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3000 unge fejrede dagen sammen

▶ DEN ÅBNE SKOLE

Tag med på ‘Den vildeste tur’ 

▶ TAK FOR I ÅR

Børne- og Ungebyrådet takker af
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Man slipper aldrig helt Børn 
og Unge
Sådan sluttede Martin Østergaard Christensen sit sidste 
morgenmøde som direktør for Børn og Unge. Den 1. juni 
tiltræder han stillingen som stadsdirektør i Aarhus, og der-
med er mere end tre et halvt år i spidsen for Børn og Unge 
et afsluttet kapitel. 

Perioden har budt på store, uventede udfordringer med 
en altoverskyggende coronakrise, men også flyttet orga-
nisationen i en ny retning i et tillidsfuldt samarbejde med 
parterne omkring Børn og Unge. 

Martin havde ønsket ikke at få en afskedsreception, men 
derimod at gennemføre et morgenmøde med fokus på 
god, faglig overlevering. Der var da også rosende ord fra 
de faglige organisationer, lederforeningerne og rådmanden 
til Martins evne til at fastholde den konstruktiv dialog, 
søge det brede samarbejde og tro på, at man finder de 
bedste løsninger ved at invitere indenfor i hinandens 
ledelsesrum. 

”Med dine kommunikative evner og relationskompetence 
skaber du tillid og fælles retning hos dem, du er sammen 
med. Dér kan du noget helt særligt, som også bliver vigtigt 
i din nye rolle som stadsdirektør,” sagde rådmand Thomas 
Medom, da han takkede direktøren for samarbejdet. 

BU Nyt kipper med flaget, takker for samarbejdet og øn-
sker god vind fremover.
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Direktørens (sidste) morgenmøde  

Tirsdag den 31. maj inviterede, den nu forhenværende, 
direktør for Børn og Unge Martin Østergaard Christensen 
til morgenmøde i kantinen på Grøndalsvej 2. Mødet blevet 
også streamet live på facebook og LinkedIn. Morgenmødet 
var Martins sidste, da han 1. juni tiltrådte som stadsdirek-
tør for Aarhus Kommune. 

Martin havde besøg af: 

• Helle Bach Lauridsen, forvaltningschef for Strategi og 
Udvikling og nu konstitueret direktør i Børn og Unge 
frem mod ansættelsen af Børn og Unges nye direktør. 
Helle og Martin havde en lille ”overleveringssamtale”, 
og så var der også lidt orientering om rekrutteringspro-
ces af ny direktør. 

• Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus, 
næstformand for HMU i Børn og Unge. Marianne og 
Martin tog en lille snak om betydningen af den gode 
dialog og samarbejdet i HMU, men også om mod og 
vilje til at respektere andres positioner. 

• Helle Mønster, tidl. formand for Aarhus Skolelederfor-
ening. Helle og Martin talte om ledertrivsel i krisetider, 
samt betydningen af samarbejde og at ledelse som fag 
er under udvikling. 

• Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, som bl.a. 
takkede Martin for de sidste tre et halvt år som direktør 
og det gode samarbejde. 

 ▸ Se direktørens sidste morgenmøde på Børn og Unges 
facebookside og på Børn og Unges LinkedIn-side. 

Næste morgenmøde er tirsdag d. 21. juni kl. 8.15 på vores 
kanaler. 
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Ta med på ‘Den vildeste tur’ 
og få inspiration til Den Åbne Skole 

Så er det snart tid til den årlige ULF-dag, hvor du kan få 
masser af inspiration til oplevelser med dine elever i Den 
Åbne Skole næste skoleår. 

Vi har bl.a. inviteret en spændende oplægsholder, som går 
i dybden med lærerens rolle i Den Åbne Skole. Og efter en 
god frokost tager vi på tur ud i byen og oplever de udbyde-
re, som har mest at tilbyde til netop dine fag.

De fire spor:

1. NATURVIDENSKAB | MATEMATIK  

Besøg på Steno Museets udstillinger  

Hør om Aarhus Techs matematikforløb  

Besøg i Væksthusene 
 

2. HISTORIE | KRISTENDOM 

Besøg i Den Gamle By  

Oplæg ved Skole-Kirke-Samarbejdet  

Besøg Røde Kors Skoletjenesten i Nørregade 

3. DANSK | BILLEDKUNST 

Besøg på Aarhus Billed- og Medieskole  

Oplæg ved Dokk1  

Besøg på ARoS 
 

4. SAMFUNDSFAG | GEOGRAFI 

Oplæg ved Institut for Geoscience  

Oplæg ved Mundu - Center for global dannelse  

Besøg hos Røde Kors Skoletjenesten i Nørregade 

FAKTA

Tid:
Torsdag den 8. september 2022 kl. 8.30 - 14.45

Målgruppe: 
Skolelærere, skolepædagoger, ULF-ambassadører,        
læringsvejledere, skoleledere  
 
Sted: 
Steno Museet, C. F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C  

Pris:
Gratis. Ved udeblivelse eller afbud senere en 7 dage før 
afvikling opkræves skolen 500 kr.  
 
