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Morgenmødet d. 31. maj
I slutningen af maj er der morgenmøde i Børn og Unge
med afgående direktør Martin Østergaard Christensen og
konstitueret direktør i Børn og Unge Helle Bach Lauridsen.
▸ Se med live på Børn og Unges facebookside,
LinkedIn-side og YouTube den 31. maj kl. 8.15

Konstitueret direktør betyder
andre opgaver
Helle Bach Lauridsens konstituering som direktør for Børn
og Unge ændrer fordelingen af opgaver.
1. juni tiltræder Helle Bach Lauridsen som konstitueret
direktør for Børn og Unge, da Martin Østergaard Christensen skal være stadsdirektør i Aarhus.
En ny, fastansat direktør for Børn og Unge forventes at
være på plads 1. november 2022, efter at stillingsopslaget
kommer i opslag umiddelbart efter sommerferien.
Jobskiftet betyder, at opgaver og ansvarsområder fordeles anderledes i de kommende måneder. I perioden fra 1.
juni og til den nye direktør tiltræder vil Børn og Ungechef
i vest, Susanne Hammer-Jakobsen, være koordinerende
forvaltningschef for Strategi og Udvikling.
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Susanne forsætter med sine vante opgaver i både distrikt
og netværk og får i perioden altså en koordinerende rolle
i relation til kontorerne og godkendelse af sager, ligesom
Susanne vil være bindeled til chefteam og rådmandsmøder. Susanne vil derfor være en del af ledergruppen i
Strategi og Udvikling.
Samtidig vil en række mødefora, styregrupper og ledelsesfora, hvor Helle Bach Lauridsen i dag er repræsenteret,
i perioden blive erstattet af relevante repræsentanter for
Børn og Unge, så alle opgaver er dækket ind i perioden.
Dette vil blive kommunikeret direkte i de enkelte fora.

Samtaler om det gode børneliv
Fællesskab løb som den røde tråd i samtalen, da seks
elever på Frederiksbjerg Skole satte ord på, hvad der er
vigtigt i deres hverdag. Deres stemmer danner, sammen
med stemmer fra andre børn, unge og forældre, afsættet,
når ordet bliver givet videre til medarbejdere.

fællesskaber gennem fælles lege, bevægelse og legegrupper. Der var også enighed om, at gode voksne er gode til
at lytte og tager sig tiden til det, mens det er nemmere
at være sund i skolen, fordi der bliver stillet krav til, hvad
eleverne må spise, til udeliv og bevægelse.

Glæde, sundhed, læring og udvikling, fællesskaber, det digitale liv og fremtiden var temaerne, som de seks elever fra
3. – 5. klasse skulle tage stilling til i samtalen om det gode
børneliv. For at gøre det lettere for børnene at sætte ord
og følelser på livet som barn, havde skoleleder Jette Bjørn
Hansen lånt et samtalespil, hvor eleverne ved hjælp af
billeder, emojis og praktiske eksempler blandt andet satte
ord på, hvad der gør dem glade i skolen og i fritiden, hvordan de voksne kan være med til at skabe et godt børneliv,
og hvad de selv ville forandre for at gøre børn og unges liv
bedre, hvis de var børnenes statsminister.

Skoleleder Jette Bjørn Hansen nød at facilitere processen
og slippe det administrative arbejde for en stund: ”Det er
livgivende at være sammen med eleverne og snakke om,
hvordan vi skaber gode børneliv. Så jeg overvejer også at
tage samtalen med nogle af de ældste elever, ligesom vi
selvfølgelig også skal have samtalen i medarbejdergruppen om, hvordan vi skaber de bedste rammer for det gode
børneliv”.

Et væld af både gode og ærlige beretninger blev bragt på
banen i samtalerne om det gode børneliv, og her lagde
børnene særlig vægt på betydningen af stærke, inkluderende og aktivitetsfyldte fællesskaber, hvor ingen føler
sig udenfor. De voksne kan hjælpe med at skabe de gode
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Fra børneperspektiver til fornyet børne- og ungepolitik
Hvad er det gode børneliv? Det har vi spurgt børn, unge
og deres forældre om med fokus på den tid, de er i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Det er der kommet mange bud
på i samtalerne med 30 børn i alderen 5 – 17 år, børne- og
ungebyrådet og syv forældre fra forskellige områder i Aarhus. Deres stemmer er samlet i seks temaer:

...fortsat

Fællesskaber
De positive fællesskaber er kernen i det gode børneliv.
“Venskab er vigtigt i livet. Det giver mig motivation til at komme
op om morgenen. Venner giver glæde i livet, det er en meget
vigtig ting. Hvis man ikke har nogen venner, bliver ens liv mere
trist.” Pige, udskoling.
Lyttende voksne
De gode voksne tager sig tid til at lytte og spiller en kæmpe
rolle for motivationen til at lære og trives.
“Jeg kan snakke med vores matematiklærer om mange ting. Han
håndterer os på en god måde og ved, hvad han skal sige for at få
mig i bedre humør.” Pige, udskoling.
Variation
Børnene og de unge vil gerne udfordres og udfolde sig på forskellige måder – gerne med mulighed for selvbestemmelse.
“Vi har de der ugeskemaer i dansk, og jeg ved godt, at det kræver
lidt mere af lærerne, men det kunne være fedt, at man gjorde det
i flere af fagene. Det gør bare, at man kan bestemme lidt mere
selv.” Pige, mellemtrin.
Den røde tråd
Familien er børnenes og de unges vigtigste base. Samarbejdet
fylder meget for forældrene og skaber en rød tråd i barnets liv.
“Vi har dannet et rigtig godt samarbejde mellem os og dem
[børnehaven] […] Også når der opstår konflikter i børnehaven, så
ringer jeg ind for at spørge, hvordan jeg kan håndtere situationen.” Dagtilbudsforælder.

Alle afdelinger i Børn og Unge får i slutningen af maj en
invitation og et samtaleværktøj med seks samtalekort og
refleksionsspørgsmål til at understøtte samtalen om det
gode børneliv.
Samtalerne kan med fordel kobles med opfølgning på fx
sundhedsmåling eller læringssamtaler. De kan også bruges
som kick off i personalegruppen ved (skole)årets opstart.

FAKTA
Børne- og ungepolitikken sætter ord på vores værdier,
hvad vi ønsker at opnå for og sammen med børnene og
de unge, og politikken er forpligtende for vores arbejde.
Vi står på et stærkt fundament, mens vi samtidig løbende udvikler vores praksis og kerneopgave. Derfor har vi
sat en proces i gang, der løber frem til udgangen af 2022
med input fra børn, unge, forældre, medarbejdere og
andre interesserede.
Det skal bane vejen for en fælles forståelse af vores børnesyn og måske giver det anledning til at se på ordlyden
i vores børne- og ungepolitik, så den omfavner børnenes
perspektiver, de strategier vi står på nu og de værdier,
der lever og udleves hver dag i dagtilbud, skoler og fritidstilbud for at skabe gode børneliv.

Det digitale liv
Sociale medier og gaming er arenaer for fællesskaber, men
kan også forstærke følelsen af at være ensom eller udenfor
fællesskaber.

▸ Video med børn fra Børnehuset Ilden

“Gaming er sjovt. Hvis jeg ikke har noget at lave, så kan jeg
spørge nogle af mine venner, om de vil spille. Vi sidder og spiller
og snakker.” Dreng, mellemtrin.

▸ Ordet er dit på etgodtboerneliv.aarhus.dk

En sund balance
Børnene og de unge ønsker at lære og har ambitioner på egne
vegne, som godt kan blive til bekymringer. De kan have svært
ved at finde sund balance i hverdagen.
“Jeg håber, jeg får en god familie og et godt job med en god
stilling. Hvis man ikke har et godt job, kan man ikke forsørge
sin familie, og så bliver man nødt til at tage lån osv. […] Hvis jeg
klarer mig godt i skolen og får høje karakterer, så kan jeg få en
god uddannelse og fx blive læge.” Pige, udskoling.
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De seks temaer er centrale, når medarbejdere og ledere
tager det faglige blik på perspektiverne i lokale samtaler
om vores fælles værdier, børnesyn, og hvordan vi skaber de
bedste rammer for børnene og de unge.
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▸ Om fornyelsen af børne- og ungepolitikken

Storbykonferencen
- Unges håb for fremtiden
Storbykonferencen er en årligt tilbagevendende konference
om børn og unges liv og trivsel i de nordiske storbyer. I år i
april blev konferencen afviklet i Aarhus med fokus på ‘Unges
håb for fremtiden’.
Vi har meget til fælles i Norden - både måder at tænke og
organisere os på. De skandinaviske samfundsmodeller ligner
hinanden, og de unge i vores storbyer deler mange problemstillinger og drømme. Derfor er der også god grund til at
mødes og dele udfordringer og løsninger, viden og erfaringer
på ungeområdet på tværs af et nordisk storbyfællesskab og
se, hvad vi kan lære af hinanden.
Årets 400 nordiske konference-deltagere talte både socialrådgivere, pædagoger, lærere, klubmedarbejdere, gadeplan-medarbejdere, politi, psykologer med flere. Alle med dét
til fælles, at man beskæftiger sig med unge og ungeproblematikker i sit arbejdsliv.
Dette års konference var planlagt i et samarbejde mellem
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og
Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

