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▶ VERDENSMÅL INSPIRERER

Børn samler ind til børn

▶ DIGITAL CHIKANE

Temadag om forebyggelse og 
håndtering

▶ ACT AS PROFESSIONALS 

- i arbejdet med udsatte unge



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        
kontakt?  

• 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.

 ► GUIDES TIL FORÆLDRE

CORONA

corona  covid-19

Drejebøger til vores afdelinger 

For at understøtte dagtilbud, skoler, fritidsklubber og ung-
domsskoler i at håndtere en hverdag, der ikke ser helt ud 
som den plejer, har Børn og Unge lavet to drejebøger. 

Drejebøgerne holdes opdateret løbende. 

Guides til medarbejdere og ledere 

Børn og Unge har ligeledes lavet guides til medarbejdere og 
ledere til at håndtere en situation med smittede børn eller 
voksne i den enkelte skole, dagpleje, dag- og fritidstilbud.

Guides holdes opdateret løbende. 

 ► FIND DREJEBØGER OG GUIDES TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE
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Børn på Virupskolen samler 
legetøj ind til andre børn 
På Virupskolen inspirerede et undervisningsforløb om ver-
densmålene tre elever til at stable en legetøjsindsamling 
på benene. Så nu kan alle skolens elever gøre en indsats 
for dem, der ikke har lige så meget som dem selv. En 
indsats, der kommer børn, både i Danmark og resten af 
verden, til gavn. 

Da Virupskolens elever mødte ind fredag d. 19. november, 
havde mange af dem legetøj med i tasken. Legetøj som de 
ikke selv bruger længere. Nu skal det gamle legetøj nemlig 
hjælpe andre børn og unge til en bedre hverdag. 

Legetøjet blev samlet ind og givet videre til Red Barnets 
genbrugsbutik. Her bliver det solgt videre til andre børn i 
Aarhus og omegn, mens overskuddet går til den frivillige 
organisations arbejde for børn og unge i udsatte positio-
ner både i Danmark og internationalt. 

Bag ideen til indsamlingen står tre piger fra 4. klasse, 
som var blevet inspireret til legetøjsindsamlingen efter 
at have arbejdet med FN’s Verdensmål i undervisningen. 
Skoleleder på Virupskolen Martin Christensen er stolt over 
elevernes initiativ:  

”For flere uger siden fik jeg et flot håndskrevet brev fra 
tre seje piger fra 4.C. Her skrev de, at de havde arbejdet 
med Verdensmålene, og hvordan de gerne ville arrangere 
et eller andet, der omhandlede genbrug. De tre piger, Ine 
Ege Rødbro, Esther Frisk og Selma Snerling, har stået for 
indsamlingen. De har lavet flotte plakater og har været 
rundt i klasserne for at fortælle om indsamlingen. Jeg er 
stolt over at være skoleleder på en skole, hvor eleverne 
viser engagement, tager initiativ og deltager i et forplig-
tende fællesskab. Det er så inspirerende,” fortæller Martin 
Christensen, skoleleder på Virupskolen. 

I Red Barnet Aarhus er der også glæde over initiativet, som 
vil komme andre børn og unge til gavn. Derfor stod den 
frivillige indsamlingsleder Julie Katrhine Joen fra lokalfor-
eningen også klar til at takke eleverne fredag morgen, da 
de kom med legetøjet til genbrugsbutikken. 

“Det er altid en fornøjelse at få hjælp fra lokalsamfundet, 
og når hjælpen kommer af sig selv, så varmer det hjertet. 
De unge mennesker her har på egen hånd stablet en flot 
indsamling på benene. Vi er glade for hjælpen, som andre 

børn kan få glæde af - og måske giver det dem også lyst 
til at gøre en forskel, måske som frivillige, på et senere 
tidspunkt,” siger Julie Kathrine Joen, indsamlings- og event 
leder i Red Barnet Aarhus.  

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal 
bidrage til at afskaffe fattigdom og sult, reducere 
ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed 
til alle, anstændige jobs, bæredygtig økonomisk 
vækst, fremme fred og sikkerhed samt styrke inter-
nationale partnerskaber.  

