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BU NYT
▶ MORGENMØDET

Trivsel, Aula og SocialKompasset

▶ VIRTUEL UNGDOMSSKOLE

Når en nedlukning inspirerer

▶ INSPIRATIONSKATALOG

En tryg og corona-sikker overgang



Morgenmøde med direktøren 
Nyt om trivsel i en coronatid, Aula i dagtilbud og Socialkompasset    

Tirsdag den 11. maj 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:    

• Dorte Marianne Jensen, skoleleder på Viby Skole, delte 
bøvl og blær fra genåbning for store som små elever – 
og hvordan de både før og efter sommerferien arbejder 
med elevernes trivsel oven på mere end et år med 
corona.  

• Lone Skov Jørgensen, pædagogisk leder i Vestergård 
Dagtilbud, har sammen med sine kolleger og forældre 
i dagtilbuddet prøvet kræfter med Aula som de første. 
Hendes, kollegernes og forældrenes erfaringer har 
været, og skal fortsat være, med til at skabe en god 
overgang fra BørneIntra til Aula – hør hende fortælle 
om, hvordan det er gået de sidste måneder.   

• Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus, 
står sammen med os i Aarhus Kommune bag en ny 
borgerportal på www.Socialkompasset.dk. Portalen 
samler alle byens frivillige og kommunale sociale tilbud 
til borgerne ét sted. Bliv klogere på hvorfor og hvordan!  

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK(link)

 ► SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA(link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 15. juni klokken 8.15 med rådmand 
Thomas Medom. Se med live på Børn og Unges Facebookside(link)
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https://www.facebook.com/271379916876944/videos/980161929186648
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78278
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/381289806273812
https://www.facebook.com/271379916876944/videos/980161929186648


Velkommen tilbage i skole
5. - 8. klasse 
I Aarhus er elever i 5. - 8. klasse vendt tilbage til skolerne 
på fuld tid.  

Et stort VELKOMMEN TILBAGE til alle! 

Humøret var da også højt på Holme skole, da skoleleder 
Ditte Hagn-Meincke endelig kunne tage imod 5. - 8. klasses 
eleverne igen. 
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 ► SE VIDEON FRA HOLME SKOLE(link)

 ► SE DE AKTUELLE DREJEBØGER OG SUNDHEDSFAGLIGE   

RETNINGSLINJER FOR SKOLERNE HER PÅ AARHUSINTRA(link)

Aftale om yderligere genåbning 
Tirsdag den 17. maj blev der indgået en national politisk 
aftale om yderligere genåbning af Danmark. For admini-
strative medarbejdere i Fællesfunktionerne betyder det, 
at de kan se frem til at komme tilbage til arbejdet i tre 
tempi med fuldt fremmøde fra begyndelse af august. Den 
konkrete planlægning er i gang på de enkelte kontorer i 
Fællesfunktionerne. 

I forhold til dagtilbud, skoler og UngIAarhus rejser aftalen 
en lang række spørgsmål om, hvad der nu kan, eller ikke 
kan, lade sig gøre. Det gælder alt fra lejrskoler, kombi-   
biblioteker, undervisning med eksterne undervisere og 
meget andet. Indtil videre kender vi alene de politiske 
meldinger og ikke den nærmere udmøntning af aftalen. 

Kriseledelsen følger udmeldingerne tæt og melder ud, så 
snart de kender betydningen af den yderligere genåbning, 
og hvilke konkrete lempelser, det giver. Indtil da bedes alle 
forholde sig til de nuværende retningslinjer. 

corona  covid-19

https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/12264/brn-og-unge-information-om-covid-19/documents/64014
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/12264/brn-og-unge-information-om-covid-19/documents/64014
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78217
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78217
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Nedlukning inspirerer til ny 
type ungdomsskolehold  
Nedlukningerne under corona har givet nye erfaringer og 
inspireret Ungdomsskolen i UngiAarhus til at tilbyde virtu-
elle ungdomsskolehold – foreløbig med stor succes.  
 
