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Direktørens morgenmøde
Tirsdag den 8. februar inviterede direktør for Børn og
Unge, Martin Østergaard Christensen, atter medarbejdere,
ledere og alle andre interesserede til morgenmøde.
Mødet blev sendt via Børn og Unges Facebook- og
LinkedIn-side. Der var, som altid, både gode gæster og
spændende emner på programmet. Desværre var der også
denne gang lydproblemer, hvilket gjorde, at Martins gæst
fra Vorrevangskolen desværre måtte udgå.
Martin havde besøg af chef for PPR, Helle Mølgaard, som
delte sine refleksioner over den spritnye analyse af bredere
børnefællesskaber på almenområdet, specialområdet og
PPR i Aarhus Kommune.
Derudover var der besøg af projektleder Christoffer
Vengsgaard fra Planlægning, der i samarbejde med blandt
andet RealDania og Aarhus Universitet har udviklet en ny
uddannelse til indeklimaambassadør.
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▸ Se morgenmødet på facebook
▸ Se morgenmødet på LinkedIn
▸ Se morgenmødet på AarhusIntra
Næste morgenmøde er tirsdag den 8. marts klokken 8.15.
Se med live på Børn og Unges facebookside- og LinkedIn-side.

coron
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id-19

Ophævelse af restriktioner
fra og med 1. februar
- men isolation, test og smitteopsporing fortsætter ...
Samfundet er blevet fuldt genåbnet og restriktioner, som
brug af mundbind og fremvisning af coronapas, er bortfaldet. Samtidig mærker mange et stort pres i både dagtilbud, skoler og UngIAarhus, hvor rigtig mange børn, unge
og medarbejdere har været smittet eller i isolation med
smittede familiemedlemmer.
Det er svært at opretholde en almindelig dagligdag, og det
kræver en meget stor fleksibilitet og omstillingsparathed,
at få hverdagen til at hænge sammen. Det har været et sejt
træk – og er det stadig mange steder.
Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat passer på hinanden, og husker anbefalingerne om god hygiejne, test og
isolation. Og at vi bliver hjemme, når vi har symptomer på
smitte.
Der opfordres derfor fortsat til at have særligt fokus
på de generelle smitteforebyggende tiltag:
• At tilstræbe afstand mellem medarbejdere
• At sikre hyppig udluftning, fx hver time eller hvert frikvarter/pause
• At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.
• At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne
• At undgå sammenstimling indenfor
• At smitteopspore i tilfælde af smitte samt være ekstra
opmærksom på isolation ved symptomer
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▸ aarhus.dk/corona

Videre med stærkere
læringsfællesskaber
Udviklingen af stærkere læringsfælles fortsætter de
kommende år, hvor læringspartnerne fortsat vil samarbejde med de lokale tilbud. Samtidig har læringspartnerne
ansvaret for indholdet på læringsdagene, de understøtter læringssamtalerne, ligesom de hjælper kontorerne i
Børn og Unges fællesfunktioner med at blive endnu mere
koordinerede og samstemte i samarbejdet med de lokale
tilbud.
En ny donation fra A.P. Møller Mærsk Fondens skoledonation har gjort det muligt at ansætte læringspartnerne yderligere to år, hvor de fortsætte med at skubbe på udviklingen af stærkere læringsfællesskaber. Især to opgaver bliver
vigtige – at give endnu flere kompetencerne til at drive
den fælles kulturudvikling og gøre stærkere læringsfællesskaber til en del af praksis - og at rykke endnu tættere på
kulturudviklingens betydning for børn og unges læring,
udvikling og trivsel.

