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▶ 40 ÅR PÅ MÅRSLET SKOLE  

Lærer og pædagogisk leder  
Birgit Frederiksen takker af

▶ KARMA KOMPASSET   

Sætter ny retning for skoletrætte 
elever

▶ CORONAINDSATSER 

Stærkt samarbejde om lokale 
coronaindsatser

Foto fra Sabro D
agtilbud



I Børnehuset Ved Åen vækker matematikken undren og 
nysgerrighed hos børnene. Her har pædagogerne prøvet 
kræfter med et helt nyt materiale, som skal inspirere alle 
dagtilbud i Aarhus til at arbejde med børns tidlige mate-
matiske opmærksomhed.

I Børnehuset Ved Åen integrerer pædagogerne matematik-
ken i børnenes hverdag. Det gør de gennem de lege og 
aktiviteter, de i forvejen laver med børnene. Børnehuset 
har været med i et pilotprojekt, hvor de har udviklet og 
afprøvet nye materialer, der skal inspirere alle dagtilbud i 
Aarhus til at arbejde med børns tidlige fornemmelser for 
matematik. 

Matematikken skaber undren og nysgerrighed hos 
børnene
”Det vigtigste er at gøre børnene nysgerrige, få dem til at 
undre sig og undersøge ting. Derfor stiller vi dem åbne 
spørgsmål for at styrke den matematiske opmærksom-
hed”, fortæller den pædagogiske leder, Kathrine Pless, en 
kold dag i december, hvor der er fuld gang i undersøgende 
aktiviteter både inde og ude.  

Pædagogerne i Børnehuset Ved Åen er opmærksomme 
på at tilføje matematiske ord og begreber i børnenes leg. 
Børnene hører dagligt begreber som måle, længde, 
mængde og antal, som de kan tage med i deres egne 
lege. Det er nemlig ikke så vigtigt, om børnene har et 
rigtigt svar, men at de er nysgerrige efter at undersøge 

matematikken på egen hånd. Det styrker både børnene 
sprogligt og matematisk.

”Vi er mest ude på, at børnene får en undersøgende tilgang 
til matematikken og synes, det er sjovt at lege med.”, 
forklarer Louise Bach, der er pædagog i Børnehuset. 

Alle dagtilbud vil i de kommende måneder få tilbudt 
materialer og film, som de kan bruge i arbejdet med 
matematik for de yngste. 

Matematik – en del af hverdagen 
i Børnehuset Ved Åen

▶ Se filmen ’Glimt fra hverdagen’ her (link)

Matematisk opmærksomhed er en del af lærer- 
planstemaet ’Natur, udeliv og science.

▶ Du kan allerede nu bestille en gratis  
materialekasse her (link)

SE, GLIMT FRA HVERDAGEN:

MERE VIDEN:
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Når en elev har svært ved at deltage i undervisningen, 
kan det være svært at gennemskue, præcist hvor det går 
skævt. I kølvandet kan der opstå konflikter, hvilket kun 
gør problemerne større. Her kan Karma Kompasset 
hjælpe med at udpege de konkrete problemstillinger og 
vise vejen til en løsning.
 
En del af innovationsprojektet EVIIF
Karma Kompasset udspringer af projektet ‘En vej ind i 
fællesskabet’ (EVIIF) - et innovationsprojekt, der indgår i 
Ungehandlingsplanens initiativer målrettet udsatte og 
sårbare unge. 

I ordet ‘innovation’ ligger naturligvis, at her må nytænkes. 
Og det var netop, hvad Anette Poulsen gjorde, da hun, 
som viceskoleleder på Tilst Skole, manglede et redskab til 
at hjælpe udskolingselever, der ikke trives i skolen. 

”Ofte har eleven selv en rigtig god fornemmelse af, hvad 
der ikke fungerer – og tilmed et bud på, hvad der kunne 
forandres for at give mere succes og mening i skolegan-
gen,” fortæller Anette Poulsen ”Men eleven kan have svært 
ved at komme til orde og fortælle om sig selv i skolen.”  
At åbne op for elevens perspektiv blev derfor helt centralt 
i Anette Poulsens proces.

