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Børnene fra Stensagerskolen 
satte gang i rejsegilde
Taget blev næsten løftet af den tidligere Tovshøjskole, da 
eleverne underholdt de fremmødte med Stensagersangen 
til rejsegildet på byggepladsen. Her er en ny skole og dag-
tilbud til 270 børn med særlige behov godt på vej.

Torsdag i sidste uge kunne skoleleder Susanne Vestergård 
Hjermitslev byde velkommen til rejsegildet på byggeplad-
sen i det vestlige Aarhus. Fra sommeren næste år skal 
bygningerne danne rammen om en hverdag med liv, leg og 
læring for børn og unge med handicap og diagnoser efter 
en omfattende modernisering og udvidelse af Tovshøjsko-
len. Dagen markerede et vigtigt skridt på vejen.   

”En kæmpestor tak til alle jer, politikere, forældrebestyrel-
ser, arkitekter og ingeniører, medarbejdere i Planlægning 
og Kommunikation, ledelse, medarbejdere på skole og i 
børnehave, kunstnere, vores nye naboer og ikke mindst 
alle håndværkere. Jeg vil gerne på vegne af både børneha-
ven og skolen sige, at vi glæder os virkeligt meget til at flyt-
te ind og få vores dagligdag i de fine nye bygninger i et helt 
nyt lokalområde. Vi kan næsten ikke vente,” siger Susanne 
Vestergård Hjermitslev, skoleleder på Stensagerskolen 

Undervejs summede salen af forventningsglæde. På 
”scenen” stod 30 børn fra Stensagerskolen klar til at un-
derholde forsamlingen efter talerne fra rådmand Thomas 
Medom, hovedentreprenøren STG og skolederen - og de 
kunne næsten heller ikke vente. Så de var i dén grad klar til 
at fyre Stensagersangen af for fulde gardiner, da det blev 
deres tur. De fik hele salen til at syde af energi med sangen 
og deres glæde over at få lov til at se den skole, der bliver 
en del af deres hverdag fra næste sommer.  

Her flytter Stensagerskolen og specialdaginstitutionen 
Skovhøj ind sammen i det nyrenoverede specialpædago-
giske miljø, der også samler tandklinik, svømmehal og 
idrætsfaciliteter til specialbørn på matriklen. Mere plads, 
velfærdsteknologi og fleksibel indretning skal være med 
til at give børnene større mulighed for en hverdag med 
læring, ligeværdighed og selvstændighed.  
 
”I det nye specialpædagogiske miljø får vi mulighed for at 
nytænke og skabe et helt nyt og unikt tilbud i tidssvarende 
rammer, der adskiller sig markant fra de nuværende for-
hold. Det skal bane vejen for lettere og bedre hverdag for 
børnene og de unge, deres forældre og de medarbejdere, 

der hver dag gør en særlig indsats i to af vores specialin-
stitutioner,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og 
Unge. 
 
Arrangementet sluttede ved pølsevognen med pølser og 
sodavand til alle de fremmødte, der også kunne se nogle 
af lokalerne og en udstilling om projektet, der forventes at 
stå klar ved udgangen af maj 2022. I mellemtiden hænger 
Stensagersangen stadig i rummet og i væggene og venter 
på elevernes indtog. 
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FAKTA

• 270 børn og omkring 230 medarbejdere flytter ind i som-
meren 2022 

• Dagtilbudsafdeling Skovhøj i dagtilbuddet Skovbrynet har i 
dag til huse i midlertidige barakker, mens Stensagerskolen 
holder til i nedslidte bygninger med dårlige adgangs- og 
parkeringsforhold

• Daginstitutionen udvider fra 17 til 26 børn i de nye rammer 

• Anlægssum: ca. 121 mio. kr.  

