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▶ LÆRINGSFÆLLESSKAB

Dagtilbudsnetværket udvikler og lærer 
sammen

▶ ET FAIR RULL

Forandring med mening 

▶ NY PRAKSIS

Hurtigere vej til specialtilbud
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Dagtilbudsledere styrker 
læringsfællesskab

Børn og Unges Dagtilbudsnetværk arbejder på at styrke 
læringsfællesskabet endnu mere blandt kommunens dag-
tilbudsledere. Men hvordan bliver et bydækkende netværk 
til et stærkt læringsfællesskab? Og hvornår gør det en 
forskel?   

For godt to år siden fik Aarhus Kommunes 39 dagtilbuds-
ledere deres eget faglige forum: Dagtilbudsnetværket. Det 
blev starten på en fælles øvebane og udviklingen af et 
stærkere læringsfællesskab. Her kan du læse om nogle af 
netværkets erfaringer: 

I 2019 fik dagtilbuddene en stor fælles opgave med at 
udvikle en ny pædagogisk læreplan. I 2020 valgte Dagtil-
budsnetværket at sætte lokale fortællinger fra lederne og 
fælles refleksioner om processen på dagsordenen. Målet 
var at inspirere på tværs og lette opgaven for lederne. 

Initiativet fik god respons fra medlemmerne, blandt andet 
fra dagtilbudsleder Camilla Moldt fra Risskov Dagtilbud:   

”Jeg fik fx meget ud af at høre en lederkollega fortælle om 
sit arbejde med den pædagogiske læreplan, hvor noget 
var gået godt, mens hun andre steder havde svært ved at 
få processen til at give mening og måtte ændre i den. Vi 
lærer jo ikke af glansbilleder, men også af vores fejl. Det 
udvikler os at blive udfordret i vores komfortzone,” fortæl-
ler Camilla Moldt.  

Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen blev ny leder 
af Dagtilbudsnetværket i oktober 2020. Og hun blev glad 
for, hvad hun så:  

”Som leder anstrenger jeg mig for at skabe et overblik og 
viden om fælles ståsteder i processer, politisk beslutnings-
tagning og strategiske mål hos alle i netværket. Derfor blev 
jeg glad for at opleve, hvordan dagtilbudslederne rykkede 
sammen, støttede hinanden og øvede sig sammen for at 
nå i hus med opgaverne. Det skal de fortsat gøre. De har 
brug for at dele, bygge kapaciteten op sammen og drøfte 
kommende processer.”   

På baggrund af erfaringerne fra den pædagogiske læreplan 
har Lisbeth Schmidt Andersen og netværkets planlæg-
ningsgruppe derfor besluttet at sætte oplæg og status fra 
lokale processer med den nye Dagtilbudsaftale på dagsor-
denen ved alle møder frem til sommer. Det samme vil ske 
i forhold til Aula og Chromebooks.  

FAKTA

1. februar 2019 trådte en ny organisering i Børn og Unge i kraft med 
bl.a. fem faglige netværk, hvoraf Dagtilbudsnetværket var det ene. 
Næsten samtidigt, i oktober 2018, startede kulturudviklingsproces-
sen Stærkere Læringsfællesskaber i Børn og Unge. 

Det betød starten på en praksis, hvor såvel medarbejdere som 
ledere samarbejder i teams, der løbende evaluerer og justerer egen 
praksis med afsæt i professionel viden og lokale data.  

 ► DETTE ER FØRSTE DEL. LÆS HELE ARTIKLEN(link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/76453
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Ny undersøgelse af hjemsendte 
elevers sociale og faglige trivsel

De unges sociale trivsel har fået endnu et tryk under den 
seneste nedlukning. Det viser nye tal fra hjemsendte elever i 
5.-9. klasse i Aarhus.  

Undersøgelsen er en gentagelse af en spørgeskemaun-
dersøgelse, som en forskergruppe fra Aarhus Universitet 
gennemførte blandt elever og forældre under nedlukningen 
i 2020. Til forskel fra sidste år, er det denne gang kun elever 
fra Aarhus, der deltager.  