4

BU NYT | NR. 03 | FEBRUAR 2022

Rasmus Rugaard, der er sektionsleder i HR og Organisation og leder af læringspartnerne, glæder sig til at tage hul
på næste skridt.
”Vi udvikler stærkere læringsfællesskaber, fordi intet barn
skal være ”tilfældigt heldigt”. Det samme gælder de voksne. Det skal ikke være tilfældigt, om man ender i et team
eller på en stue, hvor samarbejdskulturen spejler stærkere
læringsfællesskaber. Vi skal sørge for at styrke den udvikling og de gode strukturer, som vi allerede har, så vi ser
dem uanset hvor, man kigger hen i Børn og Unge. Først
når ingen voksen er tilfældigt heldige gælder det også
børnene.”
Læs mere om læringspartnernes rolle de kommende år.
▸ Læs mere om Stærkere Læringsfællesskaber

SAMARBEJDE MED LOKALE TILBUD OG FÆLLESFUNKTIONER:

Vi skal udvikle på det, vi gør
i forvejen
Læringspartnerne samarbejder fortsat lokalt med
medarbejdere og ledere om at udvikle stærkere
læringsfællesskaber. I de kommende år skal endnu
flere lokalt have kompetencerne til at drive den fortsatte kulturudvikling for komme helt tæt på børn og
unges læring, udvikling og trivsel.
Tina Dalgaard har de seneste tre år været læringspartner for en række dagtilbud, skoler og kontorer i
fællesfunktioner, og hun glæder sig til endnu to år.
”Det har været et spændende og givende samarbejde. Vi ved, at kulturudvikling tager lang tid. Det
kræver mange små skridt, men der er sket meget de
seneste tre år. Vi står et godt sted i dag, hvor mange
metoder og strukturer har fundet plads i praksis.
Samtidig er der i samarbejdet opbygget kendskab
mellem både medarbejdere, ledere og læringspartnere. Tillid og tryghed kræver kendskab til hinanden, og
det har vi nu,” siger Tina Dalgaard og fortsætter:
”Vi skal videre med at udvikle og understøtte de
indsatser, de i forvejen er optaget af lokalt. Vi
kommer ikke med en ekstra opgave, men vil udvikle
kulturen med stærkere læringsfællesskaber gennem
igangværende indsatser. Vi skal forankre og sætte
den eksisterende faglige viden mere i spil, så det
bliver til en fælles viden,” siger Tina Dalgaard.
Der er 16 læringspartnere tilknyttet Stærkere Læringsfællesskaber. Alle dagtilbud, skoler, UngIAarhus samt
fællesfunktioner vil fortsat have en læringspartner
tilknyttet.

LÆRINGSDAGE MED MENING OG VÆRDI:

En fælles læringskultur på
tværs af Børn og Unge
Læringspartnerne har de seneste år overtaget ansvaret for at planlægge og gennemføre læringsdage
for faglige fyrtårne, ressourcepersoner og ledere.
”Ambitionen med læringsdagene er at formidle ny
viden, der kan styrke det lokale samarbejde og organisering af stærkere læringsfællesskaber, ligesom de
skal være med til at udvikle en læringskultur lokalt
og på tværs af organisationen, ” siger Anders Gilleladen, der er læringspartner for skoler og kontorer i
fællesfunktionerne. Som resten af sine kolleger har
han de seneste to år været med til at sammensætte
indhold og afvikle læringsdage.
Med deres tætte samarbejde med dagtilbud, skoler,
UngIAarhus og fællesfunktionerne har læringspartnerne en særlig viden og kendskab til arbejdet med
stærkere læringsfællesskaber i Børn og Unge.
”Som gruppe har vi et nuanceret billede af de mange succeser men også udfordringer, som udviklingen af stærkere læringsfællesskaber giver lokalt
og på tværs af organisationen. Den viden bruger
vi aktivt i planlægningen af læringsdagene, så det
bliver relevant og meningsfuldt for flest mulige,
siger Anders Gilleladen, der synes, at man lokalt har
været dygtig til at omsætte viden fra læringsdagene
til meningsfulde initiativer og fælles øvebaner.
Med coronaens indtog overgik de fysiske læringsdage på Frydenlundskolen til digitale teamsmøder
med både filmede oplæg og livesending. Lokalt har
ledelse og ressourcepersoner eller faglige fyrtårne
fulgt teamsmøderne sammen.
”Corona har tvunget os til et andet format, som gør,
at vi de seneste to år har dokumenteret læringsdagene og har en masse viden liggende i form af film,
som man kan genbesøge eller bruge i nye sammenhænge. Det er en stor gevinst, siger Anders Gilleladen og fortsætter:
”At vi igen kan mødes, gør det lettere at dele vores
erfaringer på tværs, så det vil være et væsentligt element i de kommende læringsdage. Det bliver godt,
for der er så meget god viden derude, som fortjener
at blive delt.”
De kommende læringsdage i 2022-23 er allerede kalendersat. Det konkret indhold samarbejder læringspartnerne om fra gang til gang.
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KAPACITETSOPBYGNING ER OGSÅ AT DELE VIDEN

