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Kære alle i Børn og Unge

Det seneste corona-år har været uden sidestykke. Nedlukninger, 
genåbninger, retningslinjer og anbefalinger har gjort hverdagen 
mere udfordrende og uforudseelig for os alle. 

Det har været og er stadig en usædvanlig tid, men I har hånd-
teret den upåklageligt. Hver og en fortjener I tusinde tak for, I 
fortsat har gjort jeres for at skabe den bedst mulige hverdag for 
børnene, forældrene og hinanden – også i et skoleår, hvor dagene 
sjældent har lignet dem, der var ugen før.    

Nye krav, planlægning på rekordtid og uforudsete bekymringer 
er næsten blevet en så given del af opgaven, at hverdagens 
trummerum let kan udviske, hvor stor fleksibilitet, kreativitet 
og dedikation det har krævet. Det har været svært, men det har 
også mindet os alle om værdien af tillid, nærvær og samarbejde. 
Det er – krise eller ej - vigtige ingredienser i opskriften på gode 
børneliv.    

Nu er sommeren over os, og en tiltrængt og velfortjent som-
merferie nærmer sig for de fleste. På den anden side venter os 
forhåbentligt en mere stabil og normal hverdag. Der er fortsat et 
stykke vej til det kendte, men med faldende smittetal, flere vac-
cinerede og mere genåbning over sommeren går det lykkeligvis 
den rigtige vej.  

Jeg tillader mig i hvert fald at se frem mod et nyt skoleår med 
både stor energi og fortrøstning. For uanset hvordan fremtiden 
ser ud, har I bevist, at selv under de mest bøvlede og barske 
omstændigheder kan I skabe en god og tryg hverdag for vores 
børn og unge.  

Nyd nu sommeren – også jer, der skal på arbejde. Husk at få ro 
på, uanset hvordan, hvor og med hvem I skal tilbringe sommerfe-
rien. Pas på jer selv og hinanden.  

God sommer!  

Venlig hilsen  

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Morgenmødet 
Fik du set skoleårets sidste morgenmøde med rådmanden og direktøren?  

Børn og Unges rådmand Thomas Medom og direktør 
Martin Østergaard Christensen brugte skoleårets sidste 
morgenmøde på at se tilbage på et helt usædvanligt og 
udfordrende corona-år for både medarbejdere, forældre og 
børn – og ikke mindst frem på det nye skoleår, der venter 
efter sommerferien.  

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK(link)

 ► SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA(link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 10. august klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside(link)
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/531890954525543
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/80159
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/


Grønne voksne gi’r grønne 
børn - reportage fra kursus 
Kan du blande en Myreoito? Artsbestemme en bille? Finde 
stien på bare tæer? Mærke en snegl på din hud? Spise 
naturens planter? Følg et hold pædagoger på kursus med 
Grønne Spirer.

Det seneste år har dagtilbuddene brugt mængder af tid 
udenfor. Mange har oplevet, hvad uderummene kan og 
har efterspurgt inspiration til arbejdet med udeliv, natur og 
bæredygtighed. I juni 2021 mødtes omkring 40 pædagoger 
til kurset ”Leg, læring og trivsel med naturen som med-
spiller”. 

Det blev et oplevelseskursus for voksne Grønne Spirer, i 
grønne rammer på UNO Friluftscenter i Risskov.

”Vi har netop rystet en busk over et hvidt klæde og fundet 
noget, der ligner ”smeldere”: Små biller, som vi nu skal 
artsbestemme. Sådan en aktivitet kan jeg bruge til vores 
vuggestuebørn. De synes jo at alt, hvad der kribler og 
krabler er spændende, så vi skal hjem og have fat i små 
glas, som vi fange insekter i,” fortæller en deltager i kurset, 
Charlotte, der arbejder i Vuggestuen Forteleddet.

”Jeg står her med en myreoito: Vi har blandet mynte, syre 
og sukker og vand. På toppen har vi en myre. Skål,” smiler 
Betina, pædagog i Gadekæret i Risskov Dagtilbud, hvor 
hun arbejder i en vuggestue. Drikken giver hun en god 
anmeldelse. 

