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▶ PROJEKT EDISON

Børns grønne genistreger

▶ FRIVILLIG PÅ SKOLEN

Grethe gør en forskel

▶ BØRNEKLIMATOPMØDE 

Syv skoler planlægger sammen



Guides til forældre
- Forebyggelse af COVID-19 og andre smitsomme sygdomme 

Vinter betyder sygdom i omløb – og mange spørgsmål 
melder sig: 

• Hvornår skal mit barn corona-testes?  

• Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn har været nær kon-
takt?  

• Hvornår må mit barn komme tilbage i institution efter 
symptomer eller positiv test?  

I Børn og Unges guides til forældre, kan man finde svar på 
disse spørgsmål og gode råd om forebyggelse af COVID-19 
og andre smitsomme sygdomme.

Morgenmøde med direktøren 

Tirsdag den 9. november inviterede direktør Martin Øster-
gaard Christensen igen medarbejdere, ledere og alle andre 
interesserede til virtuelt morgenmøde via Børn og Unges 
Facebook- og LinkedIn-side. 

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

Martin Østergaard Christensen havde bl.a. inviteret stads-
direktør Niels Højbjerg til en god snak om ledelse i Aarhus 
Kommune.  

Der var også besøg af Mads Skov, som er nyuddannet pæ-
dagog og deltager på introduktionskurset ´Fundamentet 
for det gode pædagogliv`. 

Mads fortalte både om kurset, starten på arbejdslivet som 
nyuddannet pædagog og om, hvad vi kan gøre for at blive 
endnu bedre til at tage imod nyuddannede pædagoger i 
Aarhus. 

Sidst, men ikke mindst, havde Martin besøg af kommu-
nikationschef Henning Mols, der gjorde os klogere på 
Børn og Unges kanalstrategi, resultaterne af det foreløbige 
arbejde og næste skridt i processen. 

 ► SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK

Næste morgenmøde er tirsdag den 7. december klokken 8.15. 
Se med live på Børn og Unges Facebookside (link)

 ► GUIDES TIL FORÆLDRE
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Projekt Edison
- Børn opfinder grønne genistreger 

’Klima – hvordan kan du gøre en forskel?’ sådan lød 
overskriften ved årets Projekt Edison, hvor elever i hele 
Danmark har idéudviklet, samarbejdet og opfundet i en hel 
uge. 

Projekt Edison er en opfinderkonkurrence for elever i 6. 
og 7. klasse. I tirsdags var der aarhusianske lokalfinaler, 
hvor elever i grupper præsenterede deres opfindelser. Der 
blev pitchet 120 idéer, som hver især bar præg af børnenes 
kreative hjerner og legende tankemønstre. 

De 30 dommere gik systematisk rundt mellem eleverne og 
hørte på skift deres præsentationer. Her blev dommerne 
præsenteret for farverige plancher, prototyper og/eller 
udarbejdede produkter. De tre grupper med flest point fra 
dommerne, gik videre til landsfinalen. Det betyder, at de 
120 opfindelser nu er reduceret til de ni allerbedste, som 
præsenteres den 25. november til landsfinalen. 

Genbrugsdrikkedunk og CO2-scanner – to bud fra Aarhus 
Nogle af de skarpe elever fra Aarhus, havde opfundet 
en drikkedunk lavet af regnjakker fra en genbrugsbutik 
lige rundt om hjørnet. Det betød, at drikkedunken også 
kunne foldes sammen, så den blev lillebitte. Gruppen blev 
rost for deres gode pitch, store engagement og grundige 
research. 

En anden gruppe ville udvikle en app, der viser dine daglig-
varers klimaaftryk med et enkelt scan i butikken. Gruppen 
blev rost for at tænke i brugbarhed og hverdag, den gode 
præsentation og deres brug af kilder. 

Held og lykke til finalen til de tre finalister – mon ikke 
det bliver en flok skarpe hjerner fra Aarhus, der hiver Edi-
son-pokalen med hjem? 
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Et indblik i pædagogernes verden

Mød HF-studerende Maria Madani Jæger. Hun har aldrig 
skiftet en ble eller puttet et barn, men nu er hun for første 
gang i erhvervspraktik i vuggestuen Rundhøj Allé 65.  

