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BU NYT
▶ MELLEMFORMER

Elsted Skole favner bredden

▶ PÆDAGOGISK SANDPLAY

Nyt redskab til at arbejde med trivsel

▶ FRITIDSPÆDAGOGIK - VISION

Aarhus har høje ambitioner



Morgenmøde med direktøren 
Nyt om COVID-19, kvalitetsarbejde og inspiration til innovativ teknologiundervisning  

Tirsdag den 13. april inviterede direktør Martin Østergaard 
Christensen igen medarbejdere, ledere og alle andre 
interesserede til virtuelt morgenmøde via Børn og Unges 
Facebookside. Der var, som altid, både gode gæster og 
spændende emner på programmet:   

• Mød lærer Sara Petrat-Melin, lærer på Mårslet Skole, 
der har vundet en prestigefuld pris for sin teknolo-
giundervisning og sit virtuelle undervisningsunivers 
‘Skraldeøen’.  

• Bliv klogere på, hvordan vi på rekordtid har stablet et 
stærkt set-up på benene til test af medarbejdere og 
elever på skolerne med administrationsleder i Hol-
me-Rundhøj og koordinator, Klaus Juul Sørensen.  

• Høj kvalitet skaber vi sammen! Hør dagtilbudsleder 
Morten Berg fra Tilst Dagtilbud fortælle om sit og sine 
kollegers arbejde med den nye og kommende ramme 
for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn.  

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK(link)

 ► SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA(link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 11. maj klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside(link)

Drejebog for automatisk nedlukning  

Folketingets partier har indgået aftale om genåbning af sam-
fundet, som indebærer, at der kan komme lokale, sognevise 
nedlukninger eller kommunenedlukninger. I den forbindelse 
er der udarbejdet en ny drejebog for nedlukning.  

Drejebogen indeholder blandt andet retningslinjer for ned-
lukningen samt udkast til forældrekommunikation fra både 
dagtilbud, skoler og UngiAarhus. Nedlukning kan ske med 
dags varsel.  

Nedlukkede sogn i Aarhus Kommune 
Lige nu er to sogn i Aarhus lukket ned på grund af høj smit-
te: Ravnsbjerg Sogn og Gellerup Sogn.  

Det betyder, at sognenes skoler og fritidstilbud er lukkede. 

Dagtilbud er fortsat åbne, men er det muligt, er opfordrin-
gen til forældre også, at også de mindste børn bliver passet 
hjemme. 

Nedlukningerne vil vare, indtil smittetallet i de to sogne igen 
falder under sundhedsmyndighedernes grænse. Det vil sige, 
når sognet enten har haft en incidens under 400 hver dag i 
en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, 
eller at den såkaldte positivprocent er under 2 procent hver 
dag i en uge i træk. 

corona  covid-19
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 ► DREJEBOG FOR AUTOMATISK NEDLUKNING(link)

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/381289806273812
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/76761
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/381289806273812
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/corona/
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Mellemformer:
Elsted Skole fokuserer på det brede børnefællesskab 

Elsted Skole arbejder målrettet på, at der er plads til alle 
børn i de almene klassefællesskaber. For at lykkes vil 
skolen bringe specialpædagogiske kompetencer mere ind i 
klasseværelset. 

Elsted Skole er én af de 10 folkeskoler i Aarhus, der skal ar-
bejde med mellemformer efter sommerferien. Allerede nu 
eksperimenter skolen med, at lærere og pædagoger med 
specialpædagogiske kompetencer er med i klassen som en 
del af den almindelige undervisning. Det skaber struktur 
og forudsigelighed for alle.  

Ifølge skoleleder Birgitte Agersnap er dette arbejde en af 
nøglerne til, at flere børn kan blive på deres lokale folke-
skole:  

”Børn skal have så stor kontakt til deres egne klasser som 
muligt. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi kan etablere en mel-
lemform, hvor alle vores elever får et lærerigt skoleforløb i 
det store fællesskab,” fortæller hun.   

På Elsted Skole har man bl.a. eksperimenteret med at kob-
le en ressourceperson på klasser, der har elever med brug 
for særlig støtte. Det giver skolen mulighed for at være på 
forkant og reagere tidligt på udfordringer i klassen. 