Forplejning: 
Morgenkaffe og frokost er inkluderet  
 
Tilmelding: 
www.ulfiaarhus.dk/kursus/den-vildeste-tur-inspirati-
on-til-den-aabne-skole  
 
Tilmeldingsfrist: 
30. august 2022  
 
Kontakt: 
Malene L. Thomassen: malyt@aarhus.dk, 41 85 66 71

Anne Kleberg: annek@aarhus.dk, 40 22 63 03 

DEN ÅBNE SKOLE
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Børn lærer om Bilbo på Moesgaard 

3.-5. maj besøgte en række skoleklasser fra Aarhus og om-
egn ’Hobbitten’ – Det Kongelige Teaters imponerende uden-
dørs teaterforestilling, som spiller på Moesgaard Museum 
fra 20. maj 2022.  

Over tre dage deltog eleverne fra 6. og 7. klassetrin i for-
skellige workshops, hvor de blandt andet besøgte scenen, 
mødte tre store trolde, øvede stunts og sværdkamp, og 
samarbejdede om at være dukkeførere.  
 
Dagens program begyndte med en samlet introduktion fra 
Oliver Campbell-Calder fra det Kongelige Teater og Niels 
Kristian Egense Møller fra Moesgaard Museum. De fortalte 
om Moesgaard Museum, Hobbitten og Det Kongelige Tea-
ter, og om, hvordan fantasy-genren bygger på virkelighedens 
historie/arkæologi.  
 
På opdagelse i scenografien 
Eleverne blev inviteret med i den imponerende scenografi, 
hvor Timmi Petersen fra Det Kongelige Teater fortalte om, 
hvordan teatertekniske virkemidler som pyroteknik, lyd og 
lys effektivt er med til at understøtte fortællingen og skabe 
ekstra liv og drama på scenen. Et eksempel på et ordentligt 
brag undervejs understregede til fulde hans pointe – til stor 
begejstring for eleverne.  
 
Timmi Petersen viste også, hvordan scenen i 1. akt forestil-
ler hobbitten Bilbos hule, hvorefter den i 2. akt skifter til Det 
Ensomme Bjerg – hjemsted for umådelige rigdomme og 
den farlige drage Smaug.  

Efterfølgende blev eleverne ført ned mod området bag sce-
nen, hvor de undervejs mødte tre store, væmmelige trolde, 
som Jonas Wulf fra Det Kongelige Teater fortalte om. Kende-
re af Tolkiens bog vil vide, at troldene har farlige gastrono-
miske ambitioner med vores hovedperson Bilbo; heldigvis 
narrer den lille hobbit dem ved hjælp af list og kløgt.   
 
Samarbejde, stunts og sværdkamp 
Eleverne fik også et indblik i arbejdet med dukkeføring. 
Dukkeførerinstruktør Rolf S. Hansen og Nanna Bjerre 
leverede et spændende og udfordrende forløb med fokus på 
udformning og spil med dukker som kunstform. Øvelserne 
var både sjove og viste eleverne, hvor vigtigt det er at samar-
bejde som et team for at skabe et godt, troværdigt resultat 
på scenen.  
 

Mens nogle af eleverne forsøgte at mestre dukkeføringens 
umådeligt svære kunst, boltrede andre elever sig med 
at øve stunts og sværdkamp. Bo Thomas og Eleonora 
El-Azem fra Det Kongelige Teater havde nemlig inviteret 
til kamp med skumsværd. Det gav anledning til både stor 
morskab og herligt høj puls, når de bløde klinger blev 
krydset.  

FAKTA

Forløbet blev tilbudt til alle skoler i Aarhus via ULF i Aar-
hus. Dagen var et samarbejde ml. Det Kongelige Teater, 
Moesgaard Museum og Børnekulturhuset.

 ▸ BESØG ULFIAARHUS.DK

Foto: Peter Brøgger

Foto: Peter Brøgger

DEN ÅBNE SKOLE
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Børne- og ungebyrådet takker 
af for i år 
40 ungebyrødder arbejder for at gøre Aarhus bedre for børn 
og unge og for at sikre, at de unge bliver hørt i den politiske 
debat. De er med til at gøre en forskel, mens de også får 
gode erfaringer og nye venner.  

