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Nyt om Corona
Med onsdagens udmelding fra regeringen om, at COVID-19 ikke længere betragtes
som en samfundskritisk sygdom, og restriktionerne derfor bortfalder fra tirsdag den
1. februar, er der åbnet for, at vi, i vid udstrækning, kan vende tilbage til hverdagen,
som vi kender den.
For administrative medarbejdere betyder det, at den kraftige opfordring til hjemmearbejde bortfalder, mens det for skoler, dag- og fritidstilbud betyder, at børn og
unge igen kan få en hverdag, hvor de er sammen og undervises på kryds af stuer og
stamklasser.
Sociale arrangementer kan også genoptages – det hele med blik for Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. at tage hensyn til hinanden ved at holde afstand, vaske
hænder, etc.
Test på skolerne fortsætter, indtil der kommer anden melding fra Undervisningsministeriet. Anbefalingen er således fortsat at teste, for at smitteudviklingen kan
følges. Så snart der er nyt omkring eventuelle ændringer på dette område, bliver det
kommunikeret til lederne lokalt.

TAK
I Stennehøjen bøvler man også
med høj coronasmitte. Mandag
morgen, mørk og kold, mødte
pædagoger og pædagogmedhjælpere dog ind til en institution oversvømmet i hjerter og
anerkendende ord fra opmærksomme forældre.
Kæmpe respekt til alle jer, der
lige nu holder dagtilbud, klubber
og skoler kørende. I hænger I
med neglene mange steder.
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FORNYELSE AF BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN

Hvordan skaber vi de bedste
rammer for de gode børneliv?
Vi tager hul på en række dialoger om det gode børneliv
igennem hele 2022 med børn, unge, forældre og dem,
der arbejder med eller gør en forskel for børn og unge i
Aarhus. Vær med til at sætte børn og unges stemmer i
spil med lokale aktiviteter.
Hvad er vigtigt for børn og unge i hverdagen, og hvordan
lykkes vi med at skabe de gode børneliv? Det er vi nysgerrige på og arbejder for dagligt i vores dagtilbud, skoler og
klubber. Samtidig udvikler vi os hele tiden som organisation og som samfund. Derfor kigger vi på:
• Hvordan skaber vi de bedste rammer for børn og unge?
• Hvad siger børnene, de unge og deres forældre?
• Hvad siger dem, der arbejder med og for børn og unge?
• Hvad betyder det konkret for dagligdagen i vores
tilbud?
Vi starter dialogen med børn, unge og deres forældre i
foråret. Vi tager deres stemmer med ind i dialoger med
dem, der arbejder med eller gør en forskel for børn og
unge i Aarhus - fra medarbejdere og ledere til foreninger
og organisationer - og alle, der er interesserede.
Det skal sætte spot på, hvad vi kan, vil og skal gøre for
børnene, de unge og deres forældre. Måske giver de
mange snakke og input anledning til at skrive nye ord ind
i vores børne- og ungepolitik, der sætter retning for vores
arbejde for og med børn og unge. Det vil tiden vise. Det
vigtigste er, at dialogerne skal give os en fælles forståelse
af det gode børneliv, og hvordan vi når i mål sammen.
► Se hvem vi involverer hvornår
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GIV STEMME TIL BØRN OG UNGE LOKALT
Vær med fra start og sæt gang i en aktivitet i din afdeling med børn og unge i foråret og frem til sommerferien, som belyser, hvad der er vigtigt i deres hverdag.
Så der er god tid. I har frie hænder til aktiviteter, der
får børnenes, de unges og eventuelt deres forældres
perspektiver frem i lyset. I har mulighed for at få op til
20.000 kr. til en lokal aktivitet eller proces.
► Læs mere om, hvad I kan gøre lokalt

