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BU NYT
▶ VELKOMMEN TILBAGE FRA FERIE

Hilsen fra direktøren

▶ GROBUND

Nyt skolebyggeri i Nye

▶ MELLEMFORMER

Sådan gør Lystrup Skole



Kære alle i Børn og Unge
Velkommen tilbage – håber I alle har nydt en dejlig sommer. Det 
var en tiltrængt ferie efter et forår, hvor Corona fortsatte med at 
vende op og ned på hverdagen, og hvor I ukueligt og vedholden-
de gjorde alt for at skabe den bedst mulige hverdag for børnene, 
forældrene og hinanden. Hver og en af jer fortjener tusinde tak 
for den store indsats.  

Nu venter anden halvdel af 2021 og en forhåbentligt mere gen-
kendelig og normal hverdag. Faldende smittetal, flere vaccinere-
de og langt færre restriktioner vidner om, vi er på rette vej.  

Efteråret byder på videre arbejde med en lang række indsatser 
og et kommunalvalg, hvor vi skal hjælpe demokratiet godt på vej 
ved at invitere indenfor. Men først og fremmest på mere hverdag, 
hvor børn, unge og voksne giver sig tid til at vende tilbage i de 
store og små fællesskaber, og næres af alt det, vi kan lære og 
gøre sammen.  

Godt efterår til jer alle 

Venlig hilsen 
Martin Østergaard Christensen, direktør, Børn og Unge 

 
P.S. Vil du vide lidt mere om sager, vi arbejder med i efteråret, så 
se morgenmødet fra tidligere i august. 

Skoleårets første morgenmøde 
Se eller gense skoleårets første morgenmøde med direktør Martin Østergaard Christensen. 

Her var der virtuelt besøg af May-Britt Kullberg, chef for 
Sundhed i Børn&Unge, som ajourførte os på håndteringen af 
Corona i B&U her efter sommerferien.  

Derudover gav Dorthe Ryom Fisker, (næsten) nyvalgt formand 
for Århus Lærerforening, en lille præsentation af sig selv og et 
indblik i sine visioner for 2021.  

Sidst, men ikke mindst, fortalte Rikke Herold, Vice Fritids- og 
ungdomsskoleleder, UngIAarhus Sydvest, os om sommerens 
aktiviteter for unge og om overgangen fra fritidsklubber til ung-
domsklubber, som mange unge jo netop skal i gang med nu.  

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK(link)

 ► SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA(link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 7. september 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/81818
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/531890954525543


Niche-vandsport bliver en del 
af legepladsen på aarhus ø 
UngiAarhus inviterede i sommerferien alle vandglade unge 
til Aarhus Ø i samarbejde netværksforeningen Den Blå 
Rambla. Her kunne de unge udfordre sig selv og vennerne 
med kajak og kabelbane og deltage i formidlingsprojektet 
’Hovedet i havet’ fra Aarhus Universitet.  

Aktiviteterne i og omkring bølgen blå er blot et uddrag af 
alt det, der kommer til at præge UngiAarhus’ kommende 
pædagogisk ledede legeplads på Aarhus Ø. Her bliver der 
blandt andet mulighed for at dyrke de små eller knap så 
udbredte vandsportsgrene og -aktiviteter som eksempelvis 
havsvømning, dykning, kano, kajak, stand up paddle-boar-
ding og wakeboarding.  

”Der er mange børn og unge, der ikke interesserer sig 
for de store og mere populære sportsgrene som fodbold, 
håndbold og badminton. Dermed går de både glip af sun-
de aktiviteter, motion og alt det andet, som foreningslivet 
har at tilbyde”, lyder det fra Den Blå Ramblas formand, 
Jacob Erdmann.  

