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▶ TÆNK AT VI LYKKES ALLIGEVEL 

Nytårshilsen fra direktør Martin 
Østergaard Christensen

▶ NY BYGNINGSCHEF I BØRN OG UNGE 
PLANLÆGNING

Anne Marie Due Schmidt står fremover bag 
byggeprocesserne til byens børn og unge

▶ FLERE OG STÆRKERE LÆRINGS-
FÆLLESSKABER  

Skødstrup Skole udvider og 
opbygger skolens SLF-kapacitet



Tænk at vi lykkes alligevel
Ønsket om ”godt nytår” har altid for mig været forbundet med energi, håb og opti-
misme. Et nyt år ligger foran os, og det er tid til at børste støv af buksesvajet, inden 
vi skridter rask af sted i det nye, godt fyldte af frihed, familiefællesskab og for mange 
frokoster henover julen. Vi gør status, og ser fremad.

I år er det lidt anderledes. Jeg mærker, at kombinationen af lange arbejdsdage, lidt 
dagslys og en udsigt til coronarestriktioner, som rækker et godt stykke ind i 2021, 
sætter ikke bare mig og mine, men hele vores organisation, ja hele landet, på en 
ekstraordinær hård prøve. Som en udtrykte det forleden, er det som om, at 2020 er 
gået i forlænget spilletid. Nye restriktioner, anbefalinger om hjemsendelser af børn, 
unge og voksne, afstand, nye krav og ønsker til hverdagen – nyt, nyt og alligevel kan 
det føles, som vi står i stampe. 

Vi knytter håb til vaccinen, og vi skal passe på hinanden, indtil den er her. Som 
ledere og som medarbejdere. Som kolleger. Uanset, om man arbejder hjemmefra 
eller fra arbejdspladsen. Vi er løbende i dialog med blandt andet faglige organisa-
tion og forældreforeninger om situationen. Men der er brug for, at vi overalt i Børn 
og Unge, på alle arbejdspladser, får set hinanden i øjnene og talt om, hvordan vi 
bedst hjælper hinanden igennem den nærmeste tid.

Indtil nu er det på rigtig mange måder gået godt. Derfor binder jeg også energi, 
håb og optimisme for 2021 op på det, vi har set i 2020: At vi lykkes med ufattelig 
mange ting, selvom vilkårene er helt igennem uhyre vanskelige. Jeg kan ikke ud-
trykke nok tak for den indsats, I gør for børn, unge og forældre i Aarhus. Tænk, at 
vi lykkes alligevel. Det sker kun, fordi I alle gør jer umage for at gøre jeres bedste 
hver eneste dag. Mere kan man ikke forlange. Tak.

Og kom så med den vaccine!

Med venlig hilsen
Martin Østergaard Christensen

Martin Østergaard Christensen
Direktør for Børn og Unge
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Årets første morgenmøde  
med direktøren
Tirsdag den 12. januar inviterede direktør Martin 
Østergaard Christensen medarbejdere, ledere og alle 
andre interesserede til virtuelt morgenmøde via Børn 
og Unges Facebookside. 

Morgenmødet var årets første og med besøg af blandt 
andet to indskolingslærer og en pædagogisk leder i et 
dagtilbud var fokus på den forsatte hverdag med 
coronarestriktioner i dagtilbuddene og hjemsendte 
elever. 

▶ SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK (LINK)

▶ SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA (LINK)

Næste morgenmøde er tirsdag den 2. februar klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside (link)
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Corona-FAQ til forældre  
i dagtilbud og skoler  

corona  covid-19

Guides giver forældre svar 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 disse 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. 

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/%F0%9D%97%A6%F0%9D%97%B2-%F0%9D%97%BA%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%B1-morgenm%C3%B8de-med-direkt%C3%B8r-for-b%C3%B8rn-og-unge-/2498063953822070/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/72195
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


Når din skole, dit dagtilbud eller klub fremover skal 
udvide, renovere eller bygge nyt – så står der en ny 
kvinde bag processen: Anne Marie Due Schmidt. Hun 
er rundet af Børn og Unges egen muld, med erfaring 
som projektleder og konstitueret chef i Planlægning.  