Det giver større værdi, når vi
er koordineret og samstemte
For konsulent Chalotte Buchhave fra Pædagogik, Uddannelse og Fritid og læringspartner Camilla Dreiager er det
helt naturligt at indtænke hinanden, når de samarbejder
med dagtilbuddene. De bestræber sig bl.a. på at være
koordinerede og samstemte, når de hjælper nye indsatser
på vej eller giver et tvist på eksisterende samarbejder.
”Mit fokus er, at det skal gøre en forskel for børnene.
Så det har stor betydning, at jeg i mit samarbejde med
dagtilbuddene sikrer mig, at jeg er en del af en koordineret
indsats, hvor vi har et fælles afsæt, taler med én stemme
og supplerer hinanden,” siger Charlotte Buchhave.
Charlotte er distriktskonsulent i flere af de dagtilbud, hvor
Camilla Dreiager er tilknyttet som læringspartner. I deres
samarbejde med dagtilbuddene deler de deres viden.
”Det dur ikke, hvis dagtilbuddene oplever, at selvom vores
arbejde som konsulenter har store overlap, så har vi intet
kendskab til hinanden og hinandens opgave. Det er uheldigt, uprofessionelt og tager tid for lederne lokalt - der så
skal navigere mellem indsatserne og selv finde sammenhængende,” mener Camilla Dreiager.
Når Charlotte og Camilla sparrer om opgaven, inddrager
de ofte også dagtilbudsledere og pædagogiske ledere.
”Når vi tager de lokale ledere med i vores overvejelser og
sparring, deler vi en fælles viden og erfaring. Det giver et
bredere refleksionsrum, og et bedre vidensgrundlag for
beslutninger. Samtidig styrker det samarbejdet,” siger
Camilla Dreiager og Charlotte Buchhave fortsætter:
”Vi har samme mål, men forskellige blikke og tilgange.
Det er en styrke, men gør det også endnu mere presserende, at vi er koordinerede og samstemte i vores samarbejde. Så vores indsats bliver meningsfuld, og giver værdi
– ikke mindst for børnene.”
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”Det dur ikke, hvis dagtilbuddene oplever, at selvom
vores arbejde som konsulenter har store overlap, så har
vi ingen kendskab til hinanden og hinandens opgave,”
siger læringspartner Camilla Dreiager (tv), der samarbejder tæt med Charlotte Buchhave, konsulent i
Pædagogik, Undervisning og Fritid.

Udsatte og anbragte børn i
Aarhus Kommune skal lære for livet
Med en social investering vil Aarhus Kommune, Lær for
Livet, Den Sociale Investeringsfond, Lauritzen Fonden og
Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus give flere udsatte og anbragte børn mulighed for at bestå folkeskolens
afgangsprøve.
Blot tre ud af ti udsatte elever består folkeskolens afgangsprøve, og manglen på eksamenspapirer præger deres
muligheder resten af livet. De udsatte elever, som består,
får desuden væsentligt lavere karakterer, end ikke-udsatte
elever. Målet med investeringen i Aarhus er at øge udsatte
og anbragte børns chancer for at gennemføre folkeskolen
og tage en ungdomsuddannelse, så de kan blive en del af
arbejdsmarkedet og få et bedre liv.
I løbet af den seksårige projektperiode, vil Lær for Livet
arrangere såkaldte Learning Camps for børnene. Alle børn
i programmet er mellem 9 og 13 år og vil blive matchet
med en frivillig mentor, som mødes med dem tre til fire
gange om måneden til enten faglige eller sociale aktiviteter. Ved at styrke børnenes faglige og sociale trivsel, bliver
de hjulpet gennem folkeskolen og videre til en ungdomsuddannelse.
Otte ud af ti børn og unge, som gennemfører et program
hos Lær for Livet, gennemfører folkeskolens afgangsprøve.
Det er meget tæt på tallet for de børn, der ikke er udsatte,
hvor det gælder for 9 ud af 10. Det har stor betydning for
deres chancer for at tage en ungdomsuddannelse og på
lang sigt blive en del af arbejdsmarkedet.
Den sociale investering i Aarhus Kommune går på tværs
af tre forvaltninger i kommunen (Børn og Unge, Sociale
Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling), og
det er en klar styrke, at de forvaltninger, der både har en
indflydelse på og en gevinst ved, at mennesker klarer sig
bedre, går sammen i et forpligtende samarbejde.
Et forløb i læringsprogrammet Lær for Livet varer seks år,
men selve den sociale investering løber over længere tid.
Det skyldes, at de udsatte og anbragte børn, efter deres
forløb er afsluttet, følges i en årrække for at undersøge de
menneskelige og økonomiske gevinster ved en tidlig og
forebyggende indsats. Resultaterne fra det sidste hold af
børn, som deltager i programmet, er således først færdig
efter 13 år.
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▸ Læs mere om indsatsen
På siden finder du også et nyt webinar målrettet ledere, pædagogisk personale på skolerne og sagsbehandlere i PPR.

