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Børn og Unges morgenmøde

Tirsdag d. 21. juni var konstitueret direktør Helle Bach 
Lauridsen vært for Børn og Unges morgenmøde. Morgen-
mødet blev, for første gang, sendt fra det nye studie på 
Grøndalsvej.

På mødet havde Helle inviteret pædagogisk leder Steffen 
Klitgaard Andreasen til en snak om ledertrivsel og hver- 
dagen som leder i Børnehuset Himmelblå i Hasle Dagtil-
bud. 

Helle havde derudover besøg af både skoleleder Jette Bjørn 
Hansen og projektleder Ulla Parbo Hefsgaard, der fortalte 
om fornyelsen af Børne- og ungepolitikken og byrådets 
fælles vision og ambition for gode børne- og ungeliv. 

Som ny formand for skolelederforeningen i Aarhus er Jette 
tæt på arbejdet med at forny politikken. 

Ulla fortalte desuden om et nyt samtaleredskab, der kan 
understøtte dialoger om, hvordan vi skaber rammerne 
om det gode børneliv, og tager udgangspunkt i børnenes 
perspektiver. 

Lige nu kan alle give deres input til den fornyede børne- og 
ungepolitik på etgodtboerneliv.aarhus.dk 

Se morgenmødet på:

 ▸ Børn og Unges facebook-side
 ▸ Børn og Unges LinkedIn-side
 ▸ Børn og Unges Youtube-kanal

Næste morgenmøde er tirsdag d. 9. august kl. 8.15. Se med 
på vores kanaler. 
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Hav en god sommer!  

Sommeren er over os! Mange skal holde ferie, og det er 
sikkert tiltrængt. For andre er det højsæson for sommerak-
tiviteter for byens børn og unge til lands til vands og måske 
også i luften? Tak til jer, som sørger for en fed sommer for 
børnene og de unge.   

I løbet af det sidste halve år er der sket lidt af hvert. Vinteren 
bød igen på en periode med corona. Ny variant, heftige 
smittebølger og restriktioner. Det har til tider været en 
uoverskuelig opgave at planlægge hverdagen og få enderne 
til at mødes i vores vuggestuer, børnehaver, skoler og fritids-
tilbud. Alligevel lykkedes det! Takket være en stor indsats fra 
alle i Børn og Unge. Tak for det! Nu håber og tror jeg på, at 
skoleåret 2022-23 bliver uden corona i fokus.  

Kort efter corona slap sit tag, krævede en ny, ekstraordinær 
situation vores opmærksomhed. Krig og ufred i Ukraine 
bragte især ukrainske kvinder, børn og unge til landet – her-
iblandt en del til Aarhus Kommune. Børn og Unge har taget 
imod og hjulpet de fordrevne ukrainere på forbilledlig vis. Vi 
løfter i flok, og indsatsen gør mig stolt over at være aarhu-
sianer – og rådmand for lige netop Børn og Unge. 

Andre børn og unge med behov for en stor indsats er de 
børn og unge, der er ikke har det godt – af den ene eller an-
den årsag. Børn og unge med diagnoser og som mistrives i 
dagtilbud eller skole. De bliver stadig flere – og vi skal have 
knækket koden til, hvordan vi får vendt udviklingen. 

Analysen af bredere børnefællesskaber på almenområdet, 
specialområdet og PPR er i fuld gang. 20 løsningsforslag 
har været i høring, og de tages med til budgetforhandlin-
gerne til september. I efteråret vil der blive udarbejdet en 
handleplan på baggrund af analysen. Jeg ser meget frem til 
dette arbejde.  

Men først er det sommer. Juli står for døren – en måned, 
hvor vi traditionelt skruer ned for blusset i Børn og Unge. 
Nyd det, I der kan og husk at få ro på uanset, hvordan I skal 
tilbringe sommeren.   

Et af feriens højdepunkter for mig bliver igen i år Tour de 
France. I år med flere etaper i Danmark. Det er historisk, og 
det glæder jeg mig meget til at opleve.  

Hav en god sommer!
 

Thomas Medom 
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Kære alle

Den 1. juni tiltrådte jeg som konstitueret direktør i Børn 
og Unge. Det er en fornøjelse, også i denne rolle, at være 
en del af en så kompetent organisation. Jeg glæder mig 
meget til at løfte og balancere opgaven frem til november 
– ikke mindst fordi mange initiativer, indsatser og priorite-
ringer i Børn og Unge materialiserer sig netop nu. 

