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Modtagelsen af ukrainske
familier
Børn og Unge og Aarhus Kommunes øvrige afdelinger
tager netop nu imod de ukrainske familier, der kommer til
Aarhus.
Frydenlundskolen er velkomsthus
Frydenlundskolen fungerer nu som velkomsthus for
ukrainske børn og deres familier.
Her har vi samlet 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.

Drejebøger
Aarhus’ dagtilbud, skoler og fritidstilbud står foran
en stor indsats for at skabe stabile og trygge rammer omkring de ukrainske børn og unge, der lige nu
kommer til Aarhus.
For at støtte op om denne indsats har vi oprettet to
Drejebøger, hvor vi løbende samler nyttig viden til
dagtilbud, skoler og fritidstilbud:
► Drejebogen til dagtilbud
► Drejebogen til skoler og UngiAarhus

Drejebøgerne er dynamiske og opdateres løbende.

► Læs mere om vores velkomsthus
► Se, hvordan du kan hjælpe sammen med
Aarhus Kommune

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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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

Fyraftensmøde
På fyraftensmødet torsdag d. 24/3 fortalte direktør Martin
Østergaard Christensen sammen med gæster om indsatsen i Børn og Unge og på tværs af kommunen. Et tæt
samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfundet
giver fordrevne ukrainere en tryg og god landing.
Gæsterne til fyraftensmødet var:
▸ Mette Søberg, kontorchef i Pædagogik, Undervisning
og Fritid i Børn og Unge. Mette leder og koordinerer
indsatsen i velkomsthuset.
▸ Lasse Holm, konsulent i Børn og Unge. Lasse har lige
nu sin daglige gang i velkomsthuset og samarbejder
med frivillige organisationer.
▸ Oksana Kifyak, herboende ukrainsk frivillig.
▸ Inger Aarup, bestyrelsesmedlem i Røde Kors’ afdeling
i Aarhus. Inger er bl.a. med til at koordinere indsatsen
mellem kommunen og Røde Kors. Hun fortæller om at
samskabe og være frivillig lige nu.
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Se eller gense fyraftensmødet - og lær mere om, hvordan
du kan hjælpe.
▸ Facebook
▸ LinkedIn

Bogpakker på vej til alle
kommunens dagtilbud
Som et led i Aarhus Kommunes sprogindsatser på 0-6 års
området, modtager alle kommunale og selvejende dagtilbud i løbet af april en bogpakke spækket med spændende
børnebøger. Disse bogpakker kan anvendes i arbejdet med
børnenes sproglige udvikling og tidlige læselyst - både i
institutionen og derhjemme.
‘Sprog og literacy’, som er et af de centrale begreber i
arbejdet med læreplanstemaet Sprog og Kommunikation,
understreger blandt andet vigtigheden af at gøre børn
fortrolige med bøger. Samtidig kan læsningen understøtte
børnenes kompetencer i forhold til at afkode bogstaver
og skabe mening og sammenhæng i tekster, fortællinger,
samtaler og egne tanker.
Behov for styrkede sproglige læringsmiljøer
Kvalitetsrapporten for Aarhus Kommunes dagtilbud fra
2021 peger på, at der fortsat er et behov for at styrke de
sproglige læringsmiljøer i dagtilbuddene, hvor der bl.a.
gives udtryk for et ønske om flere bogmaterialer. Derudover har perioden med Covid-19 medført en øget opmærksomhed på at styrke kvaliteten i de udendørs pædagogiske
læringsmiljøer, hvor praksis i højere grad rykket ud. Man
er mange steder begyndt at tage flere bogmaterialer med
udendørs for, også her, at understøtte børnenes erfaringer
med bøger. Dette medfører naturligvis et øget slid
på bøgerne, hvilket der er taget højde for med denne
bogpakke.
Fokus på diversitet og mangfoldighed
Bøgerne i bogpakken er valgt ud fra et ønske om at afspejle den diversitet og mangfoldighed, børn oplever i deres
dagligdag. Forskellige familieformer, kulturelle baggrunde
og forskellige følelser italesættes, så mange børn kan
spejle sig i historierne. Der er et bredt udvalg af bøger lige
fra pegebøger til bøger med mere abstrakte fortællinger,
faglitteratur, alfabetbøger, rim og remser samt eventyr.
Bøgerne kan inspirere til hyggelige og meningsfulde læseoplevelser, vække børnenes nysgerrighed og give mulighed
for at understøtte det pædagogiske arbejde med dialogisk
læsning og styrke samarbejdet med forældrene som en del
af READ-projektet.
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Til vuggestuen og dagplejen
I bogpakken til vuggestue og dagpleje finder I to eksemplarer af hver titel. Tanken er, at forældre og børn kan låne et
eksemplar med hjem i READ-tasken. I bogpakken medfølger også andre materialer, som kan anvendes i forbindelse
med READ.
Til børnehaven
I bogpakken til børnehave finder I eksempler på materialer
fra READ-tasken: READ-mappen med vejledningsmateriale
til forældre og to bøger – ‘Mit stamtræ’ af Lotte Salling
og ‘Opfindelse, strikkede huer og en dum kat’ af Rasmus
Bregnhøi. Derudover finder I oplysninger om, hvordan I
kan låne READ-tasker ved Center for Læring.