Forskergruppen fremhæver særligt fem tendenser: 

• Eleverne føler sig mere ensomme i 2021 end i 2020 
• Familierne er stået mere af mht. skolehjælp og planlæg-

ning derhjemme 
• Forældrenes bekymring for børnene er vokset 
• Lærerne er blevet bedre til at sikre, at der gennemføres 

undervisning 
• Undervisningen er blevet mere varieret (både lærerstyret 

og elevstyret) 

”Det nærmer sig en hyldest til lærerne og skolerne over, 
hvor godt de har løst opgaven under ekstremt vanskelige 
vilkår det seneste år. Der er fantastisk flot styr på form, 
indhold og forløb i den virtuelle undervisning. Der er grund 
til faglig stolthed over resultaterne, men først og fremmest 
grund til at glæde sig over en god indsats på elevernes 
og forældrenes vegne,” siger rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom.   

corona  covid-19

 ► LÆS MERE(link)

 ► LÆS UNDERSØGELSEN(link)

https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2021/marts/ny-undersoegelse-hjemsendte-elever-oplever-stigende-mistrivsel-og-ensomhed/
https://www.aarhus.dk/media/60364/coronarapport-skoler-20-21.pdf


Velkommen tilbage i skole 5. - 8. klasse

Tirsdag efter påske bød for en lang række aarhusianske 
elever i 5.-8. klasse på et længe ventet gensyn med klasse-
kammerater og lærere. 

Efter fire måneders fjernundervisning er de ældste elever 
tilbage halvdelen af skoletiden, mens der forsat vil være 
virtuel undervisning resten af tiden. 

 ► Skoleleder Lotte Søndergaard på Rundhøjskolen stod klar for 

at byde de lidt større elever velkommen tilbage(link)

Millioner skal styrke trivsel og læring 
hos børn og unge efter corona

Efter mere end et år med corona-hjemsendelser, virtuel 
undervisning, lukkede fritidstilbud og snævre grænser for 
social kontakt med kammeraterne, er der brug for en hånds-
rækning til børn og unges læring og trivsel i Aarhus. Mens 
nogle børn og unge oplever gavn af coronatiden, har andre 
haft svært ved at følge undervisningen eller mistrives so-
cialt, ligesom sårbare og udsatte ser ud til at have lidt mest.

Byrådet i Aarhus vedtog inden påske derfor at øremærke 
10 millioner kroner til en lang række initiativer, som i løbet 
af skoleåret 2021-22 skal modvirke læringstab og mistrivsel 
blandt alle børn og unge. Pengene skal gå til initiativer i 
skoler, SFO og på fritids- og ungdomsskoleområdet, blandt 
andet nedsættelse af kontingent i fritidsklubber. Byrådet 
har desuden afsat yderligere 6 millioner kroner til centrale 
initiativer, der er målrettet mere bevægelse og hjælp til       

ikke-uddannelsesparate, ligesom en række kultur- fritids- 
børne- og idrætsforeninger får hjælp til at gøre en ekstraor-
dinær indsats for børnene og de unge.

corona  covid-19
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FAKTA

De 10 mio. kr. i skoleåret 2021-2022 fordeler sig således:
• 7,1 mio. kr. til skolerne til ekstra lærings- og trivselsindsatser i under- 

visningen, fx lejrskoler, trivselsdage, tovoksenordninger, holddeling. Mid-
lerne vil blive fordelt efter antal elever i normalklasser fra 0.-10. klasse.

• 1,4 mio. kr. til SFO til blandt andet brobygning mellem SFO og foreninger. 

• 0,5 mio. kr. til UngiAarhus til rekruttering af nye medlemmer til klubberne.

• 1,0 mio. kr. til nedsættelse af kontingent i fritidsklub for børn i 4.-6. klasse 
i august med ca. 30 pct. til 550 kr.

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/posts/743783869636544?__cft__[0]=AZVHzFXqEqmb0R-d3wE4xwM2lJLrPH0-wnecgf9quXcZzxj3IWfDoanzyCj6R_Hb29DajAGcJb2TSsw5HYGBgB5ECMlOJwPQQWLbjQpzjDJcyOD5s3ePTNzZNzbZljLGpVK8U8ouCwui85qw-t5sIDu0xlnVtp_rlT_jXuvbNWqsc0f6rBrtCbjn6oqqRv0mRUs&__tn__=%2CO%2CP-R
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Fair proces i et RULL-forløb 

I Skåde-Kragelund-Mårslet Fritidscenter er der gang i 
RULL-processerne. En ny klub er ved at se dagens lys på 
Kragelundskolen, og det har fra begyndelsen været højt priori-
teret af klubbens ledelse, at alle i personalet får oplevelsen af 
en fair proces, og at forandringen giver mening. 