Det skaber ro på længere sigt, og samtidig gavner en 
ekstra voksen hele klassen, så alle børn får et løft. AKT-vej-
leder Sine Marie Holst Knudsen ser et stort potentiale i 
arbejdet med mellemformer:  

”Vi oplever, at det giver rigtig god mening at arbejde med 
hele klassen. Fællesskabet i klassen, kulturen og klas-
sestrukturen har kæmpe betydning for, hvor godt de enkel-
te elever bliver rummet i det lange løb. Jeg glæder mig til 
at blive endnu klogere på, hvordan vi arbejder kvalificeret 
med mellemformer,” fortæller Sine. 

På sigt har Elsted Skole et stort ønske om, at endnu flere 
lærere og pædagoger får specialpædagogisk viden, som de 
kan trække på i undervisningen. 

Skolen er i gang med at samle op på deres erfaringer og 
lægger, i samarbejde med PPR, en plan for det fremtidige 
arbejde med mellemformer. 

”Jeg glæder mig til et endnu stærkere samarbejde på 
skolen og med PPR. Det er en oplagt chance for at nørde i 
noget af vores praksis og blive endnu dygtigere,” fortæller 
Birgitte Agersnap. 

Foto: Birgitte Agersnap og Sine M
arie H

olst Knudsen
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Sand og figurer giver ord til 
børn og unges svære følelser  

I Klubben Rosenvang og Klubben Akva i Viby og bruger 
klubpædagoger metoden Pædagogisk Sandplay til at sikre 
og højne medlemmernes mentaliseringsevne og sociale 
trivsel.

Klubpædagog Kim Nørgaard Jensen var, mildest talt, skep-
tisk, da han for omkring tre år siden tog med kolleger fra 
UngiAarhus på kursus i Pædagogisk Sandplay:   
 
”Jeg syntes, det lød som noget værre hippie-fis. En kasse 
med sand og legetøjsfigurer, jamen altså! Men jeg blev 
klogere, og i dag er det faktisk en vigtig del af min pæda-
gogiske praksis. For det virker! Og det teoretiske grundlag 
bag metoden er bundsolidt, hvilket er vigtigt for mig som 
pædagog,” lyder det fra Kim Nørgaard Jensen, der arbejder 
i Klubben Akva i Viby.  

Pædagogisk Sandplay kan bruges som katalysator til at få 
børn og unge til at reflektere og sætte ord på det, der er 
svært at tale om. I UngiAarhus’ fritids- og ungdomsklub-
ber er fokus i høj grad på at sikre eller øge børn og unges 
trivsel, som med jævne mellemrum udfordres som følge af 
for eksempel skilsmisser, sygdom eller dødsfald i familien, 
mobning eller konflikter i skolen samt angst, psykiske 
diagnoser eller andre mentale udfordringer. Metoden 
udspringer af Sandplay-terapi, men det pædagogiske sigte 

er det umiddelbare, nuet og fremtiden, hvor der i terapi 
kigges bagud, analyseres og tolkes.   

”Det er et rigtig godt redskab i forlængelse af, hvad vi i 
forvejen gør til daglig. Det hjælper både mig og børnene 
i forhold til at få samtaler i gang, og så er bare det at lege 
med sandet noget, der kan få enhver til at falde helt til ro,” 
siger klubpædagog i Klubben Rosenvang i Viby, Pia Lind 
Jensen.  

Foto: Pia Lind Jensen og Kim
 N

ørgaard Jensen

PÆDAGOGISK SANDPLAY

• Træner mentaliseringsevnen ved at berolige nervesystemet, aktivere 
sanser og følelser, samt skabe nye forbindelser mellem den ubevidste og 
bevidste del af hjernen.

• Kan bruges i arbejdet med børn både i og udenfor normalområdet, samt i 
alderen omkring fire år og opefter.

• Udspringer af Sandplay-terapi, men i Pædagogisk Sandplay er fokus på 
nuet og fremtiden, og ikke på fortiden.

• Figurerne i Pædagogisk Sandplay er arketyper fra blandt andet myter og 
fortællinger, og de fungerer som symboler på både det indre og ydre liv. 
Figurerne hjælper børn og unge med at få konkretiseret, hvordan de har 
det, og ikke mindst hvordan de kan handle og håndtere fremtiden.