Hvorfor vil du være chef ? 

Jeg har i mange år arbejdet som projektleder - altså leder 
uden personaleansvar. Den faglige ledelse motiverede mig, 
for jeg kan lide at vi har øjet på bolden og på det, vi skal 
samarbejde om. Men ledelse handler for mig at se også 
om at skabe forandring sammen med medarbejderne. Jeg 
søgte jobbet som bygningschef, fordi jeg gerne vil skabe 
forandringer på den lille skala som for eksempel vores 
procedurer og samarbejde, og på den helt store klinge i 
form af udvikling af bæredygtigt byggeri, samarbejde på 
tværs af kommunen og videre udvikling af blandt andet 
skoler og dagtilbud i en ”fortættet by” som Aarhus. 

Hvad kalder opgaverne på hos dig som leder?

Når vi for eksempel skal udvikle bæredygtighed og klima-
venligt byggeri, så kalder det på, at vi arbejder på en anden 
måde. Vi kan ikke nøjes med at kigge ind i vores egen 
afdeling, men arbejde med programledelse på tværs af kom-
munen. Det kræver mere samarbejde. Og det bliver 
ustyrligt, men også sjovt.

Hvad tænker du om at gå fra at være kollega til leder?

Det kan være besværligt at gå fra at være kollega til leder. 
Men det giver også en styrke, at jeg kender til alt det, som 
vi arbejder med, bøvler med og kan gøre noget ved. Jeg vil 
gerne gøre det lettere og sjovere at arbejde. Jeg arbejder 
for eksempel for at vi får en fælles skabelon/et standardpa-
radigme, som vi bruger hver gang vi går i gang med nye 
udbudsprocesser, sammen med vores interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 

Ny bygningschef 
i Børn og Unge
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Planlægning og bygge- 
opgaverne i Børn og Unge
Børn og Unges afdeling for Planlægning 
rummer projektledere, bygherrerepræsen-
tanter, planlæggere samt ejendomsadmini-
stratorer. Deres opgaver tæller i de kom-
mende år bla. byggeriet af tre nye skoler, 
flere nye dagtilbudsafdelinger og flytning af 
en specialskole. 

Planlægning vil desuden sætte fokus på 
arbejdet med indeklima: Mange bygning-
er er fra 70’erne og skal opdateres, så de 
bliver tidssvarende. Endelig ser Planlægning 
under ledelse af den nye bygningschef på 
udmøntningen af den 10-årige investerings-
plan i bygninger, som skal løftes i fælles-
skab. Planen omfatter fx byggeriet af nye 
produktionskøkkener, som skal sikre tilbud 

om sund mad til børnene. 

FAKTA

... fortsat fra side 4

Hvad var vejen ind i Aarhus Kommune for dig? 

Jeg har ofte tidligere som privat ansat arbejdet tæt sammen 
med og for kommuner. Og så skete der ofte det, at jeg 
rådgav mange kommuner om at arbejde på en måde, som 
Aarhus Kommune allerede arbejdede på. Samtidigt blev jeg 
tiltrukket af Børn og Unges systematiske arbejde med at 
skabe sammenhæng mellem den pædagogiske opgave og 
bygningsfysikken, i form af RULL-processerne. 

Hvilke gode ideer kommer du med?

Vi har en velfungerende afdeling og er kendt for at levere 
godt. Vi har også mange opgaver og arbejder med mange 
forandringer i form af samarbejde på tværs, digitalisering 
og bæredygtighed. Jeg ser gerne, vi i hele vores organisation 
bliver endnu bedre til at samarbejde og får byggeopgaverne 
stærkt forankret i organisation og ledelseslinje. Jeg vil gerne 
bidrage til, at vi samarbejder om gode processer – for 
eksempel når to arbejdspladser flytter sammen, og har et 
blik for potentialer frem for udfordringer. 