▸ Materialer fra Storbykonference i Aarhus
På ungnord.com finder du meget mere information om
konferencen, programmet for årets konference og ikke
mindst Konferencebloggen med referater, videointerviews
og gallerier.
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...fortsat

Storbykonferencens key notes speakers
Susan Hart
- learning to connect

Henrik Seiding
- Gellerup, en bydel under forvandling

Personlige evner som f.eks. evnen til at være imødekommende, socialisere, komme videre ovenpå stress eller
skamfulde situationer er ikke noget vi er født med. Det er
evner som vi tilegner os igennem vores barndom i interaktionen med vores forældre, de børn vi leger med og alle de
andre sociale fællesskaber, vi indgår i.

Henrik Seidings keynote omhandlede udviklingen af Gellerup – og hvorfor denne udvikling er vigtig i fremtiden.
Befolkningstallet i Aarhus vokser. Skattegrundlaget vokser.
Efterspørgslen på boligkvadratmeter vokser. Boligpriserne
stiger. Netop derfor mener Henrik, at udviklingen af Gellerup vil lykkedes – fordi efterspørgslen er der.

▸ Læs referatet fra Susan Harts key note
▸ Læs referatet fra Henrik Seidings key note

Anders Bakken
- konsekvenser af covid-restriktioner for de unge
I Norge er der gennemført flere undersøgelser af unges
livsvilkår under corona-pandemien. I dette oplæg præsenterer Anders Bakken, hvad undersøgelserne siger om
corona-periodens betydning for norske unges syn på egen
fremtid.

▸ Læs referatet fra Anders Bakkens key note

Øyvind Kvello
- det gode børneliv er under pres
Flere børn og unge i Skandinavien kæmper med psykisk
sårbarhed på trods af omfattende velfærdssystemer.
Professor Øyvind Kvello peger på, at den moderne og
tilpasningsdygtige unge ofte også er plaget af ensomhed,
og derfor er arbejdet med nære relationer af afgørende
betydning.
▸ Læs referatet fra Øyvind Kvellos key note
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Jonas Lieberkind
- ungdommens balancegang
Jonas Lieberkind forsker i unge menneskers dannelsesrejse og politiske engagement i de nordiske storbyer. Hvordan formes håb eller frygt for fremtiden? Hvordan takler
de unge deres opfattelse af nutiden og fremtiden? Hvorfor
er nogle generationer af unge mere politisk engagerede
end andre? Og hvordan står det til med netop denne tids
ungdomsgenerations håb for fremtiden i de nordiske
storbyer?

▸ Læs referatet fra Jonas Lieberkinds key note

Respekt og medindflydelse i
centrum til OMG! Festival 2022
Lørdag den 7. maj blev det årlige musikevent for børn og
unge, OMG! Festival af holdt. Festivalen, One Music Generation, fandt sted på GRIM festivalplads i høj solskin, hvor
der var spækket med god musik, sjove arrangementer og
en hamrende god stemning.
Knap 1.500 børn og unge, en lang række sjove arrangementer, en stor scene og sol fra en skyfri himmel. Det
lyder umiddelbart som de perfekte betingelser for en
festival - og det var det også. Det var nemlig rammerne,
da UngiAarhus sammen med klubberne og ungdomsskolen afholdt dette års OMG! Festival. Det var første gang,
at eventet blev afholdt som en musikfestival. Festivalen
skulle have været afholdt første gang i 2019 og for projektkoordinator, Jon Bendixen, var det derfor også en kæmpe
forløsning endelig at afholde eventet:
”Det er første gang i to år, at vi afholder OMG! Festival på
grund af Corona, og det var bare en rigtig god dag. Både
børn, unge og voksne var glade, og der var en dejlig, behagelig stemning”.
Fokus på respekt og medinddragelse
Temaet for festivalen var ‘respekt’. Derudover havde
UngIAarhus fokus på at inddrage både børnene og de
unge i skabelsen af festivalen. Mens nogle unge var med
til at udvælge aktiviteter til festivalen, var andre også med
til at afvikle dem. Flere børn og unge hjalp ligeledes med i
boderne, når tørsten meldte sig blandt deltagerne.
”Det er megafedt, at det er os, som er med til festivalen,
der er med til at bestemme aktiviteterne,” fortalte Carl, der
går i Klubben Rundhøj.
Èn af aktiviteterne på festivalen var en grafittivæg. Her
kunne børnene skrive forskellige bud på, hvad respekt er
for en størrelse, og hvordan man, gennem respekt, kan bidrage til at skabe det gode børneliv for både børn og unge.
Inputsene skal herefter bruges som et led i processen med
fornyelsen af Børne- og Ungepolitikken.
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▸ Se og hør mere om, hvordan det så ud, da OMG!
Festival 2022 løb af stablen