Han glæder sig derfor over, at nysgerrigheden på de små 
vandsportsforeninger stiger hver gang, blandt andre 
UngiAarhus sammen med foreningerne arrangerer som-
meraktiviteter eller tilbyder nye ungdomsskolehold med 
havet som omdrejningspunkt. Udover det indlysende 
sunde ved at dyrke sport og fysisk aktivitet, så bliver børn 
og unge også introduceret til det lokale foreningsliv, når de 
besøger den kommende legeplads:  

”Foreningslivet tilbyder forpligtende og sociale fælles-
skaber, hvor man sammen med andre kan dyrke sin 
interesse, uanset niveau. Der er også meget personlig 
udvikling at hente her. Man får et ansvar og lærer at træffe 
beslutninger. Og især med de her typer sportsgrene og 
aktiviteter, hvor havet indgår, er ansvaret meget seriøst”, 
siger Jacob Erdmann.  

Den nye legeplads har fået navnet ’Ø1 – Stedet på Øen’, og 
i slutningen af september inviterer UngiAarhus relevante 
foreninger og samarbejdspartnere, lokale beboere, skole-
klasser fra midtbyen og andre udvalgte til en større inddra-
gelsesproces, hvor de kan komme med idéer og input til 
blandt andet legepladsens indretning og aktiviteter.  
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Vinder af skole- og aktivitets- 
byggeri i Nye er udpeget
Børn, forældre og andre borgere i Nye i det nordlige Aarhus kan 
godt begynde at glæde sig. Lokalområdets nye skole- og aktivi-
tetsbyggeri har nu fundet sin form og udtryk, da der er fundet en 
vinder af konkurrencen om at opføre byggeriet. Et enigt bedøm-
melsesudvalg har peget på løsningen fra c.c. contractor, der med 
byggeriet samler lokalområdet ved Nye og Elev og flugter visionen 
om Nye som fremtidens grønne og bæredygtige lokalsamfund.   

Byggeriet skal stå færdigt i efteråret 2024 og rumme både skole-, 
fritids- og kulturliv med blandt andet sportshal og boldbaner. Sene-
re vil der blive tilføjet et dagtilbud til de yngste. 

Bedømmelsesudvalget beskriver byggeriet som en innovativ sam-
tænkning mellem skole, fritidsaktiviteter og et lokalt kulturcentrum 
for områdets beboere. Det samlede projektet hedder ’GROBUND’ 
– et sted, hvor børn og unge kan gro og fællesskaber spire.  

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, rådmand for Kultur 
og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad og rådmand Bünyamin Sim-
sek, Teknik og Miljø, har udpeget vinderprojektet efter anbefalinger 
fra det tværmagistratslige bedømmelsesudvalg. 

GROBUND er udført som en moderne klyngeskole omkring et 
stort transparent rum – Væksthuset – der med et utal af funktioner 
bliver det naturlige samlingssted for områdets beboere. 

Byggeriet er unikt i den forstand, at det er første gang Aarhus 
Kommune bygger halfaciliteter og boldbaner som en integreret del 
af et nyt skolebyggeri. 

VINDERTEAMET BAG GROBUND BESTÅR AF: 

c.c. contractor (totalentreprenør) 

Kjær & Richter (Arkitekt) 

Christensen & Co (Arkitekt) 

Lytt (Landskabsarkitekt) 

AFRY (ingeniør) 

FAKTA

Området Nye er under massiv udvikling med den aarhus- 
ianske Tækker Group som motor for etableringen af en helt 
ny bydel. Visionen er at skabe rammerne for fremtidens 
lokalsamfund og grundtanken om bæredygtighed gælder 
både byggeri og det forpligtende fællesskab i den nye bydel. 
I dag er 50 familier rykket ind i Nye, og indtil videre er der i 
første etape i byudviklingen planlagt 650 boliger. De udbudte 
boliger varierer i både kvadratmeter og prisniveau og håbet er 
at kunne tiltrække børnefamilier, ældre og unge. 

Byen skal på sigt rumme 15.000-17.000 indbyggere, og der vil 
med tiden blive behov for to nye skoler i området. 

 ► LÆS MERE OM GROBUND(link)

https://www.cc-contractor.dk/projekter/projekt/nye-skole?PID=10085&M=NewsV2&Action=1


Mellemformer:
Sådan gør Lystrup Skole  

Hør pædagogisk leder Dan Tornehave fortælle om over- 
vejelserne bag et nyt team, der skal sparre og støtte op om 
lærere og pædagoger på Lystrup Skole. 