Maria Madani Jæger er HF-studerende på Viby Gymnasi-
um og har udsigt til en studenterhue til sommer. Da hun 
fik valget mellem studiepraktik og erhvervspraktik var 
valget klart. Hun ville i erhvervspraktik i en vuggestue.    

”Da min lærer fortalte, at elever med anden etnisk bag-
grund kunne komme i erhvervspraktik i kommunen, tænk-
te jeg, at det ville jeg gerne. Jeg har altid gerne ville arbejde 
i en børnehave eller en vuggestue efter HF. Så det var en 
oplagt mulighed for at se, om det var noget jeg kunne tæn-
ke mig at lave i fremtiden,” fortæller hun.    

For at give flere unge smag for at tage en professions-
bachelor har Aarhus Kommune, som noget nyt, tilbudt 
gymnasieelever med anden etnisk baggrund at komme i 
erhvervspraktik. Gymnasieelever skal normalt selv finde 
et praktiksted, men dem som tager imod tilbuddet, får 
koordineret deres praktikplads.    

Maria holder sine muligheder åbne   
Maria har altid været draget af arbejdet med børn – og 
børnene kan li’ hende. For omsorgsfuldhed ligger i hendes 
natur, og hun drømmer om en fremtid, hvor hun kan 
hjælpe andre. Derfor er ideen om at arbejde med børn i 
fremtiden absolut ikke udelukket:    

”Jeg ved, at jeg gerne vil arbejde med børn, unge eller 
mennesker, der har behov for hjælp og støtte. Jeg er åben 
for verdens muligheder, så en fremtid som pædagog eller 
noget lignende, vil jeg ikke afvise,” fortæller hun.   

Pædagogfaget er dog en helt ny verden for Maria, der al-
drig har oplevet hverdagen i en vuggestue før. Hun har al-
drig skiftet en ble eller prøvet at putte børn, der skal sove. 
Men allerede på den første dag var Marias forventninger 
om at gå fra praktikken med ny viden imødekommet:   

”Jeg har lært, hvordan man skifter en ble og mange andre 
små ting. Så jeg føler allerede, at jeg har lært rigtig meget. 
Jeg glæder mig til at få mere viden om hverdagen i en 
vuggestue,” siger hun.   

Flere skal ind i pædagogfaget   
Kirstine Udengaard Sørensen, der er pædagogisk leder i 
Vuggestuen Rundhøj Allé 65, var hurtig til at sige ja til at få 
Maria i praktik i vuggestuen. 

For Kirstine er mere end bevidst om rekrutteringsudfor-
dringerne på det pædagogiske område og ser praktikken 
som en unik mulighed for at give flere unge et indblik i 
pædagogfaget:    

”Jeg synes, at det var en god mulighed for, at gymnasieele-
ver kan få et indblik i, hvad det vil sige at være pædagog i 
en vuggestue. Der er jo allerede nu mangel på pædagoger, 
og det her er blot én vej at gå i forhold til de rekrutterings-
udfordringer, vi står overfor. Praktikforløbet kræver ikke 
meget af os som institution. Vi skal sørge for, at Maria 
oplever hverdagen, men derudover skal vi jo kun lægge 
hus til,” fortæller hun.   

Erhvervspraktikanternes praktikforløb varer tre dage, og 
der er ingen formelle læringsmæssige krav eller mål for de-
res praktik. Forløbet skal blot give de studerende en 
smagsprøve på erhvervet.    

 ► LÆS OM AARHUS KOMMUNES INDSATS ’MANGFOLDIG-

HED FORFRA’, DER SKAL ØGE ANDELEN AF ANSATTE MED 

IKKE-VESTLIG BAGGRUND
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Børn hopper ind i historien 

I Eventyrrummet bliver børn og voksne inviteret med ud på 
en fortællerejse, hvor de selv er aktive medskabere af lege 
og historier gennem krop, sang, bevægelse og rekvisitter.  