Der var masser af ord og højt humør, da ungebyrødderne 
var samlet for sidste gang i denne periode i byrådssalen 12. 
maj. Her godkendte de 31 ungebyrødder forslaget om mere 
‘Kunst i byrummet’, som nu bliver sendt videre til behand-
ling i det voksne byråd som det sidste af fire forslag i denne 
valgperiode. De er også sparringspartnere for byrådspoli-
tikerne, og deres bidrag gør en forskel for børn og unge i 
Aarhus.  

”I har helt sikkert sat nogle aftryk, der betyder noget for an-
dre”. Det var nogle af ordene fra rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom, som kom forbi byrådssalen for at overræk-
ke diplomer og takke de unge for deres store engagement 
og de spændende forslag, som de har leveret til byrådet.  

På mødet fulgte de unge blandt andet op på deres arbejde 
med børne- og ungepolitikken, en workshop om LGBT+, 
et møde med Aarhus Kommunes Erhvervsplaymaker og 
brugen af ungebyrådets sociale medier. Der er nemlig brug 
for at tiltrække nye unge til ungebyrådet, så børn og unges 
stemmer fortsat kan blive hørt i det politiske rum.  

Det handler om mere end politik, når de mødes. Snakken 
går lystigt – både på mødet og i pauserne - for størstedelen 
af de unge har dannet masser af nye venskaber i løbet af 
tiden i ungebyrådet. Fællesskabet var også i fokus, da mødet 
var forbi, og de unge sammen sluttede dagen og perioden 
af med fællesspisning i midtbyen.  

 ▸ Vil du være kontaktlærer for børne- og ungebyrå-
det på din skole?

Hver skole vælger en kontaktlærer, som er ansvarlig for at or-
ganisere valget til Børne- og Ungebyrådet på skolen. Opgaven 
er først og fremmest at opfordre de unge til at stille op. Kon-
taktlæreren står også for at modtage tilmeldinger til valget, 
indhente forældretilladelser, kontaktoplysninger og valgmate-
riale. Kontaktlæreren har desuden kontakten til UngiAarhus og 
Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF).

HVAD ER BØRNE- OG UNGEBYRÅDET? 

• Børne- og ungebyrådet (BUB) giver børn og unge 
en fælles stemme.  

• De består af 31 medlemmer og ni suppleanter fra 
7. klasse – 17 år. 

• De bliver valgt som repræsentanter for deres 
lokalområde for ét år. 

• Alle børn og unge kan sende forslag ind til BUB. 

• De er sparringspartner for det rigtige byråd i 
Aarhus Kommune. 

• De mødes med Byrådet mindst én gang om året. 

• Børne- og Ungebyrådet kan sende forslag til 
Byrådet. 

• Der afholdes en uddannelsesdag med overnat-
ning for BUB fra efteråret. 

 ▸ LÆS MERE PÅ UNGEBYRAAD.DK 
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Lærere og pædagoger kvalifi-
cerer indretning af ny skole
Hvordan indretter vi et udeværksted og en fordybelseszo-
ne til 1. årgang? Hvilket inventar og materialer er bedst til 
et grupperum på 7. årgang? Hvilke møbler bruger vi i pro-
jektmiljøer til science-fag, musik og bevægelse, køkkener 
og legepladser?  

Lærere, pædagoger og ledere fra Ellehøjskolen og UngiAar-
hus deltager i foråret og efteråret 2022 i en række works-
hops om indretning af fremtidens skole og fritidscenter i 
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. 

Det sker med tårnhøjt engagement og fokus på at skabe 
en god kobling mellem skole og klub, sikre sammenhæng 
mellem baser og faglokaler og huske variationen i lærings-
miljøerne. Alle input bruges i den videre bearbejdning og 
disponering af skolens og fritidscenterets områder og rum. 

Et særligt element i processen er, at rammerne skal un-
derstøtte skolens projektbaserede og praksisorienterede 
profil.  

Bag rækken af inddragende workshops står AART og 
Proces Arkitekter fra vinderteamet MT Højgaard, som skal 
bygge den nye skole og fritidscenter. Rækken af workshops 
finder sted fra april til december 2022, hvor der også ar-
bejdes med at disponere landskab og uderum og at skabe 
gode rammer for de eksterne brugere fra det lokale kultur- 
og idrætsliv.