Analysen af bredere børnefælleskaber, budgetforhandlinger, 
rekruttering af pædagogisk personale, modtagelsen af 
ukrainske børn og unge i dagtilbud og skole, bæredygtig-
hed og klima i børnehøjde, sprog, bevægelse, forældre-
samarbejde, kost, medborgerskab og matematik – en lang 
liste og alle sammen vigtige og spændende udfordringer 
og opgaver, som også i efteråret vil være i vores fokus. 

Snart tager de fleste af os dog på sommerferie. Jeg vil 
gerne ønske jer alle en rigtig god sommer og en velfortjent 
ferie. 

Helle Bach Lauridsen, konstitueret direktør, Børn og Unge 
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Øget forældresamarbejde 
styrker relationerne  
Med et tilbud om et årligt hjemmebesøg får pædagogerne 
i Brabrand og Tovshøj dagtilbud mulighed for at komme 
helt tæt på børnenes hverdag i hjemmet. Derudover bliver 
forældrene også tilbudt et forældreforløb i institutionen, 
hvor de får mulighed for at komme helt tæt på børnenes og 
pædagogernes hverdag i institutionen.  

I Natur- og miljøbørnehuset Viben i Gellerup er der, lige-
som i resten af Brabrand og Tovshøj dagtilbud, sat fokus 
på et styrket forældresamarbejde. Formålet med indsatsen 
er at styrke samarbejdet forældrene og det pædagogiske 
personale i mellem til gavn for barnet. Samtidig giver det 
forældrene mulighed for at få faglig inspiration til leg og 
læring med deres barn, som de kan tage med hjem. Ifølge 
Simon, der er pædagog i Viben, øger det styrkede samar-
bejde trygheden hos både børn og forældre.  

”Børnene i institutionen er kun så trygge, som forældrene 
er. Derfor er det alfa og omega, at vi har et godt forældre-
samarbejde. Både hjemmebesøgene og vores temadage 
i institutionen er med til at skabe gensidig forståelse 
mellem forældrene og det pædagogiske personale, og det 
skaber en tryghed blandt forældrene, der bliver kanaliseret 
videre til børnene.” 

Udover den gensidige forståelse er temadagene i institu-
tionen også med til at give forældrene konkrete, pædago-
giske redskaber, som de kan tage med hjem. Her forklarer 
Louise Lindgaard, der er mor til to børn i institutionen, 
hvordan temadagende har givet hende en øget forståelse 
for, hvordan hun kan hjælpe sine børn med udfordringer i 
hverdagen: 

”Til temadagene fik vi mulighed for at se små video-
sekvenser af hverdagen. Her kunne vi se, hvordan per-
sonalet arbejder pædagogisk med børnene i institutionen, 
og lade os inspirere. Her lærte vi eksempelvis om tegn til 
tale, som vi også er begyndt at bruge og øve derhjemme.” 

Generelt har Viben oplevet en stor opbakning fra forældre-
ne, som både har været åbne for at invitere personalet på 
hjemmebesøg, og også er mødt talstærkt op til temadage-
ne. Kirsten Donaldson, der er pædagogisk leder i Viben er 
glad for den store opbakning blandt forældrene, som hun 
tydeligt kan mærke afspejler sig i det pædagogiske arbejde: 

”Opbakningen blandt forældrene har været rigtig god, og 
jeg kan tydeligt mærke, at både hjemmebesøg og temada-
gene har været med til at skabe et øget kendskab til vores 
børne- og forældregruppe. Det har også været med til at 
skabe en styrket relation mellem forældrene og vores per-
sonale, som havde været svær at få skabt uden den øgede 
indsats.”

KONTAKT 

Har du spørgsmål angående det øgede fokus på for-
ældresamarbejdet, er du velkommen til at kontakte 
projektlederne: 

• Ellen Margrethe Bang: emla@aarhus.dk 

• Anne-Sophie Lynggaard: anslyn@aarhus.dk 
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Nyt ledertalentforløb 
skudt i gang  
Det nye ledertalentforløb har til formål at udvikle ledertalen-
terne i Børn og Unge til næste ledelsesniveau og klæde dem 
på til skiftet fra leder af medarbejdere til leder af ledere. 

Onsdag d. 11. maj blev startskuddet for det nye lederta-
lentforløb i Børn og Unge. 20 pædagogiske ledere fra både 
skoler og dagtilbud var samlet på Kaløvig Badehotel, hvor 
de tog hul på det første af i alt fire moduler.  

Overskriften for første modul af det nye ledertalentforløb 
var: ‘Dit personlige lederskab, ledelse af ledere og dit 
ledelsesteam’.  

Her var der fokus på det personlige lederskab, lederiden-
titeten samt den ledelsesmæssige opgave som leder af et 
ledelsesteam. Det er nemlig vigtigt at få afstemt rollen og 
forventningerne til ledere af ledere i Børn og Unge. Som ny 
leder af ledere må man gå både målrettet og refleksivt ind 
til den nye rolle, og ifølge deltager og pædagogisk leder i 
Børnehuset Himmelblå, Steffen Klitgaard er netop dét en 
vigtig pointe, som han tager med sig videre: 

”Det var både et spændende og lærerigt første modul. Os 
deltagere er jo alle ledere af medarbejdere på nuværende 
tidspunkt, men vi arbejder samtidig alle sammen på at 
tage springet til nogle andre opgaver. Derfor er det vigtigt 
at overveje sin egen ledelsespraksis, og hvordan den kan 
kobles til transitionen. Det handler i virkeligheden om at 
blive den bedste version af sig selv.” 

Forskningschef fra Vive, Michael Beck, var på som under-
viser en stor del af dagen. Derudover fik deltagerne også 
besøg af både en dagtilbudsleder og en skoleleder, som 
kunne fortælle om deres nylige erfaringer med skiftet.  

”Det var fint at høre fra både en dagtilbudsleder og en sko-
leleder, og hvilke erfaringer de har gjort sig i skiftet. De har 
taget det spring, som jeg forhåbentlig også kommer til at 
tage, og det er altid godt at kunne tage ved lære af andres 
erfaringer,” forklarer Steffen Klitgaard.  

Udover at være et udviklingsforløb, er det også en oplagt 
mulighed for deltagerne for til at danne sig et styrket leder-
netværk på tværs af distrikter. 

På modul 1 blev der dannet nogle såkaldte læringsgrupper 
med fem ledere i hver gruppe. Hanne Lund, som er pæda-
gogisk leder på Skjoldhøjskolen og blandt de 20 lederta-
lenter på forløbet, var glad for at der netop også var fokus 
på netværksdelen: 

”Netværksdelen er, for mit vedkommende, enormt vigtigt. 
Selvom vi er på samme vej, så er vores lederpersonlighed 
og kompetencer vidt forskellige, og det åbner op for nogle 
både dybe, spændende og lærerige snakke blandt os delta-
gere i et trygt forum.” 

Næste modul på ledertalentforløbet bliver afholdt d. 31/8 
og 12/10. Her vil der blive sat fokus på økonomi, admini-
stration og datainformeret ledelse.  

 ▸ Læs mere om ledertalentforløbet og vores øvrige 
lederforløb på AarhusIntra
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READ – Sammen om læsning 

I den integrerede daginstitution, Egmontgården i Viby, har 
man i forbindelse med READ og de nytilkomne bogpakker 
sat forøget fokus på sprog og læsning – både i institutionen 
og i hjemmet. Et fokus, som skal lette overgangen fra insti-
tution til skole i tæt samarbejde med forældrene. 

Med en stor bogreol spækket med farverige børnebøger 
i baggrunden sidder Elisabeth Overgaard med tre bør-
nehavebørn omkring sig. Deres nysgerrige blikke følger 
Elisabeth, som er ved at finde de karakteristiske røde 
READ-muleposer frem. Sammen med børnene er hun 
nemlig ved at pakke READ-poser med børnebøger, som 
børnene skal have med hjem.  

På baggrund af en sprogvurdering af det enkelte barn, ved 
Elisabeth, hvilke typer bøger, der vil passe til det enkelte 
barn. På den måde har hvert barn mulighed for at få nogle 
bøger med hjem, som er tilpas udfordrende til, at barnet 
får styrket både læse- og sprogudvikling. 

”Vi har et stort fokus på dialogisk læsning med børnene 
her i institutionen, men det er mindst lige så vigtigt, at 
denne læsning også fortsætter derhjemme med foræl-
drene, så børnene også får trænet både sprog og læsning 
udenfor institutionen,” fortæller pædagog og sprogvejle-
der, Elisabeth Overgaard.   

Formålet med READ-projektet bliver også bakket op på det 
forskningsmæssige plan. Forskning viser nemlig, at når 
børn og forældre læser sammen dagligt og taler om det, 
de læser, fremmer det barnets sprog og læseudvikling. I 
Egmontgården i Viby mærker de da også en øget læselyst 
blandt børnene, hvilket glæder Elisabeth. 

”Vi kan tydeligt mærke, at børnene er blevet mere bog- 
vante. De er mere opmærksomme og nysgerrige i læse- 
situationerne, hvor mange er blevet gode til at spørge ind 
til bogen og handlingen undervejs. Det skyldes i høj grad, 
at forældrene er blevet gode til at prioritere læsningen 
derhjemme”.  

Ved at sætte fokus på læsning allerede i vuggestuen og 
samtidig fastholde fokus helt hen til folkeskolen er forhåb-
ningen at skabe en bedre og lettere overgang for børnene, 
når de går fra vuggestue til børnehave og, i særdeleshed, 
fra børnehave til skole.  

”I og med at mange af børnene bruger det her READ-ma-
teriale både i institutionen og i hjemmet bliver de også 
mere bog- og læsevante. Dette gør det også nemmere 
for børnene, når de skal i børnehave eller i skole, fordi de 
allerede har fundet værdien i at sidde og læse en bog,” 
fortæller Elisabeth.

Vil du vide mere?

Er du mere nysgerrig på ‘READ – Sammen om læsning’ kan du 
finde både vejledninger og inspiration til spændende og lærerige 
børnebøger på:

 ▸ Aarhus.dk/read
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StereoStarter - nye venskaber 
og fordybelse i musik 
StereoStarter er en 3 dages musikcamp arrangeret af 
UngiAarhus. Her får de unge mulighed for at dykke ned 
i musikken med hinanden og professionelle undervisere. 
Med musikken i midten opstår både nye melodier og nye 
venskaber. 

Hvad enten man havde lyst til at skabe sin egen musik 
eller spille sine yndlingssange, var der rig mulighed for 
at fyre den af sammen med en masse andre musikglade 
unge mennesker til StereoStarter musikcampen i Kristi- 
Himmelfartferien. Et hold af dygtige, professionelle mu-
sikundervisere stod for undervisning i både sammenspil 
og sangskrivning - og faciliterede fælles workshops med 
udfordringer og inspiration. 

Hverken niveau eller erfaring er en forudsætning for at 
være med – de unge skulle bare komme med en lyst til at 
dyrke musikken og fællesskabet.  

StereoStarter 2022 var en stor succes 
Årets StereoStarter blev både en særdeles produktiv, 
kreativ og vellykket én af slagsen. De unge deltagere blev 
fordelt på tre bands under musikcampen, som foregik på 
Sødalskolen. I to døgn eksperimenterede de unge med 
konstellationer, fordybede sig i musikken og nåede at 
udvikle eller nyfortolke hele 10 egne eller kendte musik-
numre.  

På tredje og sidste dag kulminerede StereoStarter med en 
intimkoncert for deltagernes familier og venner i ung-
domsskolens nyindrettede musikmiljø. Stemningen var 
næsten lige så høj som guitarsoloerne, og det var svært at 
vurdere om det var de unge, underviserne eller publikum-
merne, som var mest stolte. 

”Det fedeste ved campen var helt klart fællesskabet. Vi 
var ikke så mange, så vi fik virkelig lært hinanden godt at 
kende, og det var vildt fedt,” siger Alma (14).  

”Der var plads til, at vi kunne prøve nye instrumenter, og 
alle har bare haft en fed åbenhed. Hvis man spillede på et 
instrument, som man ikke kunne så godt endnu, var der ac-
cept af, at man var på forskellige niveauer,” siger Aniela (16). 

 

Mere musik til efteråret 
I efteråret løber eventen ‘Musikstarter’ af stablen. Musik-
starter er et efterhånden mangeårigt event i UngiAarhus, 
som dog har ligget stille i corona-perioden. 

Erfaringerne og de mange brugbare tilbagemeldