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BU NYT
▶ NYT SKOLEBYGGERI

Socialt kraftcenter til Nye

▶ STEDET PÅ ØEN

Udvikling af legepladsen

▶ FRIVILLIGE I SKOLEN

Lommer af nærvær



Direktørens morgenmøde 
I denne uge er der nyt fra Børne- og ungebyrådet, hvor 
der netop har været afholdt valg, spændende indsigter i 
arbejdet med Mellemformer og ikke mindst inspiration til 
visionær hverdagsmad i dagtilbuddene. 

Tirsdag den 12. oktober inviterede direktør Martin Øster-
gaard Christensen igen medarbejdere, ledere og alle andre 
interesserede til virtuelt morgenmøde via Børn og Unges 
Facebookside – og denne gang også LinkedIn. 

Der var, som altid, både gode gæster og spændende em-
ner på programmet:  

• Rikke Kondrup, afgående ungeborgmester, træder i 
denne uge af og giver stafetten videre til en række nye 
ungebyrødder, der var på valg sidste uge. Rikke deler 
sine oplevelser efter et år som ungeborgmester, hvor 
blandt andet corona og børn og unges trivsel har været 
øverst på dagsordenen. 

• Mellemformer har vi hørt om – men hvad går det mere 
præcist ud på? Psykolog Anna Crawford Kromann fra 
Pædagogik og Forebyggelse fortæller om arbejdet og 
målet med Mellemformer og de nye samarbejdsaftaler. 

• Endelig handler det også om hverdagsmad, økologi og 
sundhed, når Mathias Bastrup Pedersen fortæller om 
sit arbejde som køkkenleder i DII Tumlehøjen, som han 
bruger til at inspirere sine kolleger på tværs af byens 
dagtilbud. 

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK (link)

 ► SE MORGENMØDET PÅ LINKEDIN (link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 9. november klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside (link)
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Et socialt kraftcenter til Nye 

Når skoleåret 2024/25 skydes i gang, kan børnene i Nye 
klippe det røde bånd til bydelens nye skole. Visionen er at 
skabe nogle helt unikke rammer omkring stærke fælles- 
skaber, der favner hele lokalområdet.  

Allerede i 2017 stod det klart, at byudviklingen i Elev og 
Nye kaldte på en ny skole. Mange familier har allerede 
valgt, at livet skal leves i de skønne omgivelser nord for 
Aarhus midtby – og mange flere familier ventes at tilslutte 
sig lokalsamfundet i Elev og Nye de næste år. 

Efter planen står byggeriet af skolen klar til at favne tre 
spor med tilhørende idrætsfaciliteter, når skoleåret 2024-25 
skydes i gang. 

Derudover er der allerede nu indtænkt udvidelsesmulig- 
heder til etablering af et 12-gruppers dagtilbud og endnu 
en idrætshal. 

Skolen placeres mellem Elev og Nye, og selve byggeriet 
har fokus på at sikre de bedste forudsætninger for børn, 
unge og voksnes læring og trivsel. 

Særligt bevægelse, sundhed og autentisk læring i naturen 
er i fokus. 

Derudover er visionen, at skolen vil binde de to bydele 
sammen som et socialt kraftcenter, hvor borgere og frivil- 
lige foreninger kan skabe aktiviteter for alle i lokalområdet. 

Har du hørt det? 
Da de første udgravninger til skolens fundament gik 
i gang, gemte jorden på resterne af et langhus fra 
vikingetiden. Netop nu kortlægger Moesgaard Muse-
um derfor området, før skolebyggeriet kan fortsætte.

FAKTA

• Totalentreprenør: CC. Contractor  

• Tidsplan for projektet: Efter planen står byggeriet færdigt 
omkring årsskiftet 2024-2025. Det første hele skoleår vil 
således være skoleåret 2025/2026.  