 ► LÆS MERE OM FN’S VERDENSMÅL
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Digital chikane på dagsordenen

Digitale trusler og chikane på arbejdspladsen er desværre 
et voksende problem, og medarbejdere i Børn og Unge 
er ikke undtaget. Emnet blev derfor taget op den 10. no-
vember på en temadag for alle arbejdsmiljøgrupper – for 
hvordan forebygger og håndterer vi digital chikane? 
 
Tal om digital chikane på arbejdspladsen 
På temadagen holdt Abelone Glahn, kommunikations-
rådgiver med speciale i beskyttelse af medarbejdere mod 
digital chikane, oplæg om digital chikane og forebyggelse. 

Her fik deltagerne konkrete forslag til at håndtere udfor-
dringen og redskaber til at snakke om emnet på deres 
egen arbejdsplads.  

“Oplægget er tænkt som et indspark til, hvordan vi kan 
få italesat og sat fokus på digital chikane,” fortæller Anne 
Sofie Vejlby Kristensen, arbejdsmiljøkonsulent i Børn og 
Unge.  

“En stor del af arbejdet ligger i at forstå, hvad digital chika-
ne er, og hvad I kan gøre, hvis medarbejdere udsættes for 
digital chikane. Det handler i høj grad om at få talt åbent 
om udfordringen på arbejdspladsen Det er en opfordring 
til arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge - ledere og ar-
bejdsmiljørepræsentanter - om at sætte digital chikane på 
dagsordenen,” fortæller Anne Sofie.  
 
Hvad er digital chikane?  
Ansatte kan opleve chikane på sms, e-mail, sociale medier 
eller på hjemmesider. Der er tale om digital chikane når 
psykisk vold, f.eks. trusler, chikane, ydmygelser, mistæn-
keliggørelse eller diskriminerende udsagn, finder sted på 
digitale platforme. 

Digital chikane må ikke være den enkelte medarbejders 
problem, men skal i stedet håndteres som et arbejdsmiljø-
problem.  

I alvorlige tilfælde kan digital chikane føre til en række 
ubehagelige symptomer hos den ramte medarbejder som 
f.eks. koncentrationsbesvær, søvnproblemer, skamfølelse, 
stress med mere. Det kan ende med, at medarbejderen 
har svært ved at udføre sit arbejde, hvilket anses som en 
arbejdsskade på lige fod med andre typer af arbejdsskader. 

Lav en handleplan 
Det er en stor fordel, at rollerne er fordelt på forhånd, 
inden en medarbejder udsættes for digital chikane. Derfor 
opfordrer HR arbejdsmiljøgrupperne til at sætte punktet 
på dagsordenen.  

”Det er vigtigt, at I lokalt får tegnet landskabet op og lavet 
en risikovurdering i forhold til emnet. Forekommer det på 
vores arbejdsplads? Og hvis det gør, får vi så drøftet, hvor-
dan vi håndterer det hos os? Hvem gør hvad og hvornår?” 
siger Helle Elmstrøm Jensen, fællesarbejdsmiljørepræsen-
tant i Børn og Unge. 

Til de lokale arbejdspladser er der udarbejdet et oplæg om 
digital chikane, som f.eks. kan bruges på personalemøder. 
Her kan I også finde hjælp til at lave handleplaner.  

 ► LÆS OM DIGITAL CHIKANE, BØRN OG UNGES RETNINGS-

LINJER OG FIND MATERIALER
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Act As Professionals 
i arbejdet med udsatte unge 
Gadeplan, Børn og Unge, samt to frivillige organisationer i 
Serbien, Cepora og Napor, har i fællesskab udviklet et ef-
teruddannelsesmodul, som styrker medarbejdernes kom-
petencer i arbejdet med udsatte unge.  

Cases fra Gadeplans praksis viser, at det er særligt given-
de at kunne handle ud fra både teoretisk såvel som erfa-
ringsbaseret viden i arbejdet med udsatte unge og unges 
risikoadfærd. For at styrke denne sammenhæng har Gade-
plan, Børn og Unge, samt Cepora og Napor samarbejdet 
om at udvikle et særligt efteruddannelsesmodul, som net-
op har fokus på denne synergi - Act as Professionals. 

Målet er, at deltagerne gennem modulet opnår indsigt i, 
og kritisk sans for, hvordan man tackler komplekse situati-
oner med udsatte unge professionelt. 