 ▸ LÆS OM SKOLENS PROFIL

 ▸ Yderligere oplysninger: 
Projektleder Kasper Warberg Storgaard, 
Planlægning - mail: kaws@aarhus.dk. 
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Over 3.000 aarhusianske afgangselever fejrede fredag den 
20. maj afslutningen på 10 eller 11 gode år i folkeskolen. 
Eleverne var samlet for første gang på GRIM festivalplads i 
Brabrand – og den gode stemning var ikke til at tage fejl af. 

For første gang, efter to år med corona, fejrede eleverne 
fra 9. og 10. klasse sidste skoledag sammen – denne gang 
under bøgetræerne på festivalpladsen ved Grimhøjgaard i 
Brabrand i høj solskin. 

Dagen bød på en masse aktiviteter herunder vaffelbag-
ning, laser games, brætspil og sjove konkurrencer fra sce-
nen. Ikke mindst havde de unge været med til at udvælge 
artisterne til musikscenen, hvor SASO, Lamin, JOSVA og 
ICEKIID fyrede den af. 

”Det er fantastisk endelig at kunne afholde sidste skoledag 
i fysiske rammer og i fællesskab. Langt om længe kan vi 
mødes og fejre de unge - og denne gang med bøgetræer, 
livemusik og solskin som rammen om en festlig, sjov og 
tryg dag,” siger Michel Larsen, medarrangør af sidste sko-
ledag og leder af Gadeplan Aarhus i Aarhus Kommune. 

Som noget nyt blev sidste skoledag afholdt uden alko-
hol. Det skete på baggrund af byrådets vedtagelse af den 
såkaldte 7-punktsplan, der med flere initiativer skal skubbe 
på en kulturændring og dermed en sundere alkoholkultur 
blandt unge. 

”Vi vil gerne understøtte de unge i en sundere alkohol-
kultur, hvor det er fællesskabet, og ikke alkoholen, der er 
i centrum. Det gør vi med en alkoholfri sidste skoledag. 
Som ung skal man ikke føle sig udenfor eller fravælge 
sociale arrangementer, fordi man ikke har lyst til at drikke. 
Det skal være okay at takke nej til alkohol,” siger Thomas 
Medom, rådmand for Børn og Unge. 

Og stemningen var i top - smilene på de unge mennesker 
var ikke til at tage fejl af. De unge mennesker havde et fest-
ligt og sjovt arrangement sammen – i trygge rammer. 

3.000 unge fejrede sidste 
skoledag sammen  
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Hver dag besøger mellem 30 og 100 ukrainere Velkomst-
huset på Frydenlundskolen. Her kan du høre, hvordan to 
ukrainske mødre oplever deres nye hverdag i Aarhus, og 
hvad de bruger Velkomsthuset til. 
 
Natalia 

Natalia er flygtet fra en landsby nær ved grænsen til Bela-
rus sammen med sine tre piger på 2, 6 og 12 år. Hun valg-
te i første omgang at blive i landsbyen, da hendes storesø-
ster flygtede med en bus til Danmark. Først da bomberne 
kunne høres fra Natalias hjem, besluttede hun at pakke to 
tasker og følge efter søsteren med sine børn. 
 
Hvordan var dit første møde med Aarhus? 
Jeg ankom med mine tre børn og to tasker på banegården, 
efter at vi have rejst i to dage med bus fra Ukraine. Klokken 
var 22 om aftenen, og jeg vidste ikke, hvor vi skulle bo.  
Da min søster kom til Aarhus, fik hun et sted at bo af 
kommunen, men da jeg kom, var reglerne blevet lavet om. 
Det vidste jeg ikke, og det var svært ikke at vide, hvad jeg 
skulle gøre. Jeg troede, at jeg i det mindste kunne bo hos 
min søster en nat. Men det sagde de frivillige på banegår-
den, at jeg ikke kunne.  
 
Hvis min søster ikke allerede havde været i Aarhus, ville 
jeg have været meget bange. Men i løbet af en time lykke-
des det min søster at finde overnatning til mig og børnene 
gennem en facebookgruppe. En dansk familie i Risskov var 
søde at tage imod os i deres lejlighed. De så mig for første 
gang den aften, og de gav mig med det samme en seng. 
Jeg er meget, meget taknemmelig for deres hjælp. Det er 
ikke alle folk, der er parate til at lukke en fremmed kvinde 
og hendes tre børn ind i deres hjem midt om natten.  
 