”Med de her onlineforløb har vi mulighed for at nå ud til 
mange flere unge i hele kommunen, da deltagerne ikke 
behøver at transportere sig fra den ene ende af byen til den 
anden for at være med. Det samme gælder selve etablerin-
gen af forløbene, hvor vi har organiseret og samarbejdet 
på tværs af Aarhus’ fem ungdomsskoleafdelinger. Vi har 
kunnet planlægge og rekruttere undervisere uden at skulle 
tage hensyn til lokaler,” siger koordinator i Ungdomssko-
len Vest og Øst i UngiAarhus, Niels Rønde.   

De nye ungdomsskolehold består af en lang række såkald-
te prøveboostere, tilbud til unge med sprogvanskeligheder, 
samt træningshold.  

Boost før afgangsprøven  
Prøveboosterne er korte, intense forløb, hvor underviserne 
er lærere fra aarhusianske folkeskoler. Her får deltagerne 
genopfrisket forskellige emner inden for dansk og mate-
matik, så de bliver bedre rustet til folkeskolens skriftlige af-
gangsprøver. ’Layoutkursus til dansk, skriftlig fremstilling’ 
er netop blevet afholdt, og her var der 80 tilmeldte.  

Dansk med aktiviteter og bevægelse   
Allerede under nedlukningerne tilbød Ungdomsskolen 
undervisning i dansk som andetsprog. Dengang deltog 
40 unge, og undervejs blev det klart for Niels Rønde og de 
andre koordinatorer i ungdomsskolen, at endnu flere er 
interesserede i at blive bedre til dansk. 

Derfor kører der netop nu endnu et online undervisnings-
forløb for 37 unge i 7.-9. klasse fra 18 forskellige skoler. 
Ungdomsskolen arbejder desuden lige nu på at kunne 
tilbyde lignende undervisning til unge med ordblindhed.   

Fysisk træning foran skærmen   
Både ungdomsskolemedarbejdere og klubpædagoger i 
UngiAarhus har under nedlukningerne observeret stigende 
mistrivsel blandt unge, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk ved fysisk inaktivitet. 

Derfor tilbyder ungdomsskolen en særlig Corona Boot 
Camp for udskolingselever, som også kan følges via skær-
men. 

Træningen foregår fire eftermiddage om ugen med fokus 
på både kondition og styrke, og den varetages af hen-
holdsvis en fitness- og surf-underviser og en crossfit- og 
boksetræner.   

Kommet for at blive   
I Ungdomsskolen i UngiAarhus forventer Niels Rønde og 
hans kolleger at fortsætte med at udvikle og tilbyde virtuel-
le ungdomsskolehold der, hvor det giver mening.   
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Inspirationskatalog: 
En tryg og corona-sikker overgang 

Stjæl dine kollegers ideer til en tryg og corona-sikker    
overgang - og del dit eksempel. 

Er du nysgerrig på, hvordan dine kolleger arbejder med 
overgange? Så tag et kig i det fælles inspirationskatalog, 
hvor dagtilbud, skoler og SFO’er deler deres eksempler, 
materialer og erfaringer fra hverdagen. Vi har opdateret 
kataloget med nye og corona-sikre eksempler.  

Læs om udendørsskattejagt i Beder, videohilsner fra de 
kommende klasselærere, virtuel rundtur på skolen, Elle- 
bogen, læsevenner og meget mere. 

Musical gør skolestarten sjov og tryg 
I Gl. Egå Børnehus har man en lang tradition for at lave 
musical med Sølystskolen. Det skal corona selvfølgelig 
ikke sætte en stopper for, så i år er musicalen virtuel.   

De tre distriktsbørnehaver og de tre 0. klasser på skolen 
har hver især indspillet en sang til musicalen. Resultatet er 
blevet stjernegodt og du kan se det lige her (link).

