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Youth City Future Lab
- de unges fremtid 
Grib bolden - præsentér de unge for Youth City Future Lab 
- The Movement. Fordi de kan gøre en forskel!  
 
I foråret 2022 er Aarhus vært for Storstadskonferencen 
– en konference med fokus på de unges håb, drømme 
og udfordringer på tværs af de nordiske storbyer. Stor-
stadskonferencen er for fagpersoner og professionelle, der 
arbejder med unge og ungdomsliv i norden.  

Dette efterår afholdes Youth City Future Lab i Aarhus – en 
ungekonference forud for de voksnes Storstadskonference. 
Til YCFL deltager unge fra de nordiske storbyer. 

Formålet er at italesætte og diskutere netop de unges 
egne visioner, tanker, håb og drømme for fremtiden – og 
hermed samle et input, baseret på de unges stemme, til 
Storstadskonferencen.   

Mads på 15 år fra  Aarhus siger: ”YCFL er vi unges mu-
lighed for at komme med idéer til den verden, som vi 
om ikke så forfærdeligt mange år skal overtage fra vores 
forældre.”

Den gode snak og hverdagsaktivismen  
Netop nu har de unge fra ungdomsskolens senater derfor 
sat gang i The Movement – en unik mulighed for alle unge 
for at tage stilling og byde ind med netop deres visioner 
for fremtiden. 

Arbejder du med unge i skolen eller i klubben, så er det 
lige præcis dig, senaterne gerne vil have til at kaste bolden 
op til de unge, som du arbejder med!   

#1  
Tal med de unge om temaerne, se de små temavideoer og 
indslag på Instagram(link) og youtube(link) og tag en snak 
om, hvad temaerne betyder for dem, og hvor de får øje på 
udfordringer og potentialer i deres hverdag.   

#2  
Brainstorm i fællesskab på lettilgængelige idéer, der kan 
gøre den lille men overskuelige forskel.   

#3  
Måske får I mod på at lave noget større – måske en happe-
ning, der skaber opmærksomhed.  

#4  
Sidst men ikke mindst, må du meget gerne opfordre de 
unge til at dele deres tanker og gode idéer til hverdagsak-
tivisme på Instagram #YCFLmovement(link). De unge i 
senaterne holder konstant øje med #YCFLmovement for at 
se, hvilke gode tanker og idéer, der bliver delt. Værdifulde 
input tages med til ungekonferencen til efteråret.  

YOUTH
CITY 

FUTURE 
LAB

FOKUS PÅ OTTE UDVALGTE TEMATIKKER:  

• Internationalt samarbejde  

• Social ulighed og ligestilling  

• Hjemløshed blandt unge 

• Klima og bæredygtighed 

• Mental sundhed 

• Parallelsamfund 

• Rettigheder og retfærdighed 

• Uddannelse  

HER KAN DU SE MERE OM YCFL - THE MOVEMENT:  

Ungiaarhus.dk: YCFL – The Movement(link)

Ungnord.com: Storstadskonferencen i Aarhus 2022(link) 

Ungnord.com/youth-city-future-lab:                                  
Ungekonferencen i Aarhus 2021(link) 

#YCFLmovement på Instagram:                                         
Her kan alle unge bidrage(link)  

YCFL2021 på Instagram:                                                   
Mest for deltagere i ungekonferencen(link)

https://www.instagram.com/ycfl.2021/
https://www.youtube.com/channel/UCe9-TV2KN7XDzy7JbteJkxw
https://www.instagram.com/explore/tags/ycflmovement/
https://ungiaarhus.aarhus.dk/events/hverdagsaktivisme-youth-city-future-lab/
https://ungnord.com/
https://ungnord.com/youth-city-future-lab/
https://ungnord.com/youth-city-future-lab/
https://www.instagram.com/explore/tags/ycflmovement/
https://www.instagram.com/explore/tags/ycflmovement/
https://www.instagram.com/ycfl.2021/
https://www.instagram.com/ycfl.2021/
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Ny pædagogisk ledet 
legeplads på vej på Aarhus Ø 
Mellem by, skov og hav får Aarhus Ø snart en ny pædago-
gisk ledet legeplads – med inddragelse og medborgerskab 
i sit DNA.  