Fortsættes  på næste side...
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Veje ud af konflikter  
Selve indholdet i et Pædagogisk Sandplay-sæt, også kaldet 
WholeWorldPlay Kit, består af en kasse med modellersand 
og en kasse med særligt udvalgte og meget forskellige 
figurer, der eksempelvis forestiller en baby, en vred fisk, 
eventyr- og fantasifigurer, organer som hjerte og hjerne, 
blomster, huse med videre.  

Kim Nørgaard Jensen bruger blandt andet Pædagogisk 
Sandplay til at hjælpe børn i konflikter via øvelsen ‘trans-
formerende følelse’: Han beder barnet om at vælge en 
figur, som repræsenterer, hvordan han eller hun har det 
lige nu. Dernæst vælger barnet en figur, der repræsenterer, 
hvordan han eller hun gerne vil have det, og som regel er 
det at være glad, legende og uden konflikter. Til sidst ud-
peges tre figurer, der repræsenterer hjælpere, som hjælper 
barnet frem til at få det som figur nummer to.  

 ”Vores samtaler handler om figurerne, og det gør det 
lettere for børnene at tale om deres egne ubehagelige fø-
lelser. Jeg får også tilbagemeldinger fra dem om, hvordan 
de i situationer med risiko for konflikt har tænkt på hjæl-
pe-figurerne og derved undgået skænderier og slåskampe 
med klassekammeraterne,” siger Kim Nørgaard Jensen og 
tilføjer, at metoden og måden at spørge på gør, at børnene 
selv kommer med svarene på, hvordan de ændrer adfærd.  

Sand, sanser og samtale  
Pia Lind Jensen har ligeledes flere eksempler på, hvordan 
mere stille piger og drenge i Klubben Rosenvang får venti-
leret følelser, som de ikke altid giver plads til andre steder: 
 
”Jeg sætter nogle gange bare kasserne med sand og figu-
rer på et bord, og så går der ikke ret lang tid, før børnene 
kommer nysgerrigt hen til dem og begynder at lege. At 
have modellersandet mellem hænderne aktiverer sanserne 
og sætter gang i samtalerne. Jeg spørger ofte helt åbent, 
hvordan børnene har det, og så er vi i gang. Vi har blandt 
andet talt om ensomhed og angst for at miste nogen, man 
holder af,” forklarer Pia Lind Jensen.  

... fortsat fra forrige side
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Aarhus har høje ambitioner 
for fritidspædagogikken 

Hvordan skaber man det fedeste og mest attraktive fri-
tidstilbud, som byens børn og unge drømmer om og har 
behov for? 

Det kommer Aarhus Kommune med et ambitiøst bud på i 
en helt ny vision, der skal sætte en fælles kurs for det fritid-
spædagogiske arbejde på tværs af byens mange SFO’er, fri-
tids-og ungdomsklubber, ungdomsskoler og pædagogisk 
ledede legepladser. 

Udover at binde en rød tråd mellem fritidstilbuddene fra 
de yngste til de ældste, kaster visionen også spotlight på 
fritidspædagogikkens potentiale og værdi i børnenes og de 
unges liv.   

”Vi sætter overliggeren højt, når det kommer til børn og 
unges fritidsliv i Aarhus. Rigtig mange børn har en travl 
hverdag, hvor de higer efter et åndehul eller frirum, hvor 
de ikke kun skal lære, men også kan være! Medarbejderne 
i vores fritidstilbud er verdensmestre i at skabe fleksible 
rammer, hvor børn og unge kan udforske deres kreativitet, 
lege, nørde, spille og hænge ud med vennerne. Derfor er 
jeg ovenud glad for, at vi nu har en tydelig og fælles vej at 
gå, så vi forsat kan levere byens bedste fritidstilbud,” siger 
Thomas Medom. 

I visionen lægger Aarhus Kommune op til, at fritidstilbud-
dene skal blive endnu dygtigere til at skabe og udvikle bre-
de børnefællesskaber, hvor der er plads til alle – også de 
børn og unge, der i løbet af deres liv kommer i en sårbar 
eller udsat position, får en diagnose eller oplever at føle sig 
klemt af livet. Ifølge rådmanden er det lige så værdifuldt at 
blive til nogen som til noget: 

”Alt for mange børn kæmper med ensomhed eller slår sig 
på fællesskabet. Derfor er det et kardinalpunkt for mig, at 
de aarhusianske fritidstilbud skal være for alle. Sårbare og 
udsatte børn og unge har i særlig grad behov for nærvæ-
rende voksne, der kan bygge stilladser omkring dem og 
møde dem der, hvor de er. Vi skal indrette rammerne til 
børnene - ikke omvendt,” fortsætter Thomas Medom. 