”Det vigtigste vi alle kan tage med os hjem fra i dag, er 
nødvendigheden af, at vi giver børn oplevelser som giver 
dem lyst til at være ude. Vi kan gå herfra med inspiration 
til, hvordan vi understøtter oplevelser, læring og dannelse 
til vores yngste, som jo er fremtidens grønne borgere. Jeg 
håber, at dagens deltagere får lyst til at dele med deres kol-
legaer og gå i gang i morgen med børnegrupperne,” siger 
Charlotte Mariane Buchhave fra Pædagogik, Undervisning 
og Fritid i Børn og Unge.
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OPSKRIFT PÅ MYREOITO

• Skær mynte i fine stykker

• Bland med juice / sukkervand

• Top med en orange-myre, som skal bides over

FAKTA

• Grønne Spirer: Børn og Unge har igen i 2021 tilbudt 25 dagtil-
budsafdelinger gratis medlemskab af den grønne mærkningsord-
ning Grønne Spirer. Medlemmerne får inspiration til at arbejde 
med natur, udeliv & science, miljø og grøn, sund hverdagskultur 
med børn fra 0-6 år. Medlemmerne kan søge om det grønne flag.

• UNO Friluftscenter: Børn og Unges grejbank til natur- og 
friluftsaktiviteter.

 ► LÆS OGSÅ:

NYHEDSBREV OM KLIMA I AARHUS KOMMUNE

KONTAKT

Charlotte Mariane Buchhave, Pædagogik, Undervisning og Fritid 
Mail: chambu@aarhus.dk

https://app.heyloyalty.com/view/ZXlKcGRpSTZJbmt6WWpRek1qaFJiVkpUYWxkSVEyOXRia2R0VjJjOVBTSXNJblpoYkhWbElqb2lWamRYYkVsSU5qVXhZbkJpSzFaTFprRmtTMkZPWjFwbGFrOUdhbVJTTkdsbWNuWlJjallyVTJseE4yRkROVWxKZUVOY0wzaDJXbUZ6UlVWaU9IQklTbFY1WkdORmFHSTNieXN6YUdGdE1tc3paMHh1VUhaM1ZVWkxNbkpwWVU1cVRFNWlOMDh5TTNWMFRuUm5UR3hCWWpOT2JFWlpOR3RJVTJ4clIwTTFhV05RU2xWSFp6aFZOazV1Y3pJMVlsRmNMMVZUTTNwQ2VUUktVblZET0NzNFVGZHJPVU14Tm1SdGVUaERaREE5SWl3aWJXRmpJam9pTjJZMVpqbGlZVFpqT0dFeE5HWTJPRGRqT1RZd09EUTNPREZsTTJZeU1UWXhNRFJoTW1VME9EUXpZVEF3WmpRNVpXTmpaRFV6WlRKbFpEWTBOemcwTmlKOQ==?utm_campaign=Go%20Green%20with%20Aarhus%20-%20juni%202021217976&utm_source=Subscribers&utm_medium=email
https://app.heyloyalty.com/view/ZXlKcGRpSTZJbmt6WWpRek1qaFJiVkpUYWxkSVEyOXRia2R0VjJjOVBTSXNJblpoYkhWbElqb2lWamRYYkVsSU5qVXhZbkJpSzFaTFprRmtTMkZPWjFwbGFrOUdhbVJTTkdsbWNuWlJjallyVTJseE4yRkROVWxKZUVOY0wzaDJXbUZ6UlVWaU9IQklTbFY1WkdORmFHSTNieXN6YUdGdE1tc3paMHh1VUhaM1ZVWkxNbkpwWVU1cVRFNWlOMDh5TTNWMFRuUm5UR3hCWWpOT2JFWlpOR3RJVTJ4clIwTTFhV05RU2xWSFp6aFZOazV1Y3pJMVlsRmNMMVZUTTNwQ2VUUktVblZET0NzNFVGZHJPVU14Tm1SdGVUaERaREE5SWl3aWJXRmpJam9pTjJZMVpqbGlZVFpqT0dFeE5HWTJPRGRqT1RZd09EUTNPREZsTTJZeU1UWXhNRFJoTW1VME9EUXpZVEF3WmpRNVpXTmpaRFV6WlRKbFpEWTBOemcwTmlKOQ==?utm_campaign=Go%20Green%20with%20Aarhus%20-%20juni%202021217976&utm_source=Subscribers&utm_medium=email
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Klima-gourmet i børnehøjde 

Fokus på klima og bæredygtighed er højt prioriteret i Aarhus Kom-
mune. Men hvordan får man ambitionen til at materialisere sig 
helt ude på børnenes tallerkner? Og hvordan får man belugalinser 
og enokisvampe til at vække appetitten hos små spaghetti-køds-
ovs-fans? 