DEL OS STÆRKERE  

Hjælp os med at dele os stærkere. Send dit eksempel på en god overgang 

til kommunikation@mbu.aarhus.dk sammen med en kort beskrivelse 

og evt. materialer. 

MERE VIDEN

 ► Inspirationskatalog(link)

 ► Fælles rammer og retningslinjer for, hvordan vi arbejder med 

overgange(link)

https://web.microsoftstream.com/embed/video/9a3a061d-3cc6-4205-90ef-c88613acb810?autoplay=false&amp;showinfo=true
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/inspirationskatalog-til-en-tryg-overgang/
https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/#5
https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/#5
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Klimaretningen mod 2024     
- Børn og Unge sætter fokus 
på pædagogiske aktiviteter 

Aarhus Byråd har vedtaget næste skridt i Aarhus’ 
udvikling af klima-indsatsen: Klimahandlingsplanen 
frem mod 2024. Der er kæmpe opbakning i Aarhus 
til bæredygtig omstilling og klimatiltag, og som 
medarbejdere i kommunen skal vi være med til at 
skubbe på udviklingen.  

I Børn og Unge betyder det i høj grad et pædago-
gisk fokus på klimatiltag. I kan i de kommende uger 
glæde jer til at høre meget mere om muligheder 
og inspiration til pædagogiske aktiviteter omkring 
bæredygtighed og klima i Børn og Unge:  

• Kickstart til gratis Grønne Spirer i dagtillbud 
• Grej til natur, udeliv og science-kasser 
• Rullende bede og kartoffelspande til Haver til 

Maver i dagtilbud og skoler 
• Rappe-Skralde-dukker til affaldssorteringen 
• Grøn Skole-Grønt Flag til endnu flere 
• Hop Swap Shop og Genbrug i Ung i Aarhus 

Gode links:
 ► Aarhus kommunes klimahandlingsplan 2021-2024 (link)

 ► Klima og Grøn omstilling på AarhusIntra (link)

 ► Klimagruppen på AarhusIntra (link)

Kontakt:
Anne Dissing, Pædagogik og Forebyggelse
Mail: adr@aarhus.dk

 ► SE VIDEO: 

     GRØNNE BØRN BLIVER GRØNNE VOKSNE HER (link)

Aarhuskompasset sætter ny 
fælles retning 

Byrådet har den 28. april enstemmigt vedtaget ’Aar-
huskompasset – Aarhus Kommunes nye forståelses-
ramme’. Aarhuskompasset er en samlet tilgang til le-
delse, styring og velfærdsudvikling og sætter kursen 
for mere inddragelse, samskabelse og fællesskab. 

HMU tog allerede den 27. april de første drøftelser 
om, hvordan vi omsætter Aarhuskompassets 
mindset og holdepunkter i den måde, vi i Børn og 
Unge samarbejder, leder og handler på. Drøftelserne 
fortsætter på HMU-mødet den 8. juni. 

Heldigvis er vi i Børn og Unge rigtig godt på vej med 
blandt andet udviklingen af Stærkere læringsfælleska-
ber og vores nye model for lokal kvalitetsopfølgning 
og tilsyn – og med rigtig meget, vi gør i vores hver-
dag. Det er et godt afsæt for, at Aarhuskompasset 
bliver en naturlig del af vores kerneopgave. 

Hvordan vi konkret og i fællesskab kommer til at 
gribe omsætningen af Aarhuskompasset an i Børn og 
Unge, ved vi mere om inden sommerferien.  

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS MERE OM AARHUSKOMPASSET (link)

 ► DOWNLOAD HELE PUBLIKATIONEN (link)

https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Klimahandlingsplan%202021-2024_0.PDF
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57641
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/12225/klima-og-grn-omstilling-i-aarhus-kommune
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/455768502375033/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/455768502375033/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/37461
https://nyeveje.aarhus.dk/nye-veje-til-velfaerd-og-vaekst/aarhuskompasset/
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Drejebog og pixi til arbejdet 
med mellemformer  

Nu kan du hente den nye drejebog til skolernes 
arbejde med mellemformer eller få en kort intro-
duktion i pixi-udgaven. Drejebogen indeholder den 
viden, som bliver efterspurgt af skoler og PPR lige 
nu. Den er tænkt som en guide og et procesværktøj, 
der bliver udviklet i takt med skolernes arbejde.   