Eventyrrummet er en del af Børnekulissen, som arbejder 
med at stimulere børns sanser, fantasi og kreativitet gen-
nem leg, dans, fortælling og indretning. De første dagtil-
bud har nu taget turen ned gennem kaninhullet og ind i 
eventyrrummet.  

På deres besøg i eventyrrummet blev børnene fra Vesterbo 
Børnehus taget med på en fortællerejse, som tog dem 
med over havet, ind i skoven og op på slottet i selskab 
med hunden Banjo og fortælleren Ditte.  

Rejsen bød på sang, dans og leg, men fortællingens for-
løb var op til børnene, der selv skabte handlingen ved at 
sætte sanselige filtfigurer af konger og dronninger, drager, 
blæksprutter og delfiner, op på rummets magnetiske væg-
malerier.  

Børnene fra Vesterbo var selv engageret i historiens ud-
formning fra det øjeblik, døren til eventyrrummet blev slået 
op, og pædagog Batul mener, at besøget fik sat børnegrup-
pens fantasi i spil på en helt ny måde:   

”Børnene har i dag været på en fortællerejse. De har fået 
aktiveret deres sanser og leget. Rummets farver, indretning 
og stemning gør noget særligt ved børnene. Og så har de 
haft det rigtig sjovt i dag”.  

Et besøg i eventyrrummet bringer børns kreativitet, leg og 
nysgerrighed i spil på nye måder, da de tages ud af deres 
hverdagsmiljø og får mulighed for at gå på opdagelse i nye 
og inspirerende rammer. 

”Når man træder ind i eventyrrummet, så taler det til san-
serne, fantasien og kroppen, og det skal gerne være et rum 
der emmer af eventyr og historiefortælling, og som pirrer 
nysgerrigheden og sanserne hos børn,” fortæller konsulent 
ved Børnekulissen, Ditte Aarup Johnsen.  

Børnehuset Vesterbo har været igennem et aktionslærings-
forløb, hvor Ditte Aarup Johnsen, gennem en periode har 
besøgt institutionen. Her har hun i samarbejde med det 
pædagogiske personale fortalt eventyr, sunget og danset 
med børnene, for så til sidst at afslutte forløbet med den 
store finale i Eventyrrummet. 

FAKTA

• Eventyrrummet kan bookes til både enkeltstående lege- og 
fortælleworkshop og aktionslæringsforløb af dagtilbud med børn 
i alderen 2 ½ - 6 år. Forløbene har til formål at understøtte dagtil-
buddenes arbejde med at omsætte den pædagogiske læreplan til 
praksis med fokus på leg, børneperspektiv og dannelse.

 ► EVENTYRRUMMET KAN BOOKES FRA JANUAR 2022

• Som et supplement til besøg i eventyrrummet, har børnekulissen 
lavet appen Kif kaf kuffert som gratis kan hentes i App Store og 
Google Play.

 ► LÆS MERE OM APPEN

 ► SE VIDEO OM EVENTYRRUMMET
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Grethe gør en forskel

Grethe Holmby har været skolefrivillig på Vestergårdssko-
len i Viby i seks år. Og efter at have været væk i halvandet 
år pga. coronapandemien, er hun nu tilbage på skolen 
igen. Selvom mange af de andre frivillige er faldet fra un-
der nedlukningen, har Grethe tænkt sig at blive ved, så 
længe, at det er sjovt og givende - og så længe, der er børn 
at hjælpe.

Grethe er tidligere socialrådgiver, og inden hun blev frivillig 
på skolen, var hun frivillig ved Natteravnene i tre år. Rollen 
som skolefrivillig byder på mange oplevelser. 

Hver tirsdag cykler Grethe mod Vestergårdsskolen og 
spenderer sin formiddag dér: ”Jeg laver meget forskelligt 
når jeg er her – nogle gange er jeg “bare” en ekstra hjæl-
pende voksen i klassen, andre gange sidder jeg og læser 
med mindre grupper af børn, og nogle gange har jeg ene-
samtaler eller gruppesamtaler med nogle børn, som f.eks. 
har det svært i livet,” fortæller Grethe.  