• Se mere på CC. Contractors side om Nye Skole:               
Nye skole - cc-contractor.dk (link) 
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Idéer og drømme for ny 
pædagogisk ledet legeplads 
”Det er jo de unge selv, der er eksperterne i, hvad deres 
sted på Aarhus Ø kan blive til. Vi er interesserede i at høre, 
hvad de drømmer om og har af idéer, og hvad de savner 
i en by som Aarhus. De er medskabere af det her,” for- 
klarede faglig koordinator Stine Yde, da hun og kolleger fra 
UngiAarhus arrangerede ’store inddragelsesdag’ på Aarhus 
Ø i forbindelse med den kommende pædagogisk ledede 
legeplads, Ø1 – Stedet på Øen.  

Formålet med inddragelsesprocessen var at få input fra 
både børn, voksne beboere og relevante samarbejdspart-
nere til stedets fysiske indretning, stemning og aktiviteter. 

Omkring 100 børn og unge fra mellemtrin- og udskolings- 
klasser i midtbyen var inviteret til første del af inddragelses-
dagen. Og selvom legepladsen endnu er en tom plads med 
grus, så kunne blandt andre Lucca (12) fra Skovvangsskolen 
og Sinus (15) fra Kochs Skole sagtens se for sig, hvad stedet 
kan blive til: 

”Jeg håber, det bliver et sted, hvor jeg kan tage ned og 
være sammen med alle mine venner og spille basket 
eller fodbold. Her må også gerne være en stor sofa, som 
vi kan sætte os i og bare slappe af og snakke sammen. 
Min farmor og farfar har en båd ovre i havnen, og når jeg 
besøger dem der, kan vi også nogle gange tage hen på 
legepladsen,” sagde Lucca.  

”Jeg tror, at det her bliver et sted, hvor man kan lave 
sociale eksperimenter og finde ud af, hvem man er. Der 
kommer jo også til at være nogle voksne her, man kan 
snakke med om det at være ung, og man kan lære noget 
nyt om sig selv,” lød analysen fra Sinus.  

Første del af Ø1 – Stedet på Øen forventes at være klar 
til brug til foråret 2022, hvorefter den pædagogisk ledede 
legeplads færdiglaves i etaper. Det er ikke kun store børn 
og unge, der kan bruge stedet. Det bliver også muligt for 
voksne, der enten bor i eller bruger lokalområdet, at kigge 
forbi.  
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Lommer af nærvær 
- frivillige er en del af Frederiksbjerg Skoles DNA 

På Frederiksbjerg Skole var lokale frivillige kræfter tænkt 
med ind i skolens DNA fra allerførste skoledag. Men var 
der ikke nok lærere og pædagoger til børnene? Jo – men 
for skoleleder Jette Bjørn er det tydeligt, at frivillige udgør 
en helt anderledes ressource. Generationer mødes, anek-
doter fortælles, interesser deles - og skolen smelter sam-
men med lokalområdet. 

En solrig morgen i august 2016, da Frederiksbjerg skole 
flyttede ind i de nye lokaler på Ingerslevs Boulevard, stille-
de Skoleleder Jette Bjørn et skilt ud foran skolens hoved-
indgang. På skiltet stod: ’Frivillig i skolen?’ – en direkte 
invitation til alle lokale medborgere om at blive en del af 
livet og hverdagen på den nye, spændende skole. Jette 
Bjørn har nemlig en mission; hun vil skabe en skole, der 
inviterer lokalområdet indenfor. 

Det startede med et par frivillige allerede på den gamle 
skole, som har en personlig interesse i de fag, som de er 
frivillige i. Eksempelvis er en tidligere viceskoleleder nu 
frivillig i skolens eksperimenterende og innovative under-
visningsform, ’FabLab’, hvor design og digital teknologi er 
i højsædet. Senere er der kommet flere til; flere frivillige 
læse-trænere for indskolingens børn og en frivillig i mate-
matik og historie, som i sit tidligere job var ingeniør.  

Generationsmøder og lommer af nærvær 
Men hvorfor lige præcis frivillige, og hvorfor ikke bare flere 
lærere? Det kan Jette Bjørn sagtens forklare os: 

De frivillige muliggør en anderledes undervisningsform 
med flere voksne. Udover tid og nærvær skaber de frivilli-
ges engagement også interessante generationsmøder, og 
netop her oplever Jette Bjørn en særlig værdi: De frivillige 
kan f.eks. fortælle børnene små anekdoter, som giver per-
spektiv og kontekst til dét, børnene er ved at lære. Skolens 
frivillige er en god blanding af unge, modne voksne og 
seniorer. 

 ”Jeg hørte engang et rigtig klogt citat om, at man ikke skal 
pakke børnene ind i vat, men ind i gode historier – og dét 
er i hvert fald det, som bl.a. de frivillige seniorer er gode til 
at gøre,” siger Jette Bjørn. Og det er også én af grundene 
til, at hun drømmer om et helt crew af frivillige, så det kan 
blive en større del af skolens DNA:

”Flere frivillige giver endnu flere lommer af nærvær til bør-
nene. Flere frivillige muliggør også flere spændende pro-
jekter og fællesskaber, der gavner både børn, frivillige og 
hele sammenhængskraften i vores lokalområde.” 

Opbakningen til frivillige i skolen mærkes både af elever og 
lærere. Jette Bjørn fortæller, at det er vigtigt at gribe hen-
vendelserne fra folk, der gerne vil være frivillige, med det 
samme – og lade dem engagere sig i noget, som de f.eks. 
har en interesse i eller har en særlig viden om. Og udover 
en indledende samtale med de frivillige afholder hun en 
frokost sammen med dem et par gange årligt – ellers kører 
samarbejdet mellem lærere og de frivillige nærmest helt af 
sig selv.  

 ► Vil I også gerne arbejde med frivillige på jeres skole, klub eller 

dagtilbud? Kontakt Anders og Lasse fra frivilligteamet: 

Mail: apjen@aarhus.dk 
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To dugfriske film visualiserer 
Aarhusaftalen  
I 2013 gik Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, 
Aarhus Skolelederforening og Børn og Unge sammen om 
at tegne rammerne for arbejdstiden for det pædagogiske 
personale på de aarhusianske folkeskoler – Aarhusaftalen. 

Aarhusaftalen er et udtryk for den fælles tro på, at dialogen 
mellem ledelsen og fagprofessionelle er forudsætningen 
for de bedste løsninger for børnene og de unge. 

For at understøtte netop denne dialog har parterne bag 
aftalen nu udgivet to film, der beskriver og visualise-
rer hhv. Bilag-1-gruppens arbejde med at planlægge skole-
året og planlægningen af arbejdstiden for SFO-personalet.  

“Med disse film ønsker vi at øge gennemsigtigheden af 
Aarhusaftalens processer ude på skolerne og styrke sam-
arbejdet omkring arbejdstidsplanlægningen for lærere og 
pædagogisk personale i Aarhus. Vi håber meget, at filme-
nes visuelle kvaliteter slår igennem ude på de aarhusian-
ske skoler, og at endnu flere medarbejdere vil føle sig velin-
formerede og trygge i processen omkring planlægningen 
af arbejdstiden,” fortæller Marianne Gilbert (formand 
BUPL Århus) - på vegne af Århus Lærerforening, BUPL 
Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening og Børn og 
Unge, Aarhus Kommune.  

Filmene er relevante for al pædagogisk persona-
le på Aarhus’ folkeskoler. Har du tillige ansvar for intro-
duktion af nye medarbejdere på din skole, er filmene 
tænkt som et supplement til dit nuværende intro-materiale. 

Aarhusaftalen – Bilag 1 og planlægningen af skoleåret  
Aarhusaftalen består af selve aftaleteksten og fire bilag. I 
den første film dykker vi ned i bilag 1. Formålet med bila-
get er at skabe overblik, gennemsigtighed og synlighed i 
forbindelse med planlægningen af skoleåret.

Aarhusaftalen - planlægning af arbejdstiden i SFO’en  
I den anden film ser vi nærmere på arbejdstiden for pæ-
dagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjæl-
pere, der udelukkende eller delvist arbejder i skolens SFO. 
Helt konkret ser vi nærmere på én del af arbejdstiden – 
nemlig de 215 timer og 10 dage (65 timer). 

Filmene kan til hver en tid genfindes på:

 ► AARHUS.DK (link)

 ► AARHUSINTRA (link) 
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https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/personale/aarhusaftalen/
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/personale/aarhusaftalen/
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Genbrug af møbler 
- Gamle møbler får nyt liv 

  Godt 150 overskudsmøbler fra Rådhuset spreder nu 
glæde på blandt andet folkeskoler og institutioner. 
Håbet er, at vi ved fælles hjælp skaber flere lignende 
grønne succeshistorier via genbrugsmøbelportalen 
på TrueTrade. Her kan vi nemt dele møbler med 
hinanden på tværs af afdelinger. 

Din brugte kontorstol og kollegaens gamle hæ-
vesænkebord behøver ikke nødvendigvis at blive 
kasseret. Måske er der andre, der kan få glæde af 
dem. Det har de seneste erfaringer vist på gen-
brugsmøbelportalen via TrueTrade, hvor alle kom-
munens ansatte kan udveksle genbrugsmøbler.  

Brugte hæveskænkeborde, reoler og skuffer har nu 
fået fornyet liv på Skjoldhøjskolen, Frederiksbjerg 
Skole, Stillepladsen, dagtilbuddet Kilehuset m.fl. 
Genbrugsmøblerne nåede kun at ligge på TrueTrade 
et døgn, inden alt var reserveret. 
 
Det er en del af Aarhus Kommunes bæredygtige 
møbelstrategi at forlænge møblernes levetid, og det 
er et vigtigt skridt for at minimere vores CO2-aftryk 
og udgifter.    

GRØNT NYT

Cirkulære dyner 
- Gode for klimaet og for børnene 

Dagtilbuddene kan godt holde øje med en ny ind-
købsaftale om genanvendte dyner og vattæpper: De 
er testet gode og kan få nyt liv i afdelingerne. 

MidtVask og Aarhus Kommune har undersøgt, 
hvordan vi kan spare på jordens ressourcer gennem 
cirkulær økonomi og ressourcegenanvendelse. 
Resultatet er bl.a. en indkøbsaftale, hvor kasserede 
dyner fra hospitaler i Region Midtjylland bliver 
renset og syet om til ”cirkulære dyner” til børn i 
dagtilbuddene. Indkøb og Udbud og projektet har 
samarbejdet med vuggestuer, børnehaver og dag-
pleje, som har testet produkterne og sender ALLE 
en stor tak for indsatsen. 
 
Kommer i True Trade 
Den nye indkøbsaftale træder i kraft 15. oktober 
og vil blive oprettet i True Trade. Her kan I tilgå 
oplysninger om aftalen, bestilling og produkterne: 
Juniordyner, krybbedyner og vattæpper, der kan var-
meregulere, omslutte børnene og fordele tyngden 
godt. 

GRØNT NYT

 ► LÆS OM DEN BÆREDYGTIGE MØBELSTRATEGI (link)

 ► MØBLER I OVERSKUD ELLER BRUG FOR NYE? (link)

 ► SE PRODUKTKATALOGET (link)

 ► KONTAKT

Nickey Fregerslev, Indkøb og Udbud
Mail: nicfr@aarhus.dk
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https://www.aarhus.dk/media/42402/aarhus-kommunes-baeredygtige-moebelstrategi.pdf%C2%A0%C2%A0
https://aarhuskommune.sharepoint.com/Teams/tea-teamsite9814/SitePages/Home(1).aspx
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Grøn frontløber 
- Langagerskolen får GPS på bilerne   

Biler i Aarhus Kommune skal bruges mere klima- 
venligt. En særlig GPS hjælper med data til grønne-
re brug, og Langagerskolen er frontløber. Admini-
strationsleder på Langagerskolen Bjørn Sømod og 
Teknisk Serviceleder Johnny Kristensen fortæller: 

”GPS-enhederne giver os mulighed for at blive klo-
gere på, hvordan vi bruger vores biler. Vi vil gerne 
prøve at se på, hvor godt vi udnytter vores biler og 
kontinuerligt sikre, at vi har det rigtige antal biler i 
forhold til behovet. Med GPS-enhederne får vi data 
der kan hjælpe os med at træffe disse beslutninger.” 

Langagerskolen vil også undersøge muligheden for 
at dele en eller flere minibusser med en institution 
på den anden side af vejen og reducere mere i 
CO2-udledningen samt dele driften eller evt. sælge 
overskydende køretøjer. 

I kan også få installeret en GPS, udviklet af firmaet 
Skyhost, i jeres biler og busser.

Læs mere om grøn transport på siden 
Kommunens køretøjer (link). 
Her finder du også priser og vejledning til at bestille 
GPS-enheder.

GRØNT NYT

Klimadag i børnehøjde  
- Klimavenlige bønnebidder

Kan konfekt lavet på bønner og dadler tilfredsstille den 
søde tand? I børnesymfonien i Tranbjerg var svaret ikke 
til at tage fejl af. Flere af børnene udbrød: ”Mums, der er 
også kage!”  

Mandag den 4. oktober, satte en række køkkener i de aar-
husianske dagtilbud og skoler gang i potter og pander i 
klimaets navn. Anledningen var det landsdækkende initia-
tiv ‘Smag på klimaet’, hvor offentlige køkkener landet over 
fejrer, at mad kan være klimavenligt, sundt og lækkert. 

I Institutionen Børnesymfonien er man godt kørende med 
de klimavenlige måltider, og køkkenleder Karin Thøgersen 
var ikke i tvivl om, at bønnebidden ville blive taget godt i 
mod af børnene:   

”Jeg er helt sikker på, at bønnebidden nok skal glide ned – 
og til stor glæde hos ungerne. Børnene er så madmodige 
og interesserede, og de smager på tingene uden forbe-
hold. Retterne må gerne minde om noget de kender – fx 
pasta bolognese eller frikadeller. Så er det ligegyldigt at 
bolognesen er lavet på flækærter, eller at frikadellefarsen 
er skiftet ud med svampe,” fortæller Karin Thøgersen, 
som glæder sig over, at hun er kommet med på en fan-
tastisk madrejse, hvor variationen er blevet tidoblet og 
madglæden blandt børnene er i top. 

GRØNT NYT

 ► KONTAKT

Kørselskontoret
Mail: MBA-befordring-adm@aarhus.dk

Lav dine egne bønnebidder: 

• 1 dåse blandede bønner (alternativ en dåse 
butterbeans eller kikærter) 

• 3-4 spsk. agave sirup 
• 7 spsk. havregryn 
• 2 spsk. peanutbutter 
• En smule vand 
• 40 g mørk chokolade 
• 2 spsk. tørrede tranebær 
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Playmaker skal arbejde for 
mere faglært arbejdskraft i 
Aarhus 
Med udsigt til mangel på faglært arbejdskraft er der 
brug for, at langt flere aarhusianske unge vælger 
en erhvervsuddannelse. Ny erhvervsplaymaker 
skal nu styrke samarbejdet mellem de lokale skoler, 
erhvervsvirksomheder og ungdomsuddannelser, så 
de unge får mere viden om de mange muligheder, 
en erhvervsuddannelse giver. Opgaven for den nye 
playmaker er blandt andet at danne netværk og 
skabe gode overgange fra folkeskole til ungdomsud-
dannelse og job for de ældste elever. 

Kommuner som Aalborg, København og Esbjerg har 
allerede gode erfaringer med erhvervsplaymakere. 