Ambitionen med den nye legeplads er, at den bliver et 
samlingssted for områdets børn og unge i aldersgruppen 
10 til 17 år – men også for borgere i andre aldre, der bruger 
og bor i den nye bydel. Derfor er alle velkomne til at kom-
me med idéer og sætte deres præg på stedet i tilblivelsen 
– lige fra børnene og de unge selv til erhvervsliv, frivillige, 
foreninger og ildsjæle.  

”Legepladsen skal være en oase for familier på og omkring 
bydelen – men også for den kommende skole, som på 
sigt kan bruge legepladsen til kreativ og nytænkende un-
dervisning under åben himmel. Vores pædagogisk ledede 
legepladser er værdifulde samlingssteder for børn og 
voksne på tværs af Aarhus – og gode eksempler på, hvor-
dan det kommer vores lokalsamfund til gavn, at vi tænker 
byrum, skoler og fritidsaktiviteter sammen,” siger Thomas 
Medom, rådmand for Børn og Unge. 

Kajak, dykning, BMX og basket er bare nogle af de aktivite-
ter til både vands og lands, som børn og unge kvit og frit 
kan prøve kræfter med på den nye legeplads, der allerede 
kommer i brug til fede sommerferieaktiviteter i år. 

Legepladsen vil være bemandet med pædagogisk persona-
le i udvalgte tidsrum – men vil også være åben for alle hele 
de tidsrum, hvor der ikke er personale til stede.   

”Vores fælles mål er at skabe et fedt miljø, der er mang-
foldigt, stemningsfuldt og spændende for børnene og de 
unge. Derfor er det helt afgørende, at vi inddrager alle, der 
vil bidrage med deres input, idéer og erfaringer,” siger Jette 
Dahl, fritids- og ungdomsskoleleder for UngiAarhus ØST, 
der glæder sig over, at vandaktiviteter i Ungdomsskoleregi 
også kommer til at være en del af planen. 

Stedet på Øen i får til huse ved Flemming Bamse Jør-
gensens Plads – i tæt tilknytning til der, hvor områdets 
fremtidige skole planlægges at blive opført. Den nye skole 
på Aarhus Ø står efter planen færdig i 2026. 

FAKTA

• Etableringen af legepladsen på Aarhus Ø begynder allerede 
i år og forventes at være færdig i 2022.  

• Udviklingen af legepladsen sker i samarbejde med borgere, 
civilsamfundet og offentlige – og private aktører, der som 
ligeværdige partnere samarbejder om at udvikle innovative 
og langsigtede løsninger. Inddragelse af børnene og de 
unges stemme får en særlig vægt og planlagte aktiviteter 
for inddragelse vil blive gennemført med start i juni 2021. 
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Køkkenhaver samler 3. klasser 
på Frederiksbjerg Skole 

Ærter. Gulerødder. Og kartofler. Tre grøntsager, du begynder 
at kunne spotte i de 12 små køkkenhaver i skolegården på 
Frederiksbjerg Skole. Haverne lærer eleverne om rejsen fra 
jord til bord, men er mindst lige så frugtbare, når det kom-
mer til at dyrke fællesskab i klasserne. 

Slentrer du ned gennem gyngestativerne og videre forbi de 
pastelfarvede skure i skolegården, dukker 12 små køkken-
haver op. Frederiksbjerg Skole har ligesom 10 andre aarhu-
sianske skoler i år takket ja til Natursamarbejdets tilbud om 
’Have på skolen 2021’. Fire 3. klasser fordelt i 12 grupper 
har hver ansvaret for at forspire, lægge frø, fjerne ukrudt og 
høste frem til efteråret. Et samarbejde på tværs af drenge og 
piger, der skaber et særligt fællesskab. 

”De er små familier, der tager hensyn til hinanden og træffer 
fælles beslutninger om, hvad de ønsker sig i bedene. De er 
nysgerrige sammen og har en samtale om, hvad der sker i 
processen. Det bliver ‘et fælles tredje’, som gør meget ved 
klassens fællesskab. Det samler dem virkelig,” siger Anette 
Engedal Christensen, lærer på Frederiksbjerg Skole. 

Fra jord til bord 
Fællesskabet er et vigtigt udbytte af ’Have på skolen,’ men 
det giver også en naturfaglig læring til eleverne. Haverne 
skaber en nem ’fra jord til bord’-oplevelse, som er en god 
opskrift på motiverende læring. 

