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BU NYT
▶ INDVIELSE

Generationernes Hus

▶ BORGERINDDRAGELSE

Udvikling af Tilst og 
Langkærparken

▶ WALK AND TALK

En vej til fortrolighed



Sløjfen blev bundet op 
- og gaven var et hus til generationerne 

I denne uge fejrede vi indvielsen af Generationernes Hus på   
Aarhus Ø – et hus til aarhusianerne gennem alle livets faser.  

Efter lang ventetid og flere udsættelser på grund af Corona kunne 
beboere, gæster og ansatte endelig officielt indvie Generation- 
ernes Hus på Aarhus Ø. I huset er børn og voksne, unge og 
ældre samlet under ét og samme tag i fysiske rammer, som både 
tilgodeser barnevogne, kørestole, gangstativer og gåvogne. 

Indvielsen af huset blev fejret med sang, taler samt mad og 
drikke fra husets café. Derudover bandt repræsentanter fra både 
dagtilbuddet, ældreboligerne og handicapboligerne i fællesskab 
den store røde sløjfe op for at markere husets officielle åbning.
 
Generationernes Hus er designet til at være rammen om det 
mangfoldige fællesskab. Husets beboere mødes dagligt til fælles-
aktiviteter, som musik og dans, i multisalen, leg på plejehjemmet 
eller en kop kaffe i caféen. Ved indvielsen fandt venner fra alle 
dele af huset hurtigt hinanden.  

På listen over fællesfaciliteter, som kan understøtte visionen om 
et hus med samvær og nærvær, findes både flere fine legepladser, 
en basketballbane, en multisal, en sundhedsklinik, et orangeri og 
caféen, Øens Madhus. Huset og de inspirerende omgivelser kan 
benyttes af alle.
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Morgenmøde med direktøren 

Nyt om matematikvanskeligheder, Det tværgående trivselsteam 
og om de erfaringer, man får med fra et helt menneskeliv i Børn 
og Unge. 
 
Tirsdag den 7. september inviterede direktør Martin Østergaard 
Christensen igen medarbejdere, ledere og alle andre interessere-
de til virtuelt morgenmøde via Børn og Unges Facebookside. 

Der var, som altid, både gode gæster og spændende emner på 
programmet: 

• Christina Voigt, pædagogisk konsulent PPR, fortalte om ind-
satsen omkring matematikvanskeligheder og talblindhed. Der 
uddannes netop nu matematikvejledere på alle Aarhus’ skoler, 
arbejdes med individuelle handleplaner for alle børn med 
talblindhed og så er der sat fokus på matematisk opmærksom-
hed som tidlig indsats helt ned i dagtilbuddene. 

• Hans Mørk, teamleder PPR, fortalte om Det tværgående 
trivselsteams arbejde med fravær - en problemstilling, der 
rækker ind i en kompleks arena, der rummer både skole, hjem, 
kammerater og barnet selv. 

 
• Niels Christian Thormod Petersen, skoleleder på Sølystskolen, 

er rundet 70 år og delte i den anledning hemmeligheden bag 
virkelysten, der har drevet værket 16 år som lærer og hele 29 år 
som skoleleder.  

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK (link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 12. oktober klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside (link)

 ► LÆS MERE OM GENERATIONERNES HUS (link)

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/1210682896010895/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm
https://generationerneshus.aarhus.dk/
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Ny tandreguleringsklinik 
i Aarhus 
Byens børn og unge har fået et nyt og moderne hus, hvor de 
fremover får hjælp til tandbøjlebehandling. Onsdag den 8. sep-
tember blev klinikken i Viby officielt indviet. 

Det er en festdag i den nye tandreguleringsklinik på Nordbyvej i 
Viby. Langt om længe kan kollegaerne i Tandplejen fejre det hus, 
som stod færdigt i foråret 2020. 

”Jeg har glædet mig til at være med i dag. Tandplejen er en del 
af en stor butik, hvor skole og dagtilbud nogle gange løber med 
opmærksomheden, men I gør en rigtig stor forskel for mange 
børn og familier. Sundhed skal være på plads, hvis man skal 
udfolde det hele og gode børneliv, og jeg ved fra mit eget liv, hvor 
vigtig tandregulering er. Da jeg var teenager i Herning, havde jeg 
det næststørste overbid i den kommunale tandplejes historie. 
Jeg kender Tandplejen som et innovativt sted, der ikke står stille i 
forhold til nye idéer, ny viden, nye metoder. Fagligheden og stolt-
heden er altid i højsædet, med børnene og de unge i centrum,” 
siger Thomas Medom. 