Intuitivt samtaleværktøj 
Med udgangspunkt i blandt andet Børn og Unges 
MUS-materiale tog Karma Kompasset form. 

Konkret er der tale om et whiteboard med magneter og 
tuscher, der fungerer som en såkaldt ”tredje dims” – altså 
noget konkret og taktilt, som man kan kigge og pege på i 
samtalen mellem elev og lærer. 

Eleven placerer den første magnet på kompasset, og herfra 
tager samtalen sit afsæt. I løbet af samtalen kan flere 
magneter sættes på kompasset, og eleven kan afslutnings-
vist formulere en række gode råd til skolen, som skrives på 
whiteboardet.

Med kompasset, nysgerrighed og empati kan læreren få 
indsigt i elevens oplevelser af skolegangen, blive klogere 
på elevens perspektiv og derved mulighed for at korrigere 
og justere egen praksis – for eksempel i en SLF-samtale 
med sit team. Andre løsninger kan også vise sig at være 
relevante - måske kunne erhvervspraktik være en ny vej ind 
i fællesskabet.

Sådan får du fat i Karma Kompasset
Kunne du også tænke dig at bruge Karma Kompasset, kan 
du bestille kompas og vejledende pixi ved at kontakte 
Anette Poulsen, pædagogisk leder på Sølystskolen, 
anepou@aarhus.dk.

Karma Kompasset viser vej 
ind i fællesskabet 

En vej ind i fællesskabet (EVIIF) er et innovations-
projekt, der indgår i Ungehandlingsplanens initiati-
ver målrettet udsatte og sårbare unge. 

EVIIF bidrager til at styrke indsatserne og samarbej-
det om unges overgang til uddannelse og job. 

Projektet er et tværgående samarbejde mellem  
MSB og MBU.

FAKTA EVIIF:
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For tidligere lærer Birgit 
Frederiksen har klokken ringet 
ud for sidste gang. En odysse 
gennem børn og unge først 
som lærer og senere pæda-
gogisk leder på Mårslet skole 
er forbi. Det blev til 40 år og 
en sjat i børn og unges sag 
– men hvem er læreren og 
lederen Birgit, som vi snart 

siger farvel til, og hvad kan vi lære af hendes mange-
årige rejse gennem folkeskolen?  

I gennemsnit er vi på samme arbejdsplads i ca. 7,5 år. I 
den sammenhæng er 40 år, måske overflødigt sagt, lang 
tid. For de fleste for lang tid. Til sammenligning skal vi 
regne i promiller, hvis vi skal måle procentdelen af arbejds-
styrken, som er på en arbejdsplads så længe. Derfor er det 
måske ikke så mærkeligt, at folk ofte spørger Birgit, hvor 
drivkraften kommer fra.  

”Jeg er ofte blevet spurgt, om jeg var bange for nye udfor-
dringer, eller bare magelig. Hver gang jeg har overvejet 
andre udfordringer, har jeg valgt eleverne – og der kommer 
jo nye i en lind strøm hvert år, uanset hvor man er. Hver 
udveksling til Tyskland var med nye elever med nye udfor-
dringer. Klasserne er nye elever med nye forældre. Jeg har 
altid fået plads til at prøve nye muligheder på Mårslet skole, 
som også bare er en god arbejdsplads med gode kolleger,” 
siger hun. 

Skarp dame med mange holdninger 
Der er få mennesker i Mårslet, som ikke ved hvem Birgit 
Frederiksen er. Fra hoveddøren på skolen har hun år efter 
år vinket farvel til den ene generation efter den anden, 
stående tilbage stålsat på at sætte sit aftryk på én mere. En 
ting er at sætte aftryk, en anden er at gøre indtryk – og hvil-
ket indtryk får man af Birgit, når man spørger de menne-
sker, som hun har arbejdet sammen med?  