▸ Læs hele pressemeddelelsen

Mellemformer
- en gevinst for Vorrevangskolen
På Vorrevangskolen har undervisningen på 4. årgang set
anderledes ud, siden skolen i 2021 startede arbejdet med
mellemformer. Skoleleder Søren Skalkhøj Petersen og
lærer Caroline Tullin deler her deres erfaringer.
Genklangen af børnelatter fylder indgangspartiet på
Vorrevangskolen, når børnene suser igennem efter endt
frikvarter. I 4. klasserne er eleverne ved at gøre sig klar til
undervisning - en undervisning, hvor lærerne siden august
2021 har arbejdet med mellemformer.
Mellemformer skaber nye deltagelsesveje
Det er ikke første gang, at Vorrevangskolen stifter bekendskab med mellemformer. Siden 2018 har de gjort sig en
række erfaringer, og i mange år har skolen haft specialklasser. Dette arbejde har givet lærere og pædagoger en stor
specialpædagogisk viden og ekspertise, som de nu kan
bringe ind i arbejdet med mellemformer.
”På Vorrevangskolen har vi en mangfoldig sammensætning af elever. Nogle har diagnoser eller er kognitivt
udfordrede - mens andre er ressourcestærke elever. Vores
indsats med 4. årgang går ud på, at vi skal skabe nogle
rammer og et indhold, der skal få eleverne til at trives
og udvikle sig fagligt sammen,” fortæller Søren Skalkhøj
Petersen, skoleleder på Vorrevangskolen.
Gennem arbejdet med mellemformer vil skolen skabe en
deltagelsesvej for alle børnene på 4. årgang, så alle kan
deltage i fællesskabet og få udbytte af undervisningen.
”Med mellemformer skaber vi deltagelsesveje for flere
elever i klassen – det kan være gennem visualisering, en
genkendelig struktur, metoder til selvregulering og mange
andre metoder,” fortæller Caroline Tullin, lærer på Vorrevangskolen og tilføjer:
”Når man arbejder med strukturer og de ydre rammer, så
er målet at få skabt en ro, så man kan arbejde med relationer og få tid til faglig fordybelse.”
Og lærerne på Vorrevangskolen har netop oplevet, at når
de prioriterer mellemformer i undervisningen, giver det en
ro. Indimellem er det desuden muligt at trække en vejleder
ind i undervisningen – en vejleder, der fokuserer på de
børn, der har et ekstra behov. Det giver læreren mulighed
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for at hæve det faglige niveau for de elever, der har brug
for det. For som Caroline pointerer:
”Mellemformer handler ikke kun om dem, der har det
svært – det handler om fællesskabet.”
Søren kan tydeligt se en udvikling hos eleverne – og samtidig er der også sket en stor faglig udvikling hos medarbejderne:
”Vi har fået flere medarbejdere, der er blevet stærkere i
deres klasserumsledelse. For vores skole er det en stor
gevinst, at vi gennem fokus på mellemformer kan styrke
arbejdet med det brede børnefællesskab,” afslutter Søren.