▸ Læs mere om bogpakkerne på AarhusIntra

Cool Kids ændrede Vegas liv
Vegas angst kontrollerede hendes hverdag. Men til Cool
Kids lærte hun at tage kontrollen over angsten og har fået
frihed i hverdagen.
Sengetid er en tid, de færreste børn ser frem til. Men hos
Vega var denne tid på aftenen ekstra svær. Hun havde
nemlig angst for at sove.
”Jeg var bange for, at der kom nogen, eller at min mor faldt
i søvn – jeg kunne ikke lide at ligge vågen alene. Jeg gik i
panik,” siger 11-årige Vega, der derfor altid sov hos sin mor.
Når natten var overstået, skulle man måske tro, at i takt
med at solen stod op, blev morgenen lysere. Men hos
Vega, skulle endnu en kamp mod angsten kæmpes. Vega
var nemlig særlig sensitiv i forhold til hvilken slags tøj, hun
ville have på. Syningerne skulle sidde helt rigtigt mod hendes hud, og håret skulle sidde i en helt stram og perfekt
fletning.
”Om morgen når hun skulle have tøj på, kunne det slet
ikke lade sig gøre. Hun kunne sætte sig i et hjørne og
bryde helt sammen og sige: Mor hjælp mig - og jeg stod
magtesløs og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,” siger Jeanette, Vegas mor.
Midt i frustration og afmagt blev Jeanette introduceret
til Cool Kids. Et fælles forløb, der ændrede livet for dem
begge. På Cool Kids forløbet blev både Jeanette og Vega
undervist og fik nye fælles redskaber til at takle angsten.
Det betød, at de i fællesskab kunne begynde at arbejde i
samme retning. Det nye samarbejde skabte en nemmere
hverdag - med færre diskussioner.
”Før troede jeg, at jeg havde et barn, der ikke ville høre
efter. Nu ved jeg, at det overhovedet ikke hjælper at blive
sur eller irettesætte hende. Det noget helt andet, der skal
til,” fortæller Jeanette.
Det startede ud med små skridt, som stille og roligt udviklede sig – og i dag sover Vega i sin egen seng. En udvikling
Jeanette ikke havde turde håbe på, inden de startede til
Cool Kids. Overnatninger hos veninder er meget almindeligt for pigerne i Vegas klasse, men det var også noget,
Vega tidligere har måtte undvære. Men endnu en frygt er
overvundet, og stoltheden fra Vegas blå øjne er ikke at tage
fejl af, når hun i dag fortæller, at hun har sovet hjemme
hos en veninde.
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Nætterne er ikke det eneste, der er blevet nemmere for
Vega. Morgenerne ser også lysere ud, for nu kan hun
sætte håret i forskellige frisurer og udvalget af tøj er blevet
større.
”Min hverdag efter Cool Kids er blevet meget bedre. Min
angst er ikke helt væk – men jeg mærker en stor forandring
- alt er blevet lettere for mig,” siger Vega, hvortil Jeanette
tilføjer:
”Det var svært at se sit barn have angst – og derfor er det
fantastisk at se hende kæmpe og få fat i kanten, så hun
selv kan løfte sig ud af det hul hun er i”.

FAKTA
Cool Kids er et gruppeforløb, der strækker sig over ti sessioner á to timers varighed samt en opfølgning. Begge forløb
er manualbaseret, og alle sessioner har fastlagte temaer og
arbejdsområder.
► Forældre og barnet/den unge deltager sammen i mindre
grupper med andre familier, typisk fem andre børn/unge
og deres forældre.
► Cool Kids/Chilled gruppeforløbene er baseret på kognitiv
adfærdsterapi, hvor barnet/den unge og forældrene lærer
metoder til håndtering af angst.
► Forløbene varetages af autoriserede psykologer, der er
certificerede i Cool Kids.
► Cool Kids-forløbene tilbydes, indtil videre, til og med
udgangen af 2022.

▸ Læs mere på AarhusIntra

Børn og unge sætter ord og
aftryk på kunst
Hvilke sammensatte ord får os til at grine, er gode at sige
højt, er seje og passer til os? Elever på Stensagerskolen
var med til at sætte ord på kunstværkerne, der skal gøre
det nemmere at finde vej, når specialskolen flytter ind i
nye rammer sammen med daginstitutionen Skovhøj til
sommer.
I efteråret var børnene og de unge fra daginstitutionen og
skolen med til at skabe kunst med dækaftryk fra kørestole,
løbehjul, cykler og andre køretøjer smurt ind i sovsekulør.
Kunstværkerne er nu i gang med at blive bearbejdet af
kunstner Tanja Nellemann Kruse, der er idemand til kunstprojektet ‘Leg, liv og læring’. Dækaftrykkene skal, i forskellige materialer som gummi, MDF og plexiglas, forskellige
farver og med sjove navne, lette “kunsten at finde vej” i
det kommende specialpædagogiske miljø.
Nu var det så tid til at navngive kunstværkerne med hjælp
fra Stensagerskolens elever. Eleverne skulle sammensætte
og udvælge ord fra en pulje natur-ord og en pulje ord, der
linker til dækaftryk og bevægelse. De nye ord skal navngive
kunstværkerne, som markerer indgangen til de forskellige
klynger.
”Børnene og de unge har, på forskellige måder, været
med til at skabe og navngive kunsten, der kommer til at
sætte spor i deres hverdag efter sommerferien. Alle har
kunnet sætte spor med dækaftryk, mens flere elever har
været med til at sammensætte de ord, som kommer til at
betegne områderne på deres nye skole. På den måde har
de sat deres helt unikke aftryk på kunsten, der skal hjælpe
dem med at finde vej i dagligdagen efter sommerferien,”
fortæller pædagogisk leder Søren Engedal Christensen fra
Stensagerskolen.
Kunstprojektet ‘Leg, liv og læring’ blev udvalgt i en skitsekonkurrence i september. Bedømmelsesudvalget lagde
vægt på kunstnerens aktive inddragelse af børnene og de
unge i udformningen af kunstværkerne.

Kunsten at finde vej
• ‘Wayfinding’ handler om alt det, der sker i os, når vi skal
finde vej. Her spiller fx pejlemærker, arkitekturen, udsyn,
følesansen, kunst, farver og skiltning ind.
• Kunstprojektet skal i samspil med arkitekturen, farver,
skiltning, belysning og inddeling i områder sikre, at det
er enkelt og trygt for børnene og de unge at orientere
sig både inde og ude.
• Det er endnu mere vigtigt at tænke forskellige parametre ind, når brugerne har forskellige fysiske og kognitive
udfordringer. Derfor fylder wayfinding en vigtig rolle i
Stensagerprojektet.

▸ Se video - børn og unge sætter dækaftryk
▸ Læs mere om kunstprojektet
▸ Læs mere om byggeriet
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Samarbejdsudvalg udviklede
samarbejde og fokus
Den 10. og 11. marts 2022 samledes Børn og Unges Hoved
MED Udvalg for at forberede det kommende års samarbejde og fokus. Samtidig gennemførte udvalget den årlige
strategiske arbejdsmiljødrøftelse.
Det blev to dage med drøftelser af sammenhæng i
MED-organisationen, samarbejde i HMU og status på
arbejdsmiljøet på Børn og Unges arbejdspladser.
Med afsæt i metoder og værktøjer fra Aarhuskompasset
satte udvalgets medlemmer ord på, hvad der fylder hos de
lokale MED-udvalg på Børn og Unges arbejdspladser. Og
udvalgets medlemmer delte deres oplevelser af, hvad der
er behov for at sætte fokus på i MED-organisationen.
Data fra de lokale MED-udvalg
Inden mødet havde medlemmerne af HMU interviewet lokale MED-repræsentanter (ledere og medarbejdere) for at
samle viden om, hvad der optager MED-udvalgene og om
der er fælles træk i - og på tværs af vores arbejdspladser.
Det var med til at kvalificere dialogerne og sikre, at HMU
fokuserer på det rette:

Se video om HMUs fokus og næste skridt i samarbejdet - drøftet i HMU på baggrund af Aarhuskompassets metodik.

