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BU NYT
▶ WORKSHOP

Ny skole og fritidscenter i 
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

▶ BUDGETFORLIG

Løft af specialområdet og 
farvel til nedslidte pavillioner

▶ SKOLE OG ERHVERV

Vækst- og Vidensdag i Lystrup
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Lærere og pædagoger
inspirerer til ny skole-profil
I 2025 åbner den nye folkeskole og fritidscenter for Gelle-
rup, Toveshøj og Bispehaven - en bydel i forandring.

Den nye profilskole får en projektbaseret profil, hvor bør-
nene og de unge arbejder projektbaseret og med virkelig-
hedsnære problemstillinger. En bred pædagogisk profil, 
hvor udvikling sker gennem både hoved, hænder og hjerte.

Og hvordan skal det se ud? Hvilke kompetencer skal man 
have som lærer, pædagog eller leder? Hvordan vil hver-
dagen se ud i 2025? Alle lærere og pædagoger fra Ellehøj-
skolen og UngiAarhusVEST var i september samlede til en 
fagudviklingsdag på Ellehøjskolen. 

Emnet var fremtidens nye skole og fritidscenter og en ny 
hverdag med projektbaseret læring. En dag med praksisek-
sempler og bud på hvilke kompetencer, den projektbasere-
de profil kalder på. 

Fra Kvaglundskolen i Esbjerg bidrog to medarbejdere med 
inspiration og oplæg om deres erfaringer med LEAPS 
(Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med 
fokus på Science) og projektbaseret læring. De fortalte om 
erfaringer med en besværlig start, men også med en skole, 
der i dag står stærkere og er præget af mere ro, fordybelse 
og forældresamarbejde samt mindre fravær. 

Temadagen var den første involvering og et første fælles 
skridt. Fremtiden rykkede en smule tættere på.

KONTAKT

Om fagudviklingsdagen: 

Skoleleder Helle Mønster, Ellehøjskolen: 
helmo@aarhus.dk

FU-leder Rasmus Brandt Lauridsen, UngiAarhus VEST:
rabla@aarhus.dk

Specialkonsulent Claus Erik Picard, PUF:
clep@aarhus.dk

Om byggeriet og byggeprocessen: 

Projektleder Kristine Tang Parbo, Planlægning: 
kritpa@aarhus.dk
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Budgetforliget løfter specialområde 
og kasserer nedslidte pavilloner 

Sidste uge indgik et flertal af partier i byrådet budgetforlig 
om Aarhus Kommunes økonomi 2022-25. For Børn og 
Unge betyder det blandt andet flere penge til specialområ-
det og et endeligt farvel til seks nedslidte pavilloner, som i 
dag fungerer som dagtilbudsafdelinger. 

Det var en tilfreds rådmand for Børn og Unge, der sidste 
uge var med til at forhandle budgetforliget for 2022-25 i hus. 

”Forliget er heldigvis langt fra et valgkampsforlig, hvor tran-
gen til at dele ud uden dækning kan være stor. Jeg glæder 
mig over, at byrådet bruger pengene klogt på de største 
velfærdsområder, hvor medarbejderne løber stærkt og bor-
gernes behov er størst,” siger Thomas Medom. 

For Børn og Unge betyder forliget et løft til folkeskolerne, 
hvor budgettet til specialundervisning hæves med 20 mio. 
kr. om året, og der etableres et nyt attraktivt 10. klassestilbud 
i samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervslivet.  

 ”Flere skal lykkes i folkeskolen, og flere skal vælge den lo-
kale folkeskole til. Budgetforliget betyder, at vi skal arbejde 
videre med, at så mange børn og unge som muligt har en 
god, lærerig og tryg hverdag i folkeskolen. Et enkelt forlig 
løser ikke alle problemer med børn i mistrivsel, men med 20 
mio. kr. er der bedre mulighed for at flere børn får en bedre 
skolegang,” siger Thomas Medom. 

På dagtilbudsområdet tilfører forliget 4,8 mio. kr. til mini-
mumsnormeringer om året, som sikrer den økonomiske 
ramme fra 2025. Forliget rummer også en forventning om 
6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. i hvert af årene 2023-2030 til 
at opkvalificere uuddannet pædagogisk personale. Det er 
et hovedfokus i forliget at sikre fremtidens arbejdskraft på 
velfærdsområderne. 

