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▶ JULEHILSEN FRA RÅDMANDEN
Thomas Medom ønsker glædelig jul og
godt nytår

▶ CORONA-ÅRET, DER GIK
Se tilbage på det ekstraordinære år,
der er gået i Børn og Unge

▶ JULEHILSEN FRA HMU
Børn og Unges HovedMedUdvalg
siger tak for 2020
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God jul og et godt nytår
Kære alle i Børn og Unge
Tusind tak til hver og en af jer for jeres kæmpestore
indsats i året, der er gået. Et år, som har været helt
ekstraordinært og rigtigt udfordrerne for mange.
Tak for jeres fleksibilitet, kreativitet og ihærdige arbejde for
at skabe en så god hverdag som overhovedet muligt for
børnene, deres forældre og hinanden – også når hverdagen pludselig slet ikke ligner sig selv.
Bekymringer, afstand, rengøring og nye retningslinjer har
fyldt i år. Alligevel oplever jeg stadig, at det er børnenes
læring og trivsel, der er fokus overalt i Børn og Unge. I har
vist jer kreative og flittige i en hverdag, hvor planlægning
er svært, og den ene uge med sikkerhed ikke ligner den
næste. I har kommunikeret tydeligt, selv om rammerne har
ændret sig undervejs. Og I har mødt børnene og deres
forældre med stor forståelse og stærk faglighed – uanset
om mødet foregår ansigt til ansigt eller gennem skærmen.
Jeg ved godt, at medarbejderne og lederne i Børn og Unge
er dygtige og dedikerede. Men det er ikke nogen selvfølge.
Derfor vil jeg gerne give jer alle et virtuelt klap på skulderen for jeres store arbejde.
Alt det gode, dette år trods alt har lært os, skal vi tage med
os ind i det nye, hvor vi fortsat skal passe på smitten og
ikke mindst hinanden. Det er vigtigt, vi husker hinanden
på også at tage den med ro. Alt det, vi ikke har nået i år,
skal vi nok få indhentet, når hverdagen vender tilbage,
som vi kender den.
Forhåbentligt ser vi mod lysere tider med en vaccine på
vej. Jeg tillader mig i hvert fald at se frem mod 2021 med
både stor energi og fortrøstning. Energi, fordi vi stadig har
en vanvittig vigtig kerneopgave, som vi løfter bedst i
fællesskab: børns læring og udvikling. Og fortrøstning,
fordi børn og familier i Aarhus netop møder jer, ledere og
medarbejdere.
Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Mange julehilsner
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge
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▶

VIDEO: THOMAS MEDOM SIGER TAK FOR I ÅR (LINK)

Corona-året, der gik i Børn og Unge
Corona har betydet, at 2020 har været et helt ekstraordinært år for alle i Børn og Unge – både børn og unge, deres forældre
og ikke mindst medarbejdere og ledere. BU Nyt ser tilbage på et år med nedlukninger, genåbninger og rigtigt mange nye
vaner og retningslinjer.

16. marts: Nedlukning af
dagtilbud, skoler og fritidstilbud
På et pressemøde den 11. marts annoncerer statsministeren,
at Danmark lukker ned på grund af stigende smitte med
COVID-19. Det betyder blandt andet, at dagtilbud, skoler og
fritidstilbud lukker ned fra 16. marts. Samtidig opfordrer
statsministeren alle ansatte, der kan, til at arbejde hjemmefra.

Fjernundervisning
Eleverne i Aarhus’ folkeskoler bliver undervist digitalt. De
virtuelle klasseværelser i Google Meet bliver hurtigt et hit, og
mere end 110.000 elever og lærere logger på Google Meet i
nedlukningens første to uger. Ligesom i hverdagens
klasseværelse giver lærerne her sparring og forklarer svære
begreber – men de virtuelle klasseværelser bliver i høj grad
også brugt til sociale aktiviteter.

▶ E
 N AF DE LÆRERE, DER BRUGER GOOGLE MEET, ER
THOMAS FRA LYSTRUP SKOLE. SE, HVORDAN HAN BRUGER
DET VIRTUELLE KLASSEVÆRELSE TIL AT HOLDE FAST I OG
FÆLLESSKABET (LINK)

Nødpasning
Nogle forældre har ikke mulighed for at passe deres børn
hjemme, fordi de varetager kritiske funktioner i samfundet.
Derfor sørger udvalgte dagtilbudsafdelinger og SFO’er for
nødpasning til børn i alderen 0 til 9 år. I begyndelsen er 77
dagtilbudsafdelinger og 12 SFO’er åbne for nødpasning.