I drejebogen får du bl.a. svar på:  

• Hvad er baggrunden for arbejdet med mellem-
former?  

• Hvad er mellemformer egentlig? Og hvad er det 
ikke?  

• Hvordan hænger det sammen med det, vi allere-
de laver? Og hvordan?  

• Hvilke rammer, roller, ressourcer og redskaber?  

• Hvad kan vi være opmærksomme på for at få en 
god start?  

Pixi-versionen er til dig, der er nysgerrig på mellem-
former, men som ikke direkte involveret i arbejdet.  

Med mellemformer sætter vi en bevægelse i gang, 
hvor vi ikke kun har fokus på målet, men også vejen 
derhen. Vi vil være nysgerrige og undersøgende 
på, hvordan vi udvikler skolens miljø og bringer de 
specialpædagogiske kompetencer ind i klasseværel-
set. Samtidig skal vi lære af hinandens erfaringer, så 
vi kan blive endnu dygtigere til at skabe stærke og 
mangfoldige fællesskaber for alle børn i folkeskolen.  

Stærkere lærings- 
fællesskaber på tværs 

af skoler og PPR

Stærkere lærings- 
kultur, hvor  
professionelles 
læring øges

Udvikling af skolemiljøet 
og udbredelse af special-
pædagogiske praksisser

Forbedring af  
skolemiljø for  
børn og unge

Stærke og  
mangfoldige  

børnefællesskaber

Mellemformer  
er ikke et mål  

i sig selv,  
men vejen

1

2

3

4

5

 ► HENT DREJBOG OG PIXI (link)

Ny samlet Børneterapi

En samlet Børneterapi skal gøre det langt lettere for 
forældre og børn at navigere i de kommunale tilbud 
til børn med motoriske vanskeligheder og fysisk 
funktionsnedsættelse. Én indgang skal sikre en 
koordineret indsats, som samtidig rykker helt tæt på 
barnets hverdag i dagtilbud eller skole.

Det er magistratsafdelingerne for Børn og Unge, 
Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og 
Omsorg, der har forslaget om en samlet Børneterapi 
på vej i byrådet.

For familierne betyder det, at de ikke står alene med 
at koordinere støtte, vejledning og hjælpemidler mel-
lem kommunes afdelinger. I en samlet Børneterapi 
bliver familierne mødt af fagfolk, der har overblik 
over de tilbud om hjælp, som børnene har behov for 
og er berettiget til. 

Samtidig rykker støtten helt tæt på børnenes hverdag 
i dagtilbud og skole, så børnene kan få den nødven-
dige vejledning der, hvor de har deres dagligdag og 
fællesskaber. 

Det betyder også, at terapeuterne fra Børneterapien 
i stigende grad vil give pædagoger og lærere specia-
liseret viden, så de kan hjælpe og vejlede børnene 
gennem de daglige aktiviteter. 

En samlet Børneterapi er efter planen på plads pr. 1. 
januar 2022.

KORT NYT KORT NYT

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66141
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Sidste skoledag for de 
aarhusianske afgangselever i 
folkeskolen 
 
Over 3000 aarhusianske skoleelever fejrer mandag 
den 21. juni afslutningen på 10 gode år i folkesko-
len. Også i år umuliggør corona-situationen en 
fælles fest for eleverne på tværs af byen. Men en fed 
og særlig dag skal årgangen ikke snydes for. Sidste 
skoledag er derfor på vej en tur i skolernes festlige 
idégenerator. 