Samtidig muliggør forliget også en udvidelse af specialklas-
se- og specialdagtilbudsområdet, som imødekommer den 
stigende efterspørgsel efter pladser. I første omgang afsæt-
tes i alt 46,8 mio. kr. i 2023 og 2024, som fordeles til skole- 
og dagtilbudsområdet efter behov, men der er forventning 
om behov for yderligere udbygning herefter. 

Farvel til nedslidte pavilloner 
Centralt står også penge til at udfase og fjerne en række 
nedslidte pavilloner, som i dag fungerer som dagtilbudsaf-
delinger. Dertil er er forligspartierne enige om, at pavilloner 
generelt ikke længere skal tælle med i opgørelsen af kapaci-
teten på dagtilbudsområdet.  

”Siden 1990’erne er aarhusianske børn blevet passet i mid-
lertidige pavilloner, der kun skulle have holdt i ganske få år. 
Jeg er særdeles tilfreds med, at vi nu for alvor får løst pro-
blemet med børn i pavilloner. Råd, svamp og skimmel hører 
selvsagt ikke til i nærheden af børn og medarbejdere, og jeg 
er meget glad for, at vi nu slipper af med de midlertidige 
pavilloner. Byrådet har bakket op om, at vi skal værne om 
et godt indeklima, og at vi skal investere det nødvendige i 
børnehaver og vuggestuer af høj kvalitet.  Det er det eneste 
rigtige udfald af forhandlingerne i denne sag,” siger Thomas 
Medom. 
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8. klasser i Lystrup tog pulsen 
på det lokale erhvervsliv
Elever i 8. klasse fra Lystrup og Elsted skole tog ud og be-
søgte lokale virksomheder til Vækst- og Vidensdag i Lystrup.

Vækst- og Vidensdag byggede bro mellem lokale folkeskoler 
og erhvervslivet i Lystrup efter devisen ”What you can see - 
you can be”. 

Hvilke karrieremuligheder har du som elev i 8. klasse fra 
Elsted Skole - eller Lystrup? Mange!  Og de er spændende.  

Det oplevede 8. klasserne fra de to folkeskoler, da de ved en 
lokal Vækst- og Vidensdag besøgte lokale virksomheder og 
kom helt med tæt på produktionen. 

”Det var fedt at se, at der findes så mange virksomheder i 
Lystrup,” lød det undervejs fra eleverne.  

Målet er, at det brede samarbejde mellem skolerne, Er-
hvervLystrup, OfficeLab og virksomhederne skal pege på 
flere muligheder for de unge inden for erhvervslivet, som de 
måske slet ikke vidste eksisterede.  

Her kan du høre skoleleder Katja Uth fra Lystrup Skole for-
tælle om intentionerne med dagen, der blev en succes for 
både unge, skoler, ErvhervLystrup og OfficeLab smat virk-
somheder som Plantorama, Elopak, Jem&fix, Skaarupgaard 
og mange flere.  
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40 år under uddannelse og i 
evig udvikling 
Birthe Friberg Kejser blev færdiguddannet pædagog i 1981, 
men hun er aldrig stoppet med at udvikle og uddanne sig 
i sit pædagogiske virke. Den 1/9 kunne hun fejre sit 40-års 
jubilæum i Børn og Unge.  

I 40 år har Birthe Friberg Kejser vandret gangene tynde 
på Skødstrup skole og -fritidsklub. Allerede da hun første 
gang satte sine fødder i klubben som pædagogstuderende, 
stod det klart for hende, at fritidsklubben var stedet for 
hende. 

Så da hun blev tilbudt stillingen som klubpædagog, tøvede 
hun ikke med at sige ja. Her 40 år senere har hun ingen 
planer om at stoppe.  

Men hvordan holder man sig selv til ilden i sit arbejde, når 
hverdagens rytmer har indfundet sig, og autopiloten står 
klar til at tage over? Ifølge Birthe er nøglen til at bibeholde 
lysten og energien til at gå på arbejde at blive ved med at 
udvikle sig, lære fra sine kollegaer og stille spørgsmål til sit 
eget arbejde.  

