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▶ BREDE BØRNEFÆLLESSKABER

Forløb giver god effekt

Dagtilbudsledernes bud

Kreativ workshop
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Dagtilbudslederne:
Sådan kan vi tiltrække mere pædagogisk personale
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Vi står på en brændende platform. Efterspørgslen efter pædagoger stiger, mens der er færre kvalificerede kandidater
at rekruttere. Derfor leder vi i Aarhus efter nye og langsigtede løsninger på den store rekrutteringsudfordring, som
fylder både lokalt og nationalt.

Se dagtilbudsledernes forslag i kompasset herunder.

I Aarhus kommer vi til at mangle ca. 800 fuldtidsstillinger,
svarende til 1100 pædagoger, når vi rammer 2030. Efterspørgslen overstiger udbuddet - og det betyder, at vi må
kigge efter nye og anderledes løsninger for at tage hånd
om de voksende rekrutteringsudfordringer.

Samlet set et værdifuldt bidrag til forståelsen og løsningen
af den komplekse udfordring, som vi står overfor.

Løsningerne er ikke givet på forhånd. Det kræver tid,
vedholdenhed og en god portion nysgerrighed at finde og
vælge de rette. Derfor har vi spurgt dagtilbudslederne i
Aarhus, hvor de mener, vi skal sætte ind.

▸ Følg med i Børn og Unges bestræbelser for at rekruttere og fastholde pædagoger til dagtilbuddene på siden
Det Gode Pædagogliv
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Nogle af forslagene arbejder vi allerede med, mens andre
ønsker på listen bedst lader sig løse gennem et stærkt
samarbejde på tværs.

Bedre tilbud til børn og unge i
udfordringer – men hvordan?
Der var energi og virkelyst, da knap 140 deltagere var
samlet til workshop i rådhushallen for at finde nye veje i
arbejdet med børn og unge i udfordringer. Ni temaer og
grupper, blandet på tværs, satte tanker og perspektiver i
gang hos forældre, pædagoger, lærere, Børne- og ungebyrødder, foreningsrepræsentanter, politikere, ledere og
andre interessenter.
For hvordan vender vi udviklingen, så flere børn og unge
trives i deres hverdag i skolen, dag- eller fritidstilbuddet?
Afsættet for aftenens workshop var indsigter fra en nylig
analyse fra Børn og Unge. Den viser, at et stigende antal
børn har brug for hjælp og et specialtilbud. Men budgetterne til PPR og specialtilbuddene er ikke fulgt med, og det
presser børn og forældre, dagtilbud, skoler, fritidstilbud
og PPR. For ventetiden er ofte lang, og det øger børnenes
mistrivsel og presset på systemet yderligere.
Drøftelser i grupper gav masser af nye ideer, løsningsforslag og ønsker til fremtidens tilbud og samarbejdet om
dem.
Thomas fra Århus Forældreorganisation deltog i workshoppen:
”Det var en virkelig god aften med meget inspirerende
dialoger på tværs, hvor forskellige perspektiver blev delt.
I min gruppe var vi optagede af, at vi bliver bedre til at
skabe tillidsfulde rum, hvor vi ikke per automatik tager
en standardløsning ned fra hylden, men har modet til at
se udfordringerne hos det enkelte barn eller i børnefællesskabet. Det kræver tid, mod og individuelle løsninger,
hvor man måske ikke altid lander på benene i første hug,
men lykkes på den lange bane. For faglighederne er på
plads - der er super dygtige medarbejdere derude. Men de
skal have tid og frihed til at vælge de rette løsninger,” siger
Thomas Stubbe Teglbjærg.
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▸ Læs rapporten:
Fælles indsigter - bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialområdet og PPR i Aarhus Kommune

Fortsættes på næste side...

...fortsat

Det handler også om værdier
Hanne Værum Sørensen, der er lektor, ph.d., på Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA University College deltog også i
workshoppen.
”Der var indsigtsfulde oplæg og åben dialog med fokus på
børnenes tarv, udvikling og trivsel. Ved mit bord, talte vi
meget om værdier, og hvad det betyder, at der er så meget
fokus på udvikling af børnenes formelle kompetencer, på
test og dokumentation, mens det sociale, legen og udviklingen af fællesskaber fylder mindre. Samtidig drøftede vi en
stærkere tilknytning til uddannelserne, så de nyuddannede
kan få et større kendskab til den virkelighed, de skal ud og
arbejde i,” siger Hanne Værum Sørensen.
De mange input samles nu i overordnede temaer, som vil
blive yderlig udviklet – både som konkrete tiltag og oplæg
til budgetprocessen i Aarhus Kommune. Det forventes, at
forslagene kan sendes i høring i maj-juni, mens en egentlig
handleplan vil være færdig til efteråret.
Thomas Stubbe Teglbjærg er håbefuld i forhold til den kommende proces.
”Kan man holde energi og momentum helt til byrådssalen,
er jeg overbevist om, at tilbuddene til børn og unge i udfordringer rykker et bedre sted hen,” siger Thomas Stubbe
Teglbjærg.