Langsomt dukker den nye Højbjerg Fritids- og Ungdomsklub 
frem af byggematerialerne. Der lugter lidt af maling gennem 
mundbindet, og lugten blander sig med lyden af håndværke-
re, der har arbejdet for at få klubben gjort færdig.  

Mens håndværkerne har været i gang, har klubbens ledelse 
skabt tydelige rammer og inddraget personalet som medska-
bere i RULL-processen.  

”Vi har fra begyndelsen sat en tydelig ramme for sammenflyt-
ningen, hvor personalet har været involveret i procesplanen. 
Vi har haft afsat tid til at tale om vores kultur, vores ‘code 
of conduct’, hvilke værdier vi ønsker og hele tiden med ud-
gangspunkt i kerneopgaven. Vi har fundet vores fundament, 
og nu skal vi sammen bygge videre på det,” forklarer Mette 
Lindhardt, der lige nu er afdelingsleder i Lyseng Fritidsklub, 
KlubK og Klub4 – dét, der bliver til Højbjerg Fritids- og Ung-
domsklub.  

Vi begår fejl og kommer videre 
En stor del af arbejdet med at skabe en ny fælles klub har væ-
ret at inddrage personalet gennem Fair Proces, hvor coronaen 
har gjort, at der har været mere tid til processen, selv om det 
nogle gange er gået lidt galt.  

”Vi har erkendt, at der skete fejl undervejs. For eksempel da 
vi gik i gang med at indrette lokalerne. Personalet arbejdede 
med KVAS-modellen og tog hensyn til vores forskellige 
børn og unges behov i klubben. Men det var ikke muligt 
for personalet at se bygningerne og rummene på grund af 
nedlukningen, så de arbejdede lidt i blinde, og mange af de 
forestillinger, de gjorde sig ud fra plantegningerne, kunne 
desværre ikke lade sig gøre i virkeligheden,” forklarer Mette 
Lindhardt Hansen og fortsætter:  

”Så indretningsdelen skulle udelukkende have taget udgangs-
punkt i, hvad der er vigtigt for børn og unges udvikling, læring 
og trivsel. Ikke den konkrete fysiske indretning og ønsker til 
møblering.” 

Udfordringerne satte dog ikke processen i stå, men skabte 
en åbenhed, hvor det blev muligt at tale om det svære. Og 
det har Mette Lindhardt Hansen og Fritidscenterleder Kirsten 
Sønderby gjort ved at tale individuelt med alt personale. 
Samtalerne tog udgangspunkt i Karl Weicks ‘Sensemaking’, 

for at få en fornemmelse af, hvordan den enkelte havde det 
og så sig selv i processen, og om det, de havde gang i, var 
meningsgivende. 

”Samtalerne har givet os en virkelig god fornemmelse af, hvor 
personalet var. Vi kan samle op på det, der fylder for den enkel-
te, og som kan komme til at fylde, hvis vi ikke handler på det. 
Det har gjort, at personalet har haft stor indflydelse på det, de 
ønsker at påvirke. Det har været en fair proces, der har givet os 
en god energi, og personalet har givet udtryk for, at de føler, at 
de er blevet inddraget,” fortæller Mette Lindhardt Hansen. 

Større samarbejde med skolen 
Klubben ligger på Kragelundskolen, og den er bundet sam-
men med skolen via en skolegang og med en stor formidler-
trappe, der giver mulighed for nye og anderledes samarbejder. 
Blandt andet har skolen mulighed for at bruge klubbens 
stillekupé og fællesrum uden for åbningstiden, og det bliver 
muligt for lærerne at møde pædagogerne i klubbens køkken, 
hvor de kan komme forbi til en kop kaffe og en snak.  