Lystrup Skole er én af de ti folkeskoler i Aarhus, der starter 
arbejdet med mellemformer efter sommerferien. I tæt 
samarbejde med PPR har skolen nu valgt, hvordan de vil 
gribe udfordringen an. 

Lystrup Skole vil sammensætte et team, der periodevis er 
til stede i klassen og hjælper lærere og pædagoger med 
værktøjer, der skaber trivsel og læring for alle børn. 

Hør pædagogisk leder Dan Tornehave fortælle meget mere 
om skolens tanker og overvejelser i videoen. 

 

 ► LÆS MERE OM MELLEMFORMER(link)

Dans pointer er bl.a. at: 

• Målet med mellemformer er at øge fokus på alle børns 
faglighed og trivsel 

• Teamet skal komme hele klassen til gode 

• Det giver mening at arbejde forebyggende 

 ► SE VIDEOEN(link)
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66141
https://web.microsoftstream.com/embed/video/f1555db6-212c-4da4-aa7f-9d0c37e9d3b3?autoplay=false&showinfo=true


BU NYT   |   NR. 12   |   AUGUST 20216

Ny app til registrering 
af uønskede hændelser
Da pædagogisk leder Charlotte Stampe Sandau i foråret 
2021 sagde ja til at teste en ny app, var det for at få testet 
en mistanke: ”Der var noget, der ikke stemte! Jeg vidste, 
at vores personale oplevede flere uønskede hændelser end 
antallet af registreringer viste”, fortæller Charlotte Stampe 
Sandau. Hun er pædagogisk leder i Børnehuset Bækken i 
Brabrand Dagtilbud. 

Det var et relativt højt sygefravær blandt personalet i 
området, der fik den pædagogiske leder Charlotte Stampe 
Sandau til at overveje: Var der en sammenhæng mellem 
hændelser, som ikke blev registreret og ikke fulgt op på – 
og sygefraværet? Det skulle afprøves, og anledningen blev 
testen af den nye app ’Arbejdsmiljø – Uønsket hændelse’.  

Nem at lære, nem at bruge  
Appen er udviklet af Aarhus Kommune og giver alle an-
satte i kommunen adgang til selv at registrere uønskede 
hændelser via mobil, tablet og computer.   

Charlotte Stampe Sandaus første indtryk af den var, at den 
var let at bruge: ”Medarbejderne skal kun bruge få klik for 
at registrere. Det er nemt for dem”, fortæller hun.   

Hun gennemgik appen på et personalemøde. Medarbej-
derne tog den til sig, også selvom den var ny og stadig 
havde “børnesygdomme”.   

Giver psykologisk tryghed  
”App’en har gjort noget for medarbejderne. De får regi-
streret dét, der faktisk sker. Nu oplever de en psykologisk 
tryghed i ikke at stå alene, og at det er en fælles opgave i 
huset at sikre, at ingen bliver udsat for fx slag, bid, krads 
eller spark”, forklarer Charlotte Stampe Sandau.   

Bruger data til ugentlig opfølgning  
Selv oplever hun at have fået mere realistiske data fra 
appen, og at hun og arbejdsmiljørepræsentanten nu kan 
følge systematisk op med medarbejderne.    

”For mig hænger det hele mere sammen nu. Jeg er meget 
begejstret”, siger hun.  

FAKTA

1. juli 2021: Alle medarbejdere i Aarhus Kommune fik adgang 
til appen ’Arbejdsmiljø – Uønsket hændelse’. Alle registre-
ringen skal fremover ske gennem appen.  

Sådan følger Bækkens arbejdsmiljøgruppe op:  

Den pædagogiske leder får en advisering og læser registre-
ringen. 

Medarbejderen skal nu selv lave en situationsanalyse: ”Hvad 
gik forud, hvad gør jeg fremover, hvordan kan vi forebygge 
næste gang”?  

Leder og arbejdsmiljørepræsentant gennemgår registreringen 
og følger op.

Tips til nye brugere af appen:  

Brug jeres personalemøde til at præsentere den nye app. 

Vær sikker på at medarbejderne er korrekt registrerede (fx 
efter jobskifte) før de bruger appen.