 ”Hun er en skarp dame med mange meninger, holdninger 
og forskelligartede erfaringer fra folkeskolen – som lærer 
og afdelingsleder på samme skole og i øvrigt som borger i 
samme by, Mårslet,” siger skoleleder Inge Pedersen, 
Mårslet Skole. 

En stor del af tiden på Mårslet skole har Birgit Frederiksen 
beskæftiget sig med børn med særlige behov. Først som 
underviser og senere leder, hvor det blev fast rutine for 
hende at besøge klasserne, så ofte det var muligt.  Under-
vejs har hun taget en kandidat i pædagogisk psykologi og  
skrevet artikler og bøger i samarbejde med kolleger i 
1990-erne med udgangspunkt i den daværende nye lov af 
1993. Udgangspunktet var arbejdet i Mårslet Skoles 10. 
klasse. Skolen var med i et udviklingsarbejde, hvor 
projektarbejde blev afprøvet som en anderledes og mere 
elevcentreret tilgang til læring. En viden Birgit Frederiksen 
siden har brugt som konsulent på Lærerhøjskolen, hvor 
hun har arbejdet med projektarbejdsformen og skoleudvik-
ling, især med selvstyrende lærerteamsarbejde.        

Også skolens 40-årige sprog-/kulturudveksling med et 
gymnasium i Winnenden i Sydtyskland har fyldt en del i 
lærerlivet. At være med til at give eleverne globale kompe-
tencer og sprog har betydet meget både professionelt og 
privat. 

Store forandringer
Fra Birgits start som nyuddannet lærer på Mårslet skole til 
i dag har både folkeskolen og samfundet gennemgået en 
enorm udvikling, og med sin lange erfaring har Birgit 
Frederiksen en indsigt som få andre. Hvad er forskellen på 
dengang og nu – hvad kan vi lære af udviklingen? 

”Strukturen i folkeskolen har forandret sig meget, i takt med 
at kravene til de unge er blevet højere. Tingene var mere 
enkle dengang, og skolegangen var mere stabil med færre 
skift. Det er nok den udvikling, jeg er mest bekymret for  

Birgit takker af efter 
mere end 40 års arbejde 
med børn og unge

... fortsættes på side 5

”Jeg er ofte blevet spurgt, om jeg var bange 
for nye udfordringer, eller bare magelig. 
Hver gang jeg har overvejet andre udfor-
dringer, har jeg valgt eleverne – og der 
kommer jo nye i en lind strøm hvert år 
uanset, hvor man er.”

Birgit Frederiksen

CITAT
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i forhold til fremtidens folkeskole. Jeg så gerne mere 
stabilitet, flere voksne og mindre grupper i nutidens 
skole, for det er det, som erfaringer viser, er bedst for 
både indlæring og trivsel,” siger hun. 

Som cand.pæd.psyk. fortæller hun også, hvordan en 
anden udvikling, præger nutidens folkeskole. 

”I nyere tid har vi fået mere fokus på det mentale 
helbred og trivsel blandt børn og unge. Tidligere fik 
børnene ikke en brøkdel af de diagnoser, de får i dag, 
men jeg tror altid, de har været der. Nu kommer de 
bare oftere til syne, og jeg tror, det bl.a skyldes, at børn 
bliver presset i deres hverdag af høje forventninger og 
krav til sig selv, fra skolen men også i privatlivet i 
familien og på sociale medier. Børnene har fået et 
mere komplekst liv,” siger hun

At give stafetten videre
Kan man koge essensen af sin erfaringer ned til en 
enkelt læresætning og give den behændigt videre som 
en bouillonterning til nyere generationer af lærere, er 
den for Birgit Frederiksen at have et godt samarbejde 
med kolleger og forældrene. 