▶ E
 N AF DE DAGTILBUDSAFDELINGER, DER ER ÅBEN FOR
NØDPASNING, ER TUMLEHØJEN I TOVSHØJ DAGTILBUD. SE
EN VIDEODAGBOG FRA NØDPASNINGEN I TUMLEHØJEN
FRA MARTS (LINK)

Digitalt fritidsliv

Hjemmearbejde

Corona lukker også ned for klubberne og Ungdomsskolen – i
hver fald fysisk. Men unge i hele Aarhus får fortsat masser af
fællesskab og ny viden med alverdens fritidsaktiviteter og
supplerende skolefag – for eksempel boksning, matematik,
rap, mindfulness, guitar, lektiecafé og holdsang. Nu foregår
det bare virtuelt og digitalt – takket være det seje pædagogiske personale i klubberne og Ungdomsskolen.

Fra hjemmekontoret hjælper forvaltningen ledere, lærere og
pædagogisk personale med at holde styr på alt fra rengøring,
hygiejneregler og budgetter til pasning, personaleforhold,
rådgivning og en helt masse andet. Selvom arbejdet foregår
hjemmefra, står de stadig på hovedet (nogle helt bogstaveligt) for at bidrage til, at de aarhusianske børn og unge
stadig har en så god og tryg hverdag som muligt.

▶ SE EN DAGBOG FRA HJEMMEARBEJDSPLADSERNE (LINK)
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... fortsættes på side 4

... fortsat fra side 3

15. april: Genåbning for de yngste
Fra den 15. april kan de mindste børn igen komme tilbage i
dagtilbud, skole, SFO og klub til og med 5. klasse. Genåbningen sker over flere dage – og med den følger en masse nye
retningslinjer og anbefalinger om afstand, rengøring, mindre
grupper og mere udeliv.

Leg og læring under åben himmel
De nye retningslinjer betyder, at både leg og læring helst skal
foregå underdørs. Lærere og pædagogisk personale må derfor
tænke nyt og kreativt, når de planlægger hverdagens aktiviteter og undervisning.
▶ F
 LERE SKOLER FÅR TEGNET OP TIL ’LEG PÅ STREG’ I
SKOLEGÅRDEN – ET KONCEPT, DER GØR DET MULIGT AT
LÆRE BOGSTAVER OG TAL GENNEM DANS OG BEVÆGELSE.
EN AF DEM ER RUNDHØJSKOLEN (LINK)

18. maj: Genåbning for de ældste
Fra den 18. maj kan også de ældste elever komme tilbage i
skole og klub. Også denne gang sker genåbningen over flere
dage – og fjernundervisningen er ikke helt forbi. 6.-10.
klasserne kan se frem til at skulle i skole hver dag og have
mindst 10 timer af deres ugentlige undervisning på skolen
sammen med klassekammeraterne.

▶ I DAGTILBUDDENE FÅR DE BLANDT ANDET NATURKASSER,
DER HJÆLPER UDENDØRSSJOV- OG LÆRING PÅ VEJ FOR DE
MINDSTE MED KRIBLE-KRABLE-RÆS, REGNORMEDANS OG
NATURQUIZZER. DEM ER BØRN OG VOKSNE I BØRNEHUSET SMILEHULLET GLADE FOR (LINK)

▶ L
 IVA, DER GÅR I 7.X PÅ LYSTRUP SKOLE, HAR LÆNGE
GLÆDET SIG AT KOMME TILBAGE I SKOLE. SE EN DAGBOG
FRA HENDES ’FØRSTE SKOLEDAG’ (LINK)

Sommerferien: Superfede sommeraktiviteter
Corona ændrer ferieplanerne for de fleste familier, og mange
børn og unge har udsigt til at bruge ekstrameget tid hjemme
i deres ferie. Derfor får alle kommuner – inklusive Aarhus –
ekstra midler fra Folketinget til at lave ekstramange superfede sommerferieaktiviteter for børnene og de unge.
Mountainbike, gaming, rollespil, friluftsture, fodbold og rap
er bare nogle af de aktiviteter, klubberne arrangerer.

▶ KOM MED INDENFOR I RAP-AKADEMIET, HVOR DER BLIVER
SKABT SPRØDE SOMMERRYTMER (LINK)
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... fortsættes på side 5

... fortsat fra side 4

Efteråret: Smitten stiger – særligt blandt unge
I efteråret stiger smitten – også i Aarhus, hvor det særligt er
de unge, der fylder i smittestatistikkerne. Kriseledelsen i
Aarhus Kommune nedsætter en Ungekriseledelse med
repræsentanter fra byens ungdoms- og uddannelsesforeninger, som skal hjælpe med at bryde smittekæderne blandt de
unge. Blandt andet er repræsentanter fra Børne- og
ungebyrådet med i Ungekriseledelsen.

▶ P
 Å SOCIALE MEDIER OG I KOMMUNENS PLAKATSTANDERE
MINDER AARHUS-KOMIKERNE MAHAMAD HABANE OG
SIMON TANG AARHUS’ UNGE OM AT HUSKE HYGIEJNEN
OG IK’ GÅ SYG I BY. HAR DU SET FILMENE? (LINK)

9. december: Ny nedlukning for de ældste
Den 9. december bliver elever i 5.-10. klasser igen sendt
hjem til digital nødundervisning – og de må også undvære
vennerne og de voksne i klubberne og Ungdomsskolen. Nedlukning for de ældste elever gælder foreløbigt frem til
3. januar.