”Vi glæder os til nemmere at kunne samarbejde i det daglige 
mellem skole og klub. Vi kan sammen skabe en rød tråd i vo-
res børn og unges liv. Vi kender hinanden fra netværksmøder 
og fra de sidste fire år, hvor vores 4. klasser har haft klub på 
skolen. Vi føler os meget velkomne og har gennem coronape-
rioden allerede fået etableret mange gode kontakter, da vi har 
varetaget opgaver ind i skoletiden. Vi har allerede en masse 
ideer til tværfagligt samarbejde, og glæder os til en hverdag, 
hvor vi kan opleve fordelene ved at bo sammen,” fortæller 
Mette Lindhardt Hansen. 

Nu glæder de sig i klubben til at skabe en fælles kultur både 
i klubben og sammen med skolen. Det handler om, at der 
skal være et KLUB-DNA i det hele, hvor der er fælles kultur og 
inddragelse, der er inspireret af det samarbejde, der har været 
under hele processen. 
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Lystrups nye ungdomsklub er 
udsmykket med stort engagement

UngiAarhus er i disse år i gang med en stor proces, kaldet 
RULL, hvor fritids- og ungdomsklubber flyttes ind på sko-
lernes matrikler. Lige nu ruller ungdomsklubben i Lystrup 
ind i lokaler på Lystrup Skole, hvor alle 150 elever i 6. og 7. 
klasse har fremstillet alverdens pynt, kunst og brugskunst 
til den nye klub – for eksempel store og små lamper, urte-
potter, plakater med sko-kunst, skateboards, skilte, og så 
videre. 

Og selvom arbejdet foregik hjemme på elevernes egne 
værelser, med forbindelse til hinanden via skærmen, så var 
corona-restriktionerne ikke nogen hindring for processen. 
Tværtimod: 

”Jeg har i efterhånden tre et halvt år arbejdet med un-
geinddragelse i forbindelse med klubflytninger, og jeg 
tror aldrig før, jeg har oplevet så stort et engagement fra 
de unge”, siger projektmedarbejder i UngiAarhus Nord, 
Kathrine Iversen. 

Hver klasse havde en skoledag hver til at lave deres kreati-
oner. Eller det vil sige; nogle var så begejstrede for det, at 
de fik udleveret ekstra materiale, så de kunne fortsætte ar-
bejdet i den efterfølgende weekend. De unge mødte op på 
forskudte tidspunkter udenfor skolen om morgenen, hvor 
de fik udleveret de materialer, de skulle bruge. Så hjem på 
værelset, som flere også har indrettet til små krea-værkste-
der med musik og diskolys. 

Klokken 9 blændede Kathrine Iversen og et par klubmed-
arbejder op for skærmen, og efter en hurtig fysisk opvarm-
ning fik eleverne instrukser og inspiration til den kreative 
udfoldelse, hvorefter det blev deres tur til at gå ombord i 
de udleverede materialer. 

”Vi så, hvor hurtigt de unge blev fuldstændig koncen-
trerede og fordybet i deres projekter. Det har været en 
fornøjelse at se, at det lykkedes at engagere alle i at gøre 
deres kommende klub klar til brug”, lyder det fra Kathrine 
Iversen, der ligeledes roser det gode samarbejde med 
skolen og elevernes lærere. 

Den nye ungdomsklub i Lystrup åbner 15. april. Det er før-
ste gang, at Lystrup Skole huser en UngiAarhus-klub. 
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Elever får hurtigere vej til 
specialtilbud i Aarhus

Børn med brug for at komme i specialklasse eller specialskole 
kan se frem til et hurtigere skoleskift end i dag. Tidligere har 
elever kunnet vente op til otte måneder på et tilbud, men efter 
20 år med samme praksis, ønsker Thomas Medom, rådmand 
for Børn og Unge, at sikre et løbende optag af eleverne hele 
året.

”Presset på en hel familie, der går og venter på en special-
plads, kan være helt enormt stort. Vi skylder familierne at 
kunne hjælpe hurtigere og mere rettidigt. Derfor er jeg rigtig 
godt tilfreds med, at vi nu giver mulighed for et skoleskift så 
hurtigt, som overhovedet muligt”, siger Thomas Medom, der 
netop har præsenteret en ny, midlertidig visitationsprocedure 
for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Kommune.

Den midlertidige ordning udvider antallet af specialklasser, 
gør flere skoler til værtsskoler for specialklasser og skaber 
mulighed for at reservere plads i udvalgte specialklasser, så 
der er plads til at optage en ny elev i løbet af året. Den midler-
tidige ordning vil være gældende fra det kommende skoleår 
2021-22. 