ANALYSE - CENTRALE INDSIGTER FRA PRAKSIS

• Dagtilbud og skoler oplever en stor stigning af børn i udfordringer, som har behov for specialpædagogisk støtte,
uden at der følger ressourcer med svarende til stigningen.
• Henvendelser til PPR er stigende, hvilket ikke afspejler sig i budgetterne til PPR. Der er færre ressourcer til forebyggende arbejde rettet mod fællesskabet og stort arbejdspres og dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne.
• For børn og forældre betyder det længere ventetider hos PPR og behov for ekstra støtte. Der er børn, som oplever at
ventetid medfører en forværring af deres udfordringer.
• Flere forældre oplever, at det tværgående samarbejde om deres barn er fragmenteret og præget af silotænkning – de
oplever ikke sammenhæng i indsatsen.
• Lokalt er der brug for at styrke de pædagogiske medarbejderes kompetencer til at arbejde med børn i udfordringer.
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Intensivt forløb til ordblinde elever
giver vedvarende positive effekter
Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at intensive kurser for ordblinde elever med efterfølgende opfølgning på elevens skole giver en vedvarende positiv effekt.
Både elevernes læsefærdigheder og trivsel øges markant
og vedvarende som følge af det særligt tilrettelagte forløb,
som Kompetencecenter for Læsning (KCL) hos Børn og
Unge i Aarhus Kommune tilbyder.
KCL i Aarhus Kommune tilbyder intensive elevkurser til elever i 4. - 8. klasse, der lider af svær ordblindhed. Nu viser et
omfattende ph.d.-projekt, lavet af Søren Albeck Nielsen fra
Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, at de intensive
kurser reducerer ’gappet’ mellem ordblinde og almenelevers
læseevner med 22 til 33 procent. Samtidig reduceres forskellen i skoletrivsel med hele 80 procent efter de ordblinde
elever har deltaget i et intensive elevkursus.
“Ordblindhed lukker døre til læringsfællesskaber og
sociale fællesskaber. Det påvirker trivslen og gør vejen til
ungdomsuddannelse og voksenliv besværlig. Søren Albeck
Nielsens ph.d.-projekt viser, at vi er på rette vej, når det
kommer til hjælp og støtte til ordblinde børn og unge i
Aarhus Kommune. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for,
og jeg er stolt over, at andre kommuner, skæver til Aarhus, når de søger inspiration til, hvordan man kan hjælpe
ordblinde elever bedst muligt. Vi skal fortsætte det gode
arbejde, og blive ved med at være nysgerrige på, hvordan vi bedst kan understøtte ordblinde elevers faglige og
sociale trivsel,” siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus
Kommune, Thomas Medom.
Særligt den systematiske opfølgning på elevens skole efter
kurset er afsluttet, ser ud til at have stor betydning for den
vedvarende effekt, fortæller leder af Kompetenceudvikling
af Læsning (KCL), Gitte Skipper.
”Det intensive elevkursus har et særligt fokus på brugen af
læse- og skriveteknologi (LST), som kvalificerende redskab
i alle fag. Det er helt afgørende, at der efter elevkurset
sættes ind med opfølgning i læringsmiljøet for at sikre en
god overgang til elevens læring og trivsel i egen klasse.
Netop kombinationen af et intensive elevkursus og en systematisk opfølgning og kompetenceudvikling på de lokale
grundskoler ser ud til at give den vedvarende læringseffekt,
som vi så gerne vil opnå,” siger Gitte Skipper.
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FAKTA
Søren Albeck Nielsen har forsvaret sin ph.d.-afhandling
‘Essay on Educational Interventions for Disadvantaged
Children’ på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
Projektet om intensive elevkurser hos KCL er den hidtil
mest omfattende undersøgelse af udbyttet af undervisningsforløb for elever med ordblindhed.
Søren Albeck Nielsen har bl.a. undersøgt, hvorvidt de intensive elevkurser har en vedvarende effekt på elevernes
læsefærdigheder og skoletrivsel. Til grund for resultaterne ligger landsdækkende elevundersøgelser fra 2010 til
2019.

▸ Læs ph.d.-af handlingen: Essays on Educational
Interventions for Disadvantaged Children - Forskning Aarhus Universitet
▸ Læs mere om KCL og den specialiserede læse- og ordblindeindsats i Aarhus Kommune

GRØNT NYT

Fremtidens affaldssortering
- Bæredygtige rammer til børn og unge
Skoler, dag- og fritidstilbud skal fra 2023 sortere affald i 10
sektioner og give børn, unge og medarbejdere de bedste
rammer for at handle bæredygtigt i hverdagen. Mange er
nået langt, og med fælles inspiration og hjælp når alle i
mål.
Teknisk service-ledere, administrationsledere og fritidscenterledere/ ungdomsskolekoordinatorer fra skoler,
dagtilbud og UngiAarhus i hele kommunen mødtes i slutningen af februar med en række eksperter for at vidensdele
og sparre.
Målet med mødet var at blive skarpe på rammerne for
udendørs affaldssortering og inspirere til nye løsninger.
Eksperterne gav input til sikker opstilling af beholdere, og
deltagerne delte ideer til at inddrage børnene og de unge i
affaldssorteringen. For det er også en pædagogisk opgave
at lære børnene at sortere affaldet og producere mindre af
det.
Det blev en super-engageret dag med god dialog og fine
lokale erfaringer til inspiration.
Ved mødet deltog programleder Kurt Henrik Sørensen fra
Aarhus Kommune, beredskabsinspektør Johnny Lindhardt
Damgård fra Østjyllands Brandvæsen, projektleder ved AffaldVarme Sofie Schousboe Laursen, projektleder i Børn og
Unge Planlægning Birgitte Amstrup Jensen og miljøkonsulent i Natursamarbejdet Birte Buhl-Hansen
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▸ Læs om Børn og Unges arbejde med bæredygtighed og klima
▸ Få overblik over Børn og Unges indsats for at
udvikle Fremtidens Grønne Borgere

KORT NYT

Tilsyn i dagtilbud
- høring og fyraftensmøde
Den 1. januar 2022 er ny national lovgivning om tilsyn i dagtilbud trådt i kraft. Forslag til udmøntning i
de aarhusianske dagtilbud er nu i høring. Sideløbende holder Børn og Unge workshop om redskaber til
at vurdere kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø
Lovgivningen skal ensarte og styrke kvaliteten i det
kommunale tilsyn og udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. Det betyder, at der er særligt fokus på tilsyn med
kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og den
pædagogiske praksis.
Sideløbende med høringen afholder Børn og Unge
fyraftensmøde med fokus på redskaber til at vurdere
kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Mødet
foregår den 29. marts 2022 fra 16-17.30 og henvender sig til ledere, medarbejdere fra dagtilbud samt
interesserede far Fællesfunktioner.
Mødet er i kantinen på Grøndalsvej 2. Der er plads
til 150 deltagere - det er også muligt for at deltage i
mødet over TEAMS.
Rammen for mødet er præsentation af ´Måleredskaber´, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, udgav
i slutningen af 2021. Line Buer Bjerre fra EVA holder
oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og
dialog.

▸ Læs høringsmaterialet
- Forslag til udmøntning i praksis, kan man læse i det
materiale, der netop nu er i høring

KORT NYT

Nyt fra Direktørgruppen
Strategisk Ledelsesforum – vilde problemer
I Strategisk Ledelsesforum mødes direktører og
forvaltningschefer for at drøfte de temaer, som har
betydning på tværs af Aarhus Kommune.
I sidste uge mødtes de til årets første ud fem årlige
seminarer. Her delte direktørerne deres indtryk fra
byrådets introduktionsseminar d. 24.-25. januar,
herunder politikernes umiddelbare reaktioner på
præsentationen af de “vilde problemer”, som Direktørgruppen og Strategisk Ledelsesforum forventer
bliver gennemgående i Aarhus Kommune i de kommende år.
Samtalen om vilde problemer vil blive båret videre
i introduktionen for de seks faste udvalg: Børn- og
Unge-udvalget, Kulturudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget,
Teknisk Udvalg samt Økonomiudvalget. Når Strategisk Ledelsesforum mødes igen til april, fortsætter
dialogen.
Afrapportering på klimaplansamarbejdet
Aarhus Kommune har et ambitiøst mål om CO2
neutralitet i 2030. Vi er allerede nået rigtig langt på
en række parametre, men det sidste svære træk er
tilbage.
Klimaudfordringen er et vildt problem, som kræver
nye handlemåder, og hvor løsninger skal tænkes på
tværs af fagligheder og partnerskaber. Derfor har
byrådet med vedtagelse af Klimahandlingsplanen
2021-24 bedt om en årlig afrapportering, som ikke
kun dækker de nationale klimamål, men også følger

▸ Tilmelding til fyraftensmøde
▸ Læs hele nyheden på AarhusIntra
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NYT OM NAVNE