”Jeg har virkelig lært, hvor vigtigt det er at have et 
konstruktivt samarbejde med forældrene. Man skal ikke 
lade sig skræmme af det store ansvar, man som lærer 
har over for børn og forældre, men hvile i sin faglighed 
og stole på sig selv og de beslutninger, man træffer for 
børnene og samtidig være fleksibel,” siger hun.

Med den anbefaling takker vi Birgit Frederiksen for sin 
flotte indsats i Børn og Unge, men vi siger ikke helt 
farvel endnu. Grundet corona-situationen er der endnu 
ikke blevet afholdt officielt afsked på Mårslet skole, 
men det er planlagt senere på året. 

”Jeg glæder mig til at sige ordentligt farvel”, siger hun 
med et smil i stemmen. 

KORT NYT

Intern rokering er stadig en super-god idé, når du 
som leder og medarbejder vil gøre brug af en flek-
sibel ordning, der både giver kompetenceudvikling, 
gode erfarne kolleger i ledige midlertidige stillinger 
og et stærkt netværk i organisationen. 

Slå midlertidige  
stillinger op og prøv 
Intern rokering

 Som leder  

▶  Kig på dine midlertidige stillinger.  
Se hvor let du aftaler intern rokering (link)   

▶  Og slå dem op til intern rokering:  
Find vejledning på AarhusIntra (link)   

 Som medarbejder  

▶  Se alle interne opslag på stillinger her og spørg  
din nærmeste leder om en aftale (link)   

▶  Se video om en lærer, der prøvede  
Intern Rokering (link) 

Kontakt
Betina Holk Jensen
HR og Organisation
betjen@aarhus.dk

”Jeg har virkelig lært, hvor vigtigt det er 
at have et konstruktivt samarbejde med 
forældrene. Man skal ikke lade sig 
skræmme af det store ansvar, man som 
lærer har over for børn og forældre”

Birgit Frederiksen

CITAT
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Lokalt samarbejde  
gør en kæmpe forskel  
i smittebekæmpelse 

corona  covid-19

Der er gang i lokal bekæmpelse af corona-smitte. To 
lokaldistrikter har skabt et lokalt netværk og fælles 
aktiviteter - med hjælp fra en pulje, som I også kan søge  
i lokaldistriktet.

I Sabro-Korsvejskolens lokaldistrikt er skolen, dagtilbud-
det og fritids- og ungetilbuddet gået sammen med de 
lokale fællesråd og foreninger og fået 25.000 kr. fra 
Aarhus Kommunes pulje til lokale og smittedæmpende 
corona-initiativer.

De har lavet kampagner til forældre om at passe på børne-
nes pædagoger under hashtagget #paspådinpædagog. 
De uddanner ’ung-til ungvejledere’, og unge fra området har 
selv har lavet slogans: ”Smitten stiger, hospitalerne skriger, 
gør nu bare hvad Mette siger”

Og så har børn fra Sabro Dagtilbud tegnet seje tegninger 
med råd og retningslinjer, som de har hængt op i butik-
kerne. 

I Søndervangskolens distrikt er der også fart på 
Klubben Søndervang, Søndervangskolen og Søndervang 
Dagtilbud har inviteret lokale borgere og foreninger til 
sammen at få has på smitten.

De har skabt et stort netværk af lokale borgere, og når ud 
i lokalområdet på mange forskellige sprog. Netværket har 
blandt andet uddelt postkort til alle beboere med invitation 
til at besøge et nyt info-telt ved Søndervangskolen, hvor 
man kan blive klogere på selvisolation, test og vaccine.

Over skolens indgang viser de også videoer om retnings-
linjer – og de har iværksat en fælles kampagne under 
hashtagget #ViKanGodtVibySYD - og det er lige hvad de 
kan.

