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Direktørens morgenmøde
Tirsdag den 8. marts inviterede direktør for Børn og Unge,
Martin Østergaard Christensen, traditionen tro til morgenmøde. Martin havde besøg af:
Direktør for organisationen Lær for Livet Illa Westrup Stephensen. Aarhus Kommune har netop indgået en udvidet
samarbejdsaftale med Lær for Livet, som skal sikre trivsel
og læring for nogle af de aarhusianske børn og unge, der
er mest udsatte og sårbare. Illa fortæller om organisationens indsats, og giver sine refleksioner på, hvordan vi, på
tværs af politikområder og offentlige og private organisationer, kan samarbejde om at løse nogle af de store “vilde
problemer”, vi har som samfund.
Bestyrelsesmedlem i Århus Forældreorganisation, Thomas
Stubbe Teglbjærg, er med i arbejdet om bredere børnefællesskaber, der skal give bedre tilbud til børn og unge med
udfordringer. På en nylig afholdt workshop blev der delt
ideer og løsningsmuligheder på tværs af forældre, pædagoger, lærere, organisationer og mange andre interessenter. Thomas deler sine tanker om det aktuelle arbejde.
Dagtilbudsleder Mette Ruggaard fra Tranbjerg Dagtilbud
oplever som andre ledere i dagtilbud, at det kan være
svært at rekruttere nye pædagogiske medarbejdere. Sammen med sine lederkolleger på tværs af de aarhusianske
dagtilbud har Mette delt input til, hvordan vi kan samarbejde om at løse rekrutteringsudfordringen. Hør Mette
fortælle om arbejdet lokalt og på tværs.

▸ Se morgenmødet på facebook
▸ Se morgenmødet på LinkedIn
▸ Se morgenmødet på YouTube
Næste morgenmøde er tirsdag den 5. april klokken 8.15.
Se med live på Børn og Unges facebookside- og LinkedIn-side.

Læs mere om:
▸ Lær for Livet
▸ Analyse Bredere børnefællesskaber
▸ Det gode pædagogliv

Ukrainske fordrevne
- vi er klar til at tage imod
Børn og Unge og Aarhus Kommunes øvrige afdelinger forbereder netop nu indsatsen omkring de ukrainske familier,
der kommer til Aarhus.

Frydenlundskolen bliver velkomsthus
På tværs af Aarhus Kommune forbereder vi os på at
give ukrainske fordrevne en god og tryg velkomst. I
Børn og Unge betyder det, at vi åbner Frydenlundskolen som velkomsthus for ukrainske børn og
deres familier.
Her samler vi den faglige ekspertise, så hvert enkelt
barn kan få netop den hjælp og støtte, de har brug
for. For nogle kan det være tid og ro, for andre er
det sundhedspleje, en skoleklasse og en plads på
det lokale fodboldhold. Vi står parat til at hjælpe.
Rammerne for indsatsen bliver kendt onsdag, når et
flertal i Folketinget forventeligt vedtager en særlov
om modtagelse af Ukrainske fordrevne i Danmark.

Ukraine Task Force
Magistraten blev på mødet mandag den 28. februar
orienteret om, at der på opfordring fra Østjyllands
Beredskab nedsættes en Ukraine Task Force i
Aarhus Kommune. Task Forcen skal koordinere og
håndtere en række opgaver, herunder en eventuel
indkvarterings- og omsorgsopgave for de fordrevne,
der kommer til Danmark.
Taskforcen består foruden Direktørgruppen af Østjyllands Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl og
sekretariatsbetjenes af en nedsat krisestab i Borgmesterens afdeling. Derudover er krisekommunikationsteamet bestående af magistratsafdelingernes
kommunikationschefer aktiveret.

► Læs om vores velkomstcenter i Børn og Unge

Socialkompasset.dk
På Socialkompasset.dk kan du både finde tilbud om
hjælp og støtte til flygtninge fra Ukraine og muligheder for selv af byde ind med din hjælp.
► Socialkompasset

▸ AarhusIntra
Børn og Unges information om Ukraine samlet ét sted
(eks. alle ledermails, drejebog, pjecer, etc.)