”Du skal altid være kritisk overfor sin egen pædagogiske 
funktion. Stil forventninger og krav til dem omkring dig. 
Skab en kultur mellem kollegaer hvor det er okay at stille 
spørgsmål til de pædagogiske praksisser, for på den måde 
går du aldrig i stå”   

Passion for pædagogikken:  
I fritidsklubben på Skødstrup skole har Birthe i løbet af 
de sidste 40 år haft muligheden for at prøve kræfter med 
stort set alt hvad klubben kan tilbyde. 

Hun har været både praktikvejleder og souschef, men hen-
des store passion er klubbens sorg- og skilsmissegrupper, 
som hun har været med til at opstarte. 

Her har Birthes mål været at skabe et rum til børnene, 
hvor de trygt kan dele deres tanker og ffølelser. Hvor der er 
plads til frit at dele erfaringer med hinanden om, når livet 
gør ondt, for på den måde lærer de, at de ikke er alene i 
verden.  

For Birthe er der ingen i tvivl om at passionen er essentiel, 
hvis man skal opretholde energien til at arbejde i 40 år.   

”Det er vigtigt at man får lov til at lave det pædagogiske ar-
bejde som man brænder for. Jeg har fået lov til at gøre det 
som jeg passioneret omkring, og får frie hænder til at gøre 
det jeg er bedst til. Så er det altså sjovere at gå på arbejde” 

Når Birthe ikke er på arbejde i klubben, så tilbringer hun 
sin tid sammen med hendes mand, hendes børn eller 
hendes 8 børnebørn. Men hun er ikke god til at sidde stille, 
så når hun har fri tager hun ofte ud og sejler i kajak, spiller 
tennis og går til gymnastik.  
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Youth City Future Lab 
- ungekonference 2021 
I fredags mødtes unge fra de nordiske storbyer for 
at dele deres tanker om håb, drømme og udfor-
dringer med hinanden. 

Youth City Future Lab er en konference for unge i de 
nordiske storbyer. Her inviteres unge fra Finland, Island, 
Norge, Sverige og Danmark til at mødes og diskutere 
livet som ung i en nordisk storby og visioner for fremti-
den. 

Konferencen blev i år en Virtuel Talk Edition grundet 
COVID-19. Her kunne deltagerne fra de nordiske 
storbyer tjekke ind til inspirerende online oplæg og 
meningsskabende dialoger om hope: visions for the 
future. Unge fra Aarhus har været en stor del af plan-
lægningsprocessen, og de har fx udviklet otte temaer, 
som oplæggene berørte i konferencens faglige program. 

”Dét kommer helt klart til at skinne igennem, at kon-
ferencen er planlagt af os unge. Det er af unge – for 
unge”. (Rikke, 15, Aarhus) 

Youth City Future Lab og Storstadskonferencen 
Ungekonferencen hænger sammen med Storstadskon-
ferencen ’Storbyens hjerte og smerte’, der afholdes i for-
året 2022 for fagpersoner og professionelle, der arbejder 
med unge og ungdomsliv i norden. 

Målet med YCFL er at give de unge en stemme i 
Storstadskonferencen og at gøre de unges visioner for 
fremtiden synlige. ”YCFL er vi unges mulighed for at 
komme med idéer til den verden, som vi om ikke så 
forfærdeligt mange år skal overtage fra vores forældre”. 
(Mads, 15, Aarhus) 

KORT NYT

Store inddragelsesdag på 
Ø’ens kommende legeplads  

UngiAarhus’ kommende pædagogisk ledede lege-
plads Stedet på Ø’en holder torsdag 30. september 
”store inddragelsesdag” på Flemming Bamse 
Jørgensens Plads, Aarhus Ø, hvor legepladsen får 
adresse. 

Både lokale beboere, mellemtrin- og udskolingsklas-
ser fra skoler i midtbyen, foreninger og relevante 
samarbejdspartnere samt interesserede forbipas-
serende på dagen bliver en del af processen, som 
indledes med en tale af rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom.  