Besøg fra Restaurant Domestic  
I Børnesymfonien i Tranbjerg henter køkkenleder Karin Thøgersen 
inspiration udefra. En solbeskinnet tirsdag i juni kunne Børne-
symfoniens 100 børn derfor sætte tænderne i et måltid ægte 
klima-gourmet - kokkereret i samarbejde med Morten Rastad fra 
den aarhusianske Michelin-restaurant Domestic.  

Fra tidlig morgen blev der tryllet velsmagende retter frem af grønne 
ingredienser. Resultatet blev masser af grønt og svampe til de 
mindste i vuggestuen og ægte japansk Bao til de store i børneha-
ven.  

Inspiration er dog kun én ingrediens  
Men hvad skal der til for at lykkes med at udvikle sit køkken i den 
bæredygtige retning alle de andre dage, hvor man ikke har en 
michelin-kok i køkkenet?   

Karin lægger stor vægt på, at bevægelsen hen mod en mere bære-
dygtig køkkenprofil ikke bare er ‘piece of cake’: 

“Først og fremmest er betingelsen, at der simpelthen ikke er “råd” 
til at fejle. Hvis måltidet ikke lykkes for mig i køkkenet eller ude 
ved børnene, så har vi 100 børn, der ikke er mætte og dermed ikke 
er klar til at lege og fungere. Det er bare ikke en mulighed,” siger 
Karin Thøgersen.  

“Så man serverer ikke nødvendigvis spaghetti-kødsovs med ærter 
og majs hver uge fordi man er blottet for fantasi – men fordi det 
netop ikke bare handler om fantasi. Det handler om økonomi, 
indkøbsaftaler, tid, inspiration, god forberedelse og ikke mindst et 
stærkt samarbejde om mad-pædagogikken køkken og pædagoger 
imellem,” fortæller Karin Thøgersen.

Seje spire-spaghettier og gentagelser  
“Hvordan taler vi f.eks. om nye smage, nye ingredienser og nye 
dufte?  Hvordan laver vi appetitvækkende sammenligninger? 
F.eks.: “I dag skal vi have bao - det er et lille blødt pitabrød fra 
Japan.” “Det her er svampe og de ligner kylling – og uhmmm de 
smager også lidt sådan” og “Se lige sådan en sej spire-spaghetti!,” 
forklarer Karin Thøgersen. 

 ► LÆS HELE ARTIKLEN HER(link)

FAKTA

På vej til mere bæredygtigt, klimavenligt og velsmagende 
mad i kommunens køkkener samarbejder Aarhus Kommune 
med LOOP Food Lab og Restaurant Domestic. 

 ► LÆS OM PROJEKTET(link)

INSPIRATION

Find Karin på Instagram:

Boernesymfonien(link)

#Kostfagligeneansvarlig(link)

Meld dig ind i klima-mad-gruppen på AarhusIntra(link)

Se videoen: ’Klimavenlig mad i Aarhus Kommune(link)

Borgmester Jacob Bundsgaard fortælle om byrådets retning for 

mad og måltider frem mod 2025.

Hvis du vil høre mere om Aarhus Kommunes arbejde med 

bæredygtige og klimavenlige måltider og dine muligheder for at få 

mere inspiration i køkkenet, kan du kontakte:

Projektleder Bente Kramer Møller - mail: bkmo@aarhus.dk 

Helle Nybo - mail: hekrn@aarhus.dk

https://www.instagram.com/bornesymfonien/
https://www.instagram.com/explore/tags/kostfagligeneansvarlig/
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/7663/klimavenlige-og-bredygtige-mltider-i-aarhus-kommune
https://web.microsoftstream.com/video/91dbb343-7387-48db-a216-d058a6c180a4
https://www.aarhus.dk/virksomhed/erhvervsudvikling/stoette-og-puljer/den-groenne-investeringspulje/den-groenne-investeringspulje/projekter/mere-baeredygtig-og-klimavenlig-maaltidsproduktion/
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/80222
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Tilst Skole griber handsker 
og affaldssække
Fredag morgen løb elever rundt i morgensolen og samlede 
cigaretskodder, slikpapir og flasker op fra skolens legeplad-
ser og parkeringspladser. Affaldsindsamlingen er start-
skuddet til Aarhus Kommunes nye kampagne, der handler 
om at passe godt på Aarhus’ skolegårde og legepladser.