I øjeblikket er Grethe tilknyttet to klasser, og klasselæreren 
Merete Korsholm Mouritsen er glad for, at det netop er 
Grethe, hun har med i sine klasser: ”Grethe er en ekstra 
ressource at have i undervisningen. Eleverne synes, at det 
er hyggeligt, og det frigiver noget tid for mig til eleverne i 
klassen.”  

Grethes evne til at rumme alle børn, også dem, der måske 
befinder sig et svært sted i livet, mærker Merethe også: 
”Med Grethe behøver jeg ikke at tænke over, hvilke elever 
jeg sender med hende ud og arbejde i mindre grupper, for 
hun er god til at møde alle eleverne, dér hvor de er. Men 
hun stiller også krav til, at de skal lave deres ting”.  

Selvom det frivillige arbejde varierer meget, har Grethe ét 
udgangspunkt for sit arbejde: ”Jeg vil gerne gøre en forskel 
og være i de klasser, der har mest brug for det,” siger hun. 
Indgangsvinklen er nemlig, at det er børnenes behov, som 
er centrum for hendes indsats.  

Det er dog vigtigt for Grethe ikke at agere sagsbehandler 
i sit arbejde med børnene - og det frivillige aspekt giver 
nogle andre muligheder for alligevel at hjælpe dem, der 
har behovet.

Grethes tilgang er meget enkel: ”Jeg stikker en finger i jor-
den og prøver at finde ud af, hvad det handler om for de 
børn, der har det svært. De samtaler jeg har med børnene 
kunne enhver god lærer også have – men de har ikke altid 
tiden til det.” 

Grete Holmby har gennem de seneste seks år bl.a. facili-
teret gruppesamtaler for piger, der mobbede hinanden og 
samtaler for børn med forældre i skilsmisse. Grethe er en 
voksen som, helt frivilligt, har tid og lyst til at lytte til bør-
nene – og også selv har noget på hjerte. 

I Børn og Unge har vi to konsulenter for Frivillighed og 
Samskabelse.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du er nysgerrig eller har 
spørgsmål: 

Anders Probst-Jensen 
Mail: apjen@aarhus.dk 
Tlf.: 2920 9978 

Lasse Holm 
Mail: lahol@aarhus.dk 
Tlf.: 4185 7054
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Syv skoler planlægger
klimatopmøde for børn 
Under projekttitlen ‘CO2 reduktion i børnehøjde’, har et 
netværk af aarhusianske skoler fået bevilliget midler til at 
afholde et klimatopmøde for børn.  

Et bæredygtighedsnetværk bestående af Strandskolen, El-
levangskolen, Lisbjergskolen, Sabro-Korsvejskolen, Beder 
Skole, Virupskolen og Skæring Skole har netop fået bevilli-
get 375.000 kroner af Aarhus Kommunes Klimafond til at 
afholde et børneklimatopmøde i 2022.  

Skolernes bæredygtighedsnetværk er et frivilligt initiativ, 
hvor skoleledere og pædagogiske ledere sammen forsøger 
at udarbejde en mere systematisk tilgang til arbejdet med 
CO2-reduktion og grøn omstilling. I arbejdet skal eleverne 
selv spille hovedrollen.  

Sabro-Korsvejskolen bygger på gode erfaringer med bære-
dygtighed 
Carsten Aude, skoleleder på Sabro-Korsvejskolen, glæder 
sig over bevillingen fra Klimafonden, og ser allerede nu 
frem til klimatopmødet for børn:  

”Det er et samarbejde, der er startet nedefra på de enkelte 
skoler, fordi vi har set behovet for det. Jeg er stolt over, at 
Klimafonden ser værdien i at engagere og uddanne børne-
ne indenfor klima og bæredygtighed. Nu glæder jeg mig 
til for alvor at komme i gang med planlægningen og ikke 
mindst til at afholde børneklimatopmøde i efteråret 2022.”  