Puljen til lokale initiativer for at forebygge smitte:  
I kan også søge op til 25.000 kr. fra Puljen til lokale initiativer 
for at forebygge smitte. Den er på 1 mio. kr. Ansøgninger 
behandles løbende på direktørgruppens kriseledelsesmøder. I 
kan kun sende én ansøgning pr. lokaldistrikt, så ansøgninger 
skal koordineres. Der er ingen formelle krav til ansøgningen, 
men midlerne skal bruges til at begrænse smittespredningen 
lokalt. Ansøgninger sendes til Sekretariatet – sekretariatet@
mbu.aarhus.dk att. Birgit Møller. Se også Ledermail fra 3. 
december 2020. Der er indtil videre kommet 20 ansøgninger, 
som alle er blevet godkendt.
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NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk  
leder i Børnehaven 
Enggården
1. februar tiltræder Mette Pasgaard som ny 
pædagogisk leder i Børnehaven Enggården.
 
Mette Pasgaard kommer fra en stilling som socialpæ-
dagog og koordinator på Sølund i Skanderborg, hvor 
hun har været ansat i 10 år. Mette har 20 års pædago-
gisk erfaring blandt andet som vuggestuepædagog. 
Tidligere har hun også en årrække fungeret som 
stedfortræder og været arbejdsmiljørepræsentant. 

Dagtilbudsleder i Gl. Brabrand – Sødalen dagtilbud, 
Merete Nøhr glæder sig over ansættelsen af Mette 
Pasgaard og ser frem til et godt samarbejde: ”Med 
Mette får vi en motiveret og energisk pædagogisk 
leder, der er meget optaget af et konstruktivt og nært 
forældresamarbejde. Vi får samtidig en pædagogisk 
leder, der ser det som en stor fordel at skulle arbejde 
praksisnært som udgangspunkt for et solidt lærings-
fællesskab. Det ser vi som en stor kvalitet i en lille 
institution som Enggården.”

Mette Pasgaard er forventningsfuld og glæder sig til at 
begynde i stillingen som pædagogisk leder: ”Jeg 
glæder mig til at vende tilbage til daginstitutionsområ-
det i Aarhus. Jeg står over for nye og spændende 
udfordringer, som jeg ser meget frem til. Positive og 
anerkendende tilgange er det fundament, jeg møder 
børn, medarbejdere og forældre med. Jeg glæder mig 
til i fællesskab at videreudvikle de bedste betingelser 
for børnenes trivsel, udvikling og læring.”

Tre nye pædagogiske 
ledere i midtbyens 
dagtilbud 

På trods af et turbulent Corona-år har Midtbyens 
Dagtilbud være så heldige at kunne byde velkom-
men til tre nye pædagogiske ledere i henholdsvis 
september og oktober 2020.

 
Camilla Wisler er ansat 
som pædagogisk leder i 
Børnehuset Vores Sted

Camilla har siden 2007 
været pædagogisk leder i 
Mårslet Dagtilbud. 

 

Jane Wulff Schneider er 
ansat som  
pædagogisk leder  
i Nørrestenbro 

Jane har været tilsynskonsu-
lent i socialtilsynet og har 
desuden en bred pædago-
gisk erfaring inden for 
forskellige målgrupper. 

Dragana Jovetic er ansat 
som pædagogisk leder i 
Vokseværket 

Dragana kommer fra en 
stilling som udviklingskon-
sulent, hvor hun blandt 
andet. har udviklet 
psykosociale indsatser til 
familier. 
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Rekordmange aarhusianske forældre har netop sagt 
ja tak til, at deres børn i de kommende to år skal have 
serveret fælles og sund frokost hver dag. I alt har et 
flertal af forældre i 90 procent af de 313 dagtilbuds-
afdelinger valgt den fælles frokost til, markant flere 
end de 64 procent ved det første kostvalg i 2013.

”Jeg er virkelig glad for, at så mange forældre har sagt ja 
til sund og grøn mad til deres børn. Et fælles måltid rum-
mer ikke bare god næring til maven, men også energi til 
hjernen og hjertet, motorikken og sproget. Det er et dagligt 
højdepunkt og en god mulighed for at være sammen og 
lære af hinanden,” siger Thomas Medom.