Hvad sagde du til værtsfamilien? 
Jeg fortalte dem, at jeg regnede med, at vi skulle bo hos 
dem for en kort periode på to-tre uger, indtil jeg fik min 
opholdstilladelse. Men nu har vi snart boet der to måne-
der, og jeg venter stadig på min opholdstilladelse. Det er 
meget svært, for jeg vil ikke være til besvær, og det er jeg. 
Min værtsfamilie er meget flinke, og de hjælper mig med 
alt. Men de har selv to børn, og jeg har tre, så det er hårdt 
for dem.  
 
Hvad siger dine børn til den nye situation? 
De troede, at vi bare skulle være væk i kort tid, så nu spør-

ger de mig, hvornår vi skal hjem. Jeg siger, at vi skal hjem, 
når det ikke længere er farligt. Men det er svært at vide, 
hvornår det er.  

Hvad bruger du Velkomsthuset til? 
Mine to store børn går i den midlertidige skole. Det er 
rigtig godt, for på grund af corona-nedlukning i Ukraine er 
det meget lang tid siden, at de sidst har været i skole. Jeg 
kan godt lide, hvordan man underviser børn i Danmark. 
I Ukraine er skolen meget striks og fyldt med lektier. Her 
lægger I mere vægt på, at børnene også skal have det 
sjovt. De må også gerne være ude i al slags vejr og blive 
beskidte. Det overraskede mig i starten, for i Ukraine 
tænker man, at børn bliver syge af at være udenfor og blive 
beskidte.  
 
Når de to store piger er i skole, venter jeg i Velkomsthuset 
sammen med min lille datter og leger. Hun kan også godt 
lide at lege med personalet og de frivillige i legehjørnet, 
og så kan jeg få lavet nogle telefonopkald og få hjælp af 
tolkene imens. Jeg har prøvet at ringe til Udlændingeser-
vice mange gange for at høre til min sag, men der er flere 
timers ventetid, så det ender ofte med, at jeg må give op.  
Det er svært ikke at vide, hvad fremtiden byder på, og hvor 
længe vi skal vente på at få en afklaring. Min søster har 
allerede fået sin opholdstilladelse og er i gang med at søge 
jobs. Jeg vil også gerne finde arbejde og bolig i Danmark. 
 
Hvad vil du gerne arbejde med? 
Jeg er uddannet inden for regnskab, men jeg kommer fra 
landet, så jeg er vant til at bruge mine hænder. Jeg kan 
arbejde i haven, gøre rent og passe børn – hvad som helst, 
jeg er klar!  

Mød Natalia og Vira 
- to nye aarhusianere med børn 

Fortsættes...
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Vira 

Vira flygtede fra Lviv sammen med sine to børn på 3 og 10 
år, sin lillesøster og hendes barn, lige da krigen begyndte. 
De første seks uger boede de alle i Gladsaxe, hvorefter de 
fik deres opholdstilladelse og blev placeret i Aarhus Kom-
mune. Her har de nu fået bolig og søger efter job. 
 
Hvordan var dit første møde med Aarhus? 
Jeg var meget glad for at komme til Aarhus. Det er en 
dejlig by, og folk smiler meget her. Vi fik også af vide, at 
folk ville være gladere i Jylland og mere villige til at hjælpe. 
Det er rigtigt. Men vi er også selv gladere, for nu har vi 
fået vores opholdstilladelser og CPR-numre. Det gør alting 
lettere, og vi kan begynde at tænke på vores fremtid.  
 
Vi bor på et plejehjem sammen med gamle mennesker nu, 
og det passer os rigtig godt. Vi føler, at vi er lidt i samme 
situation som de gamle, fordi vi også har brug for hjælp til 
mange ting. Ligesom dem kan vi heller ikke altid gøre de 
samme ting, som vi vil og plejede.  

Hvad bruger du Velkomsthuset til? 
Første gang kom jeg i Velkomsthuset for at få mere at vide 
om skolegang og børnehave. Min søster og jeg fik vores 
børn i den midlertidige skole her, og senere fik vi besked 
om, at børnene kunne begynde i en modtageklasse på 
Samsøgades Skole.  
 
Men vi fandt også ud af, at vi kunne bruge Velkomsthuset 
til en masse andre ting. Vi har fået hjælp til at åbne en 
bankkonto, hjælp til NemID, jobsøgning og kontakt til 
sundhedsvæsenet. Efterhånden ved vi, at vi kan få hjælp til 
alle problemer, som vi kan støde på, her i Velkomsthuset. 
Enten hjælp af folk fra kommunen eller af frivillige, som 
også snakker ukrainsk. Det kan også være hjælp til små 
praktiske ting, som at printe dokumenter. Vi bruger også 
nogle gange legerummet sammen med min mindste søn.  