Sabro-Korsvejskolen har gennem flere år arbejdet med 
bæredygtighed. Det har resulteret i, at skolen for tredje år 
i træk har fået det Grønne Flag som symbol på indsatsen. 
Desuden pryder Aarhus Kommunes store klimaudstilling i 
øjeblikket skolen. 

Danner fremtidens grønne borgere  
Aarhus kommune har et fælles mål om at være CO2 neu-
tral i 2030, og for at den målsætning kan imødekommes, 
skal kommunens børn og unge være en del af den grønne 
omstilling. 

Karen Tambo, nyansat programkoordinator for klima og 
bæredygtighed i Børn og Unge, ser frem til at børnene og 
de unge nu får en god mulighed for at sætte deres eget 
aftryk på skolernes klimaindsats.  

“Det er stort skridt frem mod at uddanne fremtidens grøn-
ne borgere. Fundamentet for at skabe klimabevidste børn 
er viden og engagement. Gennem skolernes klimatopmø-
de får børnene mulighed for at lære om klimakrisen, og 
derudover får de indflydelse på den grønne omstilling på 
deres egen skole,” siger Karen Tambo. 

FAKTA

• De syv skolers bæredygtighedsprojekt ‘CO2-reduktion i børnehøj-
de’ har til formål at uddanne fremtidige generationer til have en 
mere bæredygtig livsstil og få en bevidsthed omkring klima.  

• Børneklimatopmødet skal afholdes i efteråret 2022 for de syv 
skoler i bæredygtighedsnetværket. 

• Bæredygtighedsnetværket har fået bevilliget 375.000 kroner af 
Klimafonden.  

• Sabro-Korsvejskolen huser fra onsdag 10. november en klimaud-
stilling med inspiration fra arbejdet med bæredygtighed og klima 
i alle dele af Aarhus Kommune. Desuden rummer udstillingen 
inspiration til arbejdet med bæredygtige arbejdspladser. 

 ► BØRN OG UNGES MED GRØN OMSTILLING

 ► AARHUS KOMMUNES KLIMAFOND
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GRØNT NYT

Klimakollega 2021
- Kender du årets klimakollega 2021? 

Har du en kollega, som gør en ekstra forskel for klimaet? 
I disse dage skyder vi gang i årets klimakollegapris, og du 
har muligheden for at indstille din grønne kollega. 

Aarhus Kommune har en målsætning om at være 
CO2-neutral i 2030. 

Det er et ambitiøst mål, der kræver, at vi alle er en del af 
løsningen. Derfor kårer Aarhus Kommune hvert år årets kli-
makollega. Vinderen er den medarbejder, der gør en særlig 
indsats for klimaet som en naturlig del af sit arbejde. 

Hvordan indstiller jeg min kollega? 

• Scan QR-koden (med dit kamera i telefonen) 
• Send indstilling senest 30. november 
• Skriv, hvorfor netop din kollega gør en forskel

Hvilken kollega inspirerer dig til at tænke kli-
maet ind i arbejdsdagen?

 ► FIND INSPIRATION OG LÆS MERE OM NOGLE AF 
DINE GRØNNE KOLLEGAER

 ► LÆR MERE OM KLIMA OG GRØN OMSTILLING I 
AARHUS KOMMUNE

Nedtællingen til Klimakollega 2021 er startet! 
Brug 3 minutter og indstil din grønne kollega. 

 Hvem af dine kollegaer har de grønne syvmilestøvler på i hverdagen og fortjener at blive 
hyldet i klimaets tegn?
Aarhus Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. Det er et ambitiøst mål, 
der kræver, at vi alle er en del af løsningen – også dig og dine kollegaer. 

Sådan indstiller du din klimakollega
Scan QR-koden og send indstillingen senest 30. november.