”Eleverne følger med i, hvad der sker, fra de har sået frø, til 
de kan høste i efteråret. De får en viden om, hvor maden 
kommer fra, hvad der sker i naturen og hele kredsløbet. At 
børnene har så meget hands on, gør noget ved deres nys-
gerrighed omkring det,” siger Anette Engedal Christensen. 

Haverne er flyttet ind på skolerne 
Frederiksbjerg Skole har før haft køkkenhaver på Natursam-
arbejdet. Men med ’Have på skolen’ blev det muligt at dyrke 
køkkenhaver, få jord under neglene og nyde grøntsager i 
skolens egen skolegård. Og det har været nemt at komme i 
gang. 

”Man får viden omkring, hvordan man skal gøre, og det er 
en kæmpe hjælp til at starte det op. De giver mange hints 
til opstarten, som gør det enkelt, også selvom man ikke er 
faglærer,” siger Anette Engedal Christensen. 

22 klasser har i april 2021 takket ja til tilbuddet om ’Have 
på skolen’. De har fået tilbudt læggekartofler, frø, vejledning 
til etableringen samt inspirationsmateriale til science-un-
dersøgelser relateret til havedyrkningen. Natursamarbejdet 
afholdt et introwebinar for lærere 3. maj som kickstart på 
sæsonen. 

FAKTA

Børn og Unge har søgt og fået midler fra Klima-
fonden til at arbejde pædagogisk med klima og 
bæredygtighed i dagtilbud, skoler og UngIAarhus. 
Blandt dette er Have på skolen, Grønne Spirer og 
Grønt Flag. 

Se hele Aarhus Kommunes                                
Klimahandlingsplan 2021-24 her(link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78556
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/78556
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MELLEMFORMER

Klubskolen tilbyder tryghed 
og faglig udvikling 
”Det bedste ved at være her er måden, vi er sammen på. 
Vi har ikke så travlt, og alligevel lærer jeg meget. Vi har 
det hyggeligt og laver en del sjov med hinanden – også de 
voksne,” lyder det fra Hector, der er elev i Klubskolen indtil 
sommerferien, hvor han efterfølgende fortsætter i 8. klasse på 
efterskole.  

Klubskolen er en af de såkaldte ’mellemformer’ i UngiAarhus. 
Det vil sige, at den er et alternativt skole- og undervisnings-
tilbud for unge fra 7. klasse til og med 18 år, der af forskellige 
årsager har brug for en socialpædagogisk og anderledes 
undervisningsmæssig støtte. Klubskolen deler matrikel med 
fritids- og ungdomsklubben i Skjoldhøj i det vestlige Aarhus, 
men modtager elever fra hele kommunen. Der er plads til 
mellem fem og syv elever i Klubskolen ad gangen, og hen-
visningerne laves typisk i samarbejde med distriktsskolen, 
forældre, den unge, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
en ungerådgiver.   

At mærke sig selv 
”I Klubskolen er der tid og plads til at tilrettelægge under-
visningen og de øvrige aktiviteter, så de tager hensyn til hver 
enkelt elevs ressourcer og udfordringer. Vi fokuserer meget 
på at styrke den unges evne til at mærke sig selv og giver dem 
tid til at reflektere over, hvordan de har det. Det er med til at 
øge trivslen og følelsen af tryghed. Og når de to ting lykkes, er 
vejen banet for at udvikle de unges faglige, sociale og person-
lige kompetencer,” forklarer Klubskolens daglige leder, Palle 
Lund Østrup.  

For eksempel har Klubskolen et humørbarometer hængende i 
klasselokalet, hvor både elever og lærere hver morgen tjekker 
ind ved at placere deres navn i det røde, gule eller grønne felt, 
og så taler de sammen om, hvorfor de har vurderet sig til at 
være dér på skalaen.  

Værksted fuld af matematik  
Udover fagene dansk, engelsk, matematik og robusthed er 
’værksted’ også på skemaet i Klubskolen:  

”Der er ret meget matematik i det at arbejde i et værksted – 
og i det at arbejde som håndværker i det hele taget. Når vi er i 
værkstedet, får de unge matematikken ind med det praktiske, 
med deres hænder, og det er nogle gange lettere at forstå, 
end når man udelukkende har matematik i et klasselokale 
med en tavle og en regneblok,” siger værkstedslærer Troels 
Henningsen.  