Et udvidet musikarrangement
Festivalen blev i år afholdt på GRIM festivalplads i Brabrand og modsat tidligere år, var der her både plads til og
mulighed for at skabe en festival, hvor det ikke kun var
med musik i centrum, men også en lang række aktiviteter.
”Udover at skabe den her musikoplevelse, så har vi haft et
ønske om at skabe andre kulturelle festivaloplevelser med
kunst, talks, podcastboder og mange andre ting. Vi ville
simpelthen skabe en udvidet form for musikarrangement,
og det synes jeg, at vi virkelig er lykkes godt med,” siger
Jon Bendixen.

Ukrainske børn i Aarhus
- Frivillige inviterer til leg
Sidsel er frivillig to gange om ugen i Velkomsthusets legehjørne. For børnene giver det et tiltrængt pusterum – for
Sidsel giver det mening.
Påsken er for længst ovre, men det mærker man ikke i
Velkomsthuset. Her sidder en gruppe dybt koncentrerede
børn og dekorerer påskeæg sammen med Sidsel, der lige
mødt ind som frivillig. En lille pige sætter sig tæt på hende
og peger insisterende på glimmertuben.
”Vil du ha’ glimmer?” spørger Sidsel. Hun vifter med
tuben og ser opmærksomt på pigen.
”Ja tak,” nikker pigen. Hun smiler. Og jo mere glimmer,
der kommer ud af tuben, jo større bliver smilet.
”Vi snakker ikke samme sprog, men vi forstår alligevel hinanden. Vi laver fagter, bruger vores kropssprog og griner –
ligesom man også gør med danske småbørn,” siger Sidsel.
Hun tager ikke særlige hensyn til de ukrainske børn, men
lader altid dem tage kontakten først:
”Jeg sætter mig ned på gulvet i øjenhøjde, og så afventer
jeg, hvad der sker. Børnene er i starten lidt sky og meget
opmærksomme på deres mødre. Men Velkomsthuset er
indrettet godt, for nærmest lige meget hvor barnet er, kan
det få øje på sin mor og omvendt. Det er med til at gøre
alle trygge,” forklarer Sidsel.
Frivillige trådte hurtigt til
UngiAarhus har siden Velkomsthusets åbning stået for
driften af legehjørnet, der hver dag er bemandet med en
pædagog. Men det stod hurtigt klart, at børnene godt
kunne bruge noget ekstra opmærksomhed, mens deres
mødre havde travlt med at snakke med husets mange
sagsbehandlere. Og lige så hurtigt trådte Sidsel og tre
andre frivillige til.
Med sin baggrund som pædagog er Sidsel glad for, at
hun kan bruge sin faglighed i mødet med børnene. Men
hun understreger samtidig, at det for hende lige så meget
handler om at udvise almindelig venlighed:
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”Jeg kan ikke gøre en masse for ukrainerne, men jeg kan
være til stede og være venlig: Smile og vise, at der er
nogen, som interesserer sig for dem. Det tror jeg også er
vigtigt at mærke,” siger Sidsel.
Sidsel er frivillig i legehjørnet to gange om ugen, og hun er
klar til at fortsætte lige så længe, der er behov for det:
”Jeg er glad hver gang jeg skal herhen, fordi det giver
mening. Der er ingen, som kan holde ud at gå og tænke
på krig og død hele tiden, og når børnene kommer her,
får de et tiltrængt pusterum. Det gør deres mødre også.
Mens børnene leger, får de snakket og ordnet en masse
sammen. De er en stor ressource for hinanden, og det er
dejligt at se,” siger Sidsel.