25 procent har brug for bøjle 
Cirka hvert fjerde barn har brug for at få rettet tænder, for 
eksempel hvis de bider skævt sammen. Det stiller store krav til 
kapaciteten i en tid, hvor der bliver flere og flere børn i Aarhus 
Kommune. Med 21 tandlægestole tager Tandplejen Aarhus’ nye 
klinik højde for det stigende børnetal. 

Tandplejens chef, overtandlæge Mette Borum, glæder sig på børn 
og forældres vegne: 

”Vi har længe haft brug for større og mere tidssvarende rammer 
for tandregulering. Det er samtidig vigtigt, at vores børn og unge 
føler sig velkomne og trygge, når de besøger os i Tandplejen. Og 
selvom vores medarbejdere er verdensmestre i at tage sig godt 
af dem, kan vi allerede nu se, at de nye lyse rammer også gør en 
stor forskel,” siger hun. 

Samler ekspertisen ét sted 
Siden Byrådet godkendte den store omstrukturering af Tand- 
plejen i 2009, er tandklinikker på 42 folkeskoler blevet samlet på 
færre og større klinikker, herunder seks storklinikker, med henblik 
på at øge tværfagligheden og kvaliteten. 

Det er den samme strategi, der ligger bag den nye tandregule-
ringsklinik. Her er medarbejdere fra de to tidligere klinikker i hen-
holdsvis Graven og Tranbjerg nu er samlet i det nye hus i Viby: 

”Vi har 40 meget dygtige klinikassistenter, tandplejere, tandtek-
nikere og specialtandlæger i ortodonti på Nordbyvej, og ved at 
samle ekspertisen ét sted, får de bedre muligheder for at samar-
bejde og udvikle tandreguleringstilbuddet. På den måde kan vi 
øge den faglige kapacitet til gavn for de mange børn og unge, der 
har brug for vores hjælp,” fortæller overtandlæge Mette Borum. 



Hvad er vigtigt for børn og 
unge i Tilst? 
Mange borgere i Tilst har hjulpet med at gøre Børn og 
Unge kloge på, hvordan vi kan udvikle et rart børne- og 
ungemiljø med stærke fællesskaber i Tilst og Langkærpar-
ken: Læs et eksempel på, hvordan vi inddrager borgerne i 
byudvikling. 

Aarhus Kommune, Børn og Unge, Tilst Skole og UngiAar-
hus VEST danner kernen i et samarbejde om at styrke sko-
len som samlingspunkt for Tilst og Langkærparken. 

Sammen med rådgivere fra Nerd og Grandville har de 
holdt dialogmøder, workshops og informationsmøder 
med både unge og voksne. De har også samlet forslag via 
ThingLink - et digitalt workshopværktøj. Og det er gået 
godt - med mange værdifulde input, god lokal viden og 
forslag. 

Hvad er så vigtigt for børnene og de unge? 
Jo – der er kommet forslag om en legeplads, som ud-
fordrer de lidt ældre børn. Der er også ideer til et godt 
samlingssted til fælles aktiviteter med børn og unge. Og 
til gode sti-systemer. En scene til dans og koncerter. Friske 
farver på bygningerne. Paddeltennis. Trafiklys ved skole- 
vejen. Flere muligheder for holdsport og konkurrencer. 
God cykelparkering. Siddesteder og bænke til hygge. Fede 
faglokaler på skolen. Og meget mere. 

Børn og Unges Planlægningsafdeling går nu videre med 
udviklingen af Tilst Skole som naturligt mødested og cen-
trum for fællesskaberne. 

Forældre og unge i Tilst har fortjent stor ros for deres 
bidrag - og det samme gælder repræsentanter for for-
eningslivet, som har bidraget – herunder FO, fællesrådet, 
bolig sociale indsatser, Aarhus Gymnasium og bestyrelsen 
i Langkærparken, samt ikke mindst bestyrelser og medar-
bejdere i skole, dagtilbud og UngiAarhus. 
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FAKTA

Aarhus byråd har sat flere initiativer i gang for at udvikle 
bydelene Tilst og Langkær.  