Processen 
I de første online møder mellem parterne blev erfaringer 
og viden bragt i spil med henblik på at undersøge og 
udvikle de rammesættende etiske og professionelle prin-
cipper for modulet. Gadeplan, Børn og Unge, og de to 
serbiske organisationer mødtes efterfølgende i Serbien, 
hvor efteruddannelsesmodulet blev videreudviklet gennem 
’anvendt drama’.  

Med udgangspunkt i cases, bl.a. inspireret af Gadeplans 
praksis, blev der videndelt og erfaringsudvekslet gennem 
rollespil, hvor ’How to act as professionals’, blev afprøvet 
i en form for fiktiv praksis på egen krop og med hinanden 
gennem forskellige iscenesatte situationer.  

I rollespillet, hvor et bestemt tema og en særlig udfordring 
blev dramatiseret, fik deltagerne mulighed for at opleve 
en tilspidset situation fra forskellige vinkler. Deltagerne 
lærte her at udvikle og tilpasse sig det enkelte formål og 
målgruppen. 

Resultatet 
I samskabelse på tværs af fagligheder og kulturelle for-
skelligheder, mundede processen ud i et færdigudviklet 
modul, der fremover kan understøtte samt opkvalificere 
medarbejderes kompetencer gennem anvendt drama inde 
for en række professionelle principper.   

Act As Professionals udkommer i en rapport, som bliver 
tilgængelig for lande i EU. Efterfølgende afrundes projektet 
i januar 2022 med to konferencer, hvor træningsmodulet 
præsenteres i henholdsvis Danmark og Serbien.  

FAKTA

Projektet er finansieret af Erasmus+ 

Kontakt: 
Michel Larsen, leder af Gadeplan, Børn og Unge
Mail: milar@aarhus.dk

 ► LÆS MERE OM NAPOR

 ► LÆS MERE OM CEPORA
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Mød de to valgte fælles 
arbejdsmiljørepræsentanter 
Forgængerne Ann Rasmussen og Helle Elmstrøm Jensen 
fik flest stemmer, da der den 10. november skulle vælges 
to fælles arbejdsmiljørepræsentanter i Børn og Unge. 

De har begge seks års erfaring på posten, og fortsætter 
de næste fire år arbejdet med at understøtte og styrke ar-
bejdsmiljøindsatsen i Børn og Unge. 

Det er deres opgave at være arbejdsmiljøets stemme i 
HMU og HAU. Derfor holder de hele tiden fingeren på 
pulsen og kan kontaktes for råd, sparring eller input om 
arbejdsmiljø.  

Ann Rasmussen 
Ann Rasmussen er ansat som lærer på Gammelgaards-
skolen i Åbyhøj, hvor hun har undervist siden 2004. Hun 
underviser primært i sprog for skolens ældste elever. Ann 
Rasmussen har beskæftiget sig med arbejdsmiljøgrupper i 
mange år og glæder sig over at kunne forsætte arbejdet:  

”Jeg er samtlige medarbejderes stemme i Hoved-MED 
udvalget. Her er mit fokus at sikre og styrke et godt ar-
bejdsmiljø på Børn og Unges mange arbejdspladser. Min 
vigtigste opgave er at være bindeled mellem medarbejdere 
og forvaltning, at styrke tillid og samarbejdskultur - og at 
sikre, at du, som lokal AMR, støttes i dit arbejde.” 

Helle Elmstrøm Jensen 
Helle Elmstrøm Jensen er ansat som dagplejer i Vestergård 
Dagtilbud, og har arbejdet i Aarhus Kommune siden 1986. 
I kraft af dette, og hendes erfaring som fælles arbejdsmil-
jørepræsentant, har hun et indgående kendskab til Børn og 
Unge. Helle Elmstrøm brænder for arbejdsmiljø og glæder 
sig derfor over tilliden, der ligger i genvalget:  

”Det er fantastisk, at der foran mig ligger 4 år, hvor jeg på 
netværksmøder for hele 0-18 års området, kan blive klædt 
på til min opgave – nemlig at være talerør på arbejdsmil-
jøområdet. For mig er et godt arbejdsmiljø og løsning af 
kerneopgaven to sider af samme sag. Det hænger uløseligt 
sammen.” 

Hvad er en fælles arbejdsmiljørepræsentant? 
Som fælles arbejdsmiljørepræsentant arbejder man for 
at styrke og understøtte arbejdsmiljøindsatsen i Børn og 
Unge. 

Det gør man blandt andet ved at være arbejdsmiljøets 
stemme i HMU og HAU, hvor man repræsenterer de loka-
le arbejdspladser.  

Som fælles arbejdsmiljørepræsentant bliver man frikøbt, i 
hvad der svarer til halv tid af en fuldtidsstilling, til at vare-
tage opgaven.  

Har du som arbejdsmiljørepræsentant brug for råd 
eller sparring? 

Kontakt:

Ann Rasmussen
Tlf.: 4187 3300 

Helle Elmstrøm Jensen
Tlf.: 4185 9142

 ► LÆS MERE OM ROLLEN SOM                                                    

FÆLLES ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Ann Rasmussen Helle Elmstrøm Jensen
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Gratis influenzavaccination 
Det er nu igen muligt for alle medarbejdere i Aarhus 
Kommune at booke tid til influenzavaccination.  

Danske Lægers Vaccinationsservice har nu modta-
get flere influenzavacciner, og derfor er det nu igen 
muligt for alle medarbejdere i Aarhus Kommune at 
booke en tid til influenzavaccination. 

Du behøver ikke være bekymret for det senere 
tidspunkt for vaccinationen, da influenzasæsonen 
typisk først starter mod slutningen af december.  

Til vaccinationen skal du medbringe det gule sund-
hedskort, og efter endt vaccination skal du som mi-
nimum blive i 15 minutter på stedet til observation. 

KORT NYT

    

GAS: Unge bygger genbrugs-
station til affalds-sortering 

I fritidscenter Hasle-Ellekær har børnene og de 
unge bygget deres egen genbrugsstation til sorte-
ring af affald. Det har de gjort gennem workshops i 
Klub2teket. 

”Det er vigtigt at børnene lærer at sortere affald, 
mens de er små. At ting har en værdi, selvom man 
smider det væk,” siger klubmedarbejder Malte 
Runz, som er en af initiativtagerne bag GAS (Gen-
brug og Affaldssortering). Sammen med ledelse 
og kolleger sætter han løbende fokus på bæredyg-
tighed i børne-og ungehøjde i fritidscentret, med 
udgangspunkt i de unges egne interesser. 

Fritidsjobordning 
Som led i indsatsen for at give børnene og de unge 
erfaring med at agere bæredygtigt, sorterer fritids-
centrets unge også pantflasker. De arbejder som 
et crew og tjener lommepenge sammen, og det er 
noget der lokker, fortæller klubmedarbejderen, som 
også beretter om stort engagement og deltagelse i 
udviklingen af genbrugsstationen: ”Det er der man-
ge, der gerne vil være være med til,” fortæller han. 

Vil du vide mere om byggeriet af genbrugsstationen 
samt arbejdet med bæredygtighed og klima blandt 
unge i fritidscenter Hasle-Ellekær?:  

Kontakt:
Klubmedarbejder Malte Frimann Runz
Mail: malfri@aarhus.dk

GRØNT NYT

 ► BOOKING
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H.K.H. Kronprinsen åbner 
nyt Sports- og Kulturcampus 
i Aarhus 

Det sker ved den officielle åbning af det nye Sports- 
og Kulturcampus i Gellerup den 8. december. 
Herefter er du velkommen til åbent hus. 

Sports- og Kulturcampus er Aarhus’ nyeste sam-
lingspunkt, som blandt andet indeholder bibliotek, 
bevægelseshus, kunstgræsbane samt et samlings-
hus.  

Sports- og Kulturcampus åbner onsdag 8. decem-
ber klokken 14.00. Efter den officielle åbning kan 
du fra kl. 15:30 komme til åbent hus og opleve de 
nye faciliteter: Prøv kræfter i den nye klatresal, bliv 
inspireret i det nye bibliotek, deltag i cirkustræning, 
test dine kreative evner i Gellerup Art Factory, gå på 
opdagelse i beboernes aktiviteter i Samlingshuset 
og meget mere. Der vil også være optræden og 
musik, kage og kaffe.  

Fra klokken 17 kan du på Verdenspladsen smage 
supper fra tre forskellige kontinenter. 

Sports- og Kulturcampus bliver nær nabo til en helt 
ny slags skole og fritidscenter, der åbner i Gellerup 
i 2025, og ligger i gå-afstand for børn i bydelens 
daginstitutioner. 

OBS: Adgang kræver coronapas

KORT NYT

 ► LÆS MERE OM SPORTS- OG KULTURCAMPUS OG 
PROGRAMMET FOR ÅBNINGEN

Temadag 
Børn og unge som pårørende 

Den 2. februar 2022 afholdes en temadag om børn 
og unge som pårørende - ‘Pårørendedagen 2022’. 

Målgruppen er professionelle, der arbejder med 
børn og unge. 

Pårørendedagen 2022 belyser temaet fra forskellige 
vinkler. Vi skal høre fra de unge selv, hvordan det 
opleves at være pårørende, og vi skal hente viden 
og inspiration fra både praktikere og forskere. 

Undersøgelser viser, at mange børn og unge vareta-
ger pårørendeopgaver eller på anden måde påvirkes 
i forhold til et sygt eller handicappet familiemed-
lem. Ofte med den konsekvens, at det går ud over 
trivslen. 

Pårørendedagen er arrangeret i et samarbejde mel-
lem Pårørende i Danmark og Aarhus Kommune. 

KORT NYT

 ► PROGRAM FOR DAGEN

 ► TILMELDING VIA BILLETTO
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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  

25 års jubilæum i Aarhus 
kommune
Eva Brink Bernth kan d. 13. januar 2022 fejre 25 
års jubilæum i Aarhus kommune. 

Eva startede som medhjælper i 1997 i Solsikken 
i Tranbjerg. I 1998 kom hun til Børnehuset 
Pilehytten i Kolt Hasselager.  

Eva var som medhjælper optaget af at få mere 
viden, hvilket fik hende til at tage pædagog-me-
rituddannelsen. Eva blev færdig som pædagog 
i 2016 og er forsat i Børnehuset Pilehytten. Eva 
er en humørfyldt og engageret pædagog som vi 
glæder os til at fejre jubilæet med. 

De bedste ønsker for dagen 

Dorthe S. Duval 
Pædagogiskleder af Børnehuset Pilehytten og 
Dagplejen Kolt Hasselager 

NYT OM NAVNE
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NYT OM NAVNE

Ny Børn og Unge-chef 
i distrikt syd 

Magistraten i Aarhus Kommune har i dag godkendt an-
sættelsen af Susanne Holst som ny Børn og Unge-chef 
i Børn og Unges distrikt Syd. Susanne har siden den 1. 
januar 2021 været konstitueret Børn og Unge-chef, men 
fra den 1. december tiltræder hun stillingen permanent. 

Susanne Holst har mange års erfaring med ledelse – 
både som leder af medarbejdere og som leder af ledere. 
Susanne har indgående kendskab til såvel Børn og Unge 
som børne- og ungeområdet generelt, og hun brænder 
for at skabe positive forandringer for børn og unge på 
skoler og i daginstitutioner. 

Det gjorde hun som hhv. lærer og leder på Skåde Skole, 
som læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, i stillingen som leder for Stærkere Lærings-
fællesskaber og ikke mindst som konstitueret Børn og 
Unge-chef i løbet af det seneste år. 

”Jeg er utrolig glad og taknemmelig for, at jeg får lov til 
at fortsætte arbejdet som Børn og Unge-chef i distrikt 
Syd. Jeg vil gå ydmygt til opgaven og arbejde for, at der 
fortsat skabes høj kvalitet i dagtilbud, skoler, klubber og 
specialtilbud. Alt sammen i samarbejde med de lokale 
ledere i distrikt Syd og resten af Børn og Unge og for 
børnefamilierne i det sydlige Aarhus,” siger Susanne 
Holst. 

Stillingen som Børn- og Unge-chef blev ledig efter Anne 
Merethe Løvmose valgte at fratræde jobbet i efteråret 
2020, hvos Susanne blev konstitueret. Med stillingen 
overtager Susanne Holst ansvaret for det såkaldte 
dagtilbudsledernetværk, som Anne Merethe Løvmose 
ligeledes var leder af. 
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