Lige nu er Hector og et par af de andre elever i gang med at 
snedkerere inventaret til et nyt computerlokale til Klubskolen, 
og før det var det den tilhørende gårdhave, der blev shinet op 
med en grøn oase, pallemøbler og sofagynge.  

Løbende optag  
Selve skoleskemaet varierer fra uge til uge og er ligeledes 
forskellig fra elev til elev. Udover de nævnte fag, er der også 
diverse bevægelsesaktiviteter og ture ud af huset, blandt 
andet til museer, til motorcross eller på sejltur. Eleverne kan 
gå til afgangsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Nogle 
elever går blot i Klubskolen et par måneder, mens andre tager 
et helt skoleår her. Inden forløbene afsluttes, er der lagt en 
plan for, hvad eleverne skal efterfølgende.  

 ► LÆS MERE OM KLUBSKOLEN OG SÆRLIGE TILBUD                 

I UNGIAARHUS HER(link)

https://ungiaarhus.aarhus.dk/saerlige-tilbud/undervisning-og-anden-stoette-til-og-med-18-aar/#1
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Forløb klæder pædagogisk personale 
på til at skabe trygge læringsmiljøer 

Med et nyt, kompetenceudviklende forløb klæder MOVE 
Aarhus det pædagogiske personale i de aarhusianske 10. 
klasser bedre på til at rumme alle elever i klassen. 

Det skal få eleverne til at tro mere på sig selv og gavner 
både den unge med præstationsangst, en diagnose i ryg-
sækken og den ekstra generte.  

MOVE 3.0 skal hjælpe det pædagogiske personale med 
bedre at vejlede og forstå de unge. Forløbet består af 
læringsdage, netværksdage og selvstudie, der giver del-
tagerne værktøjer og viden til at skabe det bedst mulige 
læringsrum for deres elever. Fokus er især på, hvordan 
deltagerne kan bruge metoderne og teknikkerne i deres 
eget klasseværelse. 

”Vi er meget optagede af, at det primært er det pæda-
gogiske personales ansvar at skabe trygge og attraktive 
læringsmiljøer. Vi snakker meget med deltagerne om 
tilgangen til eleverne,” fortæller Morten Bjerg Poulsen, der 
underviser på MOVE 3.0. 

MOVE Aarhus faciliterer forløbet og trækker både på egne 
erfaringer fra arbejdet med unge og deres uddannelse som 
konfliktmæglere. 

Morten Bjerg Poulsen og de andre undervisere har des-
uden god kontakt til de aarhusianske skoler i forvejen: 

”Vi kender mange af skolerne og har løbende en god dia-
log med det pædagogiske personale. Vi gør rigtig meget 
ud af at forventningsafstemme inden forløbet og lægger 
op til, at de er med til at definere indholdet,” siger Morten 
Bjerg Poulsen. 

Undervejs i forløbet bliver deltagerne præsenteret for 
konkrete øvelser, som de kan lave med deres klasse. Det 
kan fx være en øvelse om mindset eller en aktivitet, der 
understøtter en snak om personlige, sociale kompetencer.  

”Vi laver også øvelserne med deltagerne og oplever det 
som meget værdifuldt. Det giver dem en rigtig god forstå-
else for, hvad der rører sig hos eleverne, fordi de mærker 
sig selv i det,” fortæller Morten Bjerg Poulsen. 

Efter sommerferien bliver forløbet udvidet til også at 
rumme pædagogisk personale fra 8. og 9. klasse. Ifølge 
Morten Bjerg Poulsen giver det rigtig god mening at starte 
indsatserne allerede der: 

”Trygge læringsmiljøer er forudsætningen for elevernes 
faglige udvikling. De skal turde være sig selv, og have mod 
til at række hånden op i timen og spørge hinanden om 
hjælp. Jo længere tid eleverne går i utrygge læringsmiljøer, 
jo mere tid spilder de,” fortæller Morten Bjerg Poulsen. 