Da Corona i 2020 aflyste det fælles møde på 
tværs af de aarhusianske skoler, sørgede Aarhus 
Kommune for livetransmission til klasseværelserne 
fra Train. Her sikrede musik og underholdning en 
virtuel, festlig og noget anderledes sidste skoledag. 
I år fejres sidste skoledag efter afgangsprøverne er 
afsluttet, og dette år har Aarhus Kommune valgt at 
give de enkelte skoler en pose penge, så de lokalt 
kan arrangere en festlig dag som punktum for ele-
vernes folkeskoletid. 

På de enkelte skoler kan afgangseleverne således 
fejre dagen med dem, de kender bedst. Arbejds-
gruppen, der normalt står bag det fælles arrange-
ment, opfordrer alle skoler til at inddrage eleverne 
og også gerne klubberne i planlægningen. 
 
Da afholdelsen af sidste skoledag er skubbet til 
slutningen af juni, vil det for mange skoler være 
naturligt at afholde translokation samme dag. Sko-
lerne opfordres til at tilrettelægge aktiviteter for de 
unge indtil klokken 16.00.

Socialkompasset.dk - En ny 
genvej til at finde hjælp

7. juni slår socialkompasset.dk dørene op. Social-
kompasset.dk bliver Danmarks første portal, der 
samler byens åbne, sociale og sundhedsrettede 
tilbud fra frivillige foreninger og kommunen ét sted. 
Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune står bag 
det ambitiøse samarbejde.  

Socialkompasset gør det nemt at finde tilbud, der 
passer til den enkeltes behov og situation. Portalen 
er designet, så der kan søges på udfordringer (fx 
ensomhed, angst og overvægt), målgrupper eller ak-
tiviteter (fx samtalegrupper, rådgivning eller mentor-
ordning) kombineret med aldersgruppe og geografi. 

Når portalen åbner i juni vil der forventeligt være 
mere end 700 tilbud fra frivillige foreninger og 
kommunen. Portalen henvender sig til pårørende, 
foreninger eller kommunale medarbejdere og andre 
fagfolk, der har brug for at henvise borgere til frivil-
lige, sociale tilbud, men også til borgere, der selv 
søger hjælp og støtte. 

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS HELE ARTIKLEN OG SE VIDEO (link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78202
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Se plancher om ny skole og 
fritidscenter i Gellerup på 
Dokk1 

En ny skole og nyt fritidscenter til en bydel i foran-
dring: Kommer du forbi Dokk1 i de kommende uger, 
passerer du en række plancher om udviklingen af 
en spændende profilskole til fremtidens Gellerup, 
Toveshøj og Bispehaven. Nøgleord: Grønne, aktive 
uderum. En folkeskole til hele området med en 
projektorienteret og innovativ profil. Bæredygtige 
rammer og drift. Og et tæt samspil med forældre og 
lokale.  

Plancherne giver også et rids over udviklingen af 
bydelen, med bla. nyt Sports- og Kulturcampus og 
nye boligtyper. 

TID: 25. maj til 9. juni

STED: Dokk1, indgangen

KONTAKT: 
Projektleder Kristine Tang Parbo, MBU Plan
Mail: kritpa@aarhus.dk

NySkoleFritidGellerup

#NySkoleFritidGellerup

 ► FØLG MED(link)

KORT NYT KORT NYT

Har du hørt det?
- Vi bygger ny skole og fritidscenter for børn og unge 

i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

- Vi slår dørene op i august 2025
LÆ

S 
FO

LD
EREN

Velkommen til Aula

Farvel til BørneIntra - Goddag til Aula. Tirsdag 18. 
maj fik alle forældre i dagtilbud adgang til Aula. Her 
skal forældre fremover kommunikere med deres 
barns tilbud, uanset om de har børn i dagpleje, 
vuggestue, børnehave, skole, SFO eller klub. 