Hvad siger dine børn til den nye situation? 
De savner deres hjem og deres far, og jeg er hele tiden 
nødt til at trøste dem. Når de er nedtrykte og kede af det, 
så bliver jeg også ked af det. Når børnene tænker på noget 
andet – ligesom nu, hvor min dreng spiller bold i legerum-
met – så er han glad, og så har jeg det også bedre. Men 
jeg oplever også, at han er begyndt at protestere. Han 
græder ved sengetid, og det er svært. 

Hvad er det sværeste? 
Det sværeste er at forestille sig fremtiden. Jeg er vant til at 
dele ansvaret for familien med min mand – uanset om det 
handler om børnene, madlavning eller jobsituation. Men 
nu har jeg hele ansvaret alene, og det er meget hårdt – 
ikke kun rent praktisk, men også følelsesmæssigt. Børnene 

reagerer og har været lidt vilde her på det seneste. De har 
mistet deres kendte hverdag og rutiner, og det er svært for 
dem.  
 
Er der noget, som hjælper jer igennem det svære? 
Den største hjælp er, at min søster og jeg er her sammen. 
Det er med til at gøre både os og børnene trygge. Børne-
ne bruger meget tid sammen og støtter sig til hinanden 
– også i skolen. Min søn fik en invitation til skolestart før 
min søsters dreng gjorde, og han følte sig helt alene i 
skolen. Det stressede ham, og han græd meget. Men efter 
to dage fik hans fætter tildelt samme skole. Så var min søn 
ok igen, og jeg var meget lettet.  
 
Min treårige søn skal begynde i børnehave her i juni, og 
det er jeg også meget glad for, for så bliver det måske 
nemmere for mig at finde et job. 
 
Hvilken slags jobs leder i efter? 
Jeg prøver at finde ud af, hvor jeg passer ind med min 
baggrund, men det er ikke nemt at gennemskue. I Ukra-
ine arbejdede jeg med administration i it-firmaer. Jeg har 
blandt andet arbejdet 10 år i regnskabsafdelingen hos et 
dansk firma, hvor jeg lavede deres fakturaer. Så jeg har rin-
get rundt til forskellige firmaer her, men indtil videre uden 
succes. Det virker som om, at mange it- og administrative 
jobs i Danmark kræver flere tekniske færdigheder, end jeg 
har.  
 
Men jeg er også klar til at prøve at finde arbejde inden for 
andre områder. Måske kan jeg finde arbejde i en vuggestue 
eller en børnehave – eller med rengøring. Jeg har allerede 
arbejdet i Danmark som au pair for 20 år siden. Dengang 
kom jeg for at lære bedre engelsk, men jeg lærte også 
noget dansk. Så i forhold til mange andre ukrainere er det 
nok en nemmere for mig at finde job, fordi jeg allerede kan 
tale engelsk og også kan lidt dansk.  

...fortsat
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500 seniorer til fyraftens-
møde om seniorfastholdelse 

Fremtidens kommunale arbejdsmarked er udfordret 
af mangel på arbejdskraft – og dette gælder specielt 
velfærdsområderne. Derfor inviterede Borgmeste-
rens Afdeling til fyraftensmøde tirsdag den 24. maj 
med seniorfastholdelse i fokus. 

Medarbejdere på 58+ fra udvalgte velfærdsområder 
i Aarhus Kommune var inviteret, og hele 180 af de i 
alt 500 deltagere var fra Børn og Unge.  

Formålet var at give et indblik i de muligheder og 
fordele, der er, ved at blive i job så længe som mu-
ligt. Pensionen var i fokus samt balancen mellem 
arbejds- fritids- og familieliv. Og det betød også, at 
der var fuldt hus og udsolgt. 

”Vi hører jo hele tiden, at vi bliver omtalt som æl-
drebyrden, og nu bliver vi pludselig til en ressource. 
Og det, synes jeg, er utrolig dejligt. Jeg er slet ikke 
færdig med at arbejde endnu,” siger 63-årige Ellen 
Margrethe Jacobsen, der er sosu-assistent i Aarhus 
Kommune. 

KORT NYT

 ▸ SE VIDEOEN OG MÆRK DEN GODE STEMNING 
FRA ARRANGEMENTET 

Bookbites gør det nu muligt 
at læse med ørerne

BookBites nye platform er nemlig med lydbøger. 
En nyhed, som er blevet taget særlig godt imod 
hos lærerne, der ser lydbøger som et kærkomment 
redskab til elever med læsevanskeligheder. 
 