Kostvalget har betydning for cirka 18.000 børn i aarhu-
sianske dagtilbud. Forældre i kommunale tilbud har stemt 
digitalt, hvilket 78 procent af forældrene har gjort, mens 
kostvalget i selvejende dagtilbud ligger hos bestyrelserne. 
Ændringer i kostvalgene træder i kraft 1. juli 2021

Rekordmange  
forældre vælger  
kostordning i børne-
haver og vuggestuer 

▶ Læs mere om valget af kostordning (link)   

NYT OM NAVNE KORT NYT

Ny chef for  
Pladsanvisning og 
Elevadministration
Ann Olivia Keblovszki, er pr. 1. marts ansat som ny 
kontorchef for Pladsanvisning og Elevadministration i 
Børn og Unge. 
 
Ann Olivia Keblovszki er 42 år og kommer fra en stilling som 
konsulent i Planlægning. Her har hun siden 2016 samarbejdet 
med Pladsanvisning og Elevadministration, samt med 
dagtilbud og skoler. I Planlægningsafdelingen har Anns 
vigtigste opgave været at sikre, at der var overensstemmelse 
mellem fysisk kapacitet og behov for dagtilbudspladser, så 
pasningsgarantien kunne sikres. Det betyder, at Ann er vant til 
at agere proaktivt i forhold til den demografiske udvikling og de 
politiske mål, og at hun har indgående kendskab til anvisnings-
reglerne og lovgivning på området. Ann Olivia Keblovszki er 
uddannet lærer, har modul i HR-arbejde fra Umeå Universitet 
og er i gang med en diplomuddannelse i ledelse ved VIA 
University College.  Hun har endvidere 9 års erfaring som lærer 
fra Langagerskolen i Viby J og Elise Smith Skole i Aarhus. 

Som kontorchef for Pladsanvisning og Elevadministration vil 
Ann Olivia Keblovszki fastholde og udvikle det brede 
samarbejde på tværs af Børn og Unge med et mål om at være 
stærkt bindeled mellem forældre, skoler og dagtilbud samt 
forvaltning og det politiske niveau: 

”Jeg glæder mig til at bidrage til det gode samarbejde og den 
positive udvikling, som afdelingen er i. Det vil jeg gøre med en 
nærværende og tydelig ledelse og i et tillidsfuldt samarbejde 
ikke bare i afdelingen, men på tværs af hele organisationen.  
Vi skal fortsat levere høj kvalitet i vores opgaveløsning og have 
blik for, hvor vi kan spille hinanden endnu bedre,” siger hun.

Forvaltningschef for Økonomi og Administration Hardy 
Pedersen byder Ann Olivia Keblovszki velkommen:
”Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Ann i den nye 
rolle. Ann er meget respekteret for sit arbejde, overblik og 
energi. Selvom Ann ikke har formel ledererfaring, så har hun en 
naturlig autoritet og påtager sig ofte at organisere og stå i 
spidsen for opgaver.” 
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KORT NYT

Nu er der ikke lang tid til at byggeriet på den nye skole 
og fritidscenter i Gellerup går i udbud til totalentreprise. 
Det betyder, at Aarhus Kommune tager et kæmpeskridt 
hen mod at få skabt en ny og attraktiv skole i det vestlige 
Aarhus. Imens er der gang i byggeriet af nye kvarterer i 
området. Men hvordan er det at være ny familie i Gellerup? 
 