 ► KONTAKT

Projektleder Elin Poulsen
Mail: elpou@aarhus.dk

FAKTA

MOVE 3.0 er en del af innovationsprojektet         
”En Vej Ind I Fællesskabet”, der skal udvikle og 
afprøve indsatser, som får flere unge i uddannelse 
eller beskæftigelse efter grundskolen. 
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Chromebooks er endelig 
landet i dagtilbuddene 
2000 splinternye Chromebooks er leveret til de aarhusian-
ske dagtilbud. Den 12. maj blev startskuddet for udleverin-
gen, og dagen var på mange måder en festdag efter flere 
måneders forsinkelser på grund af COVID-19. Med den nye 
Chromebook ved hånden, bliver det pædagogiske arbejde i 
dagtilbud både lettere og hurtigere. 

Nu er de her. De længe ventede Chromebooks. Og efter 
lang ventetid er det ekstra skønt, at de nye computere er 
landet trygt i de pædagogiske hænder i dagtilbuddene. Og 
det er godt, hvis du spørger pædagog i Børnehuset Jæger-
gårdsgade Mette Drejer. 

”Vi har jo ventet på dem, lige siden vi fik at vide, at de 
kom. Så det har været positivt at få dem i gang,” siger Met-
te Drejer. 

En balance mellem IT og børnetid 
10 sekunder tager det at åbne en Chromebook. Før havde 
Børnehuset Jægergårdsgade én administrativ computer 
til deling, men med flere Chromebooks ved hånden er det 
både lettere og hurtigere at kommunikere med forældre, at 
checke børn ind og ud, at tilgå mails og meget mere. Og 
man slipper for at vente på, at computeren er ledig. 

”Man kan sidde lige der, hvor man er, og bruge den. Og 
der er ikke nogen, der står og siger: jeg skal låne den efter 
dig. Det optimerer helt klart nogle arbejdsgange for os. Og 
jo mindre tid, vi kan bruge på de ting, jo mere tid kan vi 
bruge på kerneopgaven,” siger Mette Drejer. 

Men selvom det er nemt at tilgå de nye Chromebooks, er 
der en hårfin balance, når det kommer til tid. For det er 
stadig børnene, der kommer først. 

”Selvom Chromebooken er til rådighed hele tiden, betyder 
det ikke, at vi hele tiden er på den. Vi skal finde ud af, 
hvornår vi skal bruge den, og hvornår vi ikke skal. Det er 
ikke, når jeg sidder med fire børn og læser en bog. Det er 
vigtigt,” fastslår Mette Drejer. 

Forsinket flere måneder 
Siden marts har vi ventet de nye Chromebooks. Computer-
ne blev forsinket på grund af COVID-19, og det er derfor en 
lettelse at se dem ude på stuerne. 

”Vi ville ønske, vi havde haft Chromebooks til Aula-un-
dervisningen for medarbejdere i dagtilbud, inden Aula 
erstattede BørneIntra i maj. Men det kunne ikke lade sig 
gøre på grund af COVID-19, der gav en del forsinkelser. 
Men nu er det bare fedt, at de endelig er derude. Det er en 
lettelse og fedt at være i mål med det,” siger Ramus Bork, 
IT-konsulent i Digitalisering. 

Kom godt i gang med din Chromebook 
Som introduktion til Chromebooks, kan du se videoguides 
og blive klogere på, hvordan du printer dokumenter, deler 
med dine kollegaer, opretter filer og meget mere – alt sam-
men fra jeres Chromebook.

 ► SE VIDEOGUIDES HER(link)

 ► LÆS MERE OM CHROMEBOOKS(link)

Foto: Mette Drejer

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/64722
https://sites.google.com/aaks.dk/vejledningsoverblikdt/hjem/chromebooks/chromebooks-kom-godt-i-gang
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Bliver jeres skole grøn i 2021?  

Grønne børn bliver grønne voksne: Jeres skole kan 
i år blive en af 15 skoler (3 skoler pr. distrikt), som 
uden lokale omkostninger kan blive nye medlemmer 
af Grøn Skole. Grøn Skole er Friluftsrådets undervis-
ningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling 
med natur, miljø og udeliv.  

Medlemskabet af Grøn Skole (tidl. Grønt Flag-Grøn Skole) 
guider skoler til at arbejde systematisk med bæredygtighed 
og inspiration til undervisningsforløb. 