• Areal: 17.662 m2 

 ► LÆS MERE OM PROJEKTET (link)

 ► SE REJSEGILDET I TV2ØSTJYLLANDS INDSLAG (link)

Nyt - video

https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ny-specialskole-og-dagtilbud-i-gellerup/boern-og-unge-med-handicap-faar-bedre-fysiske-rammer/
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/efter-mere-end-10-aars-kamp-nu-faar-boern-med-handicap-endelig-ny-skole
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/371070247853821/
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Skoleleder fylder 70: 
Folkeskolen skal være bedste skole i tiden   

Hvis hans drøm gik i opfyldelse, ville ingen være tvivl om, 
at de ville have deres barn i folkeskolen. 1. september 2021 
fylder skoleleder på Sølystskolen Niels Christian Thormod 
Petersen 70 år.  

I 45 år har skoleleder Niels Christian Thormod Petersen sat et 
stærkt og vedholdende aftryk på skoleverdenen. Heraf i 29 år 
som skoleleder på Sølystskolen i det nordlige Aarhus.  

Energien henter han i glæden ved at være sammen med børn og 
unge - og i målet om at skabe en attraktiv folkeskole med fagligt 
dygtige lærere, pædagoger og ledere.  

”Det er afgørende, at vi hele tiden arbejder på at blive klogere på 
det vi gør og justerer det,” siger han om sin opgave. 

Niels Christian Thormod Petersen blev uddannet lærer ved 
Holbæk Seminarium i 1974. Som 12-13-årig blev han træner for 
et håndboldhold, oplevede glæden ved at skabe aktiviteter med 
andre unge og søgte senere ind på seminariet: Lærergerningen 
blev et kald.  

Fælles opgave  
Som ung lærer blev han tidligt grebet af ideen om, at udvikling 
af elever er en fælles opgave. På Rosenvangskolen inspirerede 
en karismatisk skoleleder ham til at holde klassemøder og 
diskussioner med eleverne. Siden inspirerede en ansættelse på 
Europaskolen i Bruxelles ham til at kombinere stærk faglighed 
med den danske elevforståelse og trivsel. For, som skolelederen 
formulerer det: ”Mistrivsel kan bunde i, at man ikke kan klare sig 
fagligt, så lad os starte der.” 

Skolen er mere end undervisning 
Siden 1980’erne har Niels Christian Thormod Petersen ment at 
samarbejdet om børn på tværs af fritid og skole beriger hinanden 
og at SFO er en integreret del af skolen. Børn skal holdes i fælles-
skabet, mener han, og det er folkeskolens kerneopgave at gøre det.  
Han bygger sin ledelse på gensidig læring, tillid og ansvar og 

opsøger gerne kollegaer for at søge inspiration. Lederstilen er 
åben og kontant. ”Tror du på det, så gør du det,” er det mantra, 
som også gælder hans egen involvering i udviklingsprocesser og 
dialog med forvaltningen: ”Det jeg gør, gør jeg for at opnå bedre 
vilkår,” siger skolelederen. Han går ikke går af vejen for uenighed: 
”Enighed er dejligt, men det spændende er i forskelligheden,” 
siger han. 

Den nu 70-årige skoleleder tror på det lange træk: ”Hvis jeg har 
fået respekt for noget, så er det at ændringer tager tid,” siger han. 
“Der er ingen mirakelkur. Men over tid kan vi se, hvad der virker.” 

Blå bog
• 1970 student fra Stenhus Kostskoles Gymnasium.  

• Fra 1974 lærer på Rosenvangskolen, Europaskolen i Bruxelles og 
Vorrevangskolen, hvor han også blev viceskoleinspektør.  

• Siden 1992 skoleleder på Sølystskolen.  

• Har været udlånt til flere ledelsesopgaver, bl.a. på Bavnehøjsko-
len og Samsøgades Skole.  

• Har gennem årene altid engageret sig fagligt, bl.a. i Århus 
Lærerforening og Danmarks Skolelederforenings bestyrelse.  

• Var med til at forhandle Aarhusaftalen på plads som medlem af 
forhandlingsudvalget.  

• Har flere tillidshverv bl.a. som formand for Egaa Gymnasiums 
bestyrelse.  

• Har løbende uddannet sig – senest med lederuddannelsen 
LEAP fra Aarhus Universitet og Master of Public Management 
fra Syddansk Universitet. 