I arbejdet med den nye fritidspædagogiske vision er der 
inddraget flere hundrede børn og unge, ledere, medarbej-
dere og fagfolk indenfor det fritidspædagogiske felt.  

Det er med dette afsæt, at Aarhus Kommune nu præ-
senterer den fælles vision og et tilhørende katalog med 
anbefalinger til handlinger. På SFO-området bliver det 
eksempelvis foreslået at inddrage børnenes stemme end-
nu mere i den pædagogiske hverdag og at styrke de lokale 
SFO-forældreråd. 

På fritids- og ungdomsskoleområdet er der blandt andet 
fokus på større fleksibilitet i forhold til de unges mulighed 
for at deltage i ungdomsklub og forslag om ”deltagerbud-
getter” til ungerådene - Senaterne - i UngiAarhus, så de 
unge kan råde over egne midler i deres fritidstilbud. Ende-
lig er der forslag om en fælles medborgerskabsuge for alle 
byens børn og unge.  

Aarhus Byråd behandler den kommende fritidspædagogi-
ske vision på næstkommende møde d. 28. april 2021. 

 ► SE MATERIALE HER(link)

 ► YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Specialkonsulent Jesper Callesen: Tlf.: 4012 4459  

https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/fritidspaedagogisk-vision-for-sfo-og-ungiaarhus/
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Chromebooks til lærere og 
pædagoger på skolerne

Chromebooks erstatter nu medarbejderpc’er på 
skolerne for lærere og pædagoger, som deltager 
i undervisningen. Hør erfaringer og gode råd 
fra to lærere, som har afprøvet Chromebooken i 
deres daglige arbejde siden januar. 

Siden august har eleverne fra 2.-10. klasse haft 
en personlig Chromebook, som de kan bruge i 
skoletiden og derhjemme. Nu er turen kommet til 
medarbejderne, der over de næste tre måneder får 
en Chromebook til at løfte opgaverne med undervis-
ning, planlægning og forberedelse. Chromebooken 
erstatter de administrative pc’er, som de har brugt 
hidtil.  

 ► SE VIDEO(link)

Hør de to lærere Jeppe Berghuis og Trine Jørgensen fortælle 
om deres erfaringer med Chromebooken og deres gode råd til 
kolleger, der skal i gang med at bruge Chromebooks.

KORT NYT KORT NYT

FAKTA

• De pædagogiske medarbejdere på Lisbjergskolen og De32 har 
afprøvet Chromebooken som arbejdsredskab i deres dagligdag 
på skolen over det seneste halve år. 

• April - juni får undervisningspersonalet på skolerne Chrome-
books. Medarbejderne i dagtilbud får også Chromebooks. 
Leveringstidspunktet ligger ikke fast, da de er forsinkede pga. 
Corona.  

Inspiration: Få en god start 
med Aula i dagtilbud

I begyndelsen af marts sagde Vestergård Dag-
tilbud farvel til BørneIntra og tog Aula i brug, 
sammen med forældrene, som det første dagtil-
bud i Aarhus Kommune.  

Deres erfaringer skal nu være med til at skabe en 
god overgang til Aula for de andre dagtilbud. 

 ► SE VIDEO(link)

Hør to pædagogiske ledere fra Vestergård Dagtilbud fortælle 
om deres erfaringer med Aula-undervisning af medarbejdere, 
om superbrugernetværket, udfordringer - og ikke mindst de-
res gode råd til den bedst mulige Aula-opstart i dit dagtilbud. 

LÆS MERE

Lige nu skal de fleste dagtilbud i gang med at undervise 
medarbejderne i Aula.  

 ► Hvordan Vestergård Dagtilbud har grebet Aula an(link)

 ► Undervisning af medarbejderne(link)

https://www.youtube.com/watch?v=xM33jhrQv2g
https://www.youtube.com/watch?v=WWD2XNnTfT0
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76675
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66603
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MatchPoints-konference på 
Aarhus Universitet: Ødelægger 
sociale medier demokratiet?  