Vil du løfte sløret for dine planer? 

Den sidder jeg stadig og brygger på. Men planerne vil få et 
fagligt fokus og handle om udvikling og samarbejde på 
tværs af afdelingen og udadtil.

Du har ikke en formel lederuddannelse. Hvad betyder det? 

Ja, det betyder i hvert fald at jeg på helt kort sigt skal jeg 
tage noget uddannelse (griner). Alle der ansættes her vil 
mangle noget, så kompetencer i personaleledelse er noget 
af det, som jeg skal have dækket af. Jeg vil også i dialog 
med MED-udvalget, så jeg kan komme på omgangshøjde 
med, hvad der er på spil i vores afdeling. Jeg vil gerne have 
en fornemmelse af, hvor medarbejderne er og hvordan jeg 
bedst tilbyder dem opbakning og faglig udvikling. 

Som konstitueret bygningschef, hvad har du så bidt mærke i?

Jeg har bidt mærke i bredden i vores butik: Jeg har set nye 
opgaver, som jeg ikke anede fandtes. Jeg har noteret mig, 
at vi har travlt og ser det som anledning til at skabe en 
langsigtet planlægning, så vi også fremadrettet kan rumme 
opgaverne på en god måde. Og jeg har set at vi skal styrke 
vores fælles faglige forståelse af, hvor godt vi egentlig gør 
det. Selvfølgelig oplever vi bøvl og udfordringer, men vi får 
også meget ros, og den vil jeg bringe med tilbage til 
medarbejderne. Jeg vil bidrage til at styrke den faglige 
stolthed.  

”Det handler ikke om ikke at have 
problemer. Det handler om at have 
de rigtige problemer, at arbejde med 
noget der virkelig batter noget”

”Vi skal bruge hinanden bedre i 
kommunen og bruge bygningerne 
mere på tværs, så vi giver borgerne 
bedre tilbud og frigiver ressourcer til 
kerneopgaven”

Anne Marie Due Schmidt:
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Igennem 2020 har Skødstrup Skole arbejdet målrettet på 
at opbygge skolens SLF-kapacitet. Ambitionen? At gøre 
langt flere medarbejdere skarpere på redskaberne og 
tænkningen i Stærkere Læringsfællesskaber.

Bred opkvalificering  
På Skødstrup Skole er ledelsen og medarbejderne optagede af, 
hvordan man i endnu højere grad, kan styrke skolens lærende 
og samarbejdende kultur til gavn for vores børn og unges 
læring, udvikling og trivsel.

Derfor har skolen investeret massivt i SLF. “Hvis kulturen 
skal ændres, skal mange flere med ombord. Alle skal være 
dygtigere til at facilitere lærende samtaler,” siger Marianne 
Bach, konstitueret skoleleder på Skødstrup Skole. 

I 2020 var ambitionen at kapacitetsopbygge de eksisterende 
teamstrukturer. Derfor valgte skolens ledelse i samarbejde 
med læringspartner Anders Gilleladen at opkvalificere hele 
holdet af årgangsteamkoordinatorer. 

Helt konkret får koordinatorerne i løbet af skoleåret 2020-21 
mange af de samme redskaber som skolens SLF-ressource-
personer. Resultatet er, at langt flere af skolens medarbejdere 
får kompetencer til at understøtte en samarbejdende og 
lærende kultur.

Ægte cases 
Skødstrup Skole er opmærksom på, at opkvalificering af 
medarbejderes SLF-kompetencer ikke skal køre i et selvstæn-
digt spor, men være et redskab i dagligdagen. Som Marianne 
Bach udtrykker det: “Vi driver ikke skole på ét tidspunkt og 
SLF’er på et andet“. 

Derfor har det også været helt centralt for skolens ledelse, at 
udgangspunktet for de afholdte læringsdage skulle være ægte 
cases. 

Og så til biddet… 
Årgangsteamkoordinatorerne modtager undervisning i SLF to 
halve dage i skoleåret 2020-21. Mellem de to læringsdage 
afprøver koordinatorerne deres rolle som mødeledere og facili-
tatorer af den lærende dialog i ’den virkelige verden’.