Formålet med inddragelsesdagen er at få input til, 
hvordan den pædagogisk ledede legeplads skal 
indrettes – og ikke mindst hvilke aktiviteter, Stedet 
på Ø’en skal tilbyde. 

Legepladsens placering nær hav, skov, og naturen i 
det hele taget forventes at blive en stor del af dag-
ligdagen på legepladsen. Blandt andet kommer Un-
giAarhus til at samarbejde med lokale nichesports-
foreninger om aktiviteter ved, i og på vandet.  

Ambitionen for den kommende pædagogisk ledede 
legeplads er, at den både bliver et samlingssted for 
børn og unge i alderen 10-17 år, samt familier og 
borgere generelt, som bor i eller bruger den nye 
bydel.  

KORT NYT

 ► LÆS MERE OM YCFL (link)
 ► STEMNINGSRAPPORT FRA AARHUS (link)
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Børn og unge med særlige 
behov til H-løb 

På en solskinsfyldt tirsdag stimlede flere 100 børn 
og unge sammen til H-løb i Mindeparken. Der blev 
uddelt high-fives, kram og støttende tilråb hele for-
middagen, hvor deltagerne skulle gennem en rute 
på 1,8 kilometer. Mange af dem snuppede endda to, 
tre eller fire runder i den grønne park.  

Efter løbeturen mødtes børnene og de unge om 
opsatte bålpladser, hvor der blev lavet snobrød, 
popcorn og pandekager. Alle med en stor guldme-
dalje om halsen og smil på læben.  

Det er tiende gang, at H-løbet afholdes i motionens 
og fællesskabets tegn. Løbet er for elever fra 5. 
klasse og op fordelt på otte forskellige institutioner 
med specialtilbud – heriblandt Stensagerskolen, 
Skovvangsskolen og Abildhus Aktivitetscenter med 
flere.  

 

Borgere mødte to nye skoler 
til motionsløb 

Lørdag den 18. september blev Løb Mellem Husene 
afholdt - et løb som skulle skabe liv og fællesskab i 
Aarhus Vest. Til løbet var der samosas, sorte t-shirts 
med skriften ”Løb Mellem Husene” i turkisgrøn og 
pakistansk sækkepibemusik, der spillede højt nok til 
at vække hele Gellerup Bypark og omegn.  

Her introducerede Den Nye Skole og Fritidscenter 
sig for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og for de 
mange glade deltagere i den lokale byfest. Det sam-
me gjorde Stensagerskolen, der sammen med spe-
cialdaginstitutionen Skovhøj flytter ind i renoverede 
bygninger på Janesvej 2 til sommer. Hver havde de 
en stand, hvor lokale nysgerrigt spurgte ind til de to 
projekter.  

Energien der sitrede i Byparken, steg om muligt 
endnu et niveau, da sangen ”Cake by the ocean” 
tordnede gennem parken, og de 400 deltagende i 
en fælles glædesdans varmede op.  

KORT NYT KORT NYT
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International ordblinde uge 
på DOKK1

I uge 40 er det international ordblindeuge. Derfor 
afholder Børn og unge i samarbejde med DOKK1 
forskellige workshops og foredrag henvendt til ord-
blinde børn, unge og deres forældre, som ønsker at 
blive klogere på, hvordan hverdagen med ordblind-
hed kan gøres nemmere.  

Arrangementerne stiller både skarpt på de udfor-
dringer, der møder børn og unge med ordblindhed, 
men går også tættere på de muligheder og støtte-
værktøjer, som kan hjælpe ordblinde i de udfordrin-
ger, de møder i deres hverdag.  

Arrangementet vil være besøgt af stærke paneler af 
unge og voksne ordblinde, som vil dele ud af deres 
egne erfaringer og anbefalinger fra livet med læse-
vanskeligheder. 

Panelet vil komme omkring temaer som; springet 
fra folkeskole til uddannelse, valg af ungdomsud-
dannelse og iværksætteri som ordblind. Derudover 
vil Kompetencecenter for læsning være til stede til 
at svare på spørgsmål efter foredragene.  