”Opgaven er stor, da vi både skal oprette flere pladser her og 
nu, og samtidig oplever stigende behov for specialundervis-
ning og specialtilbud hos flere børn. Samtidig ligger der også 
en pædagogisk opgave, når der kommer en elev mere i nogle 
klasser, selv om der følger penge med. Derfor lægger jeg 
også op til, at vi foretager en gennemgribende analyse af hele 
specialundervisningsområdet i Aarhus, så vi i den forbindelse 
også kan vi beslutte en varig løsning på det løbende optag af 
elever hen over året. På vegne af børn og forældre er jeg glad 
for, at vi har fundet en løsning, som kan imødekomme kravet 
om hurtige pladser her og nu,” siger Thomas Medom.

I dag får mange børn den nødvendige og tilstrækkelige spe-
cialundervisning i dagligdagen på deres lokale skole. Den nye 
procedure ændrer ikke ved denne indsats, eller ved ambitio-
nerne om at sikre og udvikle specialpædagogiske indsatser så 
tæt på børnenes almindelige skolehverdag som muligt.  
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Mellemformer: 
Ti Aarhusskoler tripper for at 
komme i gang  

Efter sommerferien starter de første ti skoler deres 
egne aktionslæringsforløb. Her skal de prøve 
kræfter med nye mellemformer eller arbejde videre 
med dem, der allerede er begyndt at spire lokalt. 
Undervejs får de hjælp og støtte af PPR.   

I første fase deltager disse skoler: 

• Elsted Skole  
• Lystrup Skole  
• Vorrevangskolen  
• Katrinebjergskolen  
• Læssøesgades skole  
• Søndervangskolen  
• Kragelundskolen  
• Malling Skole  
• Holme skole  
• Åby skole  

Over de næste tre skoleår skal alle skoler i Aarhus 
arbejde med mellemformer. Det skal gøre os kloge-
re på, hvordan vi sammen skaber stærke og mang-
foldige børnefællesskaber, så flest mulige børn kan 
udvikle sig, trives og gå i den lokale folkeskole.  

 ► VIL DU VIDE MERE(link)

Ny kvalitetsrapport for 0-6 
årsområdet på vej  

For første gang i Børn og Unges historie barsler vi 
med en særskilt kvalitetsrapport for børn i alderen 
0-6 år. Se første udkast her. 

Kvalitetsrapporten følger op på de mindste børns 
læring, trivsel, udvikling og dannelse i de aarhusian-
ske tilbud.  

Rapporten skal give Aarhus Byråd et stærkere 
afsæt for en politisk drøftelse af, hvordan vi fortsat 
kan skabe de bedste rammer for børnene ude på 
stuerne. 

Kvalitetsrapporten stiller skarpt på to temaer, som 
rådmand Thomas Medom har peget på efter ind-
dragelse af Børn og Unges ledere. Det ene tema er 
kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, og det 
andet er børn i sårbare og udsatte positioner. 

Dagtilbudsbestyrelserne har netop modtaget et 
udkast af rapporten og kan, frem til den. 14. april, 
komme med en udtalelse. 

KORT NYT KORT NYT

 ► SE UDKAST TIL KVALITETSRAPPORTEN(link)

https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/mellemformer/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/65977
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Aarhus-lærer vinder 
prestigefuld pris for sin 
undervisning 

Sara Petrat-Melin fra Mårslet Skole modtager Novo 
Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 
2021. Med prisen følger 250.000 kroner. 

Sara Petrat-Melin vinder prisen for sit selvopfundne 
læringsunivers ”Skraldeøen”, hvor den fiktive pro-
fessor Frost sender mails til børnene om hjælp til at 
bygge og programmere robotter, der redder dyr på 
øen. 

Af de 250.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden 
skal 200.000 gå til skolen og dens udvikling af 
den naturfaglige undervisning. Resten af pengene 
er en personlig hæderspris til læreren selv. Sara 
Petrat-Melin vil gerne bruge en del af beløbet til at 
købe nogle timer fri fra de almindelige skolefag, så 
hun kan bruge mere tid på at arbejde med emnet 
”digital leg”. Derudover drømmer hun om at lære 
eleverne at programmere deres egne programmer 
og spil til de Chromebooks, de alle sammen bruger i 
undervisningen. 