 ► KOM GODT I GANG MED APPEN                                               

’ARBEJDSMILJØ - UØNSKET HÆNDELSE’ (Link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/73530
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/73530
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Nyt introduktionsforløb:
Fundament til dit pædagogliv 

Er du nyuddannet pædagog og netop ansat i dagtilbud, 
skole eller UngiAarhus? Så hop med introduktionsfor-
løbet ’Fundament til dit pædagogliv’ og kom godt fra start 
i dit nye job. 

Det kan være en stor omvæltning at gå fra studie til det 
første job. Derfor kan du som nyuddannet pædagog i 
dagtilbud, skole eller UngiAarhus deltage i introduktions-
forløbet ’Fundament til dit pædagogliv’. 

Forløbet bliver afholdt i samarbejde med BUPL Aarhus og 
er et supplement til den lokale introduktion. 

På programmet er faglige oplæg, erfaringsudvekslinger 
og en introduktion til Børn og Unge som arbejdsplads. 
Tilsammen skal det gøre dig klogere på temaer såsom 
samarbejde, konflikthåndtering og balancen mellem 
arbejds- og privatliv, så du får en tryg start på jobbet. 

Kom og løb mellem husene i 
Gellerup 18. september 

Vær med, når Aarhus for første gang løber eller går 
mellem husene og i et skønt og grønt Gellerupom-
råde lørdag den 18. september 2021.  

Løb Mellem Husene er for alle på tværs af alder og 
fysik – det handler om at være sammen og have det 
sjovt, og du vælger selv, om du vil gå eller løbe en 
engelsk mile (1,7km) eller kaste dig ud i en rute på 5 
km. med tidtagning. 

Begge ruter byder på masser af underholdende 
indslag, og løbet munder ud i en byfest med smag 
og præg af områdets 82 nationaliteter. Så glæd dig 
til en dag spækket med aktiviteter, underholdning, 
viden, mad, boder og meget mere for både børn og 
voksne. 

Tidtagning ved Aarhus 1900.

KORT NYT KORT NYT

 ► SE DET SAMLEDE PROGRAM OG HVORDAN DU 

TILMELDER DIG HER(link)
 ► SE ONE MILE-RUTEN(link)

 ► SE 5 KM.-RUTEN(link)

 ► LÆS MERE OG MELD DIG OG UNGERNE TIL LØB 

MELLEM HUSENE(link)

Løber du med? 

Så oplever du også Gellerup og Toveshøj under forandring: 
• Nye kvarterer og boligformer på vej 
• Ny skole og fritidscenter, klar i 2025, lige ved løbsrutens start 
• Nyt Sundhedshus med en dagtilbudsafdeling på vej - se dem 

på One Mile-ruten 
• Moderniserede, rummelige rammer til Stensagerskolen og 

specialinstitutionen Skovhøj på 5 km.-ruten

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/81103
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/81103
https://www.plotaroute.com/route/1481271?units=km
https://www.plotaroute.com/route/1454932?units=km
https://www.sportstiming.dk/event/8782
https://www.sportstiming.dk/event/8782
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Sæt dit aftryk på 
arbejdsmiljøet 

Inden 1. oktober skal dagtilbud, UngiAarhus og 
Fællesfunktioner afholde valg til posten som ar-
bejdsmiljørepræsentant.  

”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 

Bliv klogere på angst og    
depression hos børn og unge 

Børn og Unge har udarbejdet en række materialer 
målrettet lærere, pædagoger og forældre til børn og 
unge, der er viser tegn på angst eller depression.  

Nye side på Aarhus.dk til forældre 
På Aarhus.dk finder du to film om tegn på angst 
hos børn i indskolingsalderen og tegn på angst og 
depression hos børn på mellemtrin og i udskolingen.  

Filmene er tilgængelige på fem sprog – dansk, 
engelsk, somali, tyrkisk og arabisk - og beskriver: 
• hvad du skal være opmærksom på 
• hvad du kan gøre for at hjælpe  
• hvornår du bør søge hjælp hos vores fagprofes- 

sionelle 

Du er meget velkommen til at dele siden på Aarhus.
dk med forældrene i din klasse. 

Nye materialer til lærere og pædagoger 
På AarhusIntra finder du ‘Oplæg om angst og de-
pression’ med fem videoer om emnet til lærere og 
pædagoger:   
• Skru op for trivslen - forebyggelse af angst i hver-

dagen   
• Cool Kids – tilbud til børn med angst   
• Forebyggelse af angst gennem klassetrivsel   
• Forældrene som medspillere   
• Lidt om depression hos børn og unge 

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA(link)

Skoler og SFO afholder valg1. april 2021

1. august 2021

1. oktober 2021

15. oktober 2021

10. november 2021

1. januar 2022

Ny AMR tiltræder på skoler og SFO

Dagtilbud, UngiAarhus og  
Fællesfunktioner afholder valg*

Fælles AMR valg

Valg til LMU** 

Ny AMR fra øvrige  arbejdspladser
 og fælles AMR tiltræder

AMR-valg 2021 i Børn og Unge

 ► TIL FORÆLDRE(link)

 ► TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER(link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/72810
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/boern-med-saerlige-behov/boern-og-unge-med-tegn-paa-angst-eller-depression/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/78903
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Tilmelding til læringsdag 8 
og 8.1 samt læringsforløb 

Til efteråret i uge 37/38 og 44/45 afholdes Stærkere 
læringsfællesskabers læringsdag 8 og 8.1 for ledere 
og faglige fyrtårne / ressourcepersoner i skole, dag-
tilbud og UngiAarhus samt i fællesfunktionerne. 
 
Tilmeldingslinket i eloomi er nu klart, så hop ind 
og tilmeld dig nogle spændende og lærerige dage. 
Yderligere informationer om læringsdagene kommer 
senere i eloomi. 
 
Læringsforløb for nye ledere, faglige fyrtårne 
og ressourcepersoner 
Læringsforløb i stærkere læringsfællesskaber er for 
ledere, der er nyansatte i Børn og Unge samt for 
medarbejdere, som skal varetage opgaven som fag-
ligt fyrtårn i dagtilbud eller ressourceperson i skoler, 
Ung i Aarhus eller fællesfunktioner. 

D. 8. september 2021 begynder næste lærings-
forløb, så hvis du er ny leder, fagligt fyrtårn eller 
ressourceperson kan du nu tilmelde dig forløbet i 
eloomi. Tilmeldingsfristen er d. 20. august. 
 
For spørgsmål til læringsdagene eller læringsforlø-
bet kan du kontakte mail: laeringsfaellesskaber@
mbu.aarhus.dk eller skrive direkte til de læringspart-
nerne, som er tilknyttet henholdsvis læringsdagene 
og læringsforløbet. Det kan du se i eloomi. 

Nyt sygefraværskursus for 
ledere  

I august og september inviteres alle ledere i Børn og 
Unge til at gennemføre et nyt e-læringskursus om sy-
gefravær. Modulet tager ca. 1 time og er målrettet alle 
ledere – erfarne som nye. Det er obligatorisk for alle 
ledere at gennemføre modulet. Fristen er 1. oktober. 

Det nye e-læringskursus om sygefravær er et tiltag i 
Aarhus Kommunes sygefraværsindsats ‘Fælles om 
sygefravær’ og formålet er at klæde ledere bedre 
på til det løbende arbejde med sygefravær i egen 
afdeling. 

E-læringskurset er praksisnært og tager udgangs-
punkt i konkrete opgaver i arbejdet med at forebygge 
og håndtere sygefravær. Gennem korte cases stilles 
ledere overfor genkendelige og realistiske dilemmaer 
og beslutninger. 

Kurset er bygget op om tre fokusområder: 

• Sådan forebygger du sygefravær 
• Sådan håndterer du sygefravær og 
• Sådan får du din medarbejder godt tilbage på 

arbejde. 

Til brug for hjælp i hverdagen er Sygefraværsportalen 
på AarhusIntra blevet ombygget, så den tilsvarer 
kursets ovenstående fokusområder og fungerer som 
et brugervenligt opslagsværk.  