BØRN OG UNGE KENDER DERES HVERDAG
OG DRØMME BEDST
På årets første morgenmøde satte de to seje ungebyrødder Mads Stubkjær Madsen og Liva Munk Kaae ord på,
hvad der er vigtigt for dem i processen, og hvorfor børn
og unges stemmer skal høres.
► Se ungebyrødderne på morgenmødet

Flere børn skal passes
i Malling og Lisbjerg

Befolkningstallet stiger i Aarhus Kommune, og det afspejler sig i antallet af børn, som har behov for pasning. Derfor
udvider Børn og Unge nu med nye dagtilbudsafdelinger i
Malling og Lisbjerg, hvor behovet for nye dagtilbudspladser forventes at stige markant de kommende år. Begge
byggerier støttes af kommunens klimapulje, da der i projektet vil blive arbejdet med CO2-reduktion.
”Vi er så heldige i Aarhus Kommune, at mange børnefamilier bosætter sig i vores byer. Det er en entydigt positiv
udvikling. Vi arbejder benhårdt for at sikre vuggestuer og
børnehaver nok til, at vi kan overholde pasningsgarantien
og tilbyde et godt børneliv lokalt. Derfor glæder jeg mig på
vegne af børn og forældre i Malling og Lisbjerg over, at vi
nu kun mangler byrådets endelige godkendelse af de nye
dagtilbud,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og
Unge i Aarhus Kommune.
I Serinedalen i Malling syd for Aarhus går der ikke længe,
før et spritnyt parcelhuskvarter er etableret. Det forventes,
at børnetallet derfor vil stige med 231 børn de næste fem
år. Også mod nord i Lisbjerg omkring det så børnevenlige
gadenavn, Thomas Windings Gade, stiger befolkningstallet
meget. Her forventes det, at der vil være yderligere 225
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børn om fem år. Derfor udvider Børn og Unge nu dagtilbudskapaciteten begge steder med seks grupper svarende
til to nye institutioner.
For at imødekomme kommunens ambition om at være
CO2-neutral i 2030, er der lagt op til, at projektet støttes af
kommunens såkaldte ‘klimapulje’. Det drejer sig bl.a. om,
at det skal være et krav til entreprenøren, at der bruges eldrevne køretøjer og redskaber på byggepladsen, og at der i
et vist omfang anvendes genbrugsmaterialer i byggeriet.
”Hvis vi skal nå målet om at blive CO2-neutral om otte år,
er vi nødt til i alle sammenhænge at overveje, hvordan vi
kan nedbringe klimabelastningen. Derfor er jeg glad for,
at vi fra Børn og Unges side leverer et lille, men afgørende
bidrag ved at sikre, at de nye dagtilbudsbygninger etableres ud fra en række bæredygtige tiltag,” fortæller Thomas
Medom.
Indstillingen forventes endeligt behandlet af byrådet den
2. februar. De nye dagtilbud vil efter planen stå klar i løbet
af 2024, og den samlede anlægsudgift forventes at udgøre
44,9 mio. kr. Heraf vil fem procent vedrøre klimainvesteringer, som støttes af klimapuljen.

Børneterapien har slået dørene op
Her stræber terapeuter efter at levere specialiserede indsatser til børn med motoriske vanskeligheder eller en fysisk funktionsnedsættelse med
udgangspunkt i barnet og familien. Vejen dertil
er kontinuitet.

”Vi har en vision om at blive et fagligt fyrtårn på området
for børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser. Her i
vores nye terapirum er der fx mulighed for at yde musikterapi til børnene. Musikterapi kan bruges i mange forskellige sammenhænge – blandt andet til at styrke evnen til
samspil og fælles opmærksomhed.”

I Børneterapiens nye lokaler i MarselisborgCentret er det
kun et par flyttekasser i hjørnerne, der afslører, at dørene
blev slået op for ganske få uger siden. Børneterapien
samler for første gang myndighed, træning og behandling
ét sted i Aarhus. Fremover skal børnene således kun gå ind
ad én dør, og det skal både lette koordineringen for familierne, skabe større sammenhæng for barnet og reducere
antallet af kontaktpersoner.