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærer-
pris er målrettet engagerede og dygtige lærere i 
faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at 
anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for 
naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling 
og mellemtrin. Det er skoleleder på Mårslet Skole, 
Inge Pedersen, der har indstillet Sara Petrat-Melin 
til Natur- og Teknologiprisen. 

 ► LÆS MERE(link)

Tilst Skole og UngiAarhus i 
fælles proces om visioner for 
fremtidens Tilst

Tilst Skole og UngiAarhus VEST er del af et stort 
og spændende fælles løft af byliv og byrum med 
grønne områder, sport, fritid og opgradering af byg-
ninger i hele bydelen. Det fælles løft er prioriteret i 
Aarhus Byråd for at skabe bedre sammenhæng og 
tryghed. 

Visionsarbejdet handler om at udvikle skole og fri-
tids- og ungetilbud til, i endnu højere grad, at være 
generator og samle aktive og foreninger om gode 
fællesskaber inde for Tilst Skoles og UngiAarhus’ 
rammer. Det gør de sammen med mange gode 
lokale kræfter, forældre og unge. 

Hele processen blev sat i gang ugen op til påske 
med et virtuelt fælles kickoff for samarbejdet om 
visionen, med oplæg af skoleleder Lone Jørgensen, 
FU-leder Rasmus Brandt Lauridsen og oplæg om 
skole, dannelse og demokrati af NERD 
architicts og Grandville.

KORT NYT KORT NYT

https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2021/marts/aarhus-laerer-vinder-prestigefuld-pris-for-sin-undervisning/#:~:text=Sara%20Petrat%2DMelin%20fra%20M%C3%A5rslet,Med%20prisen%20f%C3%B8lger%20250.000%20kroner.
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Ungeprofilen er landet 
i Aarhus 

Aarhus Kommune kan for første gang tegne et 
omfattende billede af sundheden og trivslen blandt 
byens unge. 2357 unge aarhusianere har netop 
svaret på en række spørgsmål om blandt andet 
søvnvaner, rygning og ensomhed – resultatet er en 
såkaldt Ungeprofil. 

Ungeprofilen viser mange positive tendenser hos 
byens unge, når det gælder deres oplevelse af egen 
sundhed og trivsel – bl.a. er antallet af rygere på vej 
ned. Profilen viser dog også problematikker, som 
fylder hos de unge – bl.a. ensomhed og alkoholkul-
tur er områder med plads til forbedring. 

Dialogen mellem kommunen og ungdomsuddan-
nelserne, og ungdomsuddannelserne imellem, 
prioriteres højt, da de unge bruger en stor den af 
deres tid på uddannelsesstedet. 

Derfor var alle byens ungdomsuddannelser inviteret 
til dialogmøde den 26. marts, hvor resultaterne af 
Ungeprofilen blev præsenteret og skabte afsæt for 
en videre udvikling af trivsels- og sundhedsfrem-
mende initiativer på ungeområdet. 

 ► LÆS MERE(link)

Du kan stadig nå at tilmelde 
dig det virtuelle fællesse-
minar om TR-rollen under 
Corona

170 tillidsrepræsentanter og deres ledere har alle-
rede tilmeldt sig seminaret fredag den 23. april kl. 
8.30-11.00.

Med fællesseminaret tager du, sammen med din 
leder og TR-kollegaer fra hele Aarhus Kommune, 
hul på et udviklingsforløb målrettet TR. Forløbet 
giver dig mulighed for at blive klogere på, reflektere 
samt vidensdele om din rolle som TR under Corona. 
Forløbet har fokus på samarbejde, vidensdeling, 
handlemuligheder og udfordringer under Corona.

Udover fællesseminaret består forløbet af tre on-
line temaseminarer, du som TR kan tilmelde dig:

• ”TR-rollen i krisesituationer”
• ”Online TR”
• ”Fra krise til ny normaltilstand”

Temaseminarerne afvikles i maj, og er alene for TR.
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 ► LÆS MERE om fællesseminaret og temaseminarerne 

og tilmeld dig (link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/76259
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/76445
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