D. 27. til 29. maj kan du deltage i Aarhus Universi-
tets MatchPoints-konference. Hør bl.a. debat om 
sociale medier og demokrati, om ‘Children and 
Education’, om digitalt lederskab og om digitale veje 
til at bremse klimaudfordringer. Som ansat i Aarhus 
Kommune får du nedsat pris. 

Konferencen giver indblik i sociale medier, fake 
news, unges internetforbrug, klimakrisen, kunstig 
intelligens og meget mere. 

  Du kan blandt andet møde:
Politolog Francis Fukuyama, Microsoft-topchef 
Marianne Dahl, professor Lotte Bøgh Andersen, 
chef for Digitaliseringsstyrelsen Rikke Zeberg, 
departmentchef i Klimaministeriet Lars Frelle-Pe-
tersen og chef for Center for Cybersecurity Thomas 
Lund-Sørensen.  

 ►FAKTA: 
Foregår som hybrid konference – dels i Søaudito-
riet på Aarhus Universitet og dels online. 

 ►PRIS: 
Som ansat i Aarhus Kommune deltager du til 450 
kr. pr. dag inkl. fuld forplejning.  

 ►TILMELD DIG HER (link)

 ►LÆS MERE (link)

DGI Sportucation: Ny indsats 
målrettet aarhusianske unge i 
udskolingen

Et nyt samarbejde mellem DGI, AGF, Bikubenfonden 
og Børn&Unge giver mulighed for at afprøve et unikt 
tilbud til unge skoleelever, der har behov for et ekstra 
skub. Med 190.000 kr. fra Aarhus Kommune bliver 
DGI Sportucation en realitet i Aarhus allerede fra 
starten af næste skoleår.   

DGI Sportucation består af fire elementer: 
Idræt i et professionelt miljø i skoletiden: De unge får 
en mulighed for at dyrke fodbold i et professionelt miljø 
med klare rammer og forventninger. Til gengæld bliver de 
unge mødt med træning, morgenmad, madpakker og støt-
te til at udvikle deres faglige og sociale kompetencer.  
 
Selvvitaliserende samtaler: De unge får faste samtaler, 
hvor der følges op på målsætningerne for deres personlige 
forløb.  

Brobygning til fritidsjob og praktik: De unge får 
adgang til AGF´s netværk af virksomheder, der bidrager 
med adgang til erhvervslivet i form af f.eks. fritidsjob og 
praktikforløb.  

Indgang til idrætsforeningernes fællesskaber: Projek-
tet bygger bro til idrætsforeninger, så de unge kan fortsætte 

med at være en del af aktive fællesskaber efter endt forløb. 

I Aarhus vil DGI Sportucation være et samarbejde 
mellem AGF, DGI og Aarhus Kommune. DGI Spor-
tucation er et tilbud for både piger og drenge, og 
netop nu starter processen i Børn og Unge, hvor de 
relevante skoler og elever udvælges.

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS MERE(link)

https://matchpoints.au.dk/how-to-register/
https://matchpoints.au.dk/
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/76677
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Ny pædagogisk leder i 
Østerbo Vuggestue og 
Børnehave 

Marc Nøddesbo begynder 1. maj 2021 som 
pædagogisk leder i Østerbo Vuggestue og 
Børnehave.  

Marc Nøddesbo er 57 år og kommer med en 
solid erfaring med ledelse af pædagoger og 
lærere i SFO og indskoling, hvor han har sat 
fokus på udvikling og trivsel i personalegrup-
pen. 

Han er uddannet socialpædagog og har 
udviklet sin ledelsesfaglighed med en mer-
konom i personaleudvikling, diplommodul 
i projektledelse og Børn og Unges ledelses-
kurser.  

Om sin nye rolle som pædagogisk leder i 
Østerbo siger Marc Nøddesbo: ”Jeg glæder 
mig til, sammen med personalet, at styrke 
sammenhængskraften mellem vuggestue og 
børnehave.”  

Han ser også frem til at prioritere samarbej-
det med forældrene om at skabe det gode 
børneliv, som en vigtig del af det pædagogi-
ske arbejde. 

 

NYT OM NAVNE

Ny skoleleder til 
Virupskolen  

Den 1. maj starter Martin Christensen som 
ny skoleleder på Virupskolen i Hjortshøj.  