KORT NYT

 ► LÆS OM ORDBLINDEARRANGEMENTERNE (link)

 ► FIND MERE INFORMATION OM MATERIALER OG 

TILBUD TIL BØRN MED ORDBLINDHED (link)

#RartAtVære: Skoleindskriv-
ningen starter 4. oktober 

”Vælg folkeskolen – her er rart at være”. Sådan lyder 
overskriften for skoleindskrivningskampagnen, der 
i år løber af stablen fra d. 4. oktober 2021 - 7. januar 
2022.  

Kampagnen er målrettet forældre og handler om 
at fortælle alt det gode vi gør for børnene og de 
unge - på skolerne, i SFOerne og i overgangen fra 
børnehave til skole.  

Vi håber, du vil være med 

• Del små og store historier fra din hverdag med 
børnene og de unge 

• Brug fx din skoles Facebook, Instagram, nyheds-
brev, hjemmeside – eller dine private sociale 
medier

• Husk hashtag #RartAtVære, når du deler på 
sociale medier  

• Tænk kreativt – film, fotos og grafikker bidrager 
til din fortælling 

• Når du deler din historier, hjælper du også alle 
naboskolerne 

KORT NYT

MATERIALER 

 ► PÅ AARHUS INTRA FINDER DU PLAKATER OG IND-

HOLD TIL SOCIALE MEDIER, DER KAN HJÆLPE DIT 

OPSLAG GODT PÅ VEJ (link)

 ► FIND INSPIRATION I HÅNDBOG FOR   SOCIALE 

MEDIER (link)
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SFO’er tager Aulas komme/gå 
i brug 
Virker skærmene som de skal? Hvordan gør vi? Det 
kan teste ens tålmodighed at overgå fra et system til et 
andet. For Katrinebjergsskolens SFO var der dog ingen 
grund til bekymring, da de gik fra Tabulex SFO til det 
nye komme-gå for tre uger siden som den første SFO.  

Jakob Nielsen, fritidspædagogiskleder i Katrinebjergs-
skolens SFO, har ikke oplevet udfordringer ved Aula 
Komme/gå:  

”Vores medarbejdere har fået en kort introduktion, 
men det har ikke været nødvendigt at introducere ele-
verne. Komme/gå funktionen er nem og intuitiv – den 
kan det, vi har brug for, det er enkelt, og vi oplevede 
ingen tekniske udfordringer ved overgangen. 

KORT NYT KORT NYT

 ► LÆS OM OVERGANGEN TIL AULA KOMME/GÅ (link)

FAKTA

• Komme/gå og kommunikation bliver nu samlet 
i ét system 

• Komme/gå i Aula bliver tilgængelig i aula app 
og på aula.dk 

• SFO’erne og enkelte klubber tager det i brug   
d. 8., d. 11. eller d. 13. oktober 

• Tabulex SFO, som mange SFO’er i dag benyt-
ter, lukker ved overgangen til Aula komme/gå 

• Daginstitutionerne bruger allerede Aula     
komme/gå. 

Ny specialpædagogisk- 
leder på Skoldhøjskolen 

Den 1. oktober tiltræder Pia Rask Lykkegaard 
stillingen som ny pædagogisk leder til spe-
cialklasserne på Skjøldhøjskolen. Pia er 43 år 
og blev i 2005 uddannet pædagog. Hun har i 
løbet af de sidste 16 år arbejdet inden for det 
specialpædagogiske område, og har senest 
har været ansat som specialpædagogisk 
vejleder og specialpædagog på Parkvejens 
skole.  

Pia ser frem til at løfte opgaven og fortæller: 

”Jeg ser meget frem til at blive en del af en 
skole, hvor målet er i fællesskab at fremme, 
at eleverne bliver kompetente, livsduelige 
og selvstændige mennesker. Jeg glæder mig 
til at være med til at løfte opgaven omkring 
specialklasserne i et tæt samarbejde med 
dygtige lærere og pædagoger og understøtte 
det allerede gode arbejde med læring og 
dannelse, som foregår hver dag” 

Privat er Pia bosat i Odder sammen med 
hendes mand Svend. Hun har tre børn. I sin 
fritid er hun vild med at køre på mountainbi-
ke og går derudover også til roning.  
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