Når det giver bedst mening, tager terapeuterne ud i barnets dagtilbud eller skole, så indsatserne bliver målrettet
barnets hverdag sammen med pædagoger og forældre.

”Det betyder, at vores børn og unge bliver mødt af velkendte
terapeuter, der følger dem så langt som muligt gennem
deres terapiforløb. Det giver tryghed for barnet, at der ikke
er så mange skift,” fortæller Line Nørgaard Borgbjerg,
leder for Børneterapien.
Siden åbningen 1. januar har medarbejderne haft hænderne
fulde – og engagement, kampgejsten og ambitionerne for
fremtiden er ikke til at tage fejl af.

Ca. 1200 aarhusianske børn og unge forventes at besøge
Børneterapien i løbet af et år.

FAKTA
Børneterapien tilbyder:
• Fysio-, ergo- og musikterapeutiske indsatser
• Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
• Indsats efter bevilgede genoptræningsplaner
• Koordinering af indsatser med øvrige samarbejdspartnere
► Læs mere om Børneterapien på AarhusIntra

Aarhus Kommune
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Bedre klassetrivsel
i en corona-tid
– Giv de unge ordet!
I forskningsprojektet ‘Giv De Unge Ordet’ har
unge sammen med forskere udarbejdet en
række råd om trivsel og mental sundhed i en
tid præget af corona.

Bliv meritpædagog
Kom med til infomøde tirsdag d. 1. februar
og hør, hvordan du kan uddanne dig til meritpædagog.

Materialet er udformet som et samtaleoplæg og
målrettet skoleklasser i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Materialet skal inspirere klassen
til at tale sammen om emnet og få fokus på, hvad
man selv kan gøre for at opnå bedre trivsel, f.eks. i
en periode med online undervisning.

Er du dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, og har du mindst to års erfaring? Så
kan du tage en uddannelse som meritpædagog og få
koblet teori og begreber på din praksis.

▸ Du kan finde oplægget her: Unges råd til unge
om corona og mental sundhed

På tirsdag den 1. februar kl. 16.00- 17.30 afholder vi
et online informationsmøde på Teams:
Via University College kommer og fortæller om studiet, optagelseskrav og selve ansøgningsprocessen.

Rådgivningsklasser søges
Vi søger lige nu ”rådgivningsklasser”, der har lyst til
at afprøve samtaleoplægget og give os feedback.
Helt konkret vil vi gerne høre jeres gode råd og dele
dem med andre klasser på vores hjemmeside.

I Børn og Unge udbyder vi i alt 30 pladser med fuld
løn og rotationsordning under hele uddannelsen.

Jobcenter Aarhus fortæller om jobrotationsordningen.
Du møder repræsentanter fra FOA og BUPL Århus,
der vil kunne svare på spørgsmål af overenskomstmæssig karakter.

Samtidigt vil vi gerne kontakte jer efter et stykke tid
og bede jer udfylde et spørgeskema om, hvordan
det er gået med rådene.
Skriv direkte til os, hvis din klasse har lyst til at være
rådgivningsklasse.
Send en mail til Signe H. Poulsen, Ph.d., Cand.
mag., Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet på signe.h.poulsen@ph.au.dk
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▸ Sådan deltager du:
Du deltager på mødet ved at klikke ind på linket
på AarhusIntra

KORT NYT

Nyt fra Direktørgruppen
Læs med om introduktionsforløb for det nye
byråd og kanalstrategi 3.0.
Introduktionsforløb for nye byrådsmedlemmer

Ny administrationsleder til
Vestergård-Søndervang
Morten Høilund Lisbjerg tiltræder som administrationsleder for Vestergård-Søndervang pr. 1. februar 2022.