• Bor på Aarhus Ø med sin kone Helene Clemens Petersen, 
vicerektor på Risskov Gymnasium. Sammen har de sønnerne 
Martin og Mads og fire børnebørn i alderen 8 til 19 år.  



Flere Aarhus-elever bliver
henvist til specialundervisning 
Antallet af folkeskoleelever, som går i specialklasse eller 
specialskole i Aarhus, er fortsat stigende. I alt er 1699 
elever henvist til specialundervisning i dette skoleår, mens 
antallet i sidste skoleår var 1507. Det svarer til, at lige 
knap fem procent af alle elever nu går i specialklasse eller 
specialskole. 

Ifølge Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er 
udviklingen ikke overraskende, da den følger de seneste 
års tendens i Aarhus, andre byer og på landsplan. Men 
situationen kalder på initiativer, påpeger Thomas Medom. 

“Vi har brug for flere penge, åbenhed og for at gøre 
mere af det, vi gør i dag. Vi har i seks år arbejdet med 
Nest-klasser, hvor elever med vanskeligheder går sammen 
med almenelever, vi arbejder for at bygge bro mellem 
den almene og den specialiserede undervisning med nye 
mellemformer, vi arbejder fagligt og målrettet for stærke 
børnefællesskaber og vi ser på, hvordan vi kan styrke vores 
professionelle praksis omkring børnene i PPR. Det skal vi 
fortsat udvikle, ligesom vi er åbne for nye input til at skabe 
en bedre hverdag for børnene,” siger Thomas Medom.

Udviklingen lægger pres på skolernes økonomi, da spe-
cialundervisning er dyrere end almenundervisningen og i 
et vist omfang betales af det samme budget. Stigningen i 
antallet af elever indebærer, at skolernes egen finansiering 
af specialundervisningen stiger fra 46 mio. kr. i 2020/21 til 
forventet ca. 70 mio. kr. i 2021/22. 

“Skolernes opgave er at levere den bedst mulige under-
visning til alle børn, og det siger sig selv, at flere lærere 
og pædagoger, mere tid og bedre kompetencer kan løfte 
det. Der er generelt brug for flere penge til skolerne, og 
udviklingen her er kun med til at forstærke behovet,” siger 
Thomas Medom.

Thomas Medom har iværksat en nærmere analyse af spe-
cialundervisningsområdet, der skal omfatte både økono-
mi, kvalitet og organiseringen af tilbuddene, ligesom den 
skal forsøge at belyse årsagerne til den fortsatte stigning i 
antallet af børn i specialundervisningstilbud. 
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Skoleår Antal elever i special-
undervisningstilbud

Andel af alle 
elever

2021/2022 1699 4,97%

2020/2021 1507 4,44%

2019/2020 1444 4,24%

2018/2019 1404 4,14%

2017/2018 1275 3,77%

Tabel 1:
Udvikling i antal og andel elever i specialundervisningstilbud i 

Aarhus Kommune, 2017/2018 - 2021/2022
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Børn og kunstner har skabt 
fælles værk i Fuglbjerggård 
Regnormen lever af blade og jord. Fuglen lever af regn-    
ormen. Naturen er flyttet ind i kunsten og børnenes 
hverdag i daginstitutionen Fuglbjerggård. Bag daginstitu-
tionens nye kunstværk står kunstner Marie Markman og 
afdelingens børn.  

Sammen har de udsmykket institutionen med akvareller af 
fugle, plantekasser og vandkanaler. Værket ‘Fugle, vand og 
fantastiske fortællinger’ er inspireret af udelivs-institutio-
nens fokus på sammenspillet mellem natur, dyr og børn.  

Børnenes indblik og inspiration 
Indvielsen af værket fandt sted den 13. august efter et 
forløb, hvor børnene både havde arbejdet med Marie 
Markman i institutionen og besøgt hende på atelieret. Det 
var vigtigt for kunstneren at gøre forløbet meningsfyldt for 
børnene.  