Læs mere om nogle af dine grønne kollegaer 
på AarhusIntra - klimakollega

KENDER DU ÅRETS         

KLIMAKOLLEGA  2021

KLIMAVENLIG

ARBEJDSPLADS

Hjemmeplejen Område Syd
Sarah Erritsø

STEAM - Børn og Unge  
Anne Dissing Rasmussen

Risskov Bibliotek  
Annette Harlis Thorgaard

Snåstrup Vestergård  
Pedro Da Palma
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Arbejdshæfte 
- Arbejdet med mellemformer 

Er du lærer eller pædagog, og mangler du inspi-
ration til arbejdet med mellemformer? Så tjek ar-
bejdshæftet ’Skole for alle’, der indeholder konkrete 
værktøjer, som du kan bruge i undervisningen. 

Måske har du hørt ordet ’mellemformer’, men er 
stadig lidt i tvivl om, hvad det egentligt er... Så kan 
du finde inspiration i arbejdshæftet ’Skole for alle’, 
der indeholder konkrete metoder og værktøjer, som 
du kan bruge i dit arbejde med alle børn i klassen. 

Værktøjerne er valgt ud fra, at de skaber mest mulig 
læring og trivsel for alle børn i klassen. De bygger 
på evalueringer fra arbejdet med Nest-inspireret 
pædagogik på flere skoler i Aarhus. Tilsammen 
giver arbejdshæftet et godt bud på, hvordan du 
kan arbejde med at skabe trygge, rolige og positive 
rammer i klassen, så alle børn kan trives og udvikle 
sig i klassens fællesskab. 

Hvad er mellemformer? 
Mellemformer er initiativer og undervisningsformer, 
der øger skolernes inklusionskraft og bidrager til, 
at flest muligt børn kan være en del af fællesskabet, 
udvikle sig og trives i den lokale folkeskole. 

Skolerne bliver præsenteret for arbejdshæftet, når 
de i rul starter arbejdet med mellemformer.

KORT NYT

    

FIRST LEGO League 
- Elever nytænker robot-transport  

I lørdags var omkring 300 elever fra otte skoler 
mødt op til FIRST LEGO League. De udfordrede 
hinanden i at opfinde nye, effektive løsninger til at 
transportere varer med robotter. Årets udfordring 
var nemlig: Cargo Connect. 

ES Lego Electric skal dyste ved den skandina-
viske finale 
Meget var på spil. Eleverne dystede nemlig både 
om priser for bedste robot, projekt, teknologi og 
kerneværdier. ES Lego Electric fra Elsted Skole løb 
med Champions-prisen for den ultimativt bedste 
robot. Det betyder, at holdet nu kan se frem til at 
dyste ved den skandinaviske finale. Da holdet blev 
kåret som vindere strøg heppekoret fra Elsted Skole 
ind på finaleområdet hoppende og dansende af 
begejstring over deres skolekammeraters flotte 
indsats.  

Leg godt og læring i bedste LEGO-ånd 
Finalen i lørdags er kulminationen af det forløb, 
eleverne har været igennem til FIRST LEGO League. 
Forud for begivenheden ligger nemlig otte ugers 
arbejde med robotdesign i forskellige fag. Henrik 
Schytter, lærer på Skovvangsskolen, fortæller, at 
hans elever været meget opslugt af forløbet: 

”Eleverne har været så engagerede. Når de har 
arbejdet med deres robotter, har de fordybet sig på 
en måde, så de har haft svært ved at gå til frikvarter. 
Det er ret fedt at se, når de samtidig har fået et 
fagligt udbytte med.”

KORT NYT

 ► LÆS MERE OM LEGO FIRST LEAGUE

 ► DYK NED I VÆRKTØJSKASSEN

 ► SE UDRULNINGSPLAN
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https://hjernekraft.org/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/443685487101921/
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Flere dagtilbudspladser på 
vej i Malling 
I foråret 2023 står en ny fire-gruppers dagtilbudsafdeling 
klar i Malling. Det betyder, at børn og forældre i det sydli-
ge Aarhus kan se frem til flere lokale pasningstilbud.  