Hvordan kan man arbejde godt sammen trods
politiske forskelligheder, hvad skal retningen være
for Aarhus – og hvordan kan byrådet understøtte de
store udfordringer, vi som kommune står overfor de
næste år? Den rejse vil det nye byråd starte den 24.
og 25. januar.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Morten blandt
10 kandidater. Morten er i dag administrativ specialist for
henholdsvis Søndervang Dagtilbud og Søndervangskolen,
og tager nu springet videre til sin første lederstilling.
Helle Bach Lauridsen, forvaltningschef og vikarierende i
stillingen som kontorchef for de administrative fællesskaber, glæder sig til samarbejdet:

Afrapportering for Kanalstrategi 3.0 (2021)

“Morten kommer til at stå i spidsen for det administrative
og byggetekniske fællesskab ‘AF Vestergård-Søndervang’,
og vil, sammen med sine medarbejdere, arbejde for, at
det administrative fællesskab som helhed leverer på et
højt fagligt niveau og løbende forbedrer sine ydelser og
services,” siger Helle Bach Lauridsen og fortsætter:

Kanalstrategi 3.0 er en rammestrategi for Aarhus
Kommunes håndtering af henvendelser til og fra
borgere, foreninger og virksomheder. Direktørgruppen blev præsenteret for en opsamling af de erfaringer magistratsafdelingerne har gjort sig i løbet
af det seneste år i forhold til fire parametre: Effekt,
tværgående samarbejde, corona-nedlukningens betydning samt hvordan arbejdet med Aarhuskompasset og mere fokus på værdi for borgerne påvirker de
kanalstrategiske valg.

▸ Læs hele nyheden på AarhusIntra
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“Morten er meget struktureret og analytisk, og med sine
stærke samarbejdsevner og relationelle kompetencer
kan han bidrage i det gode samarbejde på tværs, som er
afgørende for at lykkes i de daglige opgaver.
Morten glæder sig rigtig meget til sine nye udfordringer, og vi ser frem til at byde ham velkommen i de nye
arenaer, sikre en god opstart og et godt kommende
samarbejde.”

NYT OM NAVNE

Ny dagtilbudsleder til
Dagtilbuddet Skovvangen

Ny pædagogisk leder
i Børnehuset Alsvej

Det er et velkendt ansigt, der er ansat som dagtilbudsleder
i Dagtilbuddet Skovvangen pr. 1. februar. Annika Tygstrup
Jensen har siden den 1. november 2021 siddet på posten
som konstitueret dagtilbudsleder. Nu er hun valgt til stillingen af et enigt ansættelsesudvalg.

Glenn Toft Harborg er pr. 1. december 2021 ansat som
pædagogisk leder i Børnehuset Alsvej i Risskov dagtilbud.
Glenn er 41 år gammel og kommer fra en stilling som
pædagogisk leder i Børnehuset Tværgade Beder/Malling
dagtilbud, hvor han har været ansat igennem de sidste
6½ år.

”Jeg er superglad for at kunne annoncere, at Annika Tygstrup Jensen pr. 1. februar overtager posten som dagtilbudsleder i Dagtilbuddet Skovvangen. Annika er valgt i et
stærkt felt med 16 kompetente ansøgere. Hun er et kendt
ansigt i dagtilbuddet, hvor hun aktuelt er konstitueret
dagtilbudsleder, ligesom hun siden 2015 har været en del
af Skovvangens ledelsesteam som pædagogisk leder for
vuggestuen Kornbakken,” siger Børn og Unge-chef Stefan
Møller Christiansen.
Annika Tygstrup Jensen ser også frem til at fortsætte
arbejdet,
”Jeg glæder mig meget til at fortsætte som dagtilbudsleder
i Skovvangen, hvor jeg er optaget af at skabe de bedste
rammer for, at dagtilbuddet er et positivt sted at være for
både børn, forældre og medarbejdere. Mit fokus er at sætte
fælles retning for det pædagogiske arbejde med afsæt i den
pædagogiske læreplan og stærkere læringsfællesskaber, så
vi fortsat udvikler læringsmiljøer af høj kvalitet og samtidig
fastholder en høj grad af forældreinddragelse. I det hele
taget glæder jeg mig til sammen med lederteamet at skabe
tydelig retning for samarbejdet både på tværs af afdelingerne, med forældrene samt vores øvrige samarbejdspartnere
i distriktet,” siger Annika Tygstrup Jensen.