KORT NYT

Festival for børns rettigheder
- torsdag d. 9. juni 2022

Ny meritpædagoguddannelse
i Aarhus

Vær med til at fejre, at børn og unge har rettigheder.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop
godkendt en ny meritpædagoguddannelse i Aarhus.
Med denne sporskiftemodel kan akademikere og
professionsuddannede sadle om og uddanne sig til
pædagog på 2,5 år.

Vi tilbyder en masser sjove, kreative, kloge og overraskende workshops, som er åbne for alle. De bliver af holdt
af 200 engagerede pædagogstuderende og frivillige fra
lokale ungdomsforeninger samt dygtige, lokale kunstnere.
De studerende, foreningerne og kunstnerne tager fat på
artikler fra børnekonventionen gennem leg og aktiviteter
med deltagerne.
Festivalen af holdes på følgende lokationer:
10.00 - 14.00
Børnenes Jord: børnehaver og 0.-3. klasse (næsten fuldt
booket)
10.00 - 14.00
Godsbanen, Institut for X: børnehaver og 0.-3. klasse
14.00 - 17.00
Midtbyklubben, Nørre Allé 30B: 4.-9. klasse
14.00 - 17.00
Læssøesgades Skoles Klub: 4.-9. klasse
10.00 - 17.00
Klub2teket, Kappelvænget 52:
kl. 10.00 - 14.00: børnehaver og 0.-3. klasse
kl.14.00 - 17.00: 4.-9. klasse
Tilmelding: Skriv en mail til post@aafo.dk, hvor du
anfører antal deltagere, hvor I er fra, og hvilken lokation I
gerne vil deltage på.
Arrangører: Århus Ungdommens Fællesråd, VIA, Pædagoguddannelsen Århus, Århus Forældreorganisation.

▸ SE INVITATIONEN
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FOKUS PÅ REKRUTTERING
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Under uddannelsen skal de studerende arbejde 30
timer om ugen som lønnede pædagogmedhjælpere.
Forsøget skal hjælpe med at rekruttere flere pædagoger i en tid med mangel på kvalificeret personale
i dagtilbud og skoler.
”Vi lover, at de kommende meritpædagoger vil blive
taget imod med kyshånd på vores pædagogiske
arbejdspladser. Vi har brug for uddannede medarbejdere i hverdagen omkring børnene og de unge.
Derfor er jeg selvsagt også meget glad for godkendelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet,
som betyder, at vi kan komme i gang,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus
Kommune.
Den nye uddannelse går i luften 1. september år – i
første omgang som en forsøgsordning, der løber
frem til 2027. Bag tiltaget står Aarhus-afdelingen
i BUPL, VIA University College og Børn og Unge
i Aarhus Kommune, der forventer at uddanne 20
ekstra pædagoger om året.

NYT OM NAVNE

25 års jubilæum
Helle Marx Axelsen kunne den 5. november 2021
fejre sit 25 års jubilæum ved Pladsanvisningen og
Elevadministration i Aarhus kommune.
Helle har igennem alle årerne været ansat i
Pladsanvisningen, hvor hun bl.a. har arbejdet med
anvisning af børn. Hun har senest som pladsanviser haft et tæt samarbejde med dagtilbudsledere
og pædagogiske ledere i områderne Åbyhøj, Hasle,
Møllevang og Sabro.
Helle har desuden, gennem mange år, siddet som
bestyrelsesmedlem i personaleforeningen MAGI og
i den lokale HK klub.
Helle bidrager i hverdagen med sit gode humør,
overblik og engagement. Helle er en vellidt kollega,
som altid er klar med en hjælpende hånd.
Pga. corona er det først nu muligt at fejre Helles
jubilæum, og det glæder vi os til.
De bedste ønsker for dagen.

UKRAINE

Ukrainske børn og unge i
Aarhus
Fordrevne fra Ukraine
Overordnede fakta – opgjort pr. 17. maj:
• 888 fordrevne ukrainere er pr. 17. maj boligplaceret i Aarhus Kommune.
• 157 elever er begyndt i modtageklasser på
lokale skoler.
• Der er indmeldt 29 ukrainske børn i dagtilbud, hvoraf 5 har fået tilbudt plads. Endnu 17
børn er skrevet op.

Drejebøger
Aarhus’ dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal 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
tre drejebøger, hvor vi løbende samler nyttig viden
til dagtilbud, skoler og fritidstilbud:
► Drejebogen til dagtilbud

Pladsanvisningen

► Drejebogen til skoler og UngiAarhus
► Drejebogen til skoler med modtagelsesklasser
Drejebøgerne er dynamiske og opdateres løbende.
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