Et medlemskab er en måde at give et kapacitetsløft til læ-
rere og pædagoger i arbejdet med bæredygtighedsdidaktik 
og udemiljøer. Hvert år vælger I selv, hvilket tema I vil 
arbejde med. 

I Aarhus Kommune er Sabro-Korsvejskolen, Beder Skole, 
Strandskolen, Skæring Skole og Virupskolen medlemmer 
af Grøn Skole. Snak med jeres ledelse om at blive Grøn 
Skole – de hører mere om jeres muligheder på de kom-
mende distriktsledermøder.  

Deadline for tilmelding er 1. september 2021. 

Baggrund
Som del af Aarhus Kommunes fælles indsats for grøn om-
stilling og bæredygtig udvikling tilbyder Børn og Unge fra 
2021 en lang række pædagogiske aktiviteter og materialer 
om natur, bæredygtig udvikling og udeliv til skoler, dagtil-
bud og Ung i Aarhus. Det sker bl.a. med midler tildelt af 
Aarhus Kommunes Klimafond. 

 ► KONTAKT

Børn og Unge: Anne Dissing Rasmussen

Mail: adr@aarhus.dk - tlf.: 51575564  

 

Friluftsrådet: Karen Præstegaard Hendriksen

Mail: kph@friluftsraadet.dk - tlf.: 24634056 
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Miljø-Mågens skal passe på 
legepladser og skolegårde 

Sommeren er over os, og de unge søger udenfor. 
Derfor kan du snart møde Miljø-Mågens, som er en 
sej og dedikeret miljøaktivist. Hen over sommeren 
vil han huske de unge på at bruge skraldespanden, 
når de skal hygge sig på vores matrikler. 

Find ham på skilte og klistermærker, som alle skoler 
og dagtilbud får mulighed for at sætte op på sine 
udearealer. Og spot ham på de sociale medier, hvor 
han også skal fange de unges opmærksomhed. Med 
et glimt i øjet og gode mågejokes vil han opfordre 
de unge til at passe på vores legepladser og skole-
gårde i Aarhus Kommune. 

Indsatsen kickstartes i uge 23, hvor materialerne bli-
ver leveret til alle aarhusianske skoler og dagtilbud. 

Du kan finde tips og tricks, forældrebreve og inspi-
ration fra andre skoler og dagtilbud til at håndtere 
de unges samvær på legepladser og i skolegårde.

 ► FIND TIPS OG TRICKS HER(link)

KORT NYT

Solbergskolen får løft til 81 
millioner kroner 

Elever, forældre, medarbejdere og borgere på Sol-
bjergskolen kan se frem mere plads til flere klasser, 
bedre pædagogiske læringsmiljøer og en forbedring 
af skolens indeklima for i alt 81 millioner kroner. Den 
ældste del af Solbergskolen er fra 1965, og moderni-
seringen vil blandt andet vil udvide skolen med 10 
klasser til i alt fire spor.  

Skolen mangler blandt andet plads på grund af øget 
tilflytning til lokalområdet, hvilket ventes at fortsætte 
de nærmeste år. Derfor har rådmand Thomas Me-
dom indstillet til byrådet, at projektstart rykkes frem 
fra 2024 til 2021. Byggeriet ventes at kunne gå i gang 
i 2022. 

KORT NYT

FAKTA

Solbjergskolen: 
• Udvides til en firesporet skole. 
• Får 10 nye fælleslokaler til undervisning og 

pasning med supplerende fælles læringsareal.  
• Får fire faglokaler.  
• Ombygges, så eksisterende faglokaler til hånd-

værk og designlokale får et løft 
• Udvides med supplerende arealer til det 

højere elevtal – bl.a. nye elevgarderober og 
elevtoiletter, medarbejderfaciliteter og -forbere-
delsespladser.  

• Moderniseres og renoveres i eksisterende af 
lokaler for at skabe tidssvarende læringsmiljøer 
og forbedret indeklima. 

Anlægssum i alt: 81 millioner kr. 

 ► LÆS MERE OM PROJEKTET(link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76471
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=4a1cb830-da35-4301-9130-789ddb47ad41&punktid=6f24161a-b1fa-4f05-8218-bcfcb66ad924