“Lydbøger giver eleverne bedre deltagelsesmulig-
heder i læse- og litteraturundervisningen i klassen. 
For når man er ordblind eller har svage afkodnings-
mæssige kompetencer, er det ofte en udfordring at 
få læst nok,” vurderer Mette Israelsen, lærer, læse-
vejleder og fagspecialist i BookBites, og fortsætter: 
 
“Derudover kan det være svært at finde læsestof, 
som er tilstrækkelig nemt at læse, samtidig med, at 
indholdet er vedkommende og ikke mindst alders-
svarende. Her er lydbøger det oplagte svar.” 
 
I forbindelse med lanceringen af platformen udgiver 
BookBites en række blogindlæg om lyttestrategier 
og undervisningsforløb om specifikke lydbøger, som 
kan bruges i undervisningen. Der er blandt andet 
blevet taget udgangspunkt i konklusionerne fra det 
nyligt afsluttede forskningsprojekt ’Reading Bet-
ween Media’ på Aarhus Universitet. 
 
I Aarhus Kommune har alle elever i folkeskolernes 4. 
klasser gratis adgang til alle funktioner i BookBites.

KORT NYT

 ▸ LÆS MERE OM LYDBØGER, OG HVORDAN DE 
KAN BRUGES I UNDERVISNINGEN
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VÆR MED! til Børn og Unges 
DHL-stafet 

Efter 2 års pause mødes vi i Børn og Unge igen 
til fælles DHL-event i Mindeparken. Tilmeld 
din arbejdsplads nu. 

VÆR MED! når ca. 3000 medarbejdere i Børn og 
Unge mødes i Mindeparken torsdag den 18. august 
til løb, walk og kollegahygge ved årets DHL-stafet. 
Igen i år får Børn og Unge vores egen teltplads, 
hvor du kan sidde sammen med dine kolleger, nyde 
den legendariske DHL-grillpølse og se det flotte 
festfyrværkeri. 

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). 

I år er der ikke produceret nye Børn og Unge 
DHL-løbetrøjer. Men kom gerne i din favorit løbe-
trøje fra tidligere år. Har du flere trøjer liggende, kan 
du måske dele ud til nye kolleger og ’DHL-debutan-
ter’ på din arbejdsplads? Vi tømmer også Børn og 
Unges restlager af DHL-løbetrøjer, som kan afhen-
tes torsdag den 11. august på Grøndalsvej 2. 

KORT NYT

 ▸ TILMELDING

 ▸ KONTAKT

Har du spørgsmål til afviklingen af DHL i Børn og 
Unge, kan du kontakte:
Rikke Irmgard Brødsgaard på  riib@aarhus.dk. 

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du få hjælp hos:  
Aarhus Motion på tlf.nr.: 8738 1110.

God trivsel for alle ledere 

Børn og Unge rykker tættere på ledernes trivsel. Med 
Trivselsundersøgelsen fra efteråret 2021 samt eks-
tern audit af arbejdsmiljøet blev det tydeligt, at ledere 
i flere dele af Børn og Unge har oplevet en mærkbar 
tilbagegang i deres trivsel. 

9. juni 

Chefteamet: 
Drøfter analysen 
og næste skridt 
og handlinger ift. 
ledernes trivsel i 
Børn og Unge

15. juni

Rådmandsmøde: 
Her drøfter 
rådmanden 
analysen og 
næste skridt og 
handling med 
chefteamet 

21. juni

Direktørens  
morgenmøde:
Fokus på leder-
nes trivsel og 
arbejdsmiljø

13. sept.

HMU møde: 
Drøftelse i 
MED-organisati-
onen af resul-
taterne. Samt 
status på initia-
tiver igangsat af 
chefteamet efter 
9. juni 

29.-30. sept.

Ledelses- 
konference:  
For alle ledere i 
Børn og Unge. 
Her sættes bl.a. 
fokus på leder-
nes trivsel  

Uge 44

I forbindelse 
med ledelses-
ugen sættes der 
fokus på ledelse, 
herunder også 
ledernes trivsel 
og arbejdsmiljø 

23. maj 

Temadrøftelse i 
Magistraten om 
ledernes trivsel i 
Aarhus Kommune

Den videre proces vedr. ledernes trivsel

BØ
RN

 O
G

 U
N

G
E

AARH
U

S KO
M

M
U

N
E

PÅ BAGGRUND AF ANALYSEN BESLUTTER CHEFTEAMET HVAD DER SKAL IVÆRKSÆTTES.