Ny administrationsleder
for det administrative
fællesskab Hårup Elev
D. 21. februar starter Poul Gerner Møller (kaldet
Gerner) som administrationsleder for det administrative fællesskab Hårup Elev. Gerner kommer
fra en stilling i Rusmiddelcenter Aarhus, Sociale
Forhold og Beskæftigelse.
Han besidder dog et stort kendskab til det nye
arbejdsområde, da han i perioden 2004 – 2019 har
arbejdet som administrativ leder på skoler og i dagtilbud i Børn og Unge. Og Gerner glæder sig meget
til at tiltræde stillingen i Hårup Elev:
”Som leder af det i administrative fællesskab i
Hårup og Elev ser jeg frem til samarbejdet med
den lokale ledelse på skolerne og i dagtilbuddet.
Hårup og Elev er lokalområder i stærk vækst, hvilket
stiller store krav til en effektiv administration og
en kvalificeret økonomistyring i et tæt samarbejde
med alle parter. Dagtilbuddet har for nylig taget en
hel ny institution i brug, og i løbet af få år skal den
store skole i Nye stå klar til at modtage børn og
medarbejdere. Det er en spændende proces at blive
en del af. Jeg glæder mig også til at blive den del af
teamet med de øvrige 25 administrationsledere og
af den vej være med til at udvikle og optimere de
administrative ydelser til gavn for både skoler og
daginstitutioner.”
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NYT OM NAVNE

Ny administrationsleder til
Stensagerskolen
D. 1. marts tiltræder Thomas Jäger som administrationsleder på Stensagerskolen. Thomas kommer fra
en stilling som afdelingsleder på Center for Læring
i Børn og Unge, og har tidligere været ansat som
administrativ leder på Vestergårdskolen.
Thomas glæder sig til at starte i den nye stilling:
”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til
at arbejde med skoledrift og -ledelse. Stensagerskolens størrelse og elevgrundlag er en ny og spændende udfordring for mig. Én af de første opgaver – den
forestående flytning af hele det specielle kompleks
af udstyr og mennesker - kommer til at kræve energi
og opmærksomhed fra alle faggrupper på skolen.
Ikke mindst administration og teknisk service
kommer til at spille en vigtig rolle i forberedelse og
ibrugtagning af de nye lokaliteter, når det nye skoleår starter i nogle helt andre fysiske rammer. Jeg ser
frem til at være en del af denne proces og videreudvikling af arbejdet i de nye rammer.”

NYT OM NAVNE

Ny skoleleder til
Sølystskolen og
Kaløvigskolen

Den 1. april 2022 tiltræder Janus Laier som ny skoleleder af Sølystskolen og Kaløvigskolen.
Janus kommer fra en stilling som skoleleder på privatskolen Ryomgaard Realskole i Syddjurs Kommune, hvor han har
været siden 2014. I perioden har Janus skabt gode resultater og understøttet skolens fortsatte vækst og udvikling.
Tidligere har Janus været ansat som viceungdomsskoleleder i Ung I Aarhus. Janus er uddannet lærer og har derudover en
master i vejledning samt diplom i ledelse.
Karina Møller, Børn- og Ungechef i distrikt Nord, glæder sig til samarbejdet med Janus Laier, som sker efter indstilling fra
et enigt ansættelsesudvalg.
”Janus kommer med en bred ledelseserfaring og er en dygtig strategisk leder, som med sine gode relationskompetencer
vil kunne føre både Sølystskolen og Kaløvig skolen godt videre. Han står på et stærkt værdimæssigt fundament, og jeg er
sikker på, han med stort følgeskab vil skabe bred opbakning om den fortsatte skoleudvikling. Det gælder også i samarbejdet i distriktsledelsen i nord, hvor jeg glæder mig til at byde Janus velkommen,” siger Karina Møller.
Janus Laier ser frem til at begynde i den nye stilling:
”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med opgaven og ser frem til at lære skolernes børn, unge og voksne nærmere
at kende. Ligeledes ser jeg frem til at videreføre og udvikle på det gode fundament, som allerede bærer og kendetegner de to skoler. Jeg er nysgerrig på og åben i forhold til opgaven og imødeser med spænding, at jeg i samarbejde med
medarbejdere, børn, unge, forældre og samarbejdspartnere skal fortsætte udviklingen af det værdimæssige grundlag, der
omfatter såvel børnesyn som trivsel og medinddragelse på alle niveauer,” siger han og fortsætter:
”Ligeledes er jeg optaget af begreber som: Fællesskab, livsmestring, udsyn og inddragelse og jeg vil arbejde p, at begreberne
fortsat er dybt forankret i praksis og dermed er med til at tegne hverdagen for et skolebarn på Sølystskolen eller Kaløvigskolen. Jeg glæder mig til igen at være en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune”.
Privat er Janus gift med Mette, de har fire børn og er bosat i Aarhus.
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