Om den nye erhvervsplaymaker 
Den nye erhvervsplaymaker hedder Christina 
Højlund. Hun kommer fra en stilling som lektor hos 
VIA University College, hvor hun de seneste seks 
år har arbejdet med uddannelse af erhvervsskole-
lærere, udvikling af undervisning, innovation, en-
treprenørskab og praksisfaglighed. Inden Christina 
Højlund kom til VIA University College, arbejdede 
hun som erhvervsskolelærer på Handelsskolen i 
Silkeborg, i dag College360. 

KORT NYT

   INVITATION
 

TEMADAG FOR  
ARBEJDSMILJØ- 
GRUPPER
– og valg til fælles arbejdsmiljørepræsentant 

KORT NYT

 ► LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN (link)

TILMELD DIG TEMADAGEN VIA ELOOMI (LINK)

FORTÆL OM DIG SOM KANDIDAT PÅ AARHUSINTRA: 
KANDIDATER TIL FÆLLES AMR-VALG (LINK)

KONTAKT: Merete Thomassen, HRO - Mail: metho@aarhus.dk

 Program for dagen

  8.30 – 9.00  Ankomst og morgenmad 

 
  9.00 – 9.30   Rammesætning og præsentation  

v/Martin Østergaard Christensen, 
direktør i Børn og Unge 

  9.30 – 11.45   Digital chikane – forebyggelse og 
håndtering v/Abelone Glahn, kom-
munikationsrådgiver med speciale 
i beskyttelse af medarbejdere mod 
digital chikane. 

  12.15 – 13.00   Valg af fælles AMR  
- kun for arbejdsmiljørepræsentanter, 
som er valgt til MED udvalg lokalt 

Målgruppe 
Medlemmer af arbejdsmiljø- 
grupper i Børn og Unge 

Tilmelding
Senest 1. november  
i Eloomi

Tid og sted
Onsdag 10. november 2021
DGI Huset, Aarhus
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Mødesteder i Gellerup
- Fernisering af 5. klassers skulpturer 

Dekorationsbeton, flamingo og elevernes egne 
medbragte genstande blev til tre skulpturer. Mate-
rialer der er svære at arbejde med, men som nu i 
sort-bronze-nuancer pynter i det åbne hus Blixens.  

De tre skulpturer er skabt af 61 elever fra Sødalsko-
len og Engdalskolen sammen med kunstner 
Didde Rose. Eleverne har hver medbragt en ting til 
skulpturerne, så man foruden det samlede indtryk, 
inviteres til et nærmere kig på de mange historier 
skulpturerne rummer.  

Skulpturerne blev skabt som en del af kunstpro-
jektet Mødesteder. Her har eleverne opdaget 
eller genopdaget Gellerup gennem vandringer, 
kunstworkshops, biblioteksbesøg, udstillinger og 
ferniseringer. Det er blevet til forskellige værker med 
mange materialer og metoder.  

Med et udgangspunkt i det lokale, er kunstprojektet 
også udstillet lokalt. Den ene af de tre skulpturer på 
Sødalskolen, mens de to øvrige skulpturer kan ople-
ves på Blixens. I Gellerup er de skabt og her skal de 
glæde lokale familier, børn og andre interesserede.  

 

Mellemformer
- 10 skoler har samarbejdsaftalerne   
på plads 

Nu er de første ti skoler klar til at starte arbejdet 
med mellemformer. Samarbejdsaftalerne er faldet 
på plads, og alle har valgt at arbejde med special-
pædagogiske metoder til gavn for hele klassen. Det 
kan være gennem co-teaching eller ved at bringe 
NEST-inspirerede elementer ind i børnenes skole-
dag. 

Det er den første store milepæl i arbejdet med 
mellemformer, der bl.a. har budt på disse erfaringer: 
Det er vigtigt at bruge den fornødne tid på at nå i 
mål med samarbejdsaftalerne. Det er en proces, der 
åbner op for nødvendige og meningsfulde samtaler 
om, hvordan vi driver skole- og hvad vi kan gøre 
anderledes. Det er også her, vi kan blive udfordret 
på vores vaner og tankemønstre. 
 
Det kan være forbundet med en vis portion uvished 
at gå af nye veje. Hvad er næste skridt? Og hvad 
kommer det til at betyde i sidst ende? Selvom 
skolerne ikke kender alle svarene, melder de, at 
motivationen er i top, og de glæder sig til at afprøve 
og videreudvikle nye mellemformer.  

KORT NYT KORT NYT

 ► SE MERE FRA PROJEKT MØDESTEDER (link)  ► LÆS MERE OM MELLEMFORMER (link)
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https://www.instagram.com/projekt_moedesteder_i_gellerup/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66141


Valget til Børne- og ungebyrå-
det 2021 er afgjort

I uge 40 har elever på skolerne i Aarhus stemt til 
Børne- og ungebyrådsvalget. Fredag blev stemmer-
ne talt op og de 31 ungebyrødder og 9 suppleanter, 
som skal tale børn og unges sag det kommende år, 
er nu fundet. 

6.110 unge har deltaget i valget i løbet af sidste uge. 
Det giver de nye ungebyrådsmedlemmer et stærkt 
mandat, når de skal i gang med det politiske arbej-
de i Børne- og ungebyrådet i den kommende tid. 

Børne- og ungebyrådet stillede i sidste periode 
blandt andet forslag til det voksne byråd i Aarhus 
Kommune om at styrke den mentale sundhed 
blandt børn og unge og forbedre vejledningen 
omkring valg af ungdomsuddannelse. Begge forslag 
blev positivt modtaget af byrådet. Muligheden for 
at være med til at præge Aarhus det kommende år 
har også stor betydning for de nyvalgte børne- og 
ungebyrådsmedlemmer. Især undervisningsmiljø, 
hjemløshed og klimaet har stået højt på dagsorde-
nen i de unges valgvideoer.   

UngiAarhus’ medarbejdere har i måneden op til 
valget været rundt på alle kommunens grundskoler 
for at fortælle om mulighederne for at deltage i 
det lokale ungedemokrati og stille op til Børne- og 
ungebyrådet. Det er muligt for alle unge at involvere 
sig i Børne- og ungebyrådets arbejde gennem det 
lokale Senat, som er en del af de kommunale tilbud 
til unge hos UngiAarhus. 

KORT NYT

 ► FIND MERE INFO PÅ UNGEBYRAAD.DK (link)

Ny pædagogisk leder til 
Dagplejen i Skødstrup 
Dagtilbud 

Den 1. november starter Ulla Højland som 
ny pædagogisk leder i Dagplejen i Skødstrup 
Dagtilbud. Ulla Højland er uddannet pæda-
gog og har derudover værktøjer med fra en 
række forskellige kurser.  

Tidligere har hun arbejdet i Sundhed og Om-
sorg i Distrikt Syd, hvor hun blandt andet har 
beskæftiget sig med tværfagligt samarbejde i 
dagplejer, vuggestuer, børnehaver med mere. 
Ved siden af har hun været oplægsholder 
på pædagoguddannelsen på VIA, og har 
desuden mange års praktisk erfaring som 
pædagogmedhjælper og sidenhen pædagog. 
Hun glæder sig over sin nye stilling:  

”Nu er jeg tilbage i folden hos Børn og Unge, 
hvor jeg hører hjemme. Jeg glæder mig me-
get til at udfolde mig som pædagogisk leder 
af dagplejen i Skødstrup. Her kan jeg dykke 
ned i børnenes udvikling og trivsel, samt 
videreudvikle på forældresamarbejdet og 
dagplejernes faglighed. Jeg er meget taknem-
melig for at blive en del af et stærkt fagligt 
fællesskab i lederteamet,” siger Ulla Højland. 

Privat bor Ulla med sine to drenge på 8 og 12 
i Aarhus V. I sin fritid synger hun i kor, hvor 
hun nyder musikken og fællesskabet. Ulla 
kan lide at befinde sig i naturen, hvilket også 
er en af årsagerne til hendes store interesse 
– nemlig at ro i havkajak. 

NYT OM NAVNE
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https://ungebyraad.dk/