Dette er den foreløbige tidsplan med kendte nedslag på nuværende tidspunkt. Der kan komme tilføjelser og justeringer undervejs.

KORT NYT

Læs hvordan Børn og Unge arbejder med ledertriv-
sel- og fokus:

 ▸ God trivsel for alle ledere

 ▸ APV for ledere - AarhusIntra

 ▸ KONTAKT

HRO – Mail: hrogorganisation@aarhus.dk
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https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?invitation=N07c6lhSS8lnu1Dw&voucher=mbu22
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/96685
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/25435


Ny pædagogisk leder 
i Solsikken 

Solsikken i Gl. Åby Dagtilbud fik d. 1. april tilført 
erfarne ledelsesmæssige kræfter. Med omkring 17 
års erfaring med lederansvar, overtager Annette 
Horup rollen som pædagogisk leder i Solsikken i 
Gl. Åby Dagtilbud. Annette kommer fra en stilling 
som daglig leder i Børnehuset Regnbuen, hvor hun 
blandt andet har stået i spidsen for at udarbejde et 
fælles fagligt og pædagogisk værdigrundlag med 
afsæt i den pædagogiske læreplan for Regnbuen.  

Annette Horup ser frem til at komme i gang, og 
særligt ser hun frem til arbejdet med rammerne for 
læringsmiljøerne i børnehaven: 

”Jeg glæder mig til at både arbejde og bidrage til 
kvaliteten af de pædagogiske rammer for lærings-
miljøerne. Jeg brænder for at skabe kvalitet og være 
tæt på kerneopgaverne – sammen med medarbej-
derne, så vi sammen kan skabe nogle stærke faglige 
byggesten i Solsikken.”  

I det private er Annette Horup gift med Lars, og 
sammen har de en søn på 27 og en datter på 29. 
Når Annette skal koble af, nyder hun en frisk tur i 
naturen – enten i den lokale løbeklub eller på sin 
islandske hest.  

NYT OM NAVNE

Ny administrationsleder i det 
administrative fællesskab i 
Åby/Åbyhøj 

D. 1. juni får det administrative fællesskab i Åby/
Åbyhøj ny administrationsleder. Det er den 54-årige 
Dorthe Seiger, der med mere end 20 års lederer-
faring fra uddannelsessektoren i både offentlig og 
privat regi, nu skal prøve kræfter med det admini-
strative fællesskab i Åby/Åbyhøj.  

Dorthe kommer fra en stilling som administrati-
onsleder på Horsens Byskole, som er en folkeskole 
med tre matrikler, og hun ser frem til nu at blive en 
del af de administrative fællesskaber: 

”Jeg glæder mig til at blive en del af de administrati-
ve fællesskaber for skoler og dagtilbud i Århus Kom-
mune og i Åby/Åbyhøj i særdeleshed. Jeg er meget 
optaget af at løfte i flok, og hvordan vi på tværs af 
fysiske og faglige grænser kan hjælpe hinanden 
med at løse vores professionelle opgaver på bedst 
mulige måde og med høj faglig kvalitet. Jeg ser 
frem til supportere den pædagogiske ledelse i Åby/
Åbyhøj i samarbejde med de dygtige medarbejdere i 
Administrationsfællesskabet.” 

Dorthe er bosiddende i Horsens, hvor hun bor med 
sin mand. Sammen har de to voksne børn, som 
studerer i København og i Aarhus.  

NYT OM NAVNE
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Ny pædagogisk leder til 
specialklasserne på 
Møllevangskolen 

D. 1. april fik specialklasserne på Møllevangskolen 
fornøjelsen af en ny pædagogisk leder, da 49-årige 
Toke Drengsgaard overtog roret. 

Toke kommer fra en stilling som speciallærer med 
fokus på børn med sociale og emotionelle udfor-
dringer, og selvom Toke har været glad sit tidligere 
arbejde, glæder han sig meget til at blive en del af 
Møllevangskolen og den positive udvikling, som 
skolen oplever.  

”Jeg ser frem til at blive en del af den positive udvik-
ling, som Møllevangskolen har været i de seneste 
år. Møllevangskolens specialafdeling består af dyg-
tige medarbejdere, og jeg ser frem til at vi i samar-
bejde kan gøre Møllevangskolens specialafdeling til 
et endnu bedre sted at være, både for eleverne, men 
også som arbejdsplads.”  

Toke bor i Silkeborg med sin kone og to børn på 16 
og 18.  I sin fritid spiller han både ishockey, floorball 
og golf. 

NYT OM NAVNE
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