Blandt andet har byrådet afsat 62 mio. kr. til at løfte Tilst 
Skole ifht. indeklima, lokaler der understøtter god læring 
og varieret skoledag, forskellige undervisningsformer, åben 
skole, udearealer og sammenhæng med dagtilbuddet. 

Planen er at koble udviklingen sammen med et nyt dagtilbud 
ved Tilst Skole og renovere den pædagogisk ledede legeplads 
Langkær. 

Desuden har byrådet afsat midler til nye sports- og idrætsfaci-
liteter, grønne områder og mødesteder. 
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Klubberne Peter Fabers vej 
baner vej for tillidsfulde samtaler 

Corona-nedlukningerne har gjort fritidspædagogerne i 
Klubberne Peter Fabers Vej en værdifuld erfaring rigere: 
En ‘walk-and-talk’ kan vise vejen til en særlig fortrolighed 
mellem unge og voksne. 

Under nedlukningerne samarbejdede Klubberne Peter Fa-
bers Vej med den lokale skole om udsatte elever i 5.-9. klas-
se. Her blev elever visiteret til understøttende undervisning i 
ungdomsklubben på grund af mistrivsel eller udsathed.  

I ungdomsklubben fulgte eleverne skolens online-undervis-
ning, og derudover hjalp klubmedarbejderne de unge med 
at strukturere deres skoletid – og ikke mindst sørge for, at 
det stillesiddende arbejde blev brudt op af pauser og fysisk 
aktivitet.  

Én af de faste aktiviteter var små gåture sammen i lokal-
området, og her bemærkede pædagogerne, at samtalerne 
undervejs fik en anden karakter end i klubben.   

”Til daglig taler vi selvfølgelig med medlemmerne om, 
hvordan de har det. Men på gåturene begyndte de unge 
at fortælle om problematikker, vi slet ikke kendte til - om 
dem og deres liv. Vi lærte de unge langt bedre at kende, og 
fortroligheden voksede på de gåture,” siger Ane Bro, fritids-
pædagog i Klubberne Peter Fabers Vej.  

På de små walk-and-talk-ture satte de unge blandt andet 
ord på, hvordan deres udfordringer fik dem til at føle sorg, 
savn og stort ansvar. Betroelser, der gav klubpædagogerne 
ny indsigt og en unik mulighed for at få en umiddelbar snak 
om dét, der er svært. 

”Gåtures spontane samtaler har været med til at højne det, 
der indenfor pædagogikken kaldes ’upåagtet faglighed’. 
Der ligger rigtig meget vigtig viden fra og om de unge dér, 
og den viden er med til at gøre vores pædagogiske arbejde 
med at sikre trivslen blandt vores medlemmer endnu bed-
re,” forklarer Anne Tinggaard, fritidspædagog i Klubberne 
Peter Fabers Vej. 

Ifølge Ane Bro og Anne Tinggaard har den øgede fortrolig-
hed og mere nuancerede viden om hvert enkelt klubmedlem 
også medvirket til, at Klubberne Peter Fabers Vej har fået 
et endnu tættere samarbejde med den lokale skole om de 
unges trivsel.  

Både Ane Bro og Anne Tinggaard understreger, at de unge 
ved, at pædagogerne taler med hinanden indbyrdes, hvis 
der undervejs på gåturene kommer detaljer frem, der skal 
reageres på. 

De gode erfaringer har ført til at Klubberne Peter Fabers Vej 
har indført walk-and-talk med de enkelte klubmedlemmer 
som en fast del af klubbens aktiviteter.  
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AMR-valg 2021:
Et godt arbejdsmiljø skaber vi sammen 
Arbejdsmiljørepræsentanterne Else og Lene har de sidste 
fire år kæmpet for at skabe et bedre miljø på deres arbejds-
pladser. Samarbejde, trivsel og tillid – kombineret med en 
ny udfordrende faglighed har været nøgleordene. Vil du 
også sætte et aftryk på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? 
Så stil op til AMR-valget.  

De fleste af os bruger størstedelen af vores tid i hverdage-
ne på arbejdspladsen, hvor de fysiske, sociale og psykiske 
rammer er afgørende for, at arbejdspladsen er et rart sted 
at være. Som arbejdsmiljørepræsentant er du netop med 
til at forme rammerne om vores fælles arbejdsliv. En mu-
lighed Else Marie Sørensen greb, da hun stillede op som 
AMR i Fritidscenter Hasle:  

”Jeg stillede op, fordi jeg gerne ville gøre noget godt for 
det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Jeg er optaget af, 
hvordan man kan spille hinanden gode og dermed fremme 
trivslen på arbejdspladsen.” 