”Jeg har brugt tid på at lade mig inspirere og få indblik i, 
hvordan børnenes verden er. Et indblik, jeg kunne bruge i 
udviklingen af selve kunstværket. Hvad ved Fuglbjerggårds 
børn, som kan åbne min verden og forbedre mit arbejde?” 
siger Marie Markman.  

For pædagogisk leder i Fuglbjerggård, Bo Møller, var 
intentionen, at kunstprojektet skulle afspejle institutionens 
profil:  

”Det skulle være et værk som børn og voksne kan få glæde 
af sammen. Børnene har været en del af processen hele 
vejen, hvor de har lært om kreativitet, fortællinger og 
natur.” 

Kunst fik plads i børnenes verden 
Kreativiteten i processen er også vigtig for kunstneren. 
Hun ønskede at give børnene et billede af, hvordan man 
arbejder som kunstner: 

”Vi ville vise børnene hvordan kunst bliver til, og hvordan 
man laver et værk. Vi ville hele processen og ikke bare re-
sultatet. På den måde giver processen en plads i børnenes 
verden til kunsten,” siger Marie Markman. 
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Skolestyrken 
- gratis trivselsforløb
Tre skoler har i år mulighed for at være med i Skole-
styrkens trivselsforløb. Et forløb med fokus på trygge 
fællesskaber, ligeværd og elevernes stemme og deltagelse. 
Et forløb med en rød tråd i overgangene fra indskoling til 
mellemtrin og udskoling. I år er det gratis - og det er først 
til mølle. 

Vil I gerne forbedre trivslen på jeres skole? Ønsker I et 
værktøj, som er afprøvet før, og som også tager udgangs-
punkt i det trivselsarbejde, I gør i forvejen? Og vil I gerne 
tage fat i nye områder, som netop jeres skole har brug 
for? Så er Skolestyrken et oplagt tilbud. Lis Fenger, faglig 
konsulent i Børn og Unge, er begejstret for forløbet og 
opfordrer til at gribe tilbuddet: 

”Vi ved, at den mentale trivsel og sundhed er gået hårdt 
ud over børn i corona-perioden. Men vi ved også, at der 
faktisk er mange børn, som ikke har trivedes så godt gen-
nem de seneste år. Også før corona. For dem skal vi gøre 
det bedre. Lige nu tilbyder vi Skolestyrken gratis, fordi vi 
har fået coronapakkemidler og fordi, vi tror på, at det her 
program kan rykke børns trivsel.”  
 
Hvad er Skolestyrken? 
Skolestyrken er en helskoleindsats fra 0.-9. klasse og hen-
vender sig til alle skoler i Aarhus. Trivselsfremme og hånd-
tering og forebyggelse af mobning udgør fundamentet for 
Skolestyrkens arbejde, hvor en håndfuld lærere bliver klædt 
på til at varetage arbejdet med trivsel for børn og kollegaer 
på skolen. 

”Vi vil gerne arbejde med en bedre trivsel for alle børn 
velvidende, at vi skal gøre en masse for det brede børne-
fællesskab for at fremme det positive fællesskab. Et fælles-
skab, hvor alle føler sig set og hørt. Og dét børnesyn kalder 
på en pædagogik, som er i børnehøjde - og voksne, som er 
interesserede i børnenes stemme,” siger Lis Fenger.  

Skolestyrkens metoder og værktøjer bygger på den nyeste 
forskning og erfaringer fra udlandet. På tværs af metoder 
og værktøjer arbejder Skolestyrken for at skabe trivsel på 
tværs af alle skolens medarbejdere – fra pedel og skolele-
der til elev og lærer. 

”Man får en smule viden om skolen, som vi sætter i spil 
og reflekterer over. Og så går vi ud og øver os. Medarbej-
dere skal både arbejde med sig selv og de udfordringer, 
som de kan have som kollegagruppe, og med de fællesska-
ber, de er i sammen med børnene,” siger Lis Fenger. 

Tilmeld jer nu 
Skolestyrkens forløb starter i efteråret 2021. 