Legepladser og skolegårde er åbne, når skolerne lukker, 
og mange unge hygger sig på udearealerne om eftermid-
dagen og aftenen. Men lidt for ofte bliver der ikke ryddet 
op. Tilst Skole har derfor skudt Aarhus Kommunes nye 
kampagne i gang med rapsangen ”Ryd Op”, skraldesække 
og skilte.  

Det var vigtigt for skoleleder Lone Gunhild Margrethe Jør-
gensen at markere kampagnens start ved at skolens elever 
og lærere selv samlede affald: 

”Jo renere, der er, jo mere passer man også på området. 
Hvis der er snusket, er det nemt at fortsætte ind i den kul-
tur. Det fysiske miljø afspejler også, hvordan vi er sammen 
med hinanden. Jeg ville gerne være med til at gøre lidt 
ekstra ud af det, så byens børn og unge passer lidt bedre 
på tingene,” fortæller skoleleder Lone Gunhild Margrethe 
Jørgensen. 

Victor, Liva og Jonas fra 3.a var med. De er enige om, at 
det er ulækkert, at der ligger så meget skrald, og at det er 
vigtigt, vi passer på miljøet: 

”Der er mange folk, der ryger her og bare smider det på 
jorden. Jeg synes det er fint, at vi er med til at samle op,” 

fortæller Jonas. Både Victor og Liva tilføjer hurtigt, at de 
begge fandt over 50 cigaretskodder rundt omkring på 
skolens udearealer.  

Lone Gunhild Margrethe Jørgensen sidder med i en 
arbejdsgruppe, der har været med til at kvalificere kampag-
nen, der skal være synlig på legepladser og skolernes ude-
arealer hen over sommeren. Hun er glad for resultatet og 
håber, at det øgede fokus både får betydning for skolens 
egne elever og de børn og unge, der ellers bruger skolens 
legeplads: 

”Det må meget gerne blive noget, som vi snakker om, og 
som vi minder hinanden på. Nogle af de børn, der har 
været med til at samle skrald her til morgen har måske 
ældre søskende derhjemme. Forhåbentligt går de hjem og 
fortæller om det, de har oplevet og fundet i dag. Det må 
gerne brede sig,” siger Lone. 

Eleverne fra 3.a pyntede skolens legepladser med nye 
klistermærker, og skolen har fået sat nye skilte op, der skal 
opfordre byens unge til at passe godt på legepladserne.   

 ► KAMPAGNEMATERIALE(link)

 ► HØR OGSÅ RAPSANGEN ”RYD OP”, SOM DE SEJE DRENGE 

FRA RAP AKADAMIET HAR LAVET(link)

https://www.youtube.com/watch?v=dyITI6KT8Vo
https://www.youtube.com/watch?v=dyITI6KT8Vo
https://www.youtube.com/watch?v=dyITI6KT8Vo
https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/pas-paa-legepladsen/
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Frivillige bidrager til
undervisningen på Lystrup Skole

Snak om klima, ramsløg og fritidsinteresser. Når den 
pensionerede lærer Charlotte hjælper til med at afvikle 
udeskole for 8.z på Lystrup Skole handler det både om 
faglighed og trivsel. De ekstra kræfter skaber nemlig rum 
for nye relationer og undervisningsformer.   

Klokken er 11 en onsdag formiddag, og de næste 3 timer 
skal 8.z have undervisning udenfor. Dagens tema er mad 
over bål, og eleverne skal selv blive enige om menuen. Fire 
frivillige seniorer fra ReThinkers Aarhus er mødt op for at 
hjælpe til.  

”De frivillige betyder enormt meget for undervisningen. 
Når der er flere kræfter til det praktiske, kan vi få en helt 
anden faglighed i spil. Samtidig bliver trivslen styrket. Det 
kræver selvfølgelig lidt ekstra ressourcer at komme i gang, 
men jeg er overbevist om, at det aflaster os med tiden,” 
fortæller Tue, der er lærer for 8.z på Lystrup Skole.  

Charlotte meldte sig som frivillig, fordi hun savnede at 
møde børn og unge i sin hverdag. Til udedagen har hun 
ansvaret for sin egen gruppe, der består af fem elever. Det 
er nærværet og de små og store snakke, der motiverer 
hende til at bruge sin formiddag i skoven:  

”Det er dejligt at snakke med eleverne. Sidst jeg var her, 
kom vi ind på rigtig meget. Alt fra miljø og klima til vores 
fritidsinteresser. Det var spændende at høre deres syns-
punkter,” fortæller Charlotte.  