Faglig udvikling og samarbejde 
AMR-repræsentanterne opnår deres faglighed gennem 
den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, løbende kurser og 
kompetenceudvikling. Ansvaret der følger med opgaven, 
giver mulighed for at arbejde tæt sammen med ledelse, 
tillidsrepræsentant og kollegaer. 

”Som AMR bygger man bro mellem personale og ledelse. 
Opgaven er spændende, fordi man samarbejder med 
lederen og tillidsrepræsentanten, men også tværfagligt 
med andre arbejdsmiljørepræsentanter,” fortæller Lene 
Krusberg, AMR og pædagog i Børnehuset Jorden Rundt.  

Gør en forskel 
Som arbejdsmiljørepræsentant har du mulighed for at 
gøre en forskel for dine kollegaer og dermed også for bør-
nene. Samtidig er det, ifølge Lene Krusberg, en mulighed 
for selv at udvikle sig: 

”Det gode arbejdsmiljø er ikke noget, vi får. Det er noget, 
vi skaber sammen. Jeg vil varmt anbefale andre at stille op 
som arbejdsmiljørepræsentant, fordi det er et rigtig spæn-
dende arbejde, hvor du får mulighed for at gøre en forskel 
for dine kolleger. Du får en god indsigt og indflydelse på 
arbejdsmiljøet samt mange nye kompetencer og ansvars-
områder. Det er et stort ansvar, men det er givende både 
fagligt og socialt.”  

FAKTA

Den 1. oktober afholder Dagtilbud, UngiAarhus og Fælles-
funktioner AMR-valg. Her vælges en arbejdsmiljørepræsen-
tant, der sammen med ledelsen skal sikre et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø. 

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du valgt af dine kolleger 
til et tillidserhverv for en fireårig periode. Her skal du under-
støtte og samarbejde med lederen om, at kerneopgaven kan 
udføres i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.  

 ► LÆS MERE OM ROLLEN SOM AMR (link)

https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FAMR-valg_2021%20pjece%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hYXJodXNrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0ludHJhbmV0RG9jdW1lbnRTaXRlL0VZdGtXbnVzTHJWQXFGbllHeTNyVUVvQnBxU3pBdXJfRExvLU9PNzd5eDlORHc_cnRpbWU9RkxZMkQ3ZDIyVWc


Mellemformer: PPR’s rolle og 
samarbejde med skolerne 

Hør kontorchef Helle Mølgaard fortælle om den 
kulturbevægelse, som mellemformer har sat i gang 
på skolerne og i PPR.  

Med mellemformer er det de voksne omkring børn-
ene, der skal blive dygtigere til at udvikle og under-
støtte stærke og mangfoldige fællesskaber, så alle 
børn kan lære og trives i folkeskolen. Det er også et 
mentalt skifte, hvor vi øver os i at lære sammen og 
dele viden på tværs af Børn og Unge.  

Helles pointer er bl.a., at:  

• Vi skal skabe et stærkt læringsfællesskab PPR 
og skolerne imellem, så den professionelle 
dømmekraft styrkes og viden kan flyde frit. 

• PPR skal bygge bro mellem det alment- og 
specialpædagogiske område ved at bringe PPRs 
specialpædagogiske viden og ekspertise ind i 
arbejdet med mellemformer. 

• PPR skal sammen med skolerne være nysger-
rige og undersøgende på, hvordan vi sammen 
med skolerne kan stille skarpt på den profes-
sionelle praksis i klasserummet og omkring 
børnene. 

KORT NYT

Nyt fra direktørgruppen  

Læs her om tre udvalgte sager fra 25. august og        
1. september 

Plads til forbedring på it-området 
Aarhus Kommune gennemførte i efteråret 2020 
en omfattende benchmarkingundersøgelse af 
kommunens it-service. Undersøgelsen viser, at både 
it-omkostninger pr. it-bruger såvel som 
brugertilfredsheden ligger lavt i Aarhus Kommune i 
sammenligning med de 22 kommuner, der i samme 
periode har gennemført undersøgelsen. Derfor har 
digitaliseringsstyregruppen igangsat en række tiltag. 