Tilmeld jer eller hør mere om forløbet:
Lis Fenger, tlf.: 5157 5137 - mail: lef@aarhus.dk 
Lone Brunse Olesen, tlf.: 4185 9113 - mail: olob@aarhus.dk 

FAKTA

• Skolestyrken er skabt i en alliance mellem Maryfonden, 
Børns Vilkår og Red Barnet. 

• Skolestyrken tager udgangspunkt i en helskoletankegang 
og arbejder med alle skolens medarbejdere og elever fra 
0.-9. klasse. 

• Skolestyrken har været afprøvet på flere skoler i Danmark 
og er inspireret af erfaringer fra Australien. 

• Læs mere om forløbet, hvad det kræver, og hvordan I 
kommer i gang på skolestyrken.dk (link)

https://skolestyrken.dk/
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Kom og løb mellem husene i 
Gellerup 18. september 
Tag din kollega, vennerne eller familien med til Løb Mel-
lem Husene.

Løbet foregår i den grønne bypark i Gellerup lørdag 18. 
september kl. 13.00.  

Du kan vælge OneMile (kort rute) og 5 km rute - der er 
tidtagning. 

KORT NYT

PROGRAM: 

Kl. 11.30: Pladsen åbner og startnumre udleveres. 
Musikalsk hygge v. DJ Sabs 

Kl. 12.30: Velkommen 

Kl. 12.50: Opvarmning v. DGI Runners 

Kl. 13.00: LØBET GÅR I GANG – rute med altan-
kor, sækkepiber, kunstinstallation med mere 

Kl. 13.45: Præmieoverrækkelse 

Kl. 14.00: Koncert v. IdaBjörg/Uncover Music 

Kl. 14.30: Koncert v. Jafra, palæstinensisk sækkepi-
bekorkester 

Kl. 15.00: Koncert v. Bird Reynolds/Uncover Music 

Kl. 15.00: Sprint for børn og unge 

Kl. 16.00: Tak for i dag 

Alle er velkomne, og alle kan være med! 

Nyt fra direktørgruppen  

Læs her om tre udvalgte sager fra direktørgruppens 
bord den 11. og 18. august - klima, valg og medarbej-
dertrivsel. 

En del af løsningen 
For at styrke gennemslagskraft og synlighed skal 
kommunikationen af alle Aarhus Kommunes 
bæredygtighedsindsatser tage udgangspunkt i den 
samme grundhistorie og have en fælles visuel iden-
titet. Al forandring starter hos os selv, og hver eneste 
bæredygtige handling tæller. Vi er alle en del af 
løsningen! ’En del af løsningen’ er derfor det overord-
nede budskab i både den strategiske grundfortælling 
og den nye visuelle designlinje for alle kommunens 
afdelinger og klimaspor. 

Valg – en fælles opgave i Aarhus Kommune 
Kommunalvalget den 16. november nærmer sig, og 
det samme gør rekrutteringen af medarbejdere for 
at sikre, at både afstemning og optællingen kommer 
til at forløbe planmæssigt. Rekrutteringen starter of-
ficielt den 1. september– og du kan være med - hold 
øje med AarhusIntra i løbet af de næste par dage.  

Ny arbejdsmiljøstrategi  
Med den nye arbejdsmiljøstrategi lægges der i langt 
højere grad vægt på, at arbejdsmiljøarbejdet skal så 
tæt på praksis som muligt, så det skaber mening 
og øger trivslen for medarbejderne på den enkelte 
arbejdsplads.  

KORT NYT

 ► LÆS NYT FRA DIREKTØRGRUPPEN (link)

 ► VI BYGGER NY FOLKESKOLE MED PROJEKTORIEN-
TERET PROFIL I GELLERUP - LÆS MERE (link)

Nyt - video

 ► TILMELD DIG LØBET (link) 

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/82432
https://detvigoer.aarhus.dk/media/49550/ny-skole-og-fritidscenter-for-boern-og-unge-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven-folder-til-foraeldre-og-andre-interesserede.pdf
https://detvigoer.aarhus.dk/media/49550/ny-skole-og-fritidscenter-for-boern-og-unge-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven-folder-til-foraeldre-og-andre-interesserede.pdf
https://fb.watch/7MjlujYcmT/
https://www.sportstiming.dk/event/8782
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3, 2, 1 TIMA  
Aarhus’ matematiklærere 
rykker på den tidlige indsats

58 matematiklærere fra 11 folkeskoler i Aarhus Kommune 
har netop deltaget i kompetenceudviklingsforløbet ’Tidlig 
indsats i matematik’ (TIMA).  

Grundprincippet i TIMA er matematisk læring i et under-
søgende og dialogisk læringsmiljø med mange forskellige 
tilgange til stoffet.  

Lærerne er nu klar til at udvælge 2-4 elever i 2. klasse til 
en særlig matematikindsats i dette semester og gennem-
føre en screeningstest og en afdækkende samtale med 
eleverne. 

Om to uger mødes lærere og kursusundervisere for at 
tale om lærernes erfaringer med indsatsen og undervis-
ningen af eleverne. 

Sideløbende indleder vi også kompetenceforløbet for de 
11 skolers matematikvejledere. Et forløb, der har fokus på 
vejledernes rolle og opgave i forløbet.  

Matematikindsatsen i Aarhus 
Over de næste to år vil Aarhus Kommune løfte matema-
tikundervisningen på de aarhusianske skoler.

AarhusSkills er tilbage! 

D. 16. november danner Ceres Park & Arena igen rammen 
om AarhusSkills. 

Efter sidste års virtuelle arrangement er AarhusSkills nu 
klar til igen til at gøre netop dét, de gør bedst – nemlig 
at invitere byens unge til at konkurrere, prøve, spørge og 
blive nysgerrige på alt dét, som erhvervsuddannelserne 
har at byde på.  

AarhusSkills er et levende og aktivt udstillingsvindue 
til over 50 forskellige erhvervsuddannelser fra de 6 er-
hvervsskoler i Aarhus. Her kan elever og lærere fra 7. – 10. 
klasse møde uddannelsernes vejledere og studerende og 
prøve fagrettede aktiviteter.  

Skills Stafetten   
8. klasses elever kan deltage i Skills Stafetten og teste 
egne håndværksmæssige færdigheder.    

Messe for forældre og 8. klasses elever  
Efter skoletid, kl. 16-19, afholdes Erhvervsuddannel-
sesmessen (EUD-Messen) for forældre og deres børn 
i 8. klasse. Her er der råd, vejledning og info fra SOSU 
Østjylland, JU Århus, AARHUS TECH, VIA Beklædnings-
håndværker, EUX Business & EUD Business – Aarhus 
Business College og Tandklinikassistentuddannelsen fra 
Aarhus Universitet.   

Kom forbi Ceres Park & Arena den 16. november. 

KORT NYT KORT NYT

 ► TILMELDING (link)

 ► LÆS OM PROJEKTET (link)

Nyt - video

 ► OVERBLIK OVER MATEMATIKINDSATSEN (link)

https://www.aarhusskills.dk/?fbclid=IwAR00g_3TWwP8EMGI3sGlIky2Hlk3IJajVXOyUoPb4fxggnP8LV96F79WW08
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/1292543664482061/
https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2021/februar/hjaelp-paa-vej-til-boern-i-matematikvanskeligheder/
https://detvigoer.aarhus.dk/matematik/
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Alle unge ombord i 
klimakampen 

Eleverne fra 9.a på Rosenvangskolen stod i august 
til søs for at opleve temperaturændringernes aftryk 
på Aarhusbugten. 

Rådmand Thomas Medom deltog i turen, som er 
del af projekt ‘Klimaambassadører’. 

Målet er at give unge konkrete værktøjer til aktivt at 
passe på klimaet. 

Eleverne engagerede sig meget i de mange aktivite-
ter ombord på skibet.