KORT NYT KORT NYT

 ► E-LÆRINGSKURSET(link) ► TILMELDING VIA ELOOMI(link)

 ► SYGEFRAVÆRSPORTALEN(link)

https://aarhus.eloomi.com/login
https://aarhus.eloomi.com/login
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3330
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Fra papir til Aula 

I UngiAarhus har stamkort og tilladelser fra forældrene 
hidtil været på papir. Nu ryger papiret i papirkurven, 
og stamkort og tilladelser bliver digitale i Aula fra 1. 
august 

Barnets oplysninger ligger fremover digitalt og sikkert. 
Samtidig bliver det nemmere for forældrene at udfylde 
og ændre i tilladelser og stamkort, mens det også 
bliver lettere for medarbejdere og ledere at håndtere 
disse digitalt.  

Et tæt samarbejde mellem fem afdelingsledere og 
Kommunikation i Børn og Unge, som er ansvarlige for 
Aula, har ført til den nye løsning, fælles digitale skabe-
loner, vejledninger og e-læring. Bolden skal nu sparkes 
videre af Aula-administratorerne i klubberne, som skal 
føre digitaliseringen af stamkort og tilladelser et skridt 
tættere på mål.  

Der vil være en overgangsfase fra papir til det digitale. 
Både forældrene og organisationen skal ændre praksis, 
og det hjælper vi naturligvis hinanden med. Inden 
1. september skal forældrene udfylde stamkort og 
tilladelser i Aula, så digitaliseringen af stamkort og 
tilladelser kommer i mål.  

Aula-administratorernes kommende opgaver: 
• Lægge oplysningstekst med link til aarhus.dk/

personoplysningerimbu i Fælles filer i Aula 
• Kommunikere i uge 32 til forældrene om at udfylde 

stamkort og tilladelser inden 1. september 
• Sikre at alle forældre har udfyldt stamkort og tilladel-

ser i Aula 1. september 

Nyt fra direktørgruppen  

Læs med om temadrøftelse om Aarhuskompasset, 
rekruttering og fastholdelse samt nedlægning af 
Aahus Kommunes Kriseledelse fra mødet den 23. 
juni.

Forankring af Aarhuskompasset – mindre sy-
stem, mere borger
Direktørgruppen drøftede de næste skridt omkring 
Aarhuskompasset, og hvordan den strategiske ledel-
se bedst understøtter kulturforandringen i Aarhus 
Kommune. Konklusionerne fra drøftelsen samlede 
sig i tre hovedpointer: Parathed, usikkerhed samt 
bøvl og blær. 

Rekrutteringsudfordringer og fastholdelse 
Flere børn, flere ældre, flere på vej på pension – det 
er den udfordring, som Aarhus Kommune og resten 
af landet står overfor i de kommende år, når der 
formodentlig bliver massiv mangel på medarbejdere 
i de store velfærdsområder. Med udfordringer af 
denne størrelse giver det mening med en fælles 
retning på tværs af magistratsafdelingerne, ligesom 
videndeling mellem afdelingerne er væsentlig. Derfor 
har HR- og Personalestyregruppen (PSG) initieret en 
række indsatser.

Nedlæggelse af corona-kriseledelsen  
Kriseledelsen besluttede onsdag den 16. juni at ned-
lægge sig selv og lade håndteringen af de resterende 
coronarelatede indsatser overgå til normalsystemet 
pr 1. august. 
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 ► LÆS MERE OM PROJEKTET(link)  ► LÆS NYT FRA DIREKTØRGRUPPEN HER(link)

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/behandling-af-personoplysninger-i-boern-og-unge/
https://www.aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/behandling-af-personoplysninger-i-boern-og-unge/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/79276
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/80902
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Klimakollegaer fortæller i ny 
udstilling 
Aarhus Kommunes Klima-vandreudstilling har lagt vejen 
forbi Grøndalsvej 2 i anledningen af klimakickoff hos Børn 
og Unge. Kig forbi og lad dig inspirere af dine kollegaers 
fortællinger om det grønne arbejde frem mod et CO2-neu-
tralt Aarhus i 2030. 