4. januar 2021: Tilbage i skole
Efter en god og forhåbentlig ikke alt for corona-ramt juleferie
skal alle elever møde til undervisning igen mandag 4. januar
– men ikke alle skal møde på skolen:
4. januar
0. – 4. klasse møder på skolen. SFO’en er åben.
Det samme er fritidsklubben for 4. klasserne
samt klubtilbud for alle sårbare børn og unge
4. og 5. januar
5. – 9./10. klasse har virtuel undervisning
6. januar
5. – 9./10. klasse skal møde på skolen igen
6. januar
Klubben følger skolen og er åben fra onsdag 6. januar
Beslutningen om virtuel undervisning til de ældste klasser
de første to skoledage er truffet af Børn og Unges kriseledelse for at sikre en gradvis og tryg genåbning af skolen igen.
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Glædelig jul
Julehilsen fra HovedMEDudvalget
Vi vil takke jer varmt for indsatsen i et år, hvor forandringer,
restriktioner og smitterisiko har ændret og stillet krav til
arbejdsforholdene, arbejdsmiljøet og samarbejdet for hver
eneste af jer på alle niveauer og i alle arbejdsopgaver
Forandringerne har kaldt på det måske indtil nu mest
løsningsorienterede, tætte og vedholdende samarbejde på
Børn og Unges arbejdspladser nogensinde.
I Børn og Unges HovedMEDudvalg er vi siden corona-situationens start i marts 2020 rykket rigtig tæt sammen. Vi har
mødtes ved ugentlige online-møder for at drøfte de udfordringer, som mange af jer har oplevet ifht. både opgaver og
samarbejde, og som jeres tillidsvalgte og ledere har bragt
ind til os.
Vi har været utroligt glade for at høre mange gode eksempler på, at jeres lokale MED udvalg har samarbejdet
systematisk for at sikre jer det bedst mulige arbejdsmiljø og
et godt samarbejde for alle ansatte på arbejdspladserne.
Resultatet er et væld af gode løsninger og et højt niveau af
tryghed og tillid, som gør en forskel hos dem, som vi er her
for: Børnene og de unge.
Ingen kan påstå, at corona-situationen har gjort det lettere
at udføre opgaverne for nogen af os. Eller at vi ikke er trætte
efter et langt år.
Men med en høj svarprocent på målingen af social kapital
og en vel gennemført ekstern audit af vores arbejdsmiljø,
har I sikret alle Børn og Unges arbejdspladser de bedste redskaber til fortsat at prioritere og udvikle samarbejdet om det
gode arbejdsmiljø i en svær tid. Vi skal hilse fra auditørerne
og sende en stor tak for, at de er blevet så godt modtaget
– samt en stor ros for en flot arbejdsmiljøindsats.
Vi kan ufatteligt meget, bare vi gør det sammen.

Vi ønsker jer alle en dejlig jul
På vegne af HMU
Martin Østergaard Christensen, formand i HMU
Marianne Gilbert, næstformand i HMU
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Årets sidste morgenmøde
med direktør og rådmand
- Et kig tilbage på 2020 og frem mod 2021
Tirsdag morgen den 15. december inviterede direktør
Martin Østergaard Christensens igen medarbejdere, ledere
og alle andre interesserede til virtuelt morgenmøde via
Børn og Unges Facebookside.
Morgenmødet var årets sidste, og i dagens anledning var
der derfor kun en enkelt ”gæst” på gæstelisten – nemlig
Børn og Unge-rådmand Thomas Medom.
Sammen så de tilbage et helt ekstraordinært, overraskende
og udfordrende år, hvor corona har vendt op og ned på
hverdagen for både børn og voksne – men også frem mod
et nyt år 2021, der forhåbentligt byder på lysere tider, mere
ro og mindre bøvl end blær.

På dagsordenen var:
Corona-året, der gik i Børn og Unge
Om erfaringer – både de gode og de svære - fra det
ekstraordinære corona-år i Børn og Unge.
Den nye finanslovsaftale
En ny finanslovsaftale fremrykker minimumsnormeringer
og giver flere penge til indsatsen.
Byudvikling og byggeri
Aarhus vokser – og der bliver de kommende år bygget
både nye skoler, fritidscentre og dagtilbudsafdelinger for
byens børn og unge. Også i år har fremrykning af anlægsinvesteringer betydet, at flere skoler, dagtilbud og klubber
har bygget om og bygget til.
Udskydelse af store projekter i 2020 og 2021
2020 har været et ekstraordinært år med mange omstillinger og nye opgaver for både medarbejdere og ledere.
Derfor har rådmand Thomas Medom valgt at udskyde
mere end 20 projekter for at skabe mere ro på.
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▶

SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK (LINK)

▶

SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA (LINK)
Næste morgenmøde er tirsdag den 12. januar klokken 8.15.
Se med live på Børn og Unges Facebookside (link)