▸ Læs mere på aarhusintra
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Glenn er uddannet pædagog og har en diplomuddannelse i ledelse. Han er optaget af, hvordan narrativer kan
påvirke børnene i en positiv retning og fokuserer altid på
at skabe kontakt, før opgaven, i relationen til børnene.
Glenn glæder sig over sin nye stilling:
”Jeg glæder mig meget til, i samarbejde med personalet,
at være medskaber af læringsmiljøer for børnene. Jeg ser
frem til at samarbejde med mine nye lederkollegaer i dagtilbuddet, og jeg glæder mig til at bidrage til det arbejde,
der er iværksat vedr. systematisk ledersparring og det
fælles ansvar for børn og personale i Risskov dagtilbud.”
I fritiden er Glenn en aktiv mand og nyder at løbe en tur.
Lige nu er han desuden optaget at få renoveret sommerhuset. Privat bor Glenn i Risskov sammen med sin kone
Tina og deres to børn Benjamin og Andrea.

NYT OM NAVNE

Konstitueret stadsdirektør
Byrådet har godkendt konstitueringen af Peter Pedersen,
økonomidirektør i Borgmesterens Afdeling, som stadsdirektør fra 1. marts, eftersom Niels Højberg har opsagt sin
stilling og fratræder med udgangen af februar 2022.
Peter Pedersen vil som konstitueret stadsdirektør varetage opgaverne i stillingen med reference til borgmesteren.
Peter har siden sin ansættelse den 1. april 2012 lejlighedsvis fungeret som stedfortræder for stadsdirektøren. Han
er derfor også den oplagte stedfortræder i perioden til en
ny stadsdirektør er fundet.
Ansættelsesudvalget kommer med borgmester Jacob
Bundsgaard i spidsen til at bestå af rådmand for Teknik
og Miljø Steen Stavnsbo, byråds- og økonomiudvalgsformand Jasmine Søgaard, direktør i Sociale Forhold og
Beskæftigelse Erik Kaastrup, HMU-næstformand og TR
Kasper Bang, forvaltningschef i Sekretariat Erhverv og
Kommunikation Lise Uhre Pless samt chef i Budget og
Plan Anne Knudsen.
Rekrutteringsprocessen er sat i gang og den nye direktør
forventes at være fundet primo maj med opstart inden
sommerferien.
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Ny pædagogisk leder
i DII Tumlehuset
Den 1. februar starter Ulla Olesen som pædagogisk leder
i DII Tumlehuset. Ulla er 54 år, uddannet pædagog og har
derudover diplomuddannelse i ledelse. Senest har hun
fungeret som assisterende leder i DTB Søvind og BTB
Gedved. Ulla har 12 års erfaring som pædagog og dertil
hele 20 års erfaring som leder.
Ulla valgte at søge stillingen efter et besøg i Tumlehuset:
”Jeg mærkede med det samme, at Tumlehuset er et rart
sted at være. Her kan jeg være mig selv. Jeg søgte også
stillingen fordi, jeg her kommer til at være en del af et
stort dagtilbud, hvor jeg får mange kollegaer omkring
mig. Nu glæder jeg mig til at lære et nyt børnehus at kende og finde ud af, hvad netop de har brug for, og hvordan
jeg som leder kan støtte dem bedst muligt, så vi fortsat
har god trivsel i Tumlehuset og sikrer en høj kvalitet omkring kerneopgaven.”
Ulla har fem sammenbragte børn med sin mand, og hun
er så heldig, at der også er kommet fem børnebørn til.
Hun holder meget af at være sammen med hele familien
- specielt når alle kokkererer sammen i køkkenet. Derudover nyder Ulla sine årlige ture til sommerhuset i Spanien
med sin mand.