De frivillige har helt forskellige baggrunde, der tæller alt 
fra en pensioneret folkeskolelærer til en landmand og an-
lægsgartner. På sigt håber lærer Tue på, at få de frivilliges 
forskellige kompetencer og interesser endnu mere i spil:   

”Vi arbejder på, at de frivilliges kompetencer og interesser 
bliver en endnu større del af udeskolen. De sidder inde 
med rigtig meget interessant viden og erfaring. Så giver 
konceptet virkelig mening,” fortæller Tue.

 ► BESØG RETHINKERS AARHUS(link)

 ► VIDEO FRA UDESKOLEN I LYSTRUP(link)

5 gode råd 
- til samarbejde med frivillige

1. Spring ud i det! Lad være med at være bange for at 
gøre noget forkert. Gør jer nogle erfaringer hurtigst 
muligt og brug det konstruktivt.  

2. Bliv ikke skræmt af formalia. Der skal selvfølgelig være 
styr på formalia. Men tag det i små bidder, så er det 
overkommeligt.   

3. Vær nysgerrig. Vær åben over for inputs fra de frivillige 
og lad dem være medskabere i processen.   

4. Skab et fællesskab blandt de frivillige. Det er vigtigt at 
få skabt et godt fundament. I kan fx lave en inspirati-
onstur med både faglige og sociale elementer.  

5. Sørg for at skabe mening for alle parter. Hav fokus på, 
hvad der skaber værdi for den enkelte, så alle bliver 
ved med at være motiverede.

KONTAKT

Børn og Unge arbejder tæt sammen med Lystrup Skole om 
projektet. 

Har I brug for hjælp til et frivillighedsprojekt, kan I kontakte 
frivillighedskonsulent:

Anders Probst-Jensen
Mail: apjen@aarhus.dk

https://www.visitaarhus.dk/frivillig-i-aarhus/om-frivilligprogrammet-og-de-frivillige-rethinkers
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/posts/787300501951547
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Sådan giver du et ængsteligt 
barn en hjælpende hånd 
Alle børn er nogle gange bange og nervøse. Men for nogle 
børn har ængsteligheden taget overhånd og begrænser 
dem i at være med i fællesskabet og udvikle sig. Her får du 
en række gode råd til, hvordan du som lærer eller pæda-
gog giver det ængstelige barn en hjælpende hånd. 

Undgåelsesadfærd og bekymringsspørgsmål  
Det ængstelige barn vil gøre meget for at undgå den situa-
tion, som vækker angsten. I sine bestræbelser på at undgå 
situationen kan du opleve vrede, uro og klovnerier, gråd 
eller at barnet bliver stille og trækker sig ind i sig selv.   

Et ængsteligt barn stiller desuden ofte ‘bekymringsspørgs-
mål’ igen og igen. Det kan f.eks. handle om en planlagt 
klasseudflugt, hvor den daglige struktur og det normale 
skema brydes.   

Hvornår bør jeg reagere?  
Både undgåelsesadfærd og bekymringsspørgsmål er noget 
vi ser hos de fleste børn af og til. 

Du bør dog reagere hvis:  
• Du gentagne gange oplever barnets ængstelighed som 

ude af proportioner  
• Du oplever, at ængsteligheden begrænser barnet i 

hverdagen  
• Du oplever en udtalt ængstelighed, som ikke er alders-

svarende  

Hvordan hjælper jeg?  
De nære voksne i barnets liv kan gøre meget for at skrue 
op for barnets trivsel og ned for barnets angst. Tag først og 
fremmest en snak med barnet og barnets forældre. Spørg 
nysgerrigt ind til, hvad angsten udspringer af - måske er 
der en specifik årsag. 

Ofte er ængsteligheden mere udtalt hjemme end i skolen – 
her kan det være barnets forældre, der tager kontakt til dig. 

Hvis forældre eller fagprofessionelle tænker, at et barn kan 
have brug for målrettet hjælp til at overkomme angstsymp-
tomer (og/eller depressionssymptomer), tager du kontakt 
til den pædagogiske ledelse. Der findes nemlig en række 
muligheder for rådgivning og behandling for både barnet 
og familien. 

Den pædagogiske ledelse kan bl.a. søge sparring hos PPR, 
Børne- og Ungelæge eller Familierådgiver ift. finde ud af, 
hvad der vil være det bedste tilbud for barnet og familien. 

Når både skole og hjem samarbejder om det ængstelige 
barn, vil barnet få de bedste betingelser for at lære at 
håndtere angsten og dermed få et mere frit liv.  

BLIV KLOGERE PÅ ANGST OG FOREBYG GENNEM 
KLASSETRIVSEL OG FORÆLDRESAMARBEJDE

På AarhusIntra finder du ‘Oplæg om angst og depression’ 
med fire videoer om emnet til lærere og pædagoger:  

• Skru op for trivslen - forebyggelse af angst i hverdagen  

• Cool Kids – tilbud til børn med angst  

• Forebyggelse af angst gennem klassetrivsel  

• Forældrene som medspillere  

Derudover finder du også en video om depression hos 
børn og unge. 

 ► SE VIDEOERNE HER(link)

TIL FORÆLDRENE

Du er meget velkommen til at dele denne helt nye side på 
aarhus.dk med alle forældrene i din klasse: 

 ► BØRN OG UNGE MED TEGN PÅ ANGST ELLER        

DEPRESSION (link)  

Her finder I bl.a. to nye film om tegn på angst hos børn 
i indskolingsalderen og tegn på angst og depression hos 
børn på mellemtrin og i udskolingen. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/78903
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/boern-med-saerlige-behov/boern-og-unge-med-tegn-paa-angst-eller-depression/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/boern-med-saerlige-behov/boern-og-unge-med-tegn-paa-angst-eller-depression/


Digitale stamkort og 
tilladelser i UngiAarhus 
Efter sommerferien skal tilladelser og oplysninger til 
stamkort i UngiAarhus fremover i Aula. Medarbejdere 
får fælles skabeloner, som de skal benytte til at indhente 
oplysninger til stamkort samt tilladelser til almindelige og 
særlige aktiviteter. 

Forældrene skal have information om opbevaring af 
personoplysninger og udfylde stamkort og tilladelser i 
Aula inden 1. september. Overgangen byder således på en 
række opgaver for klubbernes Aula administratorer.  

 ► LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA(link)

 ► E-LÆRINGSKURSUS TIL 

AULA ADMINISTRATORER(link)
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8.C på Risskov Skole vinder 
Skole OL 2021

Skole OL blev noget helt andet i 2021. For første 
gang nogensinde – og grundet corona – foregik de 
skoleolympiske lege nemlig virtuelt.  

1500 0.-8. klasser fra hele Danmark har i 3 uger 
dystet sammen som et hold i en række sjove og 
udfordrende konkurrencer, der har erstattet de 
discipliner, som eleverne normalt dyster i under 
Skole OL - blandt andet Michael Jordan Challenge, 
Trillebør Relay og Skiskydning (dog uden ski). 

Legene sluttede fredag den 18. juni med et brag af 
en virtuel finalefest, hvor 8.C fra Risskov Skole løb 
med sejren for deres årgang. Samarbejde og fælles-
skab har været i centrum, og det har været fanta-
stisk at opleve corona-trætte elever finde tilbage til 
det gode klassefællesskab, mener lærer Jacob Evald:  

”Fællesskab kommer af fælles oplevelser, og elever-
ne har grebet muligheden og samarbejdet fuldstæn-
dig fantastisk og fokuseret,” fortæller han.  

8.C har vundet en 3-dages klassetur til OL-hoved-
staden Billund – blandt andet med overnatning og 
vandsjov i Lalandia, en hel dag i LEGOLAND og 
fabriksbesøg hos LEGO.  

KORT NYT KORT NYT

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/79276
https://aarhus.eloomi.com/login


DHL-stafetten afholdes ikke 
som fælles arrangement i 
Aarhus Kommune i år 

På grund af coronavirus afholdes der ikke et fælles 
arrangement for ansatte i Aarhus Kommune ved 
DHL-stafetten i Mindeparken i år.

Aarhus Kommune plejer at deltage med op til 6000 
medarbejdere og ledere fordelt over to aftener i 
vores fælles arrangement på kommunens teltplads 
i Mindeparken. Pga. risiko for smittespredning og 
den aktuelle slutdato for vaccinationer i september, 
kan vi ikke samles i år. 

Men vi forventer at være tilbage i god post-corona-
form til et fælles DHL-arrangement i 2022. 

Beslutningen om ikke at afholde et fælles DHL- 
arrangement i år er truffet af Aarhus Kommunes 
Personalestyregruppe. 
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Orienteringsløb for alle i 
Kongelunden 

Det store byudviklingsprojekt Kongelunden har net-
op lanceret en mulighed for at opleve Kongelunden 
som orienteringsløb. Indtil videre er der lavet to 
løbe- eller gåruter i skoven sammen med Oriente-
ringsklubben Pan.  

Så tag dine elever med på O-løb - tilbuddet er gratis 
og kort kan downloades på Kongelundens hjemmesi-
de eller hentes fysisk ved en post i Mindeparken. 

I løbet af 2021 kommer flere ruter til. 

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS MERE PÅ KONGELUNDENS HJEMMESIDE(link)

https://kongelunden.aarhus.dk/oplev/friluftsliv-og-legepladser/gaa-og-loeberuter/orienteringsloeb-i-kongelunden/


Aarhus Kommune vinder 
KL’s Forebyggelsespris 2021  

Sammen med Center for Digital Pædagogik og 
25 andre kommuner vinder Aarhus Kommune 
prisen for sin digitale børne- og ungerådgiv-
ning - den bedste kommunale indsats rettet 
mod børns og unges trivsel og mentale sund-
hed i en coronatid.  

Prisen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse 
til alle de medarbejdere og frivillige i både Aarhus 
Kommune, Center for Digital Pædagogik og de 25 
andre kommuner, som har arbejdet i overhalings-
banen under corona-nedlukningen for at sikre en 
rådgivning, som kan nå børn og unge, siger Anni 
Marquard, grundlægger og daglig leder af Center for 
Digital Pædagogik. 

Mange af børnene, som bruger online-rådgivningen 
i Cyberhus, ville ellers gå under radaren og sidde 
ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få 
hjælp og støtte online.  

Fra KL’s bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen 
for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale 
rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, 
som bruger kommunale ressourcer og kompetencer 
på en ny måde til at skabe nærvær på afstand 
blandt børn og unge i sårbare positioner. 

KL’s mål med Forebyggelsesprisen er at synliggøre 
kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt og er 
med til skabe viden og inspiration om indsatser, der 
er blevet implementeret med succes. 

 ► FIND CYBERHUS HER(link)
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De unge kickstarter klubben

UngiAarhus SYD’s ti ungdomsklubber fejrede syn-
kront, at de nu igen må holde åbent for alle de unge, 
der gerne vil være en del af fritidsfællesskabet. 

En stor event blev således til i samarbejde mellem 
UngiAarhus SYD, Efterskolen for Scenekunst,        
Beder-Malling Idrætsforening og TV Aarhus.  

I Klubben Holme Vestergaard var over 100 unge forbi 
for at gense alle kammeraterne og indløse chili con 
carne, popcorn og bubble-te i boderne, spille fodbold, 
basketball og bordtennis, ligge i hængekøje og snak-
ke, høre musik i loungen i gården og meget mere.  

Efterfølgende var der live-transmittering fra Eftersko-
len for Scenekunst med stand up-komikeren Jakob 
Thrane og Malling-ungdomsbandet, foto og konkur-
rencer, hvor alle de deltagende klubber kunne deltage 
fra deres instagram-kontoer.  

”I UngiAarhus møder vi mange unge, der gerne vil 
involveres og skabe noget, og her er det de voksnes 
opgave at bakke op, når de unge tager initiativ. Det 
er eventet her et godt eksempel på, hvor idéen om at 
kickstarte ungefællesskaberne blev skabt i bestyrel-
sen i foråret blandt unge og voksne – og hvor festen 
kun er blevet sådan her, fordi de unge og de voksne 
har arbejdet sammen om det,” forklarer fritids- og 
ungdomsskoleleder i UngiAarhus SYD, Ole Ibsen. 

KORT NYT KORT NYT

 ► SE ELLER GENSE DET VIRTUELLE SCENESHOW(link)

https://www.tvaarhus.dk/kickstarter-klubben-gik-lige-fra
https://cyberhus.dk/ung-i/aarhus


Vil du gøre en forskel for 
arbejdsmiljøet? 

”Det gode arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan 
løse vores kerneopgave. Jeg håber, at vores gode 
kollegaer på tværs af Børn og Unge vil se årets 
AMR-valg som en mulighed for at sætte fokus på ar-
bejdsmiljøet i en tid, hvor det, om noget, er aktuelt. 