Ny familie i Gellerup

Forleden var projektet forbi til en snak med et par nye 
tilflyttere i Gellerup: Mette, Nicolai og deres lille datter 
Ellinor. De bor i Zebra House, en spytklat fra hvor Børn 
og Unge bygger den nye skole og fritidscenter. Ellinor går 
i vuggestue i et af de lokale dagtilbud. Hun kunne jo blive 
en af de nye skønne elever, når skolen og fritidscentret 
åbner i 2025 🏫 De to fortalte om det at være ny i Gelle-
rup – det kommer der en kort video ud af, som I snart kan 
finde på skolens og fritidscentrets instagram, NySkoleFri-
tidGellerup, og på projekt-hjemmesiden 🎞 Følg med, og 
hjælp os gerne med et like:

Blik på fremtidens 
skole og fritidscenter 
i Gellerup 

▶ Instagram: NySkoleFritidGellerup 

▶ Hjemmeside: aarhus.dk/nyskolefritidgellerup

KORT NYT

Alle dagtilbud i Aarhus har igennem to år arbejdet 
med at udvikle en pædagogisk læreplan for det 
enkelte dagtilbud. 

Arbejdet nærmer sig en milepæl med offentliggørelsen 
af den skriftlige del af den pædagogiske læreplan 1. 
marts samt evalueringer af den lokale proces. I næste 
nummer af BU Nyt kan du læse om nogle af erfaringer-
ne med arbejdet i Trøjborg Dagtilbud. Her har dagtil-
budsleder Tina Nikkel Hansen interviewet faglige fyrtårne 
og medarbejdere fra alle afdelinger ud fra et Proceseva-
lueringsværktøj, som Pædagogik og Forebyggelse har 
udviklet til dagtilbuddene i Børn og Unge. 

Hun har bla. fundet god evidens for, at arbejdet med 
den pædagogiske læreplan har skabt et fælles fagligt 
fokus samt hentet inspiration til den kommende pæda-
gogiske udvikling i dagtilbuddet. 

 
Kontakt
Konsulent Louise Heltborg Budde, Pædagogik og Forebyg-
gelse, lohebu@aarhus.dk

Dagtilbudsleder Tina Nikkel Hansen, Trøjborg Dagtilbud, 
tnh@aarhus.dk

Milepæl nærmer sig  
i arbejdet med den 
pædagogiske læreplan

9 BU NYT   |   NR. 02   |   JANUAR 2021

https://www.instagram.com/nyskolefritidgellerup/
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ny-skole-og-fritidscenter-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/


KORT NYT

Snart får du som pædagog, lærer og klubmedarbej-
der i Børn og Unge tilbud om at blive kviktestet for 
COVID-19. 
 
SOS International rykker ud lokalt, men desværre kan de 
ikke nå ud til alle arbejdssteder. Derfor bliver den priorite-
rede rækkefølge:

• Tilbud med børn, som er fysisk udsatte

• Øvrige specialtilbud

•  Tandplejen, Sundhedsplejen og sundhedsfaglige med-
arbejdere med tæt borgerkontakt

•  Gadeplansmedarbejdere

•  Skoler, dag- og fritidstilbud i områder med høje smittetal

•  Øvrige skoler, dag- og fritidstilbud 

Kviktesten er frivillig, men vi håber og opfordrer til at flest 
mulige tager imod tilbuddet, så vi kan stoppe smitte- 
kæderne.

I løbet af den næste uge vil lederne bliver kontaktet for at 
sted og tidspunkt kan aftales nærmere.

Tilbud om kviktest  
af medarbejdere  
i Børn og Unge

KORT NYT

Frivillige sidder klar til at tale med ensomme børn, 
unge og deres familier. Flere af dem har stadig ledig 
kapacitet til trods for flere end nogensinde før ringer 
ind. Få et overblik over tilbud i Aarhus.  
 
Brug for en at tale med? Coronakrisen og gentagne ned-
lukninger har sat ekstra stort pres på familierne, særligt 
de sårbare. Derfor oplever mange børn og unge et øget 
konfliktniveau derhjemme og føler sig samtidig langt 
mere isolerede, når naturlige holdepunkter som skole, 
venner og fritidsaktiviteter er væk.