Tag på kursus med Grønne 
Spirer 

Kan du blande en Myreoito? Artsbestemme en bille? 
Finde stien på bare tæer? Mærke en snegl på din 
hud? Spise naturens planter? Ellers kan du tage 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.  

Kurset ‘Grønne Spirer’ giver inspiration til, hvordan 
vi understøtter oplevelser, læring og dannelse til 
vores yngste, som jo er fremtidens grønne borgere.  

KORT NYT KORT NYT

GRØNNE SPIRER 

Børn og Unge har igen i 2021 tilbudt 25 dagtil-
budsafdelinger gratis medlemskab af den grønne 
mærkningsordning Grønne Spirer. 

Medlemmerne får inspiration til at arbejde med 
natur, udeliv & science, miljø og grøn, sund hver-
dagskultur med børn fra 0-6 år. Medlemmerne 
kan søge om det grønne flag. 

 ► LÆS MERE OM GRØNNE SPIRER (link)

Nyt - video

 ► SE INDSLAG FRA TV2ØSTJYLLAND (link)

https://groennespirer.dk/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/621304178979812/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/621304178979812/
https://www.tv2ostjylland.dk/arkiv?date=2021-08-17&clip=66dd198e-1819-4c43-bf41-e270995c749c&fbclid=IwAR1NWi6tFVMzXXlzAPXLyoualR-E5DSI3eE8CzFwk1P1ZDzn5dWR8iohrVc


BU NYT   |   NR. 13   |   SEPTEMBER 202110

25 år som pædagog i 
børnehaven Enggården 

Lena Åmand Astrup kunne d. 1. september 
fejre sit 25 års jubilæum som pædagog i 
børnehaven Enggården.  

Dagen blev fejret først med morgenmad i 
børnehaven for både forældre og børn, og 
senere mødtes nye og gamle kollegaer for at 
fejre Lena med god mad og kongespil.  

Lena blev ansat som pædagog i børnehaven 
i 1996, og har igennem tiden været med til 
at implementere et hav af nye tiltag i børne-
haven Enggården. Lena er mellem kollegaer 
anset for at være børnehavens ”historiebog”, 
og hun udgør derfor en stor støtte for børne-
havens ledelse, idet hun besidder et skrapt 
overblik over hvad der tidligere har fungeret, 
når man har implementeret nye tiltag i insti-
tutionen.  

Børnehaven Enggårdens pædagogiske leder 
Mette Pasgaard fortæller om jubilaren: 

”Lena er en faglig kompetent og yderst 
omsorgsfuld pædagog. Store og små holder 
meget af at være i hendes selskab. Lena er 
forsat med på nye ideer og går med entusias-
me ind i nye tiltag og arbejdsopgaver.” 

Privat er Lena bosat i Brabrand med sin 
mand og har to voksne børn.  

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder på 
Vestergårdsskolen 

Den 13. september starter Søren Hulvej 
Andersen som ny pædagogisk leder for 0.-4. 
klasse på Vestergårdsskolen. Søren er 42 år 
og er oprindeligt uddannet pædagog. Tidlige-
re har han arbejdet som SFO- og klubleder, 
og senere viceskoleleder, på Egebakkeskolen. 
Søren har 15 års erfaring indenfor sit fag, 
samt et diplom i ledelse fra VIA.  

”Jeg vil som ny leder arbejde på at skabe de 
bedste rammer for elevernes læringsmiljø, 
hvor de får tilpas med faglige, sociale og 
personlige udfordringer. Det kræver et trygt 
skole- og fritidstilbud, hvor vi løser udfordrin-
ger i fællesskab. Jeg ser frem til de gode 
relationer og et godt samarbejde med Vester-
gårdsskolens medarbejdere, øvrig ledelse, 
forældregruppen og naturligvis eleverne,” 
siger Søren Hulvej Andersen. 

Søren har tre døtre og bor på et nedlagt land-
brug i Aarhus S med sin hustru. I sin fritid 
har han været udøvende musiker gennem 20 
år. Søren mestrer derfor mange instrumenter 
og deler gerne ud af sin glæde for musikken. 