Der er masser af ildsjæle i Børn og Unge, og jeg 
vil på det kraftigste opfordre alle, der vil gøre en 
forskel – både unge såvel som erfarne – til at stille 
op til valget. Samtidig skal vi også huske hinanden 
på at få afgivet vores stemme.” Martin Østergaard 
Christensen, direktør i Børn og Unge 

• Inden 1. oktober - AMR-valg i dagtilbud, UngiAar-
hus og Fællesfunktioner  

• Inden 15. oktober - Valg til de lokale MED-udvalg 

• 3. november - Fælles AMR-valg 

• 1. januar 2022 - Fælles AMR og nye AMR’ere 
tiltræder i dagtilbud, UngiAarhus og Fællesfunk-
tioner 

 ► LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA(link)
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Bo trækker vejret 
- hjælp til svære følelser

En ny bog, ”Bo trækker vejret” hjælper forældre og 
voksne i dagtilbud, skoler og fritidstilbud med at lære 
børn at trække vejret roligt og helt ned i maven. 

Det kan være en hjælp for børnene til at forstå egne 
stærke følelser eller håndtere svære situationer. 

Sammen med Bo lærer børnene at trække vejret 
roligt og helt ned i maven. Det er en god ide, at de 
voksne træner vejrtrækningsøvelsen sammen med 
børnene i rolige og trygge situationer. 
 
Bag bogen står Carsten Møller, inklusionsvejleder på 
Sødalskolen (tekst) og Niels Rahbæk (illustrationer).

Der er 20 sider i bogen inkl. forside og bagside og 
bogen kan tørres over med en klud. 

KORT NYT KORT NYT

 ► ”BO TRÆKKER VEJRET” KAN BESTILLES HER(link)

https://mererobust.dk/vare/bo-traekker-vejret-hjaelp-til-svaere-foelelser-bog/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/72810
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AMBU Nyt juni 2021: 
APV og Valg i arbejdsmiljø-
organisationen 

AMBU Nyt er Børn og Unges nyhedsbrev om 
arbejdsmiljø.  

I dette nummer: 
 
• Klar til APV 2021  

• Valgår i arbejdsmiljøorganisationen  

• Forebyggelse af krænkende handlinger  

• App til registrering af uønskede hændelser  

• Tilbage til hverdagen  

• Arbejdsmiljø-inspiration fra Folkemødet

 ► AMBU NYT - JUNI 2021

Jens Erik Stryhn
er ansat som afdelingsleder 
af Netværksskolen 

Netværksskolens nye leder begynder i sin nye 
stilling 1. juli 2021. 

Jens Erik Stryhn har siden 1. dec. 2020 været konsti-
tueret i stillingen som afdelingsleder på Netværks-
skolen og har igennem en årrække været ansat sam-
me sted. Han har dermed et indgående kendskab til 
skolen og opgaverne som leder. 

Børn og Unge-chef i Distrikt Nord Karina Møller 
byder ham velkommen: 

”Vi ser med Jens en fortsættelse af Netværkssko-
lens positive udvikling og ser frem til nye planer for 
skolens videre drift. Jeg glæder mig til at fortsætte 
det gode samarbejde og håber, at alle omkring ham 
vil tage godt imod Jens som leder. Der er ingen 
tvivl om, at Jens har et stort hjerte, der banker for 
Netværksskolens målgruppe og at hans skarpe 
didaktiske blik og forståelse dagligt kommer både 
børn og voksne til gavn.” 

Jens Erik Stryhn er 49 år. Han er uddannet lærer og 
har derudover en række lederkurser og uddannelser. 

Privat bor han i Ø-gaderne i Aarhus sammen med 
Gina og bruger fritiden i kajak, på golfbanen og 
sammen med familie og venner. 

KORT NYT NYT OM NAVNE

https://aarhuskommune.sharepoint.com/Sites/afd-afdsite1813/AMBU%20Nyt%202021/Forms/AllItems.aspx?id=%2FSites%2Fafd%2Dafdsite1813%2FAMBU%20Nyt%202021%2FAMBU%5F%5Fjuni%5F2021%2Epdf&parent=%2FSites%2Fafd%2Dafdsite1813%2FAMBU%20Nyt%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJodXNrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL2FmZC1hZmRzaXRlMTgxMy9FVkVxS2dycENYNUdySHBfVDFDNV9CUUIzS1dDUjlFZEJTaXZGT2RqdGdiUDd3P3J0aW1lPWJVRDJZRG8yMlVn