Fokus for første læringsdag var konkrete værktøjer til at lede 
effektive møder og at øve faciliteringen af læringscirkelen. Den 
anvendte case var både aktuel og relevant – nemlig den nylige 
måling af social kapital.

I den efterfølgende evaluering var det tydeligt, at dagen 
havde givet en større indsigt i redskaberne i SLF og et nyt 
syn på mødelederens rolle og udfordringer. Samtidig var 
facilitatorrollen blevet afmystificeret. 

Vejen til mestring 
Som med alt andet – øvelse gør mester. Med SLF i værktøjs-
kassen øver koordinatorerne nu at facilitere lærende årgang-
steammøder og kvalificere de gode dagsordener og referater. 
Anden læringsdag vil løbe af stablen i tiden frem mod foråret.

Resultaterne af indsatsen er allerede til at mærke: ”Vi oplever 
et større output på opsamlinger. Vi går skarpere ind i handlings-
delen og er simpelthen langt mere datainformerede end før. Det 
betyder samlet, at vi allerede er længere, når vi starter en proces 
– og derfor når længere i sidste ende”, siger Marianne Bach. 
Hun fremhæver både strukturen og den fælles forståelse for 
rammerne omkring SLF-processerne som særlige styrke-
punkter.

Også læringspartner Anders Gilleladen ser klare fordele i 
Skødstrup Skoles tilgang: “Skolens ledelse har virkelig haft blik 
for at tænke SLF-tilgangen længere ud. Nu har en stor gruppe 
medarbejdere kvalifikationerne til at facilitere møder, hvor man 
er nysgerrig og lærende omkring data”, siger Anders Gilleladen.

I 2021 bliver erfaringerne med Corona genstandsfelt for 
Skødstrup Skoles næste SLF-proces.

Skødstrup Skole kapacitets- 
opbygger læringsfællesskaber

LÆR MERE

▶ Kontakt Læringspartner Anders Gilleladen,  
for at høre mere om processen på Skødstrup Skole. 
4185 7831 / andgi@aarhus.dk
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KORT NYT

En ny film skal hjælpe forældre til at læse sammen 
med deres barn. Filmen henvender sig til forældre, 
der oplever, at deres barn har svært ved at læse i 
indskolingen.   
 
Hvordan hjælper jeg mit barn, der har svært ved at læse? 
Hvordan motiverer jeg mit barn? Og hvordan gør jeg 
læsning til en hyggelig stund?

Det giver en ny film en række tips og tricks til. Filmen 
henvender sig til forældre, der har børn i indskolingen, og 
ønsket er, at den kan give inspiration til, hvordan forældre 
kan støtte deres barn, hvis læsningen giver udfordringer.

Du er velkommen til at bruge filmen i din vejledning og i 
dit samarbejde med forældre.

Ny forældrefilm:  

Har dit barn svært 
ved at læse?

▶ Se filmen her (link) eller klik ind på  
www.aarhus.dk/ordblind, hvor vi har samlet alle  
vores materialer til børn i læsevanskeligheder.

KORT NYT

Denne vinter giver coronarestriktioner ekstra meget udetid 
for børn i daginstitutioner. Samtidigt er udendørsaktiviteter 
én af de eneste muligheder for aktiv aktivitet i familierne. 
Men udelivet stiller krav til børnenes tøj og skiftetøj, som 
også bliver hurtigere slidt. Det betyder, at det kan være 
svært for sårbare familier at sikre nok varmt tøj til deres 
børn. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer, 
forældreorganisationer og Børn og Unge betyder at:  
 
•  At forældre i de mest udsatte områder fra tirsdag i uge 

3 kan ønske en gratis tøjpakke - se ugepakken uge 3 for 
mere info 

•  At Århus forældreorganisation opfordrer forældre til at 
donere overskydende tøj til genbrug og lave coronasikre 
nødtøjpakker, der i nødstilfælde skal sikre at ingen børn 
går rundt og fryser på legepladsen  

•  At Mødrehjælpen, Red Barnet, Homestart og Kirkernes 
sociale arbejde uddeler varmt tøj til alle de sårbare 
familier, de har kontakt til 

 
De frivillige organisationer forventer i alt at uddele tøj til 
godt 310 børn i hele Aarhus.
 
