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Kære alle i Børn og Unge 

Mange, mange tak for jeres store indsats i 2021. Corona 
har – igen i år – i perioder dannet en ubekvem ramme om 
de fleste af vores opgaver. I Børn og Unge har alle ledere 
og medarbejdere løftet en enorm opgave. På trods af de 
store forandringer, corona har medført for den daglige 
drift, har I arbejdet benhårdt for, at alle børn og unge i 
Aarhus Kommune skulle have en god og tryg hverdag. Det 
har krævet meget af jer, det ved jeg. Test efter test, karan-
tæne, værnemidler og for nogle sygdom og fravær. Derfor 
er det også en overordentlig velfortjent juleferie, de fleste 
af jer om lidt kan gå på. Jeg håber, at roen kan sænke sig 
hos jer og i jeres familier. I skal alle have kæmpestor tak 
for indsatsen! 

Efter kommunalvalget ser jeg med glæde frem til endnu en 
periode som rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommu-
ne. Jeg er meget beæret over den tillid, jeg er blevet udvist 
af vælgerne, og jeg vil gå engageret til opgaven. De næste 
fire år vil jeg fortsætte arbejdet for, at alle børn og unge i 
Aarhus Kommune skal have så gode vilkår for udvikling og 
trivsel som muligt. 

En brændende platform er arbejdet for rekruttering og fast-
holdelse af pædagogisk personale til vores dagtilbud. Det 
er en national udfordring, som jeg går til med stor alvor. 
Derfor har jeg engageret mig i et tværgående samarbejde 
med organisationer og andre kommuner i Danmark, så vi 
kan finde en bæredygtig løsning på problemet. Fordi beho-
vet for mere uddannet personale i dagtilbuddene er stort 
og akut, og det bliver kun større i fremtiden. 

På skoleområdet kommer vi også til at mangle uddannet 
personale, og især specialområdet er hårdt ramt. Flere 
tiltag er sat i gang eller på tegnebrættet. Vi bygger nye 
skoler, udbygger dagtilbud og udskifter udtjente dagtil-
budsafdelinger. Det er i den forbindelse glædeligt at se, 
hvordan regeringen og en række støttepartier med den 
nye finanslov for 2022 bakker op om den linje, vi lægger i 
Aarhus Kommune for bedre vilkår for børn og unge. Det 
gælder bl.a. muligheden for senere skolestart, færre elever 
i klasserne og flere midler til fritidspædagogikken. Vigtige 
tiltag, som vil gøre en forskel for børn og unges udvikling 
og trivsel. 

Året afsluttes med online undervisning og hjemmearbejde 
for rigtig mange af jer. Noget som også kommer til at præge 

i hvert fald de første dage af det nye år. Vi har prøvet det 
før, og klaret det godt, og jeg tror på, at vi nok skal klare 
det igen. Men jeg ved også, at det for langt de fleste af jer 
ikke er et glædeligt gensyn. Jeg vil derfor opfordre til, at I 
alle husker også at tage hensyn til jer selv og jeres familier 
i den kommende tid. Tag tingene i et tempo, hvor I kan 
følge med. Så I også kommer ordentligt igennem denne 
gang.

Der skal mere ro på. Nu, hvor en pandemi kræver det af 
os, men også når smittetallene falder og restriktionerne 
ophører. Vi skal insistere på at have en hverdag med mere 
tid til at udleve de høje ambitioner, vi har for børnene og 
de unge i Aarhus Kommune. Dét skal være en rettesnor for 
mit arbejde som rådmand hos Børn og Unge.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Mange julehilsner, 
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge
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Nyt om Corona

På Børn og Unges arbejdspladser er der indført nye tiltag 
til at forebygge smitte med COVID-19. 

Coronapas for medarbejdere 
Når man møder på arbejde i Børn og Unge skal det være 
med et gyldigt coronapas.

Selvtest af skoleelever og medarbejdere  
Selvtest af elever og medarbejdere er på vej som et supple-
ment til de test, der udføres af podere lokalt på skolerne.  

Husk at du altid kan blive opdateret om gældende ret-
ningslinjer i vores drejebøger til medarbejdere og guides 
til forældre.

 ▸ Læs mere om kravet om gyldigt coronapas

 ▸ Se hvordan du selvtester

 ▸ Opdaterede Drejebøger og Guides

Direktørens morgenmøde

Tirsdag den 7. december 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 emner på programmet: 

Martin Østergaard Christensen havde besøg af Andreas 
Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved pro-
fessionshøjskolen VIA University College, som delte sine 
spændende perspektiver på pædagogik og pædagogisk 
faglighed med os. 

Susanne Holst var også gæst. Hun er netop ansat som 
ny Børn og Unge-chef og fortalte om sit fokus i jobbet, 
hvor langt hun oplever, vi er nået med vores indsats for at 
binde organisationen sammen og arbejdet med Stærkere 
Læringsfællesskaber. 

Sidste gæst var Gitte Skipper, der er leder af Kompeten-
cecenter for Læsning i Aarhus. Gitte fortalte om samar-
bejdet med skolerne om at styrke den lokale indsats, og 
hvordan dialogen med forældre er blevet en vigtig del af 
arbejdet. 

 ▸ Se morgenmødet på facebook

 ▸ Se morgenmødet på LinkedIn

 ▸ Se morgenmødet på AarhusIntra

Næste morgenmøde er tirsdag den 11. januar klokken 8.15.  
Se med live på Børn og Unges facebookside- og LinkedIn-side.
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/88393
https://info.ssidiagnostica.dk/skoletest
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/corona/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/2912298999080203/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872541343944622080
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/88483
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFKdNBMaqo6rAAAAX3DhzHIWihhCDumAn3QWLWmBx0ofsvGxiI-i7RZ4MIoYtsaBKFXM7YwfWZUFB8969BTOPtsfv8NT2zVJTcmVfX8YNO503DWpwseKzlj3pQNJ6pasTkxlzs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faarhuskommune-boern-og-unge%2F


Mellemformer 
Børn og unge byder ind i den antropologiske analyse 

Hvad er en god ven? Hvor glad er du for at gå i skole? Og 
hvordan ser din drømmeskole ud? 

Det var nogle af de spørgsmål, som elever fra 6. klasse 
skulle besvare, da de testede et helt nyt materiale, der skal 
bruges til at indfange børn og unges stemmer i den antro-
pologiske analyse omkring mellemformer. 

Analysen undersøger skolernes inklusionskraft, og hvor-
dan arbejdet med mellemformer kan bidrage til stærkere 
og mere mangfoldige børnefællesskaber i den aarhusian-
ske folkeskole. Her er børn og unges syn på verdenen et 
vigtigt og værdifuldt bidrag.  

Som billederne viser, brugte børnene både fotos, skalaer 
og små korte beskrivelser til at fortælle, hvad der skal til 
for at de trives fagligt og socialt i folkeskolen. Børnene 
syntes, det var super sjovt og kastede sig over opgaverne 
med stor iver. 

Om analysen 
Med en antropologisk analyse af, hvordan der arbejdes 
med inklusion og mellemformer på udvalgte skoler er 
formålet at tilvejebringe ny viden om hvilke barrierer og 
årsagssammenhænge, der kan være udslagsgivende for 
inklusionskraften i de aarhusianske folkeskoler.  

Flere og flere børn og unge er ikke en del af fællesskaberne 
på deres lokale folkeskole, og antallet af børn med særli-
ge behov, der henvises til specialpædagogiske tilbud, er 
stigende. 

Det stiller krav til en løbende udvikling, både på det alme-
ne og specialpædagogiske område, og med særligt fokus 
på de undervisningsformer, der kan udvikles i et samspil 
imellem de to områder.  

En åben og undersøgende tilgang til udvalgte skolers ar-
bejde med inklusion og brugen af mellemformer kan stille 
skarpt på hvilke understøttende og forhindrende forhold, 
der er afgørende for at inklusionen kan styrkes på tværs af 
alle skoler.  

Analysen indgår i kommissoriet for mellemformer og gen-
nemføres af en tværfaglig projektgruppe (med deltagere 
fra henholdsvis PUF, PPR og Sekretariatet) forankret under 
styregruppen ’Alle skal med’. 

De første fund fra den antropologiske analyse forventes 
klar i starten af det nye år.

 ▸ Mere om analysen
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Læringsspind og ordblinde 
elevers mestring 
På Kompetencecenter for Læsning (KCL) er vi optagede af, 
hvordan vi kan nuancere de ordblinde elevers syn på egen 
læring og skabe en synergieffekt, der giver oplevelsen af 
mestring hos eleven.  

Endvidere har vi ønsket at give mulighed for at inddra-
ge ”elevens stemme” i den individuelle handleplan for 
ordblinde elever, som er obligatorisk for skoler i Aarhus 
Kommune at udarbejde og genbesøge årligt.  

Vi har derfor udviklet to læringsspind – et læringsspind, 
som beskæftiger sig med generelle læringskompetencer 
og et LST-læringsspind, som vedrører læringsstrategier 
med LST (læse- og skriveteknologi).  

Spindene er omdrejningspunkt for en metarefleksiv samta-
le mellem læsevejleder/lærer og elev, hvor eleven vurderer 
sig selv i forhold til et række udsagn om selvforståelse, 
mindset, kompetencer og læringsstrategier. De færdige 
spind giver eleven indblik i egen udvikling, styrker og 
udviklingspotentiale og danner afsæt for status, evaluering 
og målsætning i den individuelle handleplan for ordblinde 
elever.  

Der er udarbejdet læringsspind til mellemtrin og udsko-
ling. De første fund fra den antropologiske analyse forven-
tes klar i starten af det nye år.

Du kan finde spindene med vejledning på Aarhus Intra 
under KCL samt på KCLs hjemmeside.  

Du kan desuden læse mere om anvendelsen af lærings-
spind til ordblinde elever på KCLs website i artiklen: ”Når 
det ubevidste bliver bevidst - læringsspind som omdrej-
ningspunkt for ordblinde elevers mestring”.

 ▸ Læs mere og find læringsspind på KCLs side
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Klimakollega 2021 
- to Børn og Unge-finalister er med i opløbet 

For femte år i træk hylder Aarhus Kommune de 
kollegaer, der formår at tænke klimaet ind i kerne-
opgaven. To hold fra Børn og Unge er gået videre 
til finalen sammen med tre andre nominerede fra 
andre magistratsafdelinger. 

Børn og Unge-finalist nr. 1 
Skoleleder Morten Tuan Holck Poulsen, Strandsko-
len, samt skolelederne fra Lisbjergskolen, Skæring 
Skole, Sabro-Korsvejskolen, Ellevangskolen, Beder 
Skole og Virupskolen. 

De syv skoleledere har oprettet et netværk med 
fokus på at skabe klimabevidsthed i børnehøjde. 
Skolerne arbejder med at vise vejen for andre skole 
med grønne drømme. De har fået midler fra Aarhus 
Kommunes Klimafond til et CO2-reduktionsprojekt 
og planlægger et Børnetopmøde om Klima i 2022, 
med børnene som medplanlæggere. 

Børn og Unge-finalist nr. 2 
Konsulent Anne Dissing Rasmussen fra Pædagogik, 
Undervisning og Fritid. 

Anne Dissing Rasmussen er indstillet for at løfte 
klimaengagementet i Børn og Unge fra at være et 
spørgsmål om skraldespande og affaldssortering til 
at handle om børn og unges viden om skrald, gen-
brug, klima og bæredygtighed. Fx via Rappeskralde-
bogen til de mindste og ved at hjælpe de syv skoler 
med at få etableret deres bæredygtighedsnetværk 
og ansøge Klimafonden om midler. 

Vinderen i dysten om at blive årets Klimakollega 
2021 offentliggøres ved Aarhus Kommunes Klima-
konference torsdag 16. december – og selvfølgelig 
på AarhusIntra. 

Udvælgelse af finalister 
Finalisterne er udvalgt af klimaindsatsen ’Klimaven-
lig Arbejdsplads’ og Programkontoret for Klima.  

Kriterierne er ‘at gøre en forskel med sit daglige 
arbejde’ og ‘være et eksempel til efterfølgelse og ud-
brede engagement blandt kollegaer’, til gavn for den 
grønne omstilling i Aarhus Kommune. De første 
fund fra den antropologiske analyse forventes klar i 
starten af det nye år.

GRØNT NYT

Har du 1 minut til klimaet?
- Svar på spørgeskemaet inden 17. december

Har du hørt om FDM’s samkørselsapp Ta’Med? Har 
du prøvet at køre sammen med kollegaer? Og har 
du en idé til at gøre det attraktivt for flere? 

Hjælp os med at blive klogere og brug et lille minut 
på at besvare spørgeskemaet nedenfor. Du kan 
svare til og med fredag den 17. december.  

Om Ta’Med 
Samkørselsappen Ta’Med har snart et år på bagen i 
Aarhus Kommune. Nu vil vi gerne blive klogere på, 
hvad der kan få dig til at køre sammen med andre – 
og det kan du hjælpe med via spørgeskemaet. 

Kommunen har lanceret appen Ta’Med for et år 
siden. Appen er en del af et fokus på klimaet og  
Klimavenlig Arbejdsplads. Ta’Med skal inspirere til, 
og lette, samkørsel for kommunens medarbejdere.  

COVID-19-situationen har selvfølgelig haft en 
begrænsende betydning. Men hjælp os alligevel ved 
at svare på spørgeskemaet – så mødes vi måske på 
den anden side, i bilerne på vej til arbejde. 

GRØNT NYT

 ▸ Klimavenlig arbejdsplads

 ▸ Besvar spørgeskemaet senest 17. december
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/77579
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/88731


KORT NYT

Nyt fra Direktørgruppen 
- sunde arbejdspladser, innovation og corona 

Innovationsmotoren fortsætter 
-  få hjælp til at teste dine løsninger  

Siden 2020 har innovationsmotoren hjulpet ledere og 
medarbejdere på tværs af Aarhus Kommune til at teste og 
videreudvikle innovative ideer. 

Alene det sidste halve år har 48 ideer fået hjælp af Innova-
tionsmotoren. Ét forslag nu så langt, at det er på tredje og 
sidste investeringstrin. Det er Rehab Lab på Dokk1, hvor 
borgere selv kan lave 3D-printede hjælpemidler til at gøre 
hverdagen lidt nemmere. 

Direktørgruppen har besluttet at forlænge de seks nuvæ-
rende innovationstemaer som retningsgivende for inno-
vationsindsatsen frem til, at det nye byråd i løbet af 2022 
sætter ny retning for Aarhus Kommune. 

 ▸ Læs mere om konceptet for Rehab Lab

 ▸ Læs mere om innovationsmotoren

Sunde arbejdspladser
- mere end frugtordning og KRAM 

Et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø er en forudsætning 
for, at vi vedvarende kan levere høj kvalitet, produktivitet 
og udvikling i løsningen af kerneopgaven til gavn for bor-
gerne - og tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere på 
kort og lang sigt. 

Derfor har en tværgående arbejdsgruppe siden efteråret 
2020 arbejdet på, hvordan vi i Aarhus Kommune i endnu 
højere grad kan tænke sundhed ind i kerneopgaven og 
udbrede forståelsen af arbejdet med sundhed til at favne 
både fysisk, psykisk og social sundhed og trivsel.

 ▸ Læs mere om sunde arbejdspladser

Krav om coronapas 
- status på coronasituationen i Aarhus 

Inden for de seneste uger har direktørgruppen drøftet 
indførsel af coronapas. Coronapasset er blevet indført fra 
den 6. december. Det betyder, at alle ansatte til en hver tid 
skal kunne fremvise gyldigt coronapas. 

 ▸ Læs mere om krav om coronapas i Aarhus Kommune
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https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/88352
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/62761
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3345
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/88113


Gode råd til din indretning 
ved skærmen

Så blev det atter tid til at støve hjemmearbejdsplad-
sen af for nogle af os. 

Få nem og enkel vejledning i at indrette dig ved 
skærmen på kontoret og på hjemmearbejdspladsen 
fra en fysioterapeut og arbejdsmiljørådgiver. 

Aarhus Kommune bad i foråret 2021 fysioterapeut 
og arbejdsmiljørådgiver hos CRECEA Allan Dehn 
give gode råd til at indrette arbejdsdagen ved skær-
men på kontorarbejdspladsen og derhjemme. 

Det kan være brugbart i den aktuelle situation, så se 
med her - og prøv rådene af med det samme. 

KORT NYT

 ▸ Læs pjecen: Giv kroppen en rar arbejdsdag foran 
computeren med øvelser og råd til indretningen

 ▸ Læs om hjemmearbejde under COVID-19 på 
AarhusIntra

Få en plan for Frivillighed og 
Medborgerskab 

Kom MED! - Og få en plan for Frivillighed og Med-
borgerskab på jeres arbejdsplads. 