Hør om Aarhuskompassets metodikker og værktøjer, få
sparring og hjælp til processer hos jer.
Kontakt Marie Herborg Krogh: khma@aarhus.dk
▸ Læs mere på Aarhuskompasset i Børn og Unge AarhusIntra

Nemlig det, der skaber værdi lokalt.
Læs meget mere om arbejdsmiljøområder, som HMU vil
have fokus på i det kommende år, og se interview med
HMUs formand Martin Østergaard Christensen samt
næstformand Marianne Gilbert i næste AMBU Nyt om
arbejdsmiljøet.
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▸ Læs mere om MED i Børn og Unge
▸ Se hvem der repræsenterer dig i HMU
Kontakt HMU med spørgsmål, ideer og kommentarer:
hmu@mbu.aarhus.dk

REKRUTTERING

Hvem er den
pædagogstuderende?
Er du nysgerrig på, hvad den pædagogstuderende ønsker
sig, når det kommer til rekruttering og kommunikation? Så
find svar i en helt ny folder og tilhørende præsentation.
Bliv bl.a. klogere på:
• Hvad de pædagogstuderende lægger vægt på, når de
skal søge job? (Jobkriterier og motivation).
• Hvor de ser muligheder og barrierer inde for pædagogfaget.
• Hvordan de gerne vil kommunikeres til? (Indhold, kanaler mv.).
• De studerendes tips og tricks.
Materialet er udarbejdet på baggrund af dybdegående
fokusgruppeinterview med en gruppe udvalgte pædagogstuderende fra VIA University College.
Formålet, med at lære de pædagogstuderende bedre
at kende, har været trefoldigt:
• At styrke Børn og Unges indsats for at rekruttere pædagoger til de aarhusianske dagtilbud.
• At sikre en rekrutteringskommunikation fra Børn og
Unge, der rammer den ønskede målgruppe.

Kom godt i gang
▸ Hent materialer
▸ Læs om det gode pædagogliv i Aarhus

• Give dagtilbuddene inspiration og viden, som de kan
bruge i løsningen af den lokale rekrutteringsopgave.

Sagt om jobbet som pædagog i dagtilbud:

Det er få arbejdspladser,
hvor man kan få 4-5 kram,
når man er trådt ind ad døren.
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Det er en sindssyg fed
alder at arbejde med.

KORT NYT

KORT NYT

valuering
af arbejdet
Dagtilbuddene løfter fælles
ed opgave
densammen
pædagogiske
læreplan
Dagtilbudslederne i Aarhus og konsulenter fra Børn
og Unges pædagogiske afdeling (PUF) har udviklet
en fælles proces for opgaven med at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan.

I slutningen af marts mødtes lederne i dagtilbudsnetværket om opgaven. De delte inspiration fra afdelingernes løbende evalueringskultur, og dagtilbudsleder Inger Barslund gav kollegerne god inspiration fra
Frederiksbjerg Dagtilbud.

Dagtilbuddets navn

Lederne drøftede herefter et oplæg til proces, tidslinje og skabelon, som kan lette den skriftlige evaluering for alle dagtilbud.

Afdeling

Det fik gode tilbagemeldinger. Se her, hvad dagtilbudslederne tog med sig hjem:
▸ Børn og Unges skabelon til evaluering af arbejdet
med den pædagogiske
læreplan
Årstal
▸ Proces og værktøjer ifm. den pædagogiske
læreplan

Digitalisering af elevmapperne
I forbindelse med overgangen og implementeringen af det nye ESDH-system, GO, skal alle fysiske
elevmapper digitaliseres.
GO, som er en forkortelse for GetOrganized, skal
erstatte det nuværende system, eDoc, og derfor er
både overgangen og implementeringen af GO relevant for alle medarbejdere i Aarhus Kommune, som
på nuværende tidspunkt benytter sig af eDoc.
GO skal være med til at sikre opbevaringen af
vigtige dokumenter omkring eleverne og samtidig
sikre en bedre adgangsstyring og fagligt samarbejde omkring dokumenter. Kort sagt skal det støtte
op om en både sikker og tidssvarende opbevaring
af vigtige dokumenter omkring eleven – både for
elevens skyld, men også for medarbejderen.
Scannings Task Force
For at disse fysiske elevmapper kan digitaliseres,
skal de scannes ind. Dette er et stort arbejde, men
det er også en opgave, vi kommer til at hjælpe jer
med. Vi har oprettet et scannings task force, som
tager ud på skolerne og hjælper med at få scannet
elevmapperne.
I vil snart få mere information omkring, hvornår i
efteråret 2022, I kan få scannet skolens elevmapper.
For at give jer den bedste overgang til GO, har vi
oprettet et e-læringsmodul, som de pædagogiske
medarbejdere skal gennemføre. E-læringsmodulet
kan tilpasses skolens øvrige planer i efteråret 2022.

▸ Læs mere om GO
▸ Læs mere om digitale mapper
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Er du ny i MED?

Nyt fra Direktørgruppen

Eller har jeres MED-udvalg behov for at genopfriske
MED-rammerne? Så er der ledige pladser på MED-grunduddannelsen i foråret og forskellige muligheder for jeres
MED-udvalg.

Op til byrådsvedtagelsen af Aarhuskompasset –
Mindre system. Mere borger spillede Kronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse en vigtig rolle
som “kritiske venner” og sparringspartnere for
byrådet, direktørerne og Strategisk Ledelsesforum.
Byrådet og Direktørgruppen har ønsket at fortsætte
det strategiske samarbejde med centret over de
kommende tre år.

Velfungerende MED-udvalg er afgørende for at skabe de
bedste rammer på Aarhus Kommunes arbejdspladser til
gavn for løsning af kerneopgaven. Det kræver løbende fokus på, hvordan samarbejdet i MED-udvalget kan styrkes
og udvikles.
▸ Tilmeld dig MED-grunduddannelse
Er du ny i MED, så skal du deltage i en MED-grunduddannelse. Der er ledige pladser på holdene 27.-28. april,
15.-16. juni og 29.-30. juni.
▸ Læs mere om MED-klippekortet
MED-klippekort er supplerende MED-uddannelse for
dit samlede MED-udvalg. Der er forskellige emner, I
kan arbejde med, og derudover får I en indledning med
brush-up på rammer, roller og opgaver i MED.
▸ Se filmen om MED-samarbejdet
Genopfrisk viden om rammerne for MED: Se en film om
de centrale rammer for MED-samarbejdet. Se filmen
selv eller sammen med dit MED-udvalg. Der er indlagt
spørgsmål undervejs, som I kan drøfte i MED-udvalget.
▸ Læs mere om MED-sparring
Få et kort virtuelt besøg af en MED-underviser på et
møde i jeres MED-udvalg til afklaring af et konkret
spørgsmål om rammerne for MED-samarbejdet.
▸ Læs mere om MED-samarbejdet i Børn og Unge

Har du spørgsmål:
Kontakt Maibritt Villadsen
Mail: maivi@aarhus.dk - Tlf.: 4187 3162
10

KORT NYT

BU NYT | NR. 06 | MARTS 2022

I 2021 har 25 projekter fået bidrag fra Klimafonden
til at teste nye grønne metoder. Samlet repræsenterer projekterne alle seks delprogrammer i klimaplanen og bidrager dermed til at klimaindsatserne
favner bredt. Har du et projekt, som afprøver nye
veje og bidrager til den grønne omstilling, så kan du
søge klimafondens midler.
Vi står som kommune og bysamfund over for store
udfordringer de næste mange år: Rekruttering,
klima, vækst i Aarhus, integration, sundhed, demokratisk samarbejde og –samtale mv. Udfordringerne
er mange og komplekse. Derfor har byrådet afsat
tværgående innovationsmidler årligt til udvikling
og afprøvning af nye veje til effektive og langsigtede løsninger, som skaber værdi for borgerne og
samfundet.
Aarhus Kommune har siden den russiske invasion af Ukraine stået klar til at hjælpe de ukrainske
flygtninge med blandt indkvarterings- og omsorgsopgaver. Den 23. marts var 345 flygtninge registreret i Aarhus, heraf har 207 fået anvist midlertidig
kommunal indkvartering.

▸ Læs hele nyheden på AarhusIntra

KORT NYT

Hvordan udvikler man en ny
skole og fritidscenter med
profil?

KORT NYT

Unge skaber musikfestival
Hvordan skaber man en musikfestival for og med
de unge? Det tester vi for første gang, når OMG!
Festival 2022 løber af stablen d. 7. maj.

Det kan du høre om ved tre lejligheder op til påske:
Kom til præsentation - Sports- og Kulturcampus’
foyer den 31. marts kl. 16-18
Interesserer du dig for udviklingen af læringsmiljøer,
hvor børn lærer gennem projekter, kreative produkter
og præsentationer, så kom og få et stykke kage og hør
borgmesteren, børne- og ungerådmanden, entreprenøren
og skoleleder og fritids- og ungdomsskoleleder i den nye
skole og fritidscenter fortælle. Der er en lille, legevenlig
udstilling, videotur i fremtidens skole og drone-flyvning
over skolens og fritidscentrets kommende placering i
byparken i Gellerup.
▸ Se invitationen
Dokk1 den 5.–21. april: Besøg legevenlig udstilling
om fremtidens skole og fritid
Kom og besøg en legevenlig udstilling om Aarhus’ byggeri af en ny skole og fritidscenter, hvor børn lærer med
hoved, hænder og hjerte (åbner i 2025).
▸ Læs mere om udstillingen
Dokk1 den 12. april kl. 10-13: Tegn din drømmeskole
- et arrangement for børn
Skal du ind for at låne bøger til påsken på Dokk1, så kom
forbi vores hyggelige udstilling – gerne med dine børn og lad dem tegne deres egen drømmeskole. Vi hænger
alle tegninger op ved udstillingen.
▸ Læs mere om arrangementet
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Temaet er ‘respekt’, og de unge er inviteret til at
tage del i hele design- og byggeprocessen - fra
første spirende ide til den endelige afvikling. Når
vi rammer foråret, vil ca. 20 forskellige festivalområder stå klar med hver deres unikke fortolkning af
temaet.
Det er en stor opgave, der kræver god planlægning,
kreative hænder og dygtige og dedikerede medarbejdere. Derfor har vi lige haft 45 medarbejdere fra
UngiAarhus på workshop, så de er klar til at støtte
de unge i en åben og eksperimenterende udviklingsproces:
”Værktøjerne giver medarbejderne en konkret sti til,
hvordan de kan involvere børn og unge i designprocessen. Børnene og de unge får medansvar, udvikler
deres sociale kompetencer og lærer at bringe deres
egne holdninger, ideer og værdier på banen. Det er
uvurderlige færdigheder i et børne- og ungeliv,” siger Jon Bendixen, kursuskoordinator i UngiAarhus.
OMG! Festival 2022 er blot ét eksempel på, hvordan vi arbejder med børne- og ungeinddragelse og
udlever den fritidspædagogiske vision i Aarhus.

▸ Læs mere om OMG
▸ Se drejebog for festivalen

NYT OM NAVNE

Ny dagtilbudsleder i
Ellevang

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at pege på Britta Kruse som ny dagtilbudsleder for Ellevang dagtilbud pr.
1. maj 2022. Britta kommer fra en lignende stilling i Fåborg-Midtfyns kommune, hvor hun har været de sidste
otte år. Derudover har hun god erfaring med det pædagogiske arbejde fra flere perspektiver.
Britta er valgt blandt 19 meget kvalificerede kandidater - fordi hun med sin ledelsestilgang, teoretiske afsæt
og sin erfaring allerede har skabt gode resultater, hvor hun kommer fra. Børn- og Ungechef Karina Møller
fortæller, at Britta både er visionær og tydelig i sin ledelse – og tilføjer:
”Vi ser frem til at få Britta på holdet. Hun vil helt sikkert bidrage stort med sin faglighed og udfordre vores
grundlæggende forståelser. Ellevang dagtilbud kan se frem til en ny leder med et nysgerrigt blik for fremtidens
dagtilbud og en ydmyghed overfor det, der allerede skaber stor værdi. Jeg glæder mig til samarbejdet.”
Også Britta glæder sig:
”Jeg glæder mig til at bidrage ind i en spændende organisation og medvirke til at skabe værdi for børn og
borgere i Ellevang sammen med et fagligt stærkt hold. Jeg ser frem til at indgå i de mange nye relationer og
fællesskaber og udvikle gennem inspirerende dialoger.”
Britta afløser Christian Thaarup, der går pension efter en mangeårig karriere som dagtilbudsleder og pædagogisk leder i Aarhus Kommune.
Britta er gift med Hans og har to voksne døtre. I øjeblikket er hun og Hans ved at rykke teltpælene op og flytte
fra Fyn til Aarhus.
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