De frivillige og forældreorganisationerne i Aarhus har  
været hurtige til at tilslutte sig initiativet fra rådmanden, og 
har på kort tid skabt et samarbejde på tværs. Det er første 
gang, at Aarhus Forældreorganisation, Røde Kors, Red Bar-
net, Home-Start, Mødrehjælpen, Rethinkers og Kirkernes 
sociale arbejde samarbejder på denne måde for hurtigt at 
kunne skabe en effektiv løsning på en udfordring.  
  
Kontakt
Konsulent for Frivillighed og Samskabelse,  
Anders Probst-Jensen, mail: apjen@aarhus.dk 
 

Fælles indsats skal 
sikre varmt tøj til 
børn i Aarhus  

7 BU NYT   |   NR. 1   |   JANUAR 2021

https://kcl.aarhus.dk/indsatser/til-foraeldre/#3
http://www.aarhus.dk/ordblind


2020 har været et udfordrende år for arbejdsmiljøet. 
Vær med til at få indflydelse på dit arbejdsmiljø, når der 
afholdes arbejdsmiljørepræsentant 2021. For skolerne 
afholdes valget i løbet foråret. De resterende funktioner 
i Børn og Unge forventes at afholde valg på et senere 
tidspunkt. I den forbindelse vil der blive uddelt informa-
tionsmateriale til alle i Børn og Unge, så du er klædt på 
til valget af nye arbejdsmiljørepræsentanter. Der vil også 
være masser af god inspiration til dig, der gerne vil gøre 
en forskel. 

Kontakt
Merete Thomassen
Arbejdsmiljøkonsulent
metho@aarhus.dk

Lene Stevn
Arbejdsmiljøkonsulent
ls@aarhus.dk

Troels Luun Nautrup
Arbejdsmiljøkonsulent
ntl@aarhus.dk

Vil du gøre en forskel 
for arbejdsmiljøet,  
når det gælder?  

KORT NYT

Onsdag den 20. januar kl. 13-15 starter Kompetence- 
center for Læsning et online support Meet.

Her vil lærere i Aarhus Kommune få didaktisk vejledning 
og sparring i brugen af LST redskaber til elever med læse- 
og skrivevanskeligheder i undervisningen.

I tiden med nedlukningen og hjemsendte elever vil der 
herefter hver mandag og onsdag i tidsrum kl. 13-15 være 
konsulenter fra KCL til rådighed på Meet.

▶ Besøg den online support (link)  

 

KCL- online support 

KORT NYT
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I dagtilbud er der i øjeblikket et stort arbejdspres  
på grund af Corona. Derfor skal Aula først erstatte  
BørneIntra midt i maj. Det giver afdelingerne bedre 
tid til at få løst de opgaver for eksempel oprydning 
i BørneIntra og arbejdet med lokal anvendelse af 
Aula, der skal være på plads, før vi går fra Børne- 
Intra til Aula. 

Inden maj får dagtilbuddene også de nye Chromebooks, 
så der vil være mere it-udstyr til rådighed, når medar-
bejderne tager Aula i brug. Et nyt login bliver også klar 
til brug og vil sammen med Chromebooken indgå i Aula 
undervisningen, der nu bliver forskudt til april-maj. 