▸ www.aarhus.dk/ukraine
Hvordan taler jeg med børn om Ukraine?
Børn og Unge har udarbejdet denne pjece med
links og råd til, hvordan forældre og medarbejdere
kan tale med børnene om situationen i Ukraine.
► Hvordan taler jeg med børn om Ukraine?
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For borgere, frivillige, etc.

▸ www.aarhus.dk/flygtning
Generel info til flygtninge (eks. introfilm til dagtilbud, skole, fritid på
syv sprog)

▸ www.kriseinformation.dk
National information fra myndigheder om Ukraine (ukrainsk)

Børneterapien er nu officielt åben
Mandag den 14. marts åbnede Børneterapien officielt sine nye
lokaler på MarselisborgCentret. Dagen markerede overgangen
til en mere samlet indsats målrettet børn og unge med motoriske vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser til gavn for
børnene og deres familier.
En proces, der startede for mere end to år siden, mundede nu
ud i en officiel åbning af Børneterapien. Den samlede Børneterapi skal gøre det lettere for børn og forældre at navigere i de
kommunale tilbud til børn med motoriske vanskeligheder og
fysiske funktionsnedsættelser. Samtidig skal den være med til at
styrke det faglige miljø for de voksne omkring børnene. Rådmand
for Børn og Unge, Thomas Medom glæder sig over åbningen af
Børneterapien, hvor der har været et særligt fokus på at sætte
familierne i centrum:
”Ved at samle Børneterapien sætter vi familien i centrum og giver
dem en sammenhængende indsats. Det har tidligere været både
svært og uoverskueligt for familierne at navigere i indsatserne
til deres børn. Her har vores fokus været på at gøre det nemmere for familierne. Samtidig rykker vi indsatsen tæt på barnets
hverdag i dagtilbuddet eller skolen, så både pædagoger og lærere
får mulighed for at støtte op om indsatsen, alt imens barnet er i
kendte, trygge rammer.”

Vi ønsker at skabe en gennemsigtighed i vores tilbud til familierne, og i og med at processen frem mod åbningen blandt andet er
foregået i tæt dialog med forældre, sikrer vi ikke bare en styrket
faglighed omkring barnet, men også at indsatserne bliver baseret
på barnets og familiens behov.”

FAKTA

Et styrket fokus på samarbejdet mellem forskellige fagpersoner
på tværs af magistratsafdelingerne vil også lette koordineringen
for forældrene, fortæller rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold:

• Børneterapien samler de eksisterende indsatser til børn
og unge i alderen 0 – 18 år med motoriske vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser fra Børn og Unge,
Sundhed og Omsorg samt Sociale forhold og Beskæftigelse i en ny enhed under Børn og Unge fra 1. januar
2022 i MarselisborgCentret.

”Med Børneterapien tager vi et stort skridt i retning af en mere
helhedsorienteret indsats for børn med motoriske vanskeligheder
og fysiske funktionsnedsættelser. Forældre må ikke opleve at stå
alene med koordineringen mellem fagpersoner, og derfor har
vi lavet én fælles indgang, hvor familierne kan få støtte. Vi har
været meget optagede af at sikre et tæt og fagligt stærkt samarbejde mellem de medarbejdere, der visiterer børnene, tildeler
hjælpemidler samt træner og vejleder børnene og deres familier
i hverdagen.”

• Terapeuterne vil bevæge sig ud til børnene i deres
dagtilbud og på skolerne, mens terapi i specialindrettede
terapirum vil foregå i Børneterapiens lokaler på MarselisborgCentret.

Børneterapien er udviklet og etableret i et tæt samarbejde mellem Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. Samtidig har både forældre, brugerorganisationer og eksterne samarbejdspartnere været involveret i processen
omkring samlingen. Rådmand i Sundhed og Omsorg, Christian
Budde, glæder sig over, at Børneterapien er er blevet realiseret:
”Den officielle åbning markerer opstarten af en mere koordineret
og kvalificeret indsats med en forpligtelse til et tæt samarbejde
mellem magistratsafdelingerne med børn og familier i centrum.