Hvordan skaber Sabro-Korsvejskolen grønne børn og 
unge? Hvordan bidrager Musikhuset til den grønne omstil-
ling? Og hvordan har AffaldVarme Aarhus været inspira-
tionskilde, når det kommer til genbrug af møbler? Aarhus 
Kommunes Klima-vandreudstilling giver dig svarene og 
mange flere grønne historier fra hele organisation – og nu 
kan du finde den på Grøndalsvej 2. 

Halvvejs mod CO2-neutral  
I fællesskab har kommunalt ansatte, virksomheder, 
institutioner og borgere i Aarhus Kommune arbejdet på at 
reducere byens udledning på hver deres måde. Allerede nu 
er vi lykkes med at halvere udledningen, hvilket gør Aarhus 
til en af de byer i verden, der har gennemgået den største 
positive forandring, når det kommer til udledning af driv-
husgasser. Klima-vandreudstillingen er skabt for netop at 
sætte fokus på de grønne tiltag, som Aarhus Kommune har 
sat i gang i målet mod et CO2-neutralt bysamfund i 2030. 

Ny klima-projektchef i Børn og Unge 
Udstillingen har fundet vejen forbi Grøndalsvej i anledning 
af Børn og unges klimakickoff, der skal sætte fokus på det 
pædagogiske arbejde inden for bæredygtighed, natur, ude-
liv og klima i børnehøjde. Herunder er vi i Børn og Unge 
på vippen til at sige goddag til en ny klima-projektchef, 
der skal hjælpe med at koordinere arbejdet med Aarhus 
Kommunes klimastrategi og klimamål. 

Klima-vandreudstillingen er på Grøndalsvej 2 frem til 
ca. 1. oktober. 

Store drømme og ambitioner 
bag rapsangen ’Ryd op’ 

To unge rappere fra Rap Akademiet i Tilst stod klar 
ved mikrofonerne, da der skulle indspilles en ny 
rapsang i kampen mod skrald og hærværk på byens 
skoler og legepladser. Hør dem fortælle om deres 
fremtidsdrømme og passion for musikken. 

Milo og Jamzo er de to gæve gutters kunstnernav-
ne. De to unge talenter blev headhuntet til at synge 
vokal på det helt nye track ’Ryd op’, som skal få de 
unge til at passe godt på byens skoler og legeplad-
ser.  

Vi mødte de to unge rappere fra Rap Akademiet 
til en kort snak om at passe godt på lokalmiljøet 
og deres fremtidsdrømme om en karriere indenfor 
musikken. 
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 ► SE VIDEO(link)

 ► SE INTERVIEWET HER(link)

 ► LYT TIL RAPSANGEN ”RYD OP” OG FÅ TIPS OG 

TRICKS TIL AT HÅNDTERE UNGES SAMVÆR PÅ LE-

GEPLADSER OG SKOLEGÅRDE(link)

https://aarhuskommune.sharepoint.com/Sites/afd-afdsite1813/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJodXNrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL2FmZC1hZmRzaXRlMTgxMy9Fa0RDRlRTOXRscExneDNZQTJ3VFJESUJoSUh4ZnVGcDU2UkUwSmpDNGlvaEhRP3J0aW1lPW1XUWc3VFZpMlVn&id=%2FSites%2Fafd%2Dafdsite1813%2FDelte%20dokumenter%2FBirgitte%20Dalum%2FBU%20Nyt%2F2021%20BU%20Nyt%2F12%5FBU%20Nyt%5F19%2E%20august%2FSide%2012%20%2D%20KLAR%20%2D%20Kort%20Nyt%20%2D%20Drenge%20fra%20Tilst%20laver%20skralderap%20%2B%20Klimaudstilling%2FKort%20Nyt%20%2D%20Klimaudstilling%20G2%2FKlima%2Dvandreudstilling%20v2%2Emp4&parent=%2FSites%2Fafd%2Dafdsite1813%2FDelte%20dokumenter%2FBirgitte%20Dalum%2FBU%20Nyt%2F2021%20BU%20Nyt%2F12%5FBU%20Nyt%5F19%2E%20august%2FSide%2012%20%2D%20KLAR%20%2D%20Kort%20Nyt%20%2D%20Drenge%20fra%20Tilst%20laver%20skralderap%20%2B%20Klimaudstilling%2FKort%20Nyt%20%2D%20Klimaudstilling%20G2
https://web.microsoftstream.com/embed/video/d1b6e616-3086-4b43-9a96-2492febca823?autoplay=false&showinfo=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76471
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76471
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76471
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/76471
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Ny kommunikationschef 
til Børn og Unge 

Henning Mols tiltrådte 1. august som ny 
kommunikationschef i Børn og Unge. 