Der har været travlt i dagtilbudsafdelingerne og 
mange selvejende daginstitutioner i denne uge, og 
det fortsætter lidt endnu. Mandag kunne dagtilbud-
dene tage de sidste skridt for at blive klar til Aula og 
ændre ’komme/gå’ til Aula. 

Der er stadig mange spørgsmål og mindre fejl, 
der skal rettes op, så der er godt gang i superbru-
gernetværket, hvor Aula superbrugerne kan stille 
spørgsmål. 

Har du brug for hjælp til Aula?
Det tager tid og tålmodighed - og måske en hjæl-
pende hånd - når et nyt system skal tages i brug. 
Der er hjælp at finde på AarhusIntra. Her finder 
du fx vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål, 
videoer fra Aula undervisningen og opgaver samt 
retningslinjerne for brugen af Aula og andre it- 
systemer. 

 ► FIND HJÆLP TIL AULA(link)

 ► GENSE VIDEOERNE OM FUNKTIONERNE I AULA(link)

 ► RETNINGSLINJER - KOMMUNIKATION I AULA(link)

http://aarhus.dk/nyskolefritidgellerup
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/71858
https://web.microsoftstream.com/channel/19a79ed9-a0f0-4785-a762-8e387aaa3405?referrer=https:%2F%2Fintranet.aarhuskommune.dk%2F
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FDin%20digitale%20hverdag%20i%20dagtilbud%5FRetningslinjer%20for%20Aula%20og%20andre%20it%5Fsystemer%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJodXNrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0ludHJhbmV0RG9jdW1lbnRTaXRlL0VhWWNtRGVpR1A5QnBHc1J5UnE2MFg4QkpDS0xoVVI4Zm9PTnl2RVl0T093TGc_cnRpbWU9bTUtcGxfZ1oyVWc


Kommunikationschef i 
Børn og Unge har opsagt 
sin stilling 
Kommunikationschef i Børn og Unge, Henrik 
Vinther Olesen, har opsagt sin stilling med 
virkning fra 15. juni. 

Henrik har pt. orlov for at være stedfortræder 
i Folketinget, men når at komme forbi Grøn-
dalsvej i uge 23, inden han fratræder. 
 
Hvad det nye job er, bliver offentliggjort med 
udgangen af maj måned, men meldingen 
kommer nu for at gøre det muligt at sætte 
gang i processen med at finde hans afløser. 
 
Kommunikationsafdelingen blev oprettet 
i 2010 og Henrik blev dengang ansat som 
chef for afdelingen og var før det i knap to år 
chefkonsulent i det daværende rådmandsse-
kretariat. 

Stillingen bliver nu opslået med forventet 
besættelse fra d. 1. august. 

Henning Mols fortsætter som konstitueret 
kommunikationschef frem til d. 1. august. 

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder for 
mellemtrinnet på Elsted 
Skole
Anette Slifsgaard er netop ansat som pæ-
dagogisk leder for mellemtrinnet på Elsted 
Skole. 

Anette har 15 års lærererfaring, og hendes 
arbejdsplads har, gennem disse år, været 
Elsted Skole. 

“I mit arbejdsliv har det vigtigste for mig al-
tid været at have fokus på elevtrivsel samt at 
arbejde med at skabe positive læringsmiljøer. 
Er disse betingelser til stede, så giver det 
plads til det, som er lærerfagets kerneopga-
ve; nemlig elevernes faglige udvikling. Jeg 
har altid fulgt interesseret med i udviklingen 
af pædagogiske teorier og metoder. Det er 
vigtigt at følge udviklingen inden for dette 
område. Gennem det pædagogiske arbejde 
på Elsted Skole glæder jeg mig til målrettet at 
holde fokus på kerneopgaven: At flest mulige 
elever kan gå, udvikle sig fagligt samt trives 
på Elsted Skole. Det er en opgave, som jeg i 
den grad glæder mig til at samarbejde med 
skolens medarbejdere om at løse,” fortæller 
Anette Slifsgaard. 
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