Smart Aarhus – anno 2021   
Der er en række grundlæggende forudsætninger, der 
har ændret sig, siden direktørgruppen i 2019 vedtog 
Smart Aarhus-strategien. Derfor er strategien nu 
blevet opdateret og er gået fra kun at være forankret 
internt i Erhverv og Bæredygtig Udvikling til at være 
et tæt samarbejde med digitaliseringsafdelingerne på 
tværs af Aarhus Kommune. 

Ny journaliseringsløsning (ESDH) klar til de 
første brugere i det nye år 
Implementering af Aarhus Kommunes nye ES-
DH-løsning, GetOrganized, er i fuld gang i afdeling- 
erne og skal efter planen åbnes for de første brugere i 
januar 2022. Planen er at eDoc udfases fra januar og 
frem til marts 2022, hvorefter GetOrganized vil blive 
den nye fælles ESDH-løsning. 

KORT NYT

 ► LÆS ARTIKLEN PÅ AARHUSINTRA (link)

 ► LÆS MERE OM MELLEMFORMER (link)
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https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/83578
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/83455
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66141
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51 topkvalificerede
meritpædagoger på vej 
Vi ønsker rigtig god opstart til de 51 studerende fra 
Børn og Unge, der i denne uge tager hul på uddan-
nelsen til meritpædagog på VIA University College.  

Meritpædagogordningen giver pædagogmedhjælpere 
og pædagogiske assistenter med minimum to års 
erhvervserfaring mulighed for at tage en professions-   
bachelor som pædagog på kun 3 år – og endda med fuld 
løn og betalte studiebøger under uddannelsen. 

En af de spirende meritpædagoger er Mikael Skibsted, der 
efter flere år som pædagogmedhjælper, ser frem til at få 
den teoretiske kontekst med i sit pædagogiske arbejde: 

”Jeg glæder mig rigtig meget til at få noget teori og viden 
med ind over de pædagogiske refleksioner, som jeg hver 
dag gør mig i mit arbejde med børnene og sammen med 
mine kollegaer,” siger Mikael Skibsted. 

Meritpædagoguddannelsen er ét ud af flere initiativer, der 
skal være med til at sikre pædagogisk uddannede medar-
bejdere i de aarhusianske dagtilbud i fremtiden.  

KCL er nomineret til årets 
ordblindepris 
Stort tillykke til Kompetencecenter for Læsning, der er 
nomineret som en af de fem spidskandidater til årets 
ordblindepris. 

Det er National Videncenter for Læsning, der står bag 
indstillingen. I deres begrundelse lægger de bl.a. vægt på 
KCL’s store engagement og åbenhed:  

”Det er et center, som gerne deler deres viden med andre 
og åbner dørene for lærerstuderende, lærere og andre 
interesserede, producerer film om elevernes undervisning 
og succesoplevelser sammen med eleverne. KCL involve-
rer eleverne og deres forældre gennem skolens hjemme-
side, intranet, Facebook-side og den daglige informations-
tavle, som møder alle, der træder ind ad døren.” 

Vinderen af ordblindeprisen bliver offentliggjort i oktober 
2021. 

KORT NYT KORT NYT

 ► INFO OM MERITPÆDAGOGORDNINGEN (link)

 ► LÆS OM VORES INDSATS FOR FREMTIDIG               

ARBEJDSKRAFT I DAGTILBUDDENE (link)

 ► VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN VI ARBEJDER 

MED ORDBLINDHED I BØRN OG UNGE? (link)

 ► LÆS DEN FULDE BEGRUNDELSE FOR                      

INDSTILLINGEN AF KCL (link)

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/53236
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/81034
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/81034
https://kcl.aarhus.dk/videoer/
https://kcl.aarhus.dk/videoer/
https://kcl.aarhus.dk/videoer/
https://www.ordblindeforeningen.dk/de-5-spidskandidater-til-ordblindeprisen-er-fundet/
https://www.ordblindeforeningen.dk/de-5-spidskandidater-til-ordblindeprisen-er-fundet/
https://www.ordblindeforeningen.dk/de-5-spidskandidater-til-ordblindeprisen-er-fundet/
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Ta’Med din kollega på arbejde 

Giv eller få et lift til arbejde eller møde - og 
hjælp Aarhus med at blive grønnere.  

Find en kollega, der skal samme vej med den nye 
app fra FDM, Ta’Med.  