Det første spadestik til byggeriet af den nye dagtilbudsaf-
deling Molevitten er netop blevet taget på Mallinggårds-
vej 4. Her hjalp seks børn Thomas Medom, rådmand 
for Børn og Unge, med at føre skovlen. Børnene går til 
dagligt i en midlertidig institution, men kan nu se frem til 
nye rammer i Molevitten.   

Den nye dagtilbudsafdeling skal sikre flere dagtilbuds-
pladser i Malling, hvilket forældre længe har savnet. For 
mange familier betyder nye pladser kortere transporttid 
- en fordel for lokale fællesskaber og miljøet.  

Planen er, at Malling får yderligere seks dagtilbudsgrup-
per i Serinedalen i 2024. 

KORT NYT

 ► LÆS HELE PRESSEMEDDELSELSEN

• Molevitten bliver en aldersintegreret daginstitution 
for børn mellem 0-6 år. 

• Daginstitutionen skal danne rammer for cirka 70 
børn og 15 medarbejdere. 

• Til det første spadestik deltog børn og pædagoger 
fra en midlertidig daginstitution, rådmand Thomas 
Medom, den pædagogiske leder og projektleder. 

• Visionen for byggeriet er, at det bliver et hus, der 
kan rumme forskellighed i et inkluderende fælles-
skab. 

• Den nye daginstitution skal afhjælpe efterspørgslen 
på lokale dagtilbudspladser i Malling.

Nyt fra direktørgruppen  

Læs med om Strategisk Ledelsesforum og se videoen 
med direktørerne, der fortæller om de strategiske 
udfordringer, vi som organisation og samfund står 
over for. 

I sidste uge var Strategisk Ledelsesforum afsted på 
det årlige døgnseminar, hvor direktører og forvalt-
ningschefer ser fremad – og ser på, hvilke temaer, 
der er særligt vigtige for Aarhus Kommune. 

Formålet i år var at forberede velkomsten af det nye 
byråd til januar. Herunder drøfte og udfolde de stra-
tegiske udfordringer, som forventes at fylde meget 
på den politiske dagsorden i Aarhus Kommune over 
de kommende fire år, og som ikke kan løses hverken 
i eller af den enkelte afdeling, men kalder på fælles 
handling og politisk ledelse.   

Der var især seks udfordringer, som direktørgruppen 
lod fylde i drøftelserne. Alle sammen kendte, forsøgt 
løste, men fortsat uløste udfordringer, som blandt 
andet Aarhuskompasset skal hjælpe os med at finde 
en vej i:

• Rekruttering og kompetencer v. Erik 
Kaastrup-Hansen 

• Den demokratiske samtale v. Kirsten Jørgen-
sen, Kultur & Borgerservice 

• Bæredygtig vækst v. Niels Højberg 

• Klima og Bæredygtighed v. Henrik Seiding, 
Teknik & Miljø 

• Sundhed og forebyggelse v. Hosea Dutschke   

KORT NYT

 ► DU KAN HER SE DE SEKS DIREKTØRER FORTÆLLE 

OM DE SEKS STRATEGISKE UDFORDRINGER
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https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2021/november/flere-dagtilbudspladser-paa-vej-i-malling/
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/87084
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/87084


Har du styr på de nye 
oplysningstekster? 

Når vi behandler personoplysninger i Børn og 
Unge, skal vi, ifølge GDPR, oplyse om, hvordan og 
hvorfor vi håndterer oplysningerne. Det sker i en 
oplysningstekst. Børn og Unges oplysningstekster 
er netop blevet gennemgået, revideret og gjort 
digitale. 

Det betyder, at du nu skal udlevere oplysningstek-
ster ved at sende links. 

Via linket nedenfor kan du læse om, hvad det 
betyder: 

• Når forældrene skriver et barn op til eller indmel-
der barnet i dagtilbud, skole, SFO eller klub. 

• Når barnet går fra dagtilbud til skole, eller fra 
SFO til klub. 

• Når forældre til et skolebarn anmoder om skole-
skift. 

• Hvis et barn indstilles eller henvises til særlige 
tilbud i Børn og Unge fx i PPR. 