• Børneterapien er udviklet og etableret i et samarbejde
mellem Børn og Unge, Sociale forhold og beskæftigelse
samt Sundhed og Omsorg - med inddragelse af forældre,
brugerorganisationer og eksterne samarbejdspartnere.
• Terapeuter og rådgivere med speciale på børneområdet
koordinerer sammen indsatsen for det enkelte barn i tæt
samarbejde med Børneteamet i Sundhed og Omsorg,
der står for tildeling af hjælpemidler, og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Der vil også være et tæt
samarbejde med Familiecentret i Sociale Forhold og
Beskæftigelse.
• I Børneterapien er der ansat over 30 medarbejdere, som
tæller både fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter og socialrådgivere.

▸ Læs mere om Børneterapien
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Klimavenlige knallertbander
får grøn luft under vingerne
UngiAarhus har, som ét af deres miljøbevidste initiativer, investeret i el-scootere for at passe på miljøet og for at starte en dialog med de unge om grøn
omstilling.
Scooterhjelmen er sat på og hånden er placeret gashåndtaget – men hverken lugten af benzin eller lyden af motor
spreder sig, når de nye el-scootere i UngiAarhus kører
afsted.
”Vi har som Ungdomsskole en forpligtigelse i at få de unge
til at forholde sig til det samfund, som de er en del af – og
nu hvor vi har el-scootere, bliver klima ikke kun noget, vi
taler med dem om. Det bliver noget, som de unge mennesker kan prøve og røre ved,” fortæller Titte Birgitte Randvig, Vice-FU-leder.
Det faldt Ungdomsskolen UngiAarhus SYD helt naturligt
at investere i el-scootere i takt med, at de skulle skifte ud
i deres scooter-park. Både for at undgå al støjen fra de
benzindrevne scootere og spredning af partikelforurening
- men også for at starte en dialog med de unge omkring
grøn omstilling.
”Vi vil også gerne udfordre de unge - og i dialog om, hvad
fordelen ved en el-scooter er. Vi vil vise de unge, som ellers
er meget dedikerede til de benzindrevne scootere, at der
er andre muligheder,” fortæller Søren Nørgaard Knudsen,
knallertkørekortansvarlig.
Mellem kursisterne er flere af de unge fascinerede af lyden
og duften af en benzindreven motor, hvilket har startet flere
dialoger. Men hos Sebastian, kursist i Knallertskolen, har de
nye el-scootere alligevel sat nogle tanker i gang, selvom han
er stor tilhænger af brummende benzinmotorer:
”Det er helt klart bedre for miljøet at køre på el-scootere det er bedre for verden. Vi skal tænke mere på miljøet end
vi gør lige nu,” fortæller Sebastian.
Flere af de unge i Ungdomsskolen elsker at trække i
arbejdstøjet og stå med fingrene i en motor, og Titte håber
nu, at de nye elscootere kan starte en ny interesse for,
hvordan en elmotor er bygget.
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El-scootere er imidlertid ikke det eneste miljøvenlige
initiativ, som Ungdomsskolen har på tegnebrættet. Der er
nemlig tænkt i flere tiltag, der skal få de unge til se, høre
og ikke mindst røre ved den grønne omstilling:
”På sigt håber vi, at vi blandt andet kan lave opladning
med solenergi, hvor vi kan følge og se, hvor meget strøm,
vi kan genere,” afslutter Søren.
▸ Video - Se Søren Nørgaard Knudsen, scooteransvarlig, fortælle mere om de nye el-scootere i
UngIAarhus Syd
Flere klimainitiativer i Børn og Unge:
▸ Strandskolen åbning af solcellebatteri
▸ Klimafest video - YouTube

FOKUS PÅ REKRUTTERING

Flere pædagoger som André
I Tornebakken Børnehave går André rundt på stuen,
mens børnelatteren fra en endt fødselsdagsfejring
er forsvundet ud på legepladsen.
André har arbejdet som pædagog siden han blev
færdiguddannet i 2019. Han havde en drøm om at
blive pædagog, fordi han oplevede stor glæde og
værdi i at hjælpe andre mennesker, da han arbejdede som pædagogmedhjælper i sit sabbatår.

Tæt på rekrutteringsudfordringen
I 2030 vil vi mangle 1000 pædagoger i Aarhus. Men
udfordringen er allerede en realitet ude i de enkelte
vuggestuer og børnehaver.

Den glæde og værdi er ikke blevet mindre siden:

Ved sidste morgenmøde ringede Martin Østergaard
Christensen til Mette Ruggaard, dagtilbudsleder i
Tranbjerg Dagtilbud, for at høre, om de allerede nu
kan mærke udfordringen hos dem. Og hvordan de
takler manglen på uddannede pædagoger i Aarhus
– helt konkret og lokalt i Tranbjerg.

”Når jeg lykkedes med det enkelte barn, giver det
mig en kæmpe glæde og kærlighed til pædagogfaget” fortæller André.

Og ja, det kan bestemt mærkes. Hør Mette fortælle
om udfordringer, løsninger og frustrationer i videoen herunder.

I dag når han står på stuen i Tornebakken mellem
børnelatter og fødselsdagsboller er han nemlig ikke
i tvivl om, hvorfor han arbejder som pædagog:

▸ Se videoen

”Det, der giver mig lyst til at være pædagog, er de
små ting og små ændringer, og den støtte jeg giver
til børnene, så både de og fællesskabet udvikler
sig,” uddyber han.

I Børn og Unge har vi brug for flere dygtige pædagoger
som André.
▸ Se hele portrættet med André

Det gode pædagogliv
▸ Læs mere om Børn og Unges indsats for at rekruttere flere pædagoger
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Mere i løn skal sikre flere
uddannede pædagoger i Aarhus
Aarhus Kommune forlænger ordningen om fuld løn til studerende på meritpædagoguddannelsen i resten af 2022.
Det skal være attraktivt for de mange, dygtige og pædagogisk
erfarne, men ufaglærte medarbejdere i de aarhusianske dagtilbud at tage en uddannelse til meritpædagog:
“Vi har akut mangel på uddannet personale i vores dagtilbud,
og det bliver kun værre i fremtiden. Meritpædagoguddannelsen er en rigtig god mulighed for de medarbejdere, som allerede er ansat i vores dagtilbud, men ikke har en pædagogisk
uddannelse. Én af barriererne for deltagelse er dog vanskelighederne ved at få privatøkonomien til at hænge sammen
under uddannelsen. Derfor sikrede vi i 2019 fuld løn under
uddannelsen, og den ordning har vi nu valgt at forlænge. Det
er jeg meget tilfreds med, fordi det er afgørende for vores
dagtilbud, at vi kan rekruttere mere pædagogisk personale, og
at en større del af medarbejderne i kommunens vuggestuer og
børnehaver er uddannet,” siger Thomas Medom, rådmand for
Børn og Unge.
Ligesom resten af landet, står Aarhus Kommune overfor alarmerende rekrutteringsudfordring. Inden 2030 vil der mangle
omkring 800 fuldtidsstillinger – svarende til 1.100 pædagoger.
”Vi har allerede igangsat flere initiativer. Nogle skal få flere til
at søge ind på de pædagogiske uddannelser, og andre skal tiltrække og fastholde pædagogisk personale til byens dagtilbud
og skoler. Det er svært, og ikke noget vi løser i et snuptag,”
siger Thomas Medom.
Meritpædagoguddannelsen udbydes af VIA University College.

▸ Læs mere om uddannelsen
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Dialogmøde:
Forældrene udvikler Mårslet Skole
Torsdag aften d. 3. marts var alle forældre på Mårslet skole
inviteret til dialogmøde. Aftenen bød på talrige workshops
centreret omkring børnenes fag på skolen og sluttede af
med konstruktive snakke om, hvordan både børn, forældre og medarbejdere sammen kan være med til at udvikle
skolen og skabe de bedste rammer for børnene.
Det stod i dialogens tegn, da ca. 70 forældre troppede op
til dialogaften på Mårslet Skole. Her fik de nemlig mulighed for at blive klogere skolens læringsmiljøer, hvorefter
de blev inviteret til at diskutere, hvilke temaer skolen kan
kaste lys over i fremtiden.
Målet med aftenen var at få igangsat en dialog blandt
forældrene og få deres perspektiver på skolens forskellige indsatser – men også hvordan skolen kan udvikle sig
fremadrettet. Dialogmødet er nemlig led i et øget fokus på
samskabelse og forældresamarbejde. Netop forældreperspektivet havde skoleleder på Mårslet Skole, Inge Pedersen, fokus på ved dialogmødet:
”Det helt store formål er, at vi får skabt et endnu bedre
samarbejde mellem skole og forældre. En stor del af aftenen gik ud på, at forældrene snakkede sammen om dels,
hvad de oplevede i vores workshops, og hvad de var glade
for, men også i særdeleshed, at de sammen reflekterede
over, hvordan de kan bidrage til at gøre skolen til et endnu
bedre sted for børnene.”
Inge Pedersen ser generelt en stor værdi i forældrenes indsigter. Derfor er det også vigtigt for både hende og skolen,
at forældrene bliver bragt i spil, og at de får mulighed for
at bidrage med deres kræfter på områder, som de også
selv synes er interessante:
”Ét af fokusområderne i vores dialoger sidst i arrangementet var at sætte under lup, hvilke barriere forældrene
oplever i forhold til at kunne bidrage ind i skolen. Vi er
nysgerrige på, hvad de synes kunne være sjovt at bidrage
med, og særligt hvad de mener, de vil kunne gøre for at
det kan blive endnu bedre at være barn på Mårslet Skole,”
fortæller Inge Pedersen.
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Under dialogerne blev der bragt flere spændende perspektiver på bordet, og skolebestyrelsesformand, Rikke
Lysholm, der selv har to børn på Mårslet Skole, ser klare
fordele i, at man åbner op for forældrenes perspektiver
og inviterer dem til at blive en mere aktiv del skolen og
skolens udvikling:
”Den her inddragelse af forældrene er jo med til at give os
forældre bedre indsigt i, hvad vores børn går og laver på
skolen, og dermed også hvordan vi som forældre kan bidrage aktivt til at gøre skolen så god som muligt. Samtidig
er det også med til at kickstarte forældresamarbejdet oven
på en lang periode med Covid-19, som alt andet lige har
gjort det svært.”
Samtidig påpeger Rikke Lysholm, at arrangementet også
skal være med til at øge forældrenes nysgerrighed på det
langsigtede skoleperspektiv:
”Formålet er jo, at forældrene lytter til hinanden, og at de
derigennem bliver mere nysgerrige på hele skoleperspektivet, og ikke bare der, hvor de står lige nu. Selvom man
måske har en dreng i 4. klasse, kunne man godt se på,
hvad der sker i udskolingen, fordi man netop er nysgerrig
på, hvad der sker fremadrettet,” fortæller Rikke Lysholm.

▸ Se video fra dialogmødet

KORT NYT

Kom godt i gang med
Aarhuskompasset

Stor donation skal give
elever rum til ro

Du har måske allerede hørt om Aarhuskompasset, der er
vores fælles forståelsesramme i Aarhus Kommune. Det
handler om at gøre Aarhus til en god by for alle. Hvad
betyder det for os i Børn og Unge, og hvordan kan du få
hjælp til at tænke Aarhuskompasset ind i kerneopgaven?

Når Stensagerskolen flytter til et nyt specialpædagogisk miljø i det vestlige Aarhus til sommer, vil
eleverne kunne trække sig tilbage i et mindre rum i
rummet takket være en donation på knap 5,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Aarhuskompasset beskriver dén kommune og dét fællesskab, vi gerne vil være – og er på vej til at blive. Vi er langt
i forhold til at gøre Aarhus til en god by for alle, men vi
skal videre.  Vi vil styrke vores fokus på værdi. Vi vil skrue
op for samskabelse i vores tilgang til velfærdsudvikling
- og vi vil arbejde, udvikle, styre og lede mere vidensinformeret.  
I Børn og Unge handler det om at styrke vores fokus
på børnenes og forældrenes perspektiver og styrke
samskabelsen med lokalområdet for at skabe de bedst
mulige rammer for børnene, og fastholde vores fokus på
en stærk læringskultur. Aarhuskompasset bygger oven
på arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber. Når vi
omsætter vores viden til praksis og opbygger stærke
læringsfællesskaber til gavn for børnene og de unge, så
arbejder vi samtidig i Aarhuskompassets ånd.
Hvad kan du få hjælp til?
• Oplæg om Aarhuskompasset, der giver mere kendskab
• Sparring og processtøtte lokalt til, hvordan I kan bruge
Aarhuskompasset ind i de opgaver, som I ønsker at
løse i dagtilbud, skole, klubber eller kontorer.
Kontakt
Anne Steengaard: annst@aarhus.dk | 41859032
Marie Herborg Krogh: khma@aarhus.dk | 41872930

▸ Aarhuskompasset i Børn og Unge
▸ Om Aarhuskompasset
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Den flotte donation gør det muligt at indrette skolen med konceptet ’Ud-af-boksen’, som skolen har
udviklet sammen med tegnestuen RUM. Her kan
eleverne trække sig fra de andre elever, når de har
behovet, og dermed undgå at blive overstimulerede
og stressede. Donationen er netop givet for at skabe gode vilkår for elever med særlige udfordringer.
”Jeg er utrolig glad for, at vi nu får mulighed for at
give eleverne de fysiske rammer, som vi ved spiller
så stor en rolle for deres trivsel og mulighed for
læring. At eleverne har mindre rum, som de kan
trække sig tilbage til, men stadig være en del af
fællesskabet, er afgørende for, at vi kan tilbyde dem
en god og meningsfuld undervisning. Jeg forventer
samtidig, at det vil nedbringe elevernes stressniveau og antallet af konflikter i hverdagen,” siger skoleleder på Stensagerskolen, Susanne Vestergaard
Hjermitslev.

▸ Læs mere om Stensagerprojektet

KORT NYT

DHL - VÆR MED!
Tilmeld din arbejdsplads til Børn og Unges
DHL-stafet 2022.
Vær med når ca. 3000 medarbejdere i Børn og
Unge mødes i Mindeparken torsdag den 18. august
til løb (stafet), walk og kollegahygge ved årets
DHL-stafet. Igen i år får vi i Børn og Unge vores
egen teltplads, hvor du kan sidde sammen med
dine kolleger, nyde den legendariske DHL-grillpølse
og se det flotte festfyrværkeri.
Kom gerne i din favorit Børn og Unge DHL-løbetrøje fra tidligere år. Måske har du flere trøjer liggende,
så du kan dele ud til nye kolleger og ’DHL-debutanter’ på din arbejdsplads? Vi tømmer også Børn og
Unges restlager af DHL-løbetrøjer – mere information herom senere.
Det er nu, du skal tilmelde din arbejdsplads. I skal
tilmelde jeres hold via Børn og Unges eget tilmeldingslink på Aarhus Motions hjemmeside (se nedenstående). Prisen pr. hold er 979 kr. (195,80 kr. pr.
løber/walker) – inkl. telt, bord/bænke og grillpølser.
Tilmeldingsfristen er den 3. august

Fyraftensmøde om kvalitet i
dagtilbud
Hvordan vurderer vi kvalitet i dagtilbud? Bliv klogere på måleredskaber til vurdering af kvalitet i det
pædagogiske læringsmiljø med oplæg fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
Medarbejdere og ledere i dagtilbud inviteres til fyraftensmøde om redskaber til arbejdet med kvalitet
i de pædagogiske læringsmiljøer. Arbejdet med
kvalitet i praksis er aktuelt på dagsorden med den
nye lov om tilsyn i dagtilbud, som er trådt i kraft 1.
januar 2022.
Fyraftensmødet er den 29. marts 2022 fra 16-17.30 i
kantinen på Grøndalsvej 2. Der er plads til 150 deltagere, men det er også muligt at deltage i mødet
via TEAMS (se nærmere i tilmeldingsformularen).
På mødet vil Line Buer Bjerre fra EVA holde oplæg
om evalueringsinstituttets opdaterede beskrivelse
af Måleredskaber, som blandt andet kan anvendes
til vurdering af kvalitet af det pædagogiske læringsmiljø. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
til de præsenterede perspektiver.

▸ Tilmelding til DHL

▸ Tilmelding til fyraftensmøde

Har du spørgsmål til afviklingen af Børn og Unges
DHL-stafet, kan du kontakte:
Rikke Irmgard Brødsgaard - Mail: riib@aarhus.dk

▸ Læs om udmøntningen af loven i Aarhus som er
netop nu i høring

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du få hjælp
hos Aarhus Motions på:
Tlf.: 87 38 11 10
Mail: info@aarhusmotion.dk
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Kender du en ”international”
familie i Aarhus med barn i
vuggestuealderen?
D. 1. marts åbnede den helt nye ’International Day
Nursery - Aarhus’ - og der er stadig plads til flere
børn.
International Day Nusery - Aarhus ligger på Frederiksbjerg, tæt på Aarhus International School.
Vuggestuen har fokus på at tilbyde et stabilt, varmt,
kreativt og udviklende miljø for børn af ”internationals”, som bor og arbejder i Aarhus i en kortere eller
længere periode. Hverdagssproget i vuggestuen er
engelsk.
Så kender du en familie i Aarhus, som netop kunne
være interesserede i et dagtilbud med en international profil til deres barn - så fortæl dem gerne, at
’International Day Nursery - Aarhus’ nu er åben og
har plads til flere nye børn.

▸ Læs om International Day Nursery - Aarhus

KORT NYT

Nyt fra Direktørgruppen
Læs med om CFIA, Rådet for sociale investeringer samt
Nyt fra Ukraine Taskforce - tre udvalgte sager fra direktørgruppens bord den 23. februar samt 2. og 9. marts.
Årsrapport CFIA
Center for Innovation i Aarhus (CFIA) er en intern innovationsenhed i Aarhus Kommune, som arbejder for at
skabe nye veje til velfærd og en bedre hverdag for borgere
i Aarhus ved at styrke innovationskraften i og på tværs af
Aarhus Kommune.
I løbet af 2021 har CFIA arbejdet med mere end 15 projekter i samarbejde med magistratsafdelingerne fordelt
på fem innovationstemaer: Digitalisering og Smart City,
Integration, Samskabelse & Frivillighed, Klima, Værdi for
og Med Borgerne.
Sociale investeringer
I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 40 mio. kr. til
etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Fonden,
som administreres af et nedsat råd, har til formål at
igangsætte nye sociale indsatser, der har fokus på den
dobbelte bundlinje, og dermed både skaber positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringer de kommunale udgifter.
Status på håndtering af Ukraine-krisen i Aarhus Kommune
Mandag den 28. februar blev en tværgående Ukraine
Taskforce nedsat for at koordinere og håndtere en række
opgaver, herunder indkvarterings- og omsorgsopgaver for
de flygtninge, der kommer til Aarhus.
Taskforcen mødes tre gange om ugen og består foruden
Direktørgruppen af Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl og sekretariatsbetjenes af en nedsat krisestab
i Borgmesterens Afdeling. Derudover er krisekommunikationsteamet bestående af magistratsafdelingernes