I tirsdags var der premiere på et helt nyt MED-klip-
pekort i Aarhus Kommune. Under overskriften Fri-
villighed og Medborgerskab, havde MED-udvalg fra 
Ung i Aarhus en dag sammen på Blixens Rooftop, 
hvor kommunens MED-undervisere kridtede banen 
op for, hvordan frivillige kan indgå på arbejdsplad-
sen. 

Dagen bød på gode snakke, digital MED-skattejagt 
og en afsluttende workshop sendte alle MED-udvalg 
hjem med deres egen plan for, hvordan der skabes 
en god ramme for både medarbejdere, frivillige og i 
særdeleshed børn og unge. 

KORT NYT

 ▸ Se mere om klippekortet Frivillighed og         
Medborgerskab
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https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FArbejdsstillinger%2C%20pjece%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FArbejdsstillinger%2C%20pjece%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/71065
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/71065
https://www.youtube.com/watch?v=5c1w7BUrIr0
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/36780
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/36780


NYT OM NAVNE

Kunsten at finde nye 
læringsrum 

Hvordan kan kunst og kultur fremme læring og 
trivsel blandt børn og unge i specialområdet?  

Netop dette spørgsmål har man søgt svar på med 
projektet ‘Kultur og Sundhedsplan for Aarhus’. 
Sammen med en række specialklasser i Aarhus er 
der både blevet skabt kunst, musik og teater i jag-
ten på nye læringsrum, der kan fremme elevernes 
læring og trivsel.  

Som en del af projektet har klasserne 3.E og 3.F fem 
gange haft besøg af en kunstner fra Aarhus Billed- 
og Medieskole i egne rammer på Skovvangskolen. 
Sammen har kunstneren og eleverne skabt kunst-
produkter ud fra forskellige metoder.  

Arbejdet med de kunstneriske og kreative genrer 
har givet mange af eleverne en ny følelse af succes, 
som for nogle ellers kan være en svær følelse at 
opnå i klassiske skolefag som dansk og matematik. 

Nu udstiller specialklasseeleverne deres kunst på 
Aarhus Billed- og Medieskole. 

”Det har virkelig været godt. Eleverne fordybet sig 
på en måde, vi sjældent ser. Og at se, hvordan de 
nu går rundt og finder deres egne produkter her 
i udstillingen på Billed- og Medieskolen - det er 
så dejligt! De er med rette stolte over det, de har 
lavet,” fortæller elevernes lærer Annette Klarskov.  

KORT NYT

 ▸ Læs mere om Kultur & Sundhedsplan for Aarhus
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Kurt Lange 
40 år hos Aarhus kommune  

Den 1. december 2021 har Kurt Lange været ansat i 
Aarhus kommune i 40 år. 

Kurt Lange startede sin karriere i Aarhus kommune 
som pædagog på Sabro Fritidshjem i 1981. Siden er 
det blevet til en række af ansættelser som pædagog, 
leder, konsulent og koordinator i flere af kommu-
nens afdelinger. 

Kurt fandt vejen til det pædagogiske arbejdsfelt 
efter en uddannelse som mekaniker på fødeegnen 
ved Sevel og et alvorlig trafikuheld. 

Gennem alle år har Kurt formået at holde snuden i 
sporet og arbejdet målrettet efter, at gøre en forskel 
for børnene i fritidshjem/SFO. Derfor stiller Kurt 
også store krav til medarbejdernes engagement og 
aktivitetsniveau i arbejdet med børnene. 

Børnene skal have en dag, hvor de møder voksne, 
der vil dem og vil noget med dem. Og når børnene 
kommer hjem, skal de kunne sige, at det havde 
været en fantastisk dag! 

Kurt har også forståelsen af, at forældresamarbej-
det bygger på gensidighed. Så samtidig med at 
forældrene bliver understøttet omkring deres børn, 
sættes der også krav til forældrenes deltagelse i 
løsningen af opgaverne. 

I et ledelsesperspektiv er Kurt en god sparringspart-
ner, som rummer både forandringer og fornyelser. 

Tillykke med jubilæet 
Lars Hansen 

https://kulturogsundhed.aarhus.dk/
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