▸ Læs mere om skolernes arbejde med mellemformer

Et stigende antal børn mistrives og har brug for hjælp
Flere og flere børn mistrives, og det presser børn og forældre, dagtilbud, skoler og PPR. Det viser en afdækning af
trivslen blandt børn i Aarhus Kommune. Undersøgelsen
viser samtidig, at budgettet til PPR og specialområdet ikke
er fulgt med udviklingen i antallet af børn med behov for
ekstra støtte. Det fører til lang ventetid, hvilket øger børnenes mistrivsel og presset på systemet yderligere.
”Det er på mange måder deprimerende læsning, og en
meget alvorlig udfordring, vi står overfor. I hele landet
oplever vi, at børn og unge i tiltagende grad har ondt i
livet eller diagnoser, som giver dem problemer med at gå i
dagtilbud, deltage i undervisning og være en del af fællesskabet i børnehaven eller skolen,” siger Thomas Medom,
rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.
Stigningen i antallet af børn, som mistrives og har tiltagende komplekse udfordringer i hverdagen, presser pædagoger, lærere og ledere i dagtilbud og på skoler. Samtidig
presser det PPR, som får markant flere henvendelser
end tidligere. Det samlede antal indstillinger til pædagogisk-psykologisk vurdering er steget med 32 procent fra
2016 til 2021, og antallet af børn i specialtilbud er i samme
periode steget med 35 procent. Det vel at mærke samtidig
med, at børnetallet stort set har været konstant.
Den store stigning i antallet af indstillinger til PPR og børn
i specialtilbud afspejles ikke i budgetterne. De reguleres
nemlig på baggrund af udviklingen i det samlede børnetal
for Aarhus Kommune, og det har ikke ændret sig nævneværdigt. Det betyder, at flere børn og forældre oplever lang
ventetid, inden de kan modtage den støtte, de har brug for.
Det øger deres mistrivsel og presser systemet yderligere.

Undersøgelsen er første del af en stor analyse af området,
som er bestilt af byrådet i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger. Næste skridt i analysen er to workshops til
marts, hvor Børn og Unge i samarbejde med en bred vifte af
aktører på området skal finde løsninger på problemet.

”Problemet er nuanceret, og vi skal tænke kreativt, når vi
skal finde holdbare løsninger på de udfordringer, vi står
over for. Det er en bunden opgave, og vi får brug for al den
hjælp vi kan få fra alle aktører på området. Undersøgelsen
her danner et dystert, men rigtig godt grundlag for den opgave,” siger Thomas Medom og sender samtidig en appel
til byrådet i Aarhus Kommune.

▸ Læs hovedrapporten

”Flere penge alene løser ikke udfordringen, men der er ikke
nogen tvivl om, at området i øjeblikket er underfinansieret.
Børn og forældre, som har store udfordringer, må vente i
for lang tid på at få den hjælp, de har behov for. Der skal
9

handling til, og derfor har jeg og resten af byrådet en stor
opgave til de kommende budgetforhandlinger. Samtidig
må der også nationale initiativer og statslig finansiering til.
Det er en udfordring, Aarhus i høj grad deler med andre
kommuner,” siger Thomas Medom.

BU NYT | NR. 03 | FEBRUAR 2022

▸ På AarhusIntra kan du følge med i processen og
finde både hovedrapport og delrapporter

Pårørendedag 2022
D. 2. februar af holdt ‘Pårørende i Danmark’ deres årlige
’Pårørendedag’, som denne gang foregik på Aarhus Rådhus i samarbejde med Aarhus Kommune. Fokus for dagen
var børn og unge som pårørende, og emnet blev belyst fra
forskellige vinkler hvor fagfolk, forskere og praktikere fra
Danmark og Sverige delte ud af deres viden.
Det blev til en dag som gav stof til eftertanke og inspiration på tværs af fagligheder omkring børn og unges trivsel,
når én i familien er alvorligt syg.
Hvert år oplever 125.000 børn eller unge under 28 år, at
en forælder eller søskende rammes af alvorlig fysisk eller
psykisk sygdom. Situationen belaster, stresser og skaber
angst, usikkerhed og forvirring hos de pårørende børn og
unge. Belastningen kan få alvorlige konsekvenser for skolegang, børnenes sociale liv og mentale helbred.
På længere sigt, er børnene og de unge i høj risiko for at
udvikle psykisk og sociale problemer - problemer, der kan
række langt ind i voksenlivet. Det var derfor et tydeligt berørt publikum i rådhushallen, der lyttede med da Jes Dige,
direktør ved ’Skyggebørn’, fortalte hjertegribende anekdoter fra sine samtaleforløb med børn og unge om at give
sorgen og belastningen som pårørende et sprog.
Og netop derfor er rådmand for Børn og Unge, Thomas
Medom, også rigtig glad for samarbejdet mellem Aarhus
Kommune og Pårørende i Danmark:

Den bemærkelsesværdige dato for arrangementet d. 2.2.
var ikke nogen tilfældighed. Den 2. symboliserer dét at
have en anden – det har vi alle brug for, og som pårørende
er man ofte ’den anden’, til den der er syg.
For alle, der arbejder med børn og unge, som er pårørende, er der megen inspiration og viden at hente hos Pårørende i Danmark og organisationens netværk.
Find hjælp og vejledning:
▸ Pårørende i Danmark
▸ Headspace

”Det påvirker hele familien at have alvorlig psykisk eller
fysisk sygdom inden for dørene. Vi er først lige ved at få øjnene op for, hvor stor belastningen på omgivelserne er. Jeg
er derfor glad for, at vi på Pårørendedagen kan medvirke til
at sætte spot på de børn og unge, som er pårørende. Det
fortjener de, og det fortjener hele problemstillingen,” siger
Thomas Medom.
Mellem de faglige oplæg, var der opsat stande fra en
række frivillige, sociale organisationer og specialindsatser,
med pårørende børn og unge som omdrejningspunkt. Her
kunne deltagerne bl.a. møde Headspace, Børnebuddies,
Socialkompasset.dk, Demenshjørnet, Brus, Børns Voksenvenner, Det nationale sorgcenter samt AUH’s intensivafdeling.
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▸ Børnebuddies
▸ Socialkompasset.dk
▸ Demenshjørnet
▸ Brus
▸ Børns Voksenvenner
▸ Det nationale sorgcenter
▸ AUHs intensivafdeling
▸ Foreningen Skyggebørn
▸ Børns Vilkår
▸ Børn, unge og sorg
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Nyt fra Direktørgruppen
100 klimaneutrale og smarte byer i 2030
- ansøgning til EU
Aarhus kommune er godt på vej mod målet om CO
neutralitet i 2030. Men selvom Aarhus er rigtig godt
på vej mod målet, venter løsninger på de sværeste
udfordringer stadig forude.
I juni 2021 vedtog byrådet, at Aarhus Kommune
skal gå efter at blive en del af EU-Kommissionens
by-mission; 100 klimaneutrale og smarte byer i
2030. Ansøgningsfristen er d. 31. januar 2022. I
marts måned afsløres de udvalgte byer.
Introduktionsseminar for det nye byråd
Med introduktionsseminaret d. 24. og 25. januar lød
startskuddet til et nyt byråd med fokus på sociale
relationer, politikerroller og politikudvikling.
Den første dag fokuserede byrådet på de interne
linjer, og hvordan det nye byråd kan skabe et solidt
fundament for godt samarbejde og åbenhed i de
næste fire år.
Dag to blev det nye byråd introduceret for seks vilde
problemer - de centrale temaer, der skal findes svar
på i den kommende byrådsperiode: Bæredygtig
vækst, Rekruttering og kompetencer, Sundhed ind i
alt, Den demokratiske samtale, Blandede bydele og
integration, Klima og bæredygtighed.
Nedlæggelse af kriseledelsen
Fra 31. januar anses COVID19 ikke længere som en
samfundskritisk sygdom, og derfor valgte kriseledelsen i samråd med Østjyllands beredskabsdirektør
Kasper Sønderdahl at nedlægge sig selv.
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Se hvem der sidder i det nye
HMU, Børn og Unges centrale samarbejdsudvalg
Børn og Unges HovedMED-Udvalg har nu konstitueret sig. Se hvem der i den kommende periode
sætter fokus på udviklingen af attraktive arbejdspladser og på at udfolde visionen om at fremme
samarbejde, tillid og retfærdighed for medarbejdere
i hele organisationen.
HMU er det øverste MED-udvalg i Børn og Unge.
Udvalget drøfter emner, der er omfattet af MED-aftalen for Børn og Unge, samt principielle og fælles
emner for medarbejdere ansat i Børn og Unge. I
HMU sidder ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra alle fagområder.
Alle lokale MED-udvalg opfordres til at kontakte
HovedMED-udvalget med relevante emner og
spørgsmål.
Kontakt HMU på mail: hmu@mbu.aarhus.dk

