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Direktørens morgenmøde

Tirsdag d. 3. maj inviterede direktør Martin Østergaard 
Christensen igen til virtuelt morgenmøde. Gæsterne var 
Mette Malmros, Martin Skov Møller og Michel Larsen.   

Mette Malmros har den seneste tid har haft ansvaret for 
op til 170 ukrainske børn og unge i det midlertidige skole-
tilbud ved Velkomsthuset på Frydenlundskolen. På mødet 
fortalte Mette om, hvordan vi bedst muligt skaber en god 
og tryg hverdag for de ukrainske børn som netop nu sluses 
videre til modtageklasser på 11 aarhusianske folkeskoler.  

Martin Skov Møller er formand for skolebestyrelsen på 
Skæring Skole. Han fortalte om samarbejdet i skolebe-
styrelsen, hvad har man indflydelse på og hvordan man 
samarbejder med skolens ledelse. 

Michel Larsen er leder for Gadeplan i Børn og Unge og 
har været med til at arrangere sidste skoledag, som for 
første gang afholdes på Grimfestivalpladsen – og for første 
gang er alkoholfri. 

 ▸ Se morgenmødet på facebook

 ▸ Se morgenmødet på YouTube

 ▸ Se morgenmødet på AarhusIntra

Næste morgenmøde er tirsdag den 31. maj klokken 8.15.  
Se med live på Børn og Unges facebookside, LinkedIn-side
og YouTube

Ukrainske børn og unge i Aarhus

Overordnede fakta – opgjort pr. 2. maj:  
• 586 fordrevne ukrainere er pr. 2. maj boligplaceret i 

Aarhus Kommune.
• 148 elever er indskrevet i det midlertidige undervis-

ningstilbud på Frydenlund.
• 11 skoler er parate til at modtage op til 550 ukrainske 

elever i modtageklasser. 
• 29 elever er begyndt i modtageklasser på lokale skoler
• Antallet af elever har været en del lavere end forud-

sagt før påske. 
• Der er indmeldt 12 ukrainske børn i dagtilbud, hvoraf 

4 har fået tilbudt plads. Endnu 14 børn er skrevet op.
 

 ► Følg den generelle udvikling 

Drejebøger 
Aarhus’ dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal skabe stabi-
le 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 dre-
jebøger, 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.
 

 ► Drejebogen til skoler med modtagelsesklasser
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/546629666805841
https://www.youtube.com/watch?v=_wGEpfg2sB8&t=1s
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/95556
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFKdNBMaqo6rAAAAX3DhzHIWihhCDumAn3QWLWmBx0ofsvGxiI-i7RZ4MIoYtsaBKFXM7YwfWZUFB8969BTOPtsfv8NT2zVJTcmVfX8YNO503DWpwseKzlj3pQNJ6pasTkxlzs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faarhuskommune-boern-og-unge%2F
https://www.youtube.com/watch?v=_wGEpfg2sB8&t=1s
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/546629666805841
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/UKRAINE_I_TAL.xview
https://www.aarhus.dk/media/76016/drejebog-for-dagtilbud-ukraine.pdf
https://www.aarhus.dk/media/76017/drejebog-for-skoler-og-ungiaarhus-ukraine.pdf
https://www.aarhus.dk/media/77376/drejebog-for-oprettelse-af-modtagelsesklasser.pdf


Dagtilbud er med til at 
udvikle tilsyn i Aarhus
I Aarhus er vi godt i gang med at udvikle vores lokale model 
for et styrket tilsyn i dagtilbuddene. Det gør vi i samarbejde, 
for at tilsynet kan give værdi for børn i hele Aarhus og bidra-
ge til opfølgning på kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer 
i alle kommunens dagtilbud. 

I april 2022 satte dagtilbudslederne sig for at give deres 
input til organisering af et nyt tilsyn i daginstitutionerne. 
Tilsynet er lovbestemt og bliver en realitet fra anden halvdel 
af 2022. 
 
På dagen inspirerede dagtilbudsleder Diana Steffensen fra 
Skåde-Højbjerg Dagtilbud deltagerne med sine observa-
tioner og erfaringer fra sit ledelsesmæssige tilsyn blandt 
personale og børn i afdelingerne. 

Herefter drøftede dagtilbudslederne et oplæg til organise-
ring, præsenteret af Louise Heltborg Budde og Charlotte Ma-
riane Buchhave: 

Hvordan kan det lokale tilsyn se ud i Aarhus?  

• Tilsyn kører i en to-årig kadence  
• Faste konsulenter gennemfører tilsyn  
• Alle lokale observationer og tilsynsmøder foregår i en 

periode på 3-4 måneder 
• Dagtilbudsledelse og konsulent foretager uanmeldte 

observationer i afdelingerne   
 

Dagtilbudslederne bidrog med erfaringer og vinkler på, hvor-
dan tilsynet bliver meningsfuldt lokalt, overskueligt og koor-
dineret med den indsats, man allerede gør i dagtilbuddene. 

I løbet af maj 2022 tager Aarhus Byråd stilling til Aarhus 
Kommunes ramme om tilsyn i dagtilbud.  

 ▸ Læs mere om den nye lov om tilsyn
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https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Baggrundsbeskrivelse%20af%20forslag%20til%20udm%C3%B8ntning%20af%20lov%20om%20tilsyn%20i%20dagtilbud_1.PDF


FOKUS PÅ REKRUTTERING

Karina arbejder som pædagog i daginstitutionen Flintebak-
ken. Et erhverv, hun finder stor værdi i, fordi hverdagen er 
fyldt med sjov og spas samtidig med, at der er fokus på 
børnenes faglige udvikling.  

”Jeg vil trykke play” lyder det i kor fra børnene. Det lykkes 
tre små børnefingre at trykke på knappen i fællesskab og 
ud af højtalerne lyder tonerne: ”Vi skal twiste, vi skal dan-
se.” Børnene skal lave en sprogøvelse, der hedder: ”Spring 
sproget frem.”  

Karina er sprogpædagog og har sin egen sproggruppe i 
Flintebakken, hvor hun tager særlig hånd om børn med 
sproglige vanskeligheder. 

”Vi ser ofte, at den sproglige udvikling hænger sammen 
med motorikken. Jeg sætter derfor musik på, og så skal 
børnene danse det, der bliver sunget,” siger hun.  

Karina begyndte at arbejde som sprogpædagog, fordi hun 
synes, det er interessant at se, hvordan hun kan være med 
til at udvikle et barns sprogfærdigheder. 

”Det giver mig en stor glæde, når et barn pludselig kan 
sige et bogstav, som barnet har kæmpet med. Jeg plejer at 
give dem en high five, når det lykkes, og så lyser stolt-
heden ud af dem – og så bliver jeg også stolt.” 

Karina kan skabe sin egen hverdag  
Udover at arbejde med sproglige udfordringer, er hver-
dagen fyldt med en masse forskellige aktiviteter. Arbejdet 
som pædagog giver Karina mulighed for at være spontan i 
sit arbejde, hvor hun selv kan bestemme, hvilke aktiviteter 
hun vil lave med børnene. 

”Jeg elsker, at jeg selv kan skabe min egen hverdag. Hvis 
jeg gerne vil på tur med børnene, så gør jeg det. Det gør, at 
jeg kan lave de ting, jeg kan lide, og på den måde kan jeg 
få lov til at være mig selv i mit arbejde,” fortæller hun og 
tilføjer: 

”Det bedste er, at jeg kan være fjollet i mit arbejde. Og 
børn har jo den fedeste humor – de kommer med så man-
ge guldkorn i løbet af en dag, så man kan grine sammen 
med børnene.” 

Karina mener, at værdien i pædagogfaget er, at der både 
plads til sjov og spas – samtidig med at man som pæda-
gog arbejder fagligt med børnenes udvikling. 

Bekræftelse betyder meget 
Karina holder også meget af sine kollegaer i Flintebakken, 
og det er stor drivkraft for hende, at hun kan mærke, at 
pædagogerne i Flintebakken som helhed gør en indsats. 
Det mener hun også er årsagen til, at pædagogerne ofte 
får at vide fra forældrene, at de gør det godt.  

”Når jeg for eksempel har været på tur med børnene, og 
jeg derefter sender billeder til forældrene, så giver det mig 
en stor glæde, når forældrene kommer og fortæller, at 
det så hyggeligt ud, og barnet ikke snakkede om andet til 
aftensmaden,” fortæller hun og smiler. 

”Det er et privilegium for mig, at jeg kan få lov til at bidra-
ge til børnenes udvikling,” afslutter hun. 

Pædagogfaget er et privilegium
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Aarhuskompasset 
- 1 år med samskabelse og borgerinddragelse  

I sidste uge fyldte Aarhuskompasset år. Det er nemlig lidt 
over ét år siden, at et enigt byråd vedtog Aarhuskompasset 
og dermed også takkede ja til en ny ramme omkring, hvor-
dan vi både lytter, løser, lærer og leder på nye måder. 

Fokus på borgerinddragelse 
I løbet af det første år med Aarhuskompasset er det blevet 
til mere end 200 oplæg, processer og ledersparringer på 
tværs af Aarhus Kommune. 

I Børn og Unge er der også stor efterspørgsel på viden 
om Aarhuskompasset og mange eksempler på, hvordan vi 
lytter, lærer, løser og leder på nye måder. 

Ét af de konkrete initiativer, som tager farve af tilgangen i 
Aarhuskompasset er fornyelsen af børne-og ungepolitik-
ken. Her har første skridt været at sætte os i børnenes, de 
unges og forældrenes sted og være nysgerrige på, hvad det 
er vigtigt for dem.  

Lokalområdets ressourcer  
På Mårslet Skole i det sydlige Aarhus har de stort fokus på 
aktivering af lokalområdets ressourcer, så børnene bliver 
beriget med alt det, Mårslet kan. Anne og Marie fik lov til 
at besøge skolebestyrelsen den dag, de arbejdede med nye 
veje til at engagere lokalområdet og forældrene på skolen.  

 ▸ Læs om dialogmødet med skolens forældre i BU-Nyt

 ▸ Er du nysgerrig på Aarhuskompasset?

 ▸ Hør chefkonsulent, Ulla Parbo sætte ord på,   
hvordan fornyelsen af børne- og ungepolitikken 
tager farve af Aarhuskompasset

KONTAKT

Vil du vide mere om Aarhuskompasset eller vil du 
gerne i gang med at bruge det?

Kontakt:
Marie Herborg Krogh
Mail: khma@aarhus.dk 

Anne Stensgaard
Mail: annst@aarhus.dk  
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https://detvigoer.aarhus.dk/media/75820/boern-og-unge-nyt-nr-5-2022.pdf
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/37461
https://web.microsoftstream.com/video/0ac84f61-cce5-4d05-a4ee-a24c66de7000
https://web.microsoftstream.com/video/0ac84f61-cce5-4d05-a4ee-a24c66de7000
https://web.microsoftstream.com/video/0ac84f61-cce5-4d05-a4ee-a24c66de7000


Børn og unge-udvalget 
hører om grøn omstilling i 
Børn og Unge  
I juni måned får Aarhus Kommunes nye Børn og 
unge-udvalg en introduktion til klima og grøn om-
stilling i Børn og Unge. 

I et introduktionsmateriale præsenteres en række 
af de initiativer, der spirer i dagtilbud, skoler og 
UngiAarhus og de fælles indsatser, der rulles ud 
som rammevilkår - lige fra naturtema i vuggestu-
en til fælles opgaver med affaldssortering og grøn 
transport. 

Introduktionen har også fokus på den pædagogiske 
dimension og opgave i at klæde børn og unge på 
til at leve gode, bæredygtige liv som fremtidens 
grønne borgere. På temadrøftelsen får politikerne 
mulighed for at drøfte udfordringer og dilemmaer i 
den grønne omstilling.  

GRØNT NYT

Materialer til forløb om af-
faldssortering med børnene 
og de unge 
Er det tid til at sætte fokus på det pædagogiske 
arbejde og unges læring i forbindelse med affalds-
sortering? 

Flere skoler, dagtilbud og UngiAarhus er godt i gang 
med at udskifte udendørs affaldsbeholdere og købe 
ekstra indendørs skraldespande. Det betyder også, 
at fokus kan flyttes til aktiviteter og nye rutiner, så 
alle bliver gode til at sortere affaldet.

Se her inspiration og materialer til opgaven med at 
engagere børnene og de unge og give dem erfaring 
med selv at gøre en forskel i bæredygtige hand-
linger og affaldssortering: 

GRØNT NYT

 ▸ DAGTILBUD

 ▸ SKOLER

 ▸ UNGIAARHUS ▸ LÆS OM FREMTIDENS GRØNNE BORGERE                        
- Børn og Unges pædagogiske indsats inde for 
seks grønne temaer
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/54972
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/54970
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/70110
https://detvigoer.aarhus.dk/laering-og-udvikling/baeredygtighed-og-klima-i-boernehoejde/
https://detvigoer.aarhus.dk/laering-og-udvikling/baeredygtighed-og-klima-i-boernehoejde/
https://detvigoer.aarhus.dk/laering-og-udvikling/baeredygtighed-og-klima-i-boernehoejde/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eeNmfZR_-EGiuvyXQPL6oFZ98UzBTMpHtOj9xYREeYxURFJWVkhNS1A1MTVXT1pNWTZQQzBXMjIwRS4u


Ny daginstitution får vigtig 
rolle i bydelsudvikling

Børn og Unge bygger ny daginstitution ved idræts-
centret Globus1 tæt på Åby Ringvej og Silkeborgvej. 
Daginstitutionen får fokus på leg, idræt og bevæ-
gelse.  

D. 1. august 2022 slår den nye daginstitution, 
Bevægelsesbørnehuset, dørene op. Institutionen 
bliver en del af et nybygget Børne- og Sundhedshus, 
som med både læge, sundhedsklinik, Folkesundhed 
Vest og Bevægelsesbørnehuset, kommer til at byde 
byens borgere i alle aldre velkommen.  

Beslutningen om byggeriet af den nye institution er 
taget som et led i byudviklingen af Gellerup, hvor 
nye kvarterer, faciliteter og naturområder vil åbne 
området som en attraktiv bydel for alle borgere og 
ikke mindst for børnefamilier.  

Selvom det nye Bevægelsesbørnehus først åbner 
1. august, er der netop åbnet op for indskrivning af 
børn.  

Vil du høre mere om Bevægelsesinstitutionen 
og daginstitutionens rolle i bydelsudviklingen? 

Kontakt pædagogisk leder:
Anne-Marie Hovmand
Mail: anmarh@aarhus.dk 

KORT NYT

 ▸ VIDEO                                                                        
Hør pædagogisk leder Anne-Marie Hovmand 
fortælle forældrene om det nye tilbud

 ▸ Læs mere på tovshoejdagtilbud.aarhus.dk

Videoinvitation til sidste  
skoledag 2022 

Den 20. maj fejrer vi sidste skoledag for alle af-
gangselever i de aarhusianske folkeskoler. 

Afdelingsleder i Klubben Hjortshøj, Jakob Nowack, 
skal være konferencier til arrangementet, der i år 
afholdes på GRIM festivalplads. Han er derfor taget 
ud på pladsen for at invitere de unge afgangselever 
til sidste skoledag og ikke mindst afsløre musikpro-
grammet for dagen. 

KORT NYT

 ▸ VIDEO - SE JAKOB I VIDEOINVITATIONEN
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https://web.microsoftstream.com/video/1e2589fd-0c1d-4cf3-b584-8a6875ce33cb
https://web.microsoftstream.com/video/1e2589fd-0c1d-4cf3-b584-8a6875ce33cb
https://web.microsoftstream.com/video/1e2589fd-0c1d-4cf3-b584-8a6875ce33cb
https://tovshoejdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/bevaegelsesboernehuset/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/95498


Alia og Sofus skriver titel-
sang til OMG! Festival 2022 

Til daglig finder du Alia og Sofus i Klubben Nydam. 
Men på lørdag den 7. maj finder du dem på scenen 
til OMG! Festival 2022, hvor de skal åbne festivalen 
med deres nyskrevne titelsang. Og det har de ventet 
længe på:  

”Det er min første koncert som kunstner med min 
egen musik, og det bliver for vildt at skulle optræde 
for så mange mennesker. Det er en enestående mu-
lighed for både mig og Alia, der har set frem til dette 
i to år,” siger Sofus. 

OMG! Festival 2022 er arrangeret i samarbejde med 
de unge på tværs af klubberne i UngiAarhus. Der er 
lagt op til en fed dag med livemusik, aktiviteter og 
temaet ‘respekt’ i fokus. Og det har været sjovt at 
være med til at sætte sit eget præg på dagen: 

”Det har været en mega fed oplevelse at lave titelsan-
gen. Noget af det fedeste har været at arbejde sam-
men med Milo og Søren Karim, der er rigtig dygtige 
kunstnere. Jeg har lært en masse gode tips og tricks,” 
afslutter Sofus. 

Festivalen bliver i år afholdt på GRIM festivalplads i 
Brabrand. Hør titelsangen, eller læs mere om, hvor-
for vi afholder OMG! Festival for de unge.

KORT NYT

 ▸ LÆS MERE OM OMG
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https://ungiaarhus.aarhus.dk/events/omg-festival/


Ny pædagogisk leder i 
Børnehaven Silkeborgen

1. juni tiltræder Lene Isdahl som ny pædagogisk 
leder i Børnehaven Silkeborgen i Gl. Åby Dagtilbud. 
Lene kommer med rygsækken fuld af erfaring fra 
børne- og ungeområdet, hvor hun blandt andet har 
arbejdet seks år som pædagog og stedfortræder 
i Børnehuset Stenvej i Højbjerg. Senest har Lene 
arbejdet som familiebehandler i Børne- og familie-
centret i Odder, en stilling som hun nu skifter ud 
med titlen som pædagogisk leder i Børnehaven 
Silkeborgen.  

Lene Isdahl ser frem til at starte i sin nye stilling, 
hvor hun særligt ser frem til arbejdet omkring insti-
tutionens profil.  

”I Silkeborgen er de i gang med en spændende 
proces, hvor de har arbejdet med deres profil. Jeg 
er meget optaget af et systemisk narrativt grund-
syn, hvor jeg ser på hele systemet og relationerne 
omkring det enkelte barn og barnets familie. En 
tilgang jeg ser som meget meningsfuld, og som jeg 
glæder mig til at tage med ind i mit nye job som 
pædagogisk leder. Mit fokus vil være at følge op på 
processen, så vi sammen kan få skabt en tydelig 
profil, der lever op til målene i den pædagogiske 
læringsplan og giver nye forældre et klart billede af, 
hvorfor netop Silkeborgen er det helt rigtige valg til 
deres barn.”    

Lene bor sammen med sin mand og deres datter på 
17 år i Rude Strand ved Odder. Derudover har de to 
sønner på henholdsvis 20 og 22 år, der begge er flø-
jet fra reden. I sin fritid nyder Lene en aktiv livsstil 
med både svømning, spinning, løb og lange gåture 
langs stranden med deres lille hund.  

NYT OM NAVNE

Ny viceskoleleder på 
Tranbjergskolen

Tranbjergskolens nye viceskoleleder hedder Simon 
Fenger. Simon er 47 år og har tidligere arbejdet 
som viceskoleleder på Læssøesgade Skole og Hol-
me Skole og glæder sig nu til at bringe sin erfaring 
i spil i sin nye stilling.  

”Tranbjergskolen er en skole med meget spænden-
de muligheder og et stort potentiale til at blive en 
helt særlig skole for alle områdets børn – det ser 
meget frem til at arbejde med,” fortæller han.  

Simon bor med sin familie i Holme og den korte 
cykelafstand, han får til sit nye arbejde, er meget 
værdsat. Derudover beskriver Simon sig selv som 
en meget presset AGF-supporter. 

”På Aarhus stadion går det ikke “op og ned i show-
bizz” – jeg vil nærmere betegne det som “ned og 
endnu mere ned,” fortæller han med et rystende 
hoved.  

Udover at krumme tær over AGF’s resultater, bru-
ger Simon meget tid på at begive sig rundt i den 
fantastiske natur, der er omkring Aarhus.  

NYT OM NAVNE
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