• Når et barn er i kontakt med Sundhedsplejen 
eller Tandplejen. 

KORT NYT

 ► LÆS MERE OM GDPR 

Procesmåling af SLF

Ledere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne i 
dagtilbud, UngiAarhus og fællesfunktionerne har d. 
8. november modtaget et spørgeskema fra Oxford 
Research på mail om det lokale arbejde med udvik-
lingen af stærkere læringsfællesskaber.  

Spørgeskemaet tager ca. fem minutter at besvare, 
og fristen for at besvare spørgeskemaet er d. 29. 
november 2021.  

Resultaterne fra procesmålingen skal understøtte 
jeres lokale arbejde med at udvikle stærkere 
læringsfællesskaber. Derfor vil hvert dagtilbud, 
UngiAarhus-område og forvaltning i fællesfunktio-
nerne modtage en rapport med egne resultater fra 
målingen.  

Sammen med rapporten vil I få forslag til, hvordan 
I kan arbejde med jeres resultater. Rapporterne vil 
blive gjort tilgængelige i løbet af uge 1 i 2022.  

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til målingen, er du velkom-
men til at kontakte Nicolas Madsen.
Mail: nicmad@aarhus.dk
Tlf.: 25 62 28 78 

Du kan også kontakte din læringspartner. 

KORT NYT
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Sprogjulekalenderen
er landet 
Hold øje med årets Sprogjulekalender, som nu er leveret 
i kasser på distriktsskolerne til alle dagtilbudsafdelinger, 
herunder dagplejen. Sprogjulekalenderen er en julekalen-
der, der sætter fokus på sprog i børnehøjde. I juletiden 
optræder der mange nye ord, som ikke er en del af 
børnenes sprog i dagligdagen. Det er de ord, Sprogjuleka-
lenderen sætter fokus på.  

Hvor I sidste år fik materiale til de ældste børn, så får I i 
år materiale til de yngste.  

Sprogjulekalenderen består af: 

• 24 ordkort med illustrationer 
• Fingerdukken Søren Banjomus  
• 24 plakater med ord og illustrationer fra ordkortene  
• Et stort myldrebillede 

Julesange og -remser 
Sammen med Sprogjulekalenderen kan I også lære 10 
julesange- og remser med fagter. Se link nederst. 
Del dem fx med forældre, for sammenhængen mellem 
dagtilbud og hjem. I den gratis Kif Kaf Kuffert-app finder I 
også Sprogjulekalenderens materialer fra midt-november.  

Om Sprogjulekalenderen 
Sprogjulekalenderen kan bruges i arbejdet med det sprog-
lige læringsmiljø i dagtilbuddene. Materialet kan genbru-
ges år efter år. Det er så fleksibelt, så I kan målrette det 
til børnegruppens behov. Den er udviklet af Pædagogik, 
Undervisning og Fritid (PUF) og Børnekulissen.

KORT NYT

 ► FIND ALT MATERIALET

 ► SE SMÅ VIDEOER

I december vil Ditte fra Børnekulissen besøge 11 bibliote-
ker med Sprogjulekalenderen og Søren Banjomus.

 ► TILMELDING  

Ny pædagogisk leder i 
DII Hurlumhejhuset i 
Viby-Rosenvang Dagtilbud

Helene Bøgehøj Schibsbye er pr. 1. november 
2021 ansat som pædagogisk leder i DII Hur-
lumhejhuset i Viby-Rosenvang Dagtilbud. 

Hun er 38 år og kommer fra en stilling som pæ-
dagog i Børnehuset Søsterhøj, hvor hun bl.a. 
har været praktikvejleder for studerende fra 
VIA, medlem af forældrerådet og arbejdsmiljø-
repræsentant. 

Helene Bøgehøj Schibsbye er uddannet pæ-
dagog fra VIA UC og har blandt flere kurser 
gennemført kursus i specialpædagogik og psy-
kologi ved VIA og kompetenceforløb om børns 
kognitive udvikling. 

NYT OM NAVNE
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