NYT OM NAVNE
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Ny skoleleder til
Rosenvangskolen

Ny økonomi- og administrationschef til Børn og Unge

Jasper Staffensen tiltræder 1. marts som ny skoleleder på
Rosenvangskolen i Viby. Et enigt ansættelsesudvalg har
valgt den nuværende udskolingsleder på Gammelgårdsskolen blandt ti ansøgere til stillingen.

Magistraten i Aarhus Byråd har godkendte ansættelse af
Nikolaj Harbjerg som ny økonomi- og Administrationschef
i Børn og Unge. Nikolaj Harbjerg kommer fra en stilling
som administrationschef ved Health, Aarhus Universitet,
og har tidligere arbejdet i direktionssekretariatet i Silkeborg
Kommune og departementet i Finansministeriet.

Jasper Staffensen glæder sig til at starte i jobbet som
skoleleder på Rosenvangskolen:
”Jeg oplever Rosenvangskolen som en skole med stort
fokus på både faglig, social og pædagogisk udvikling.
Skolen har en bred børnegruppe, en engageret forældrekreds og dygtige medarbejdere, der gennem dialog og
samarbejde skaber en god hverdag for alle børn og unge
på tværs af skolens mange arenaer. Jeg glæder mig helt
enormt til at blive en del af Rosenvangsskolens fællesskaber og til at videreudvikle en god skole, hvor trivsel og
læring går hånd i hånd for både børn og voksne,” siger
Jasper Staffensen.
Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen glæder sig
til samarbejdet med Jasper Staffensen:
”Jeg ser frem til, at få Jasper ombord. Hans stærke fokus
på dét at lykkes som et hold og et godt blik for at læring
sker i fællesskab passer godt til Rosenvangsskolen og vil
være en gevinst i distriktssamarbejdet i sydvest. Jeg er
sikker på, at Jasper vil skabe gode og inddragende processer, men også være garant for, at der bliver fulgt op på
organisationens mål. Jasper er en stærk kommunikator
og hans blik er skarpt rettet mod at alle børns deltagelsesmuligheder og mulighed for både at trives og lære.”

Nikolaj Harbjerg har mange års erfaring med økonomistyring og ledelse i en politisk organisation, hvor også
bygningsdrift og digitalisering har været en del af hans
ansvarsområde. I Børn og Unge skal han som ny økonomi- og administrationschef lede fem kontorer, Budget &
Regnskab, Planlægning, Pladsanvisningen, Administrative Fællesskaber og Digitalisering, som støtter løsningen
af de administrative opgaver lokalt på de aarhusianske
skoler, dag- og fritidstilbud.
”Jeg glæder mig meget til at blive en del af ledelsen i Børn
og Unge, og ser frem til at være med til at skabe tydelig
sammenhæng mellem de politiske målsætninger og de
administrative løsninger. Børn og Unge fremstår som en
professionel og ambitiøs arbejdsplads med en stærk og
åben samarbejdskultur, og jeg er motiveret af at skabe
energi om at sikre en stabil drift, der samtidig muliggør
et højt fagligt ambitionsniveau til glæde for de mange
aarhusianske børn og unge i dagtilbud og skoler,” siger
Nikolaj Harbjerg.
Nikolaj Harbjerg overtager efter Hardy Pedersen, der i
efteråret 2021 efter eget ønske fratrådte stillingen for at
overgå til en deltidsstilling som seniorkonsulent.
Nikolaj Harbjerg tiltræder stillingen 1. marts 2022.

▸ Læs mere på aarhusintra
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