Mange frivillige organisationer tilbyder en snak

Når børn og unge rækker ud efter hjælp skal de helst ikke 
opleve at ventetiden er for lang. Blandt andet Børnetele-
fonen, som Børns Vilkår står bag, har oplevet en massiv 
stigning i henvendelserne i 2020, mens andre organisa-
tioner som Headspace Aarhus og Husrum har oplevet 
nedgang. Derfor er det vigtigt, at børn og unge ved, at der 
findes en lang række frivillige organisationer, der tilbyder 
en snak, når de har brug for det. Der sidder nogen klar 
til at lytte og tale om det, de har brug for, selvom meget i 
samfundet er lukket ned lige nu. 

Overblik over bydækkende samtaletilbud

Udover de nationale tilbud findes der et stort antal frivillige 
organisationer i Aarhus, der også tilbyder både chat, sms, 
telefonsamtaler og videorådgivning. Gratis og anonymt. 

Kender du nogen  
som mangler én at 
tale med?

▶   Liste med overblik over de frivillige foreningers 
samtaletilbud findes her (link)
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Til marts siger medarbejderne farvel til BørneIntra og 
goddag til Aula sammen med forældrene. De er to skridt 
foran de andre dagtilbud, fordi erfaringerne skal være med 
til at skabe en god overgang for de øvrige dagtilbud, hvor 
Aula erstatter BørneIntra midt i maj.  

Når Vestergaard Dagtilbud i Viby har sagt ja til at teste 
Aula, som det første dagtilbud i Aarhus kommune, så 
tager de syv afdelinger en for holdet. Heldigvis ser de også 
fordele i at være det første dagtilbud i Aarhus Kommune, 
der tager Aula i brug. 

”Jeg har glædet mig til at komme i gang – både fordi 
projektet følger os tæt og hjælper os godt i gang, og fordi 
de erfaringer, vi gør os, kan gavne de andre dagtilbud. Det 
kan selvfølgelig ikke gøres uden bump på vejen, når vi er 
det første dagtilbud, der kommer på Aula i Børn og Unge, 
men det skal vi nok klare”, siger dagtilbudsleder Jan Fisker 
fra Vestergård dagtilbud.  

Superbrugerne fra dagtilbuddet i Viby er godt i gang med 
at få undervisning i Aula, mens dagtilbuddet også stod 
først for tur, da oprydningsvejledninger til BørneIntra, 
håndbog til anvendelsesstrategi og oprettelse af stuer 

skulle stå deres første prøve i praksis. Det giver projektet 
mulighed for at rette til, inden det bliver rullet ud til resten 
af dagtilbuddene. 

Afprøvningen af Aula i et dagtilbud har været efterspurgt af 
dagtilbudslederne i Børn og Unge, så projektet får viden 
fra et dagtilbud i Aarhus på tæt hold, så de kan komme 
bedst muligt fra start med Aula. Der bliver også trukket på 
erfaringer fra dagtilbuddene i de fem kommuner, der på 
nationalt plan har været piloter for Aula til dagtilbud. 

De nye dagtilbudshjemmesider for de kommunale dagtil-
bud står næsten klar til brug. Nu er dagtilbuddene godt i 
gang med at rydde op i BørneIntra, inden de tager hul på 
snakken om, hvordan de kan styrke kommunikationen 
med forældrene. Herefter venter undervisning af superbru-
gere og medarbejdere til foråret inden det sidste skridt 
midt i maj. Her tager de Aula i brug sammen med foræl-
drene, som Vestergaard Dagtilbud nu gør på forskud. 

Vestergård Dagtilbud  
går forrest med Aula

▶ Læs mere om Aula her (link)   

På vej mod Aula

Nye hjemmesider

Oprydning i BørneIntra

Anvendelse og kommunikation

Introduktion til login

Udlevering af Chromebooks

Undervisning superbrugere

Undervisning medarbejdere 

Forældre får adgang til Aula

Vestergård Dagtilbud

Jan                           feb                            mar                           apr                           maj

Forberedelse inden de tager Aula i brug 9. marts
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