Han kommer fra en stilling som chefkonsulent i 
Børn og Unges kommunikationsafdeling, hvor han 
har været ansat siden 1. februar 2009. De seneste 8 
måneder har han vikarieret som kommunikations-
chef for Henrik Vinther Olesen. 

”Jeg ser frem til både nyt og fortsat samarbejde 
med Henning. Med sin brede erfaring, store ar-
bejdskapacitet, relationelle kompetencer og faglige 
styrke er han en stor gevinst for Børn og Unge og 
vores kommunikation. Som konstitueret leder har 
Henning bevist, han kan løfte både den faglige- og 
personalemæssige ledelsesopgave med empati, 
overblik og retning”, siger Helle Bach Lauridsen, 
forvaltningschef for Strategi og Udvikling.  

Henning Mols er 49 år, uddannet i statskundskab 
og journalistik, og har i perioden 2000-2009 
arbejdet som journalist og redaktionschef. Han er 
valgt i et felt af 21 ansøgere til stillingen af et enigt 
ansættelsesudvalg. 

Også den nye kommunikationschef glæder sig til 
opgaven: 

”Jeg er meget glad og går forventningsfuld til 
arbejdet. Børn og Unge har den vigtigste opgave 
overhovedet, nemlig at lykkes med børnene og de 
unge i Aarhus. Det er dem, vi er her for. Jeg glæder 
mig til at tage nye skridt i at udvikle Børn og Unges 
kommunikation endnu mere sammen med en 
dygtig flok i afdelingen, og sammen med resten af 
organisationen”, siger Henning Mols. 

Privat bor Henning i Risskov med sin hustru Elisa 
og to børn på 17 og 20 år. Fritiden bruger han flit-
tigt på sin store passion for cykling – på cyklen. 

NYT OM NAVNE

Ny dagtilbudsleder i 
Gl. Brabrand-Sødalen 
Dagtilbud 
Den 1. august startede Anne Tillemann 
Søndergaard som ny dagtilbudsleder i Gl. 
Brabrand-Sødal Dagtilbud.  

Anne Tillemann Søndergaard har tidligere været 
pædagogisk leder og undervist på pædagogud-
dannelsen på VIA. Hun kommer fra en rolle som 
læringspartner, hvor hun har arbejdet for at styrke 
og fremme Stærkere læringsfællesskaber. Hun har 
desuden en diplomuddannelse i ledelse.  

”Det er et stærkt bidrag til den pædagogiske 
udvikling og til arbejdet med Stærkere læringsfæl-
leskaber, hun kommer med og kan tilføre Distrikt 
Vest. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med 
Anne”, siger Børn og Unge-chef Susanne Ham-
mer-Jakobsen.  

Den nye dagtilbudsleder er også selv begejstret 
for sit nye job.  

”Det er et dagtilbud, som er ambitiøse i deres 
arbejde med at skabe de bedste rammer for et 
godt og udviklende børneliv for alle børn. Jeg ser 
frem til samarbejdet med forældre, medarbejdere 
og ledere i Gl. Brabrands-Sødalen Dagtilbud og til 
det fælles arbejde med fortsat at skabe høj kvalitet 
i alle læringsmiljøer”, siger Anne Tillemann Søn-
dergaard.  

Privat bor Anne i Hjortshøj med sin mand og tre 
børn. Det er ikke kun i arbejdslivet, at hun er en 
holdspiller. I sin fritid er hun aktiv i sit lokalmiljø 
og nogle gange at finde med bold og stav på 
floorball-banen. 