Martin Christensen kommer fra en stilling 
som pædagogisk leder for mellemtrinnet og 
udskolingen på Lisbjergskolen, hvor han har 
været ansat siden 2016. Martin er lærerud-
dannet og har desuden en diplomuddannel-
se i ledelse.  

”Jeg ser frem til samarbejdet med Martin 
omkring Virupskolens fortsatte udvikling. 
Jeg er sikker på, at han med sine stærke 
relationskompetencer, sin dedikation for den 
danske folkeskole og sit talent for lederskab 
vil blive en stor gevinst for Virupskolen,” 
siger Børn og Unge-chef Karina Møller.  

Også den nye skoleleder selv glæder sig til 
sit nye job. 

”Jeg glæder mig til at møde alle medarbej-
dere, elever og forældre. Man fornemmer et 
stærkt sammenhold og fællesskab på Virups-
kolen, og det glæder jeg mig til at blive en del 
af,” siger Martin Christensen.   

Privat bor Martin i Vejlby med sin kone Line 
og sine tre børn. Selvom hans skolehjerte 
banker for Aarhus, er hans fodboldhjerte 
solidt placeret i det nordjyske. Ikke desto 
mindre bruger han blandt andet sin fritid på 
at være fodboldtræner for ungdomshold i 
VSK Aarhus.  
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Mindeord:
Børge Fedders

Engageret. Klart blik. Uerstattelig indsats. Legen-
darisk evne til at bevare overblikket. Den bedste 
logistiker. Rolig og beskeden, men med enorm 
betydning. Et skjult sangtalent. Nordjysk lune og 
sejhed. Et kæmpe tab. 

Sådan lyder beskrivelserne fra både nuværende og 
tidligere medarbejdere i UngiAarhus om deres kol-
lega Børge Fedders, der lørdag 10. april 2021 døde 
efter længere tids sygdom. 

Børge Fedders’ indsats i arbejdet for at skabe gode 
rammer for børne- og ungdomsfritidslivet i Aarhus 
Kommune begyndte i slutningen af 1970’erne, 
hvor han var med til at åbne en af Aarhus’ første 
klubber, som lå i Rosensgade. Dengang var området 
omkring domkirken et slumkvarter, og her boede 
primært arbejderfamilier med indvandrerbaggrund. 
I processen med at etablere klubben, inspirerede 
Børge Fedders mange af sine kolleger i at se de mu-
ligheder og kræfter, der ligger i et stærkt, solidarisk 
og målrettet klubarbejde for og med børn, deres 
familier og lokalsamfund. 

Han betegnes som værende langt forud for sin tid i 
forhold til at arbejde med integration af tosprogede 
børn og familier gennem et aktivt fritidsliv, uddan-
nelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Forankret i Aarhus Kommune har Børge Fedders’ 
arbejdsliv været ad mange veje, kanaler og sam-
arbejdspartnere; eksempelvis Landsforeningen 

Ungdomsringen (Landssammenslutningen af fritids 
– og ungdomsklubber i Danmark) og LDK (Lands-
foreningen Danske Klubfolk, senere BUPL). 

Børge Fedders var siden 2007 ansat med forskellige 
funktioner i Aarhus Kommunes pædagogiske 
afdeling, UngiAarhus og SSP-regi, hvor han blandt 
andet var involveret i udarbejdelsen af den såkaldte 
Aarhus-model mod diskrimination og radikalisering 
blandt unge. 

I de sidste år frem til sin død var han konsulent 
og koordinator af kurser og kompetenceudvikling 
for medarbejdere i UngiAarhus’ fritids- og ung-
domsklubber, pædagogisk ledede legepladser og 
ungdomsskolen.  

Kendetegnet for Børge Fedders’ udførelse af 
arbejdsopgaver var en sjældent set logistisk sans. 
Hvad enten der var tale om planlægning af kurser 
eller at stå for arrangementer, så blev de gennem-
ført med øje for og tjek på selv den mindste detalje. 

Børge Fedders’ indflydelse gennem hele sit virke for 
at skabe optimale rammer for aarhusianske børn og 
unges fritid har været ret betydelig. Han har været 
forbillede for sine kolleger, og selvom han selv var 
beskeden, så siges det om ham, at det er ”Mr Un-
giAarhus”, der nu ikke længere er her. 

Æret være Børge Fedders minde!
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