”Der bliver altså bedre tid til, at alle dagtilbud kan få gjort 
sig gode tanker og få taget hul på opgaven med at styrke 
kommunikationen med forældre, inden vi får i luften med 
Aula. Samtidig giver det god mening, at vi først ruller 
Aula ud, når dagtilbuddene har fået de nye Chromebooks, 
og et nyt login er på plads, så der bliver skabt sammen-
hæng lige fra starten”, siger rådmand Thomas Medom

Mange dagtilbud er allerede godt i gang med oprydnin-
gen i BørneIntra, mens der også er behov for at bruge 
overgangen til at gentænke og styrke kommunikationen 
med forældrene til gavn for børnene. Det stiller krav til 
kommunikation og brugen af Aula. Erfaringerne fra både 
Skole- og BørneIntra viser nemlig, at forældrene oplever 
en informationsstrøm, der er både overvældende, uover-
skuelig, svær at navigere i og til tider svær at forstå.

Medarbejdere vil også blive introduceret til nye arbejds-
gange, når vi tager Aula i brug. Vi skal arbejde med funk-
tioner i BørneIntra på en ny måde i Aula eller i et andet 
it-system. Det kalder på et overblik over den digitale 
hverdag. Her sætter fælles retningslinjer en overordnet 
ramme for brugen af Aula og andre it-systemer, mens 
lokale drøftelser og beslutninger skal bringe os tættere på 
bedre kommunikation, der er lettere af finde og forstå for 
forældrene.

▶ Se Aula opgaverne og den nye tidsplan (link)  

Aula erstatter først  
BørneIntra til maj  
 

DIGITALT KORT NYT DIGITALT KORT NYT

Børn og Unge har underskrevet kontrakt med firmaet 
INFOBA om at udvikle et værktøj til planlægning af pæda-
gogisk personales arbejdstid. Ambitionen er at skabe en 
skræddersyet løsning til de aarhusianske daginstitutioner 
og fritidstilbud. En løsning, der kan lette planlægningen og 
sikre det pædagogiske personale mest mulig tid med bør-
nene. Værktøjet skal understøtte den kommende arbejds-
tidsaftale for pædagogisk personale i dagtilbud, og give 
mere viden om den faktiske normering. 

Kontakt
Martine Bøgesgaard, projektleder, Digitalisering. Mail: 
mabmiu@aarhus.dk

Lettere planlægning 
og mere børnetid:  
Nyt værktøj på vej

▶ Læs mere om samarbejdet om at udvikle det nye 
værktøj PAPPA på AarhusIntra (link) 
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Ny chef for PPR 
Helle Mølgaard er ansat som ny chef for 
PPR pr. 1. februar 2021.

Helle er et velkendt ansigt i Børn og Unge, hvor hun 
de seneste syv år har været skoleleder på Virupskolen 
i Hjortshøj og før det viceskoleleder. Helle har også en 
baggrund som børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, 
og hun er oprindelig uddannet lærer i Aalborg, 
ligesom hun er cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med 
jobbet, for PRR og det specialpædagogiske område 
gennemgår en virkelig spændende udvikling i disse år. 
Jeg ser frem til, sammen med PPRs dygtige medarbej-
dere, at tage et andet livtag med ambitionerne om at 
skabe de bedste forudsætninger for læring og trivsel 
for alle børn, end jeg har gjort som skoleleder,” siger 
Helle Mølgaard.

Stillingen som chef for PPR blev ledig, efter at Jan 
Sejersdahl Kirkegaard i efteråret gik på pension. 
51-årige Helle Mølgaard er udvalgt til stillingen af et 
enigt ansættelsesudvalg. Frem til Helle Mølgaards 
tiltrædelse 1. februar er Helle Suder fortsat konstitue-
ret leder for PPR.

Ny bygningschef 
i Børn og Unge 
Anne Marie Due Schmidt er pr. 1. februar 2021 
ansat som bygningschef i Børn og Unge 
Planlægning. 

Hun er 43 år og kommer fra en stilling som proces- og 
projektleder og senest som konstitueret chef for 
Planlægning. 

Herfra har hun erfaring med større byggeprojekter i 
skoler og dagtilbud og opstart af byggeriet af en ny skole 
og fritidscenter i Gellerup. Anne Marie Due Schmidt er 
uddannet civilingeniør med linje i Arkitektur og Design. 
Hun har også en PHD med fokus på samarbejdende 
processer. Tidligere har hun blandt andet arbejdet som 
bygherrerådgiver ved Bascon A/S (i dag COWI) og 
Pluskontoret Arkitekter i Aarhus.