▸ Læs hele nyheden på AarhusIntra
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Sidste Skoledag 2022
Sæt kryds i kalenderen d. 20. maj 2022, hvor afgangseleverne i Aarhus indtager GRIM festivalpladsen i Brabrand for at fejre Sidste Skoledag.
Fredag d. 20. maj 2022 kan de aarhusianske afgangselever se frem til et brag af en sidste skoledag
på GRIM festivalplads i Brabrand. Dagen kommer
bl.a. til at byde på festivalstemning, livebands og
forskellige aktiviteter på pladsen.
Det er første gang, at Sidste Skoledag bliver afviklet
uden alkohol. En beslutning, som Aarhus Kommune har truffet for at understøtte de unge i en sundere alkoholkultur. Som ung skal man hverken føle sig
udenfor eller fravælge sociale arrangementer, fordi
man ikke har lyst til at drikke.
▸ Du finder foreløbigt program og kan læse mere
om den praktiske afvikling af dagen på Aarhus
Intra
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Ledige pladser - Storbykonferencen 2022 i Aarhus
Årets tema er ’Unges håb for fremtiden’. Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med unge og
ungespørgsmål i norden.
Der er stadig ledige pladser på den fælles nordiske
Storbykonference i Aarhus d. 6.-8. april 2022!
På konferencen får deltagerne mulighed for at fordybe sig i måder, hvorpå vi sammen kan styrke unges
håb for fremtiden. Temaet vil blive udfoldet i både
et unge-, forsker- og praktikerperspektiv. Unge vil
på forskellig vis fortælle os, hvordan de oplever håb
for fremtiden. Forskere vil præsentere deres blik på
unges betingelser i de nordiske storbyer og lægge
op til faglige drøftelser om håb.
Med afsæt i de unges og forskernes input vil
praktikere med videndeling og erfaringsudveksling
i både kendte og nye netværk få inspiration til at
arbejde videre med at skabe bedre betingelser for
unges håb for fremtiden. Det er vigtigt for de unge,
det er vigtigt for fagpersonerne, og det er vigtigt for
samfundet som helhed.
Blandt de over 300 allerede tilmeldte deltagere er
lærere, pædagoger, psykologer, undervisere, forskere, politi, socialrådgiver mfl.

▸ Se det fulde program, beskrivelse af temaet
og de fem keynotes her
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Velkommen til præsentation af

Aarhus’ nye skole og fritidscenter
i Gellerups grønne bypark
- skolen hvor børn lærer med hoved, hænder og hjerte
• Hør hvordan vi skaber rammerne om en pædagogik, hvor børn og unge
fordyber sig, undersøger og samarbejder om kreative løsninger
• Hør om rammerne for en skole og fritidstilbud, hvor børn lever et børneliv
med fællesskab og lyst til at lære
• Hør om planerne om en attraktiv folkeskole til en bydel i udvikling
• Hør hvordan vi udvikler en skole, som samler børnefamilierne og trækker
Aarhus helt tæt på
Skolen og fritidscentret slår dørene op i august 2025.

Program for præsentationen
Tid: Torsdag 31. marts kl. 16.00-18.00
Sted: Sports- og Kulturcampus, Foyeren (Karen Blixens Boulevard 23-27 i Brabrand)
KL. 16.00: TALER OG PRÆSENTATION

•
•
•
•

Borgmester Jacob Bundsgaard om udvikling af en god by for alle
Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom om samarbejde og profil
MT Højgaard præsenterer byggeprojektet og giver en virtuel rundtur
Skoleleder Helle Mønster og FU-leder VEST Rasmus B. Lauridsen runder af

KL. 16.45: UDSTILLING OG AKTIVITETER

•
•
•
•
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Åben udstilling om skole og bydelsudvikling
Live drone-video fra skolens og fritidscentrets område
Let musik ved kunstner Camilla Dayyani Group
Kaffe, kage og juice – og åben Sports- og Kulturcampus

Bemærk: Arrangementet afholdes under forudsætning af endelig godkendelse af anlægsindstilling i Aarhus Byråd.
(meld gerne din ankomst hos cpka@aarhus.dk)

Foto: AART Architects A/S

BU NYT | NR. 05 | MARTS 2022
Foto: AART Architects A/S

Foto: AART Architects A/S

Foto: AART Architects A/S