▸ Læs om rammerne for MED i Børn og Unge og
find værktøjer og referater på MED-siden
▸ Se medlemslisten for den kommende
konstitueringsperiode på AarhusIntra

KORT NYT

KORT NYT
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AMBU Nyt om arbejdsmiljø i
Børn og Unge

Uge sex
- i år om ’samtykke’

Læs AMBU Nyt og følg med i arbejdsmiljøindsatsen, som også handler om dig og din arbejdsplads.

Uge Sex er, traditionen tro, en god anledning til, at
sætte fokus på køn, identitet og seksualitet.

Denne gang bla. med opfølgning på APV, opstart
på den nye MED-periode og arbejdet med digital
chikane.

Midt i januar var cirka 13.000 elever fra folkeskolerne og privatskolerne i Aarhus tilmeldt Sex og
Samfunds undervisningsforløb her i Uge Sex.

▸ Læs AMBU Nyt

Og det er dejligt, for viden og dialog om køn,
identitet og seksualitet er vigtigt. Det kræver viden
at navigere i de mange tilbud og udfordringer, som
børn og unge møder - både i den digitale og den
fysiske verden.
F.eks. er det svært at sige fra, når man oplever noget eller udsættes for noget, som ikke føles rart. At
afkode andres grænser kan også være svært.
Derfor sætter Sex & Samfund fokus på ‘samtykke’ i
Uge Sex 2022 med nye undervisningsmaterialer og
undervisning af eleverne fra 0-10. klasse.

▸ Sex og Samfunds nye materiale om ’samtykke’
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NYT OM NAVNE

Børnehuset Tværgade
får ny leder
den 1. marts 2022

Den 1. marts får Børnehuset Tværgade i Beder- Malling Dagtilbud ny kaptajn bag roret,
når Benedikte Lindberg overtager stillingen som leder.
Benedikte kommer med en baggrund som skolelærer, hvor hun gennem de sidste 20 år har undervist i både
efterskole- og folkeskoleregi. Benedikte har senest været ansat som underviser på Skanderborg Realskole,
men skifter nu katederet og tavlen ud med en lederrolle i Børnehuset Tværgade, og hun ser frem til en ny
hverdag i Beder Malling Dagtilbud med stor glæde.
”Jeg glæder mig til at blive en del af Børnehuset Tværgade og ser frem til at lære børn, forældre og medarbejdere at kende. Jeg er optaget af at skabe udviklende og lærende fællesskaber med afsæt i det enkelte individ
og i at se potentialet hos både børn og voksne, hvor de refleksive faglige dialoger bliver en naturlig del af
hverdagen. Jeg er nysgerrig på alt det vi allerede gør godt - og nysgerrig på at se potentialer og muligheder,
som kan udvikle vores fælles praksis til et endnu bedre sted at være. Mit fokus er, at ”børn gør det bedste de
kan”, og vi skal som fagpersoner bygge stillads om barnet, som sikrer legende og lærende fællesskaber. Jeg
ser frem til samarbejde med mine nye lederkollegaer i dagtilbuddet og til at skabe de bedste rammer for, at
Børnehuset Tværgade fortsat vil være et positivt sted at være for både børn, forældre og medarbejdere.”
Udover sin kommende lederrolle i Børnehuset Tværgade, er Benedikte også daglig leder i sin egen familie
på fem i Skanderborg. Derudover er hun frivillig gruppeleder i Selvhjælp Skanderborg, frivillig på Smukfest
og aktiv i Aarhus Maritim Center, hvor hun både arrangerer aktiviteter og undervisning for børn og unge i
kølbådssejlads.
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