Forvaltningschef for Økonomi og Administration, Hardy 
Pedersen, byder den nye bygningschef velkommen: ”Jeg 
har lært Anne Marie at kende som en ualmindelig dygtig 
projektleder, en arbejdsmæssig meget ambitiøs og 
struktureret person og en der kan finde løsninger. I 
perioden som konstitueret chef har Anne Marie også vist 
naturligt flair for lederopgaven,” siger han. 

Læs portrætinterview med Anne Marie på side 4.
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Ny Børn og Unge-
chef i distrikt syd 
Susanne Holst, leder af Stærkere Læringsfæl-
lesskaber, konstitueres som Børn og Unge-chef 
i distrikt syd i perioden 1. januar til 1. novem-
ber 2021.

Baggrunden for konstitueringen er et ønske om at sikre 
ledelseskraft og kontinuitet i en corona-ramt, svær og 
omskiftelig tid. Derfor vil der også i de første uger være et 
ledelsesmæssigt parløb mellem Helle og Susanne. 

Opslaget af stillingen som Børn og Unge-chef er desværre 
ikke ført til den rigtige kandidat i første omgang. Vurderin-
gen er ifølge direktør Martin Østergaard Christensen, at 
en konstituering er den rigtige løsning her og nu. 

”Jeg er meget glad for, at Susanne har sagt ja. Susanne er 
en erfaren leder, slået af Børn og Unges egen flint. 
Susanne har mangeårig ledererfaring fra Børn og Unge, 
både som leder af medarbejdere og som leder af ledere. 
Susanne har været skoleleder på Skåde Skole i en årrække 
og senest leder for Stærkere Læringsfællesskaber, ligesom 
hun har solid viden med fra sin tid som lærer i Skåde og 
læringskonsulent i Undervisningsministeriet. Susanne 
kommer med en dyb indsigt i vores organisation og først 
og fremmest et stort ønske om at lykkes for og med 
børnene og de unge”, siger Martin Østergaard.

Susanne Holst skal fortsat have faglig ledelse af Stærkere 
Læringsfællesskaber, tilsvarende en Børn og Unge-chefs 
netværk, mens personaleledelsen af læringspartnerne i 
konstitueringsperioden overgår til chefkonsulent Rasmus 
Rugaard. Helle Bach Lauridsen overtager ledelsen af HR 
og Organisation, indtil der er fundet en ny chef til 
kontoret. Lisbeth Schmidt Andersen fortsætter som 
ansvarlig for dagtilbudsledernetværket. 

Ny skoleleder til 
Skødstrup Skole
1. februar 2021 starter Mikael Andreasen som 
skoleleder på Skødstrup Skole.

Mikael Andreasen er 53 år og oprindeligt uddannet lærer. 
Han har arbejdet med skoleledelse og kommunal ledelse på 
børne- og familieområdet siden 2004. Senest har Mikael 
været direktør i Fredericia og Jammerbugt Kommune.

”Jeg glæder mig til igen at komme tættere på driften og på 
skoleledelse. Sammen med lederteamet, medarbejdere og 
forældre vil jeg have fokus på, at Skødstrup Skole leverer 
god kvalitet, høj faglighed og trivsel, så områdets børn og 
unge bliver så dygtige, som de kan. Skødstrup Skole har en 
størrelse og en karakter, som gør, at vi skal være en aktiv og 
tydelig medspiller i udviklingen på tværs af børn- og 
ungeområdet i Aarhus,” siger Mikael Andreasen.

Mikael afløser forhenværende skoleleder Henrik Kallestrup, 
der nu er ansat som skolechef i Horsens Kommune. Indtil 
Mikael sætter sig i stolen i februar, vil konstitueret leder 
Marianne Bach sammen med det øvrige ledelsesteam sørge 
for den daglige drift.
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