Aarhus Kommune ambassadør for Danmarks største konkurrence i skolens
fag.

Har du overvejet at prøve en anden arbejdsplads i
Børn og Unge?

I DM i Fagene bruger eleverne det, de har lært i fag som
historie, dansk og biologi til at løse rigtige problemstillinger for danske virksomheder – i år blandt andre Novozymes og Rigsarkivet. Målet er at styrke elevernes evne til at
koble skolens fag med virkelighedens arbejdsmarked.
Som ambassadørkommune hjælper Aarhus Kommune
blandt andet til, at så mange folkeskoleklasser som muligt melder sig til DM i Fagene. Til gengæld sørger Danske Skoleelever, der står bag konkurrencen, for at klæde
både elevråd og lærere på til at deltage ved blandt andet
at af holde workshops og tage på skolebesøg.
”DM i Fagene gør det sejt at lære, være nysgerrig og
nørde. Det er vigtigt at tale op, og derfor er jeg superglad
for, at Aarhus vil være ambassadørkommune, så de aarhusianske elever får lov at se og bruge deres faglighed på
nye måder,” siger Esther Vyff.
Udover Aarhus er også Aalborg ambassadørkommune for
DM i Fagene.

▶ Bliv klogere på DM i Fagene: www.dmifagene.dk
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Hvis ja, vidste du så, at du kan prøve, mens du beholder
dit job? Svaret hedder ’Intern rokering’, og det er enkelt
at søge. Intern rokering er din mulighed for at samle nye
kompetencer og nye samarbejdsrelationer med en midlertidig ansættelse et andet sted i Børn og Unge. Bagefter er
du sikker på at kunne vende tilbage til din arbejdsplads.
Du kan søge om intern rokering til midlertidige stillinger eksempelvis barselsvikariater. Alle ledere skal opslå midlertidige stillinger internt, inden de bliver offentliggjort, så
hold godt øje med denne side (link)
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.
▶ Se kort video med Signe Søgaard Madsen og de to
ledere (link)
▶ Intern rokering har også sin egen side til både dig
og din leder på AarhusIntra (link)

Har du spørgsmål?
Kontakt Betina Holk Jensen, HR og Organisation
Mail: betjen@aarhus.dk
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Sådan arbejder skolerne i Aarhus med
mellemformer

Nye undervisningsforløb skal lære
Aarhus’ unge om
seksuelle gråzoner

Folkeskolerne i Aarhus skal over de næste tre år i
gang med at udvikle mellemformer. En ny rapport
giver indblik i, hvilke mellemformer skolerne arbejder med i dag.

RedenUng Aarhus tilbyder nu gratis undervisningsforløb til folkeskolens ældste elever om seksuelle
gråzoner, grænser og de mulige konsekvenser ved
sugardating.

En helt ny rapport kaster lys på de mange forskellige typer
af mellemformer, som skolerne i Aarhus arbejder med i
dag.

Alle aarhusianske folkeskoler kan nu tilmelde sig forskellige
undervisningsforløb, som blandt andet gør de unge i de
ældste klasser klogere på prostitution, dating og hvordan
man respekterer både sine egne og andres grænser. Flere
undersøgelser viser nemlig, at flere og flere unge sælger
seksuelle ydelser som nøgenbilleder og dates.

Ny rapport:

Navnet mellemformer dækker over alle slags initiativer og
undervisningsformer, der bidrager til, at flest mulige børn
kan gå i og trives i deres lokale folkeskole.
Alle skoler har deltaget i afdækningen, der blandt
andet viser, at:
• 39 skoler arbejder med en eller flere mellemformer.
• Skolerne har godt greb om de mellemformer, der drejer
sig om det enkelte barn.
• Der er er behov for at kigge i retning af de forebyggende
mellemformer, der styrker fællesskabet og læringsmiljøet for alle børn.
Rapporten giver et solidt afsæt for det videre arbejde med
mellemformer. Til næste år vil de første skoler deltage i
aktionslæringsforløb, hvor de får hjælp og sparring fra
PPR til at fortsætte eller udvikle mellemformer.

▶ Bliv klogere på Aarhus’ definition på mellemformer
og den samlede rapport på AarhusIntra (link)

RedenUng Aarhus er en nyopstartet ungeindsats, der rækker ud til grundskoler og uddannelsessteder med en række
forebyggende undervisningsforløb, som skal gøre børn og
unge mere bevidste om køb og salg af sex.
”Mange unge glemmer at gennemtænke, hvad det vil sige
at sælge eller købe et nøgenbillede og ved ikke, hvad de
skal gøre, hvis de sidder med ondt i maven efter en date,
de har fået betaling for. Derfor er det vigtigt, de bliver klædt
godt på med viden og værktøjer. Det handler ikke om løftede pegefingre eller moralisering – men om at hjælpe de
unge til at tænke sig godt om,” siger Sheila Bakhshi, der er
ungekoordinator og underviser i RedenUng Aarhus.
Alle undervisningsforløb varer to timer og inddrager eleverne med både aktiviteter og dialog, hvor de kan diskutere
emner som egne og andres grænser, tabuer, salg af nøgenbilleder, sikker netdating og seksuelle gråzoner.

▶ Læs mere om forløbene og tilmelding (link)
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NYT OM NAVNE

Ny skoleleder til
Tranbjergskolen
Ved årsskiftet 2021 tiltræder Carsten Baun som
ny skoleleder på Tranbjergskolen.
Carsten Baun er 51 år, har de seneste fem år været
skoleleder på Nørre Boulevard Skole i Holstebro og
har forud for det arbejdet med skoleledelse i 13 år.
Konstitueret Børn og Unge-chef Helle Bach Lauridsen
glæder sig over ansættelsen, som sker efter indstilling
fra et enigt ansættelsesudvalg.
”Med Carsten Baun får vi en leder til Tranbjergskolen,
som har stor erfaring med at lede en skole på flere
matrikler, et stærkt engagement og som allerede på
forhånd har et godt blik for Tranbjergskolens betydning i lokalområdet. På skolens vegne glæder jeg mig
meget til, at Carsten skal bidrage til at udvikle
Tranbjergskolen yderligere for alle elever, forældre og
medarbejdere,” siger Helle Bach Lauridsen.
Carsten Baun ser frem til første arbejdsdag i Tranbjerg.
”Jeg glæder mig rigtig meget til at hilse på elever,
forældre og medarbejdere og møde alle på og
omkring skolen. Jeg ser det som en stor fordel, at
skolen er placeret midt i et lokalsamfund, hvor den
spiller en aktiv rolle, og jeg ser frem til at udvikle
skolen positivt i dialog med forældre, elever, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere,” siger
Carsten Baun.
Carsten Baun afløser Hanne Gammelgaard Jensen,
der har været på skolen siden 2016.
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Aula skal styrke samarbejdet
Det bliver nemmere for forældrene i Aarhus, når Aula
erstatter BørneIntra i foråret. Uanset om de har børn i
vuggestue, skole, klub eller ungdomsskole vil de kunne
finde alle informationer om deres børns dagligdag i Aula.
Det stiller krav til måden, vi skal bruge Aula på som
medarbejdere lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen.
Det har en afgørende betydning for barnets læring, trivsel
og udvikling, når forældre engagerer sig aktivt i deres
barns liv i dagtilbud, skole eller UngiAarhus. Derfor er
målet med Aula at styrke samarbejdet mellem forældrene
og afdelingen. Det bliver nemmere for forældrene, fordi
Aula er en mere enkel løsning, end de kender fra BørneIntra, og følger barnet lige fra vuggestuen til udgangen af
folkeskolen.
Selvom det hjælper forældrene på vej, så er det vigtigste
indholdet i Aula - og hvor vi ligger det og måden, vi
kommunikerer på. Erfaringerne fra SkoleIntra og BørneIntra viser, at forældrene har oplevet en overvældende og
uoverskuelig informationsstrøm, der er svær at navigere i,
og indhold, som er svært at forstå. Derfor skaber overgangen fra BørneIntra til Aula en naturlig anledning til at
arbejde med at gentænke og styrke kommunikationen.
Samtidig bliver vi som medarbejdere introduceret til nye
arbejdsgange, når vi tager Aula i brug. Vi skal arbejde med
funktioner i BørneIntra på en ny måde i Aula eller i et
andet it-system. Det kalder på et overblik over den digitale
hverdag, så det bliver nemmere for medarbejderne at
arbejde på nye måder i de it-systemer, som vi bruger i
vores dagligdag.
Din digitale hverdag
Fælles retningslinjer for brugen af Aula og andre it-systemer skal gøre det nemmere for medarbejderne at tage
Aula i brug, sikre at vi håndterer følsomme og fortrolige
personoplysninger korrekt og sikre, at vi bruger Aula og
andre it-systemer mere ensartet til gavn for både os og
forældrene. Lokalt skal dagtilbudsafdelingerne arbejde
med anvendelse, så der både bliver fælles og lokale
retningslinjer.
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retningslinjer
Godkendt til følsomme og
fortrolige personoplysninger

Kalender

Opslag

Besked

Infobrev

Fælles filer

Samtale

Alt relateret
til tid

Relevant for
alle i gruppen

Relevant for
en eller få

Længere
tidsperspektiv

Filer primært
til forældre

Relevant for
en eller få

• Målrettet
personer/grupper
begivenheden er
relevant for
• Samler så meget
som muligt
• Overblik over
hverdagen

• Information, hvor
dialog ikke er
nødvendig
• ”Åben dialog”

• Indhold med
behov for dialog
• Lukket dialog
• Indhold af
følsom/fortrolig
karakter

• Noget, der godt
kan vente
• Noget, der er
nice-to-know for
at nedbringe
mængden af
opslag og
beskeder

• Færdige filer
målrettet
forældre

• Når en situation
el. handling
kræver opkald
eller samtale

Fx
•
•
•
•
•
•

Arrangementer
Turdag – husk …
Forældresamtaler
Årshjul
Personalemøder
Netværksmøder

Fx

• Information om
begivenhed, som
alle er inviteret til
(også i kalender)
• Reminder om fx
varmt sovetøj,
ferie
• Praksisfortælling
er fra hverdagen

Fx

• Orientering af
forældre om
gentagen
forglemmelse
• Aftalt tilbagemelding vedr.
ugens forløb

Fx

• Generelt om
børnenes trivsel
• Den kommende
uge
• Varsel om ting i
nær fremtid

Fx

• Politikker og
procedurer som:
• Kostpolitik
• Sukkerpolitik
• Referater fra
forældreråd og
bestyrelse
• Beredskabsplan
• Principper for
kommunikation
og samarbejde

Fx

• Orientering om
og drøftelse af et
barns involvering
i voldsomme
episoder
• Bekymring for et
barns udvikling
eller trivsel

Du må opbevare følsomme og fortrolige
personoplysninger i de systemer, hvor du
ser hængelåsen, så længe det er relevant for
det pædagogiske arbejde

Følsomme og fortrolige
personoplysninger

• CPR-nummer
• Helbredsoplysninger
• Private forhold
fx indlæringsvanskeligheder,
familiære forhold og sygdomme
• Særlige sociale vanskeligheder
• Religiøs overbevisning
• Race og etnisk oprindelse
• Seksuelle forhold og orientering
• Strafbare forhold og domme
• Fagforeningstilhørsforhold

Almindelige personoplysninger

•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Fødselsdato
UNI-Login

Sletteregler
Du skal slette og herefter arkivere og/eller
journalisere almindelige, følsomme og
fortrolige personoplysninger i eDoc eller
børnemapper senest 30 dage efter, du er
færdig med dem.

BLIV KLOGERE PÅ...
▶ D
 IN DIGITALE HVERDAG I DAGTILBUD – RETNINGSLINJER
FOR ANVENDELSE AF AULA OG ANDRE IT-SYSTEMER (link)
▶ AULA TIL DAGTILBUD (link)

AULA

Hvordan skal vi anvende Aula?
• E
 nsartet anvendelse på 0-18 års området
- Så modtagerne ved, hvor de finder hvad
• Mindre strøm af informationer
- Målret kommunikationen til grupper og saml
information
• Fælles aftaler
- Tydeliggør vores forventninger til forældrene,
og hvad de kan forvente af os
• Klart budskab og enkelt sprog
- Skriv enkelt, kort, tydeligt, undgå fagsprog og
forkortelser