En ny benzinbil udleder ca. 200 g CO2 pr. kørt km. 
Derfor kan du gøre en forskel for klimaet med min-
dre daglig kørsel. I klimaets tegn, vil Aarhus Kom-
mune gerne inspirere flere til at køre sammen - så 
kast et blik på FDMs nye samkørselsapp, Ta’Med. 
Med den kan du hjælpe en kollega, få godt selskab, 
spare transport og parkering og mindske trængslen 
på vejene.  

Ta’Med-appen fejrer endda de første ture med et 
gavekort til Coop på 150 kroner! Bliver din chauffør 
nødt til at aflyse i sidste øjeblik, dækker FDM udgif-
terne til en taxa, op til 300 kr. pr. tur til bestemmel-
sesstedet.  

Download Ta’Med gratis på AppStore og Google 
Play. 

I Aarhus Kommune arbejder vi for at blive en grøn-
nere by og nedbringe Co2 udledningen.

Viden om indeklima er        
afgørende for børn og unges 
læring 

Lyd, lys og luft er afgørende for et godt indeklima 
på skolerne. Men lige så væsentligt er, at lærere og 
pædagoger ved, hvordan de i hverdagen udnytter 
klasselokalernes indretning og teknologi til at skabe 
det bedst mulige indeklima. 

Et nyt forskningsprojekt med støtte fra Realdania 
skal uddanne lokale indeklimaambassadører, der 
med viden om samspillet mellem tekniske løsninger 
og pædagogisk praksis skal sikre, at de enkelte 
rums potentialer udnyttes til fulde.

Projektet spiller ind i Aarhus Kommunes indeklima-
strategi for skoler, og er et samarbejde mellem Børn 
og Unge, Dansk Center for Undervisningsmiljø, 
Aarhus Universitet og Designskolen under Det Kgl. 
Akademi.  

Målet er at samle mere viden om samspillet mellem 
rum, adfærd, pædagogik og indeklima for at løse 
skolernes indeklimaudfordringer.

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS HELE PROJEKTBESKRIVELSE HER (link)

 ► SE MERE OM GOGREENWITHAARHUS (link)

 ► LÆS MERE OM TA’MED OG SAMKØRSEL PÅ           

AARHUSINTRA (link)

https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/cc687625-b902-4e27-8868-41b2b73a194f/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/cc687625-b902-4e27-8868-41b2b73a194f/?redirectDirectlyToPdf=false
https://gogreenwithaarhus.dk/
https://gogreenwithaarhus.dk/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/82356
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/82356
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/82356
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Bliv ambassadør for din profession  

Er du uddannet lærer eller pædagog, og brænder du 
for din profession? Så er du måske Aarhus Kommu-
nes nye professionsambassadør. 

Aarhus Kommune leder lige nu efter fem uddan-
nede lærere eller pædagoger, der vil hjælpe med at 
inspirere og rekruttere flere unge med ikke-vestlig 
baggrund til at vælge en professionsuddannelse. 

Ambassadørkorpset er en del af den fælles indsats 
for at sikre en mangfoldig personalesammensæt-
ning og rekruttering, så vi ikke går glip af fremtidig 
arbejdskraft. 

Korpset skal være mangfoldigt i forhold til køn og 
etnicitet, og nedenfor kan du se, hvad din rolle og 
dine opgaver som ambassadør vil være. 

KORT NYT

 ► LÆS HELE JOBOPSLAGET (link)

Forventninger til dig som professionsambassadør: 

• Udadvendt.
• Stolt af din profession. 
• Lyst til at være ambassadør for din arbejdsplads 

og din profession. 
• God til mundtlig formidling og til at komme ud 

med dit budskab. 
• Lyst til at motivere unge mennesker. 

Dine opgaver vil bl.a. være at: 

• Holde oplæg om dit arbejde for unge og deres 
forældre på ungdomsuddannelser og ved arran-
gementer og møder i boligområder.

• Deltage i og holde oplæg på uddannelsesmesser. 
• Udarbejde dine egne oplæg.
• Deltage i nogle få møder med de øvrige ambas-

sadører.
• Bidrage til dataindsamling i forbindelse med 

evalueringen af projektet.

Du bliver naturligvis klædt godt på til opgaven, så du 
er klar til at dele ud af din viden og erfaringer - som 
Aarhus Kommunes nye professionsambassadør. 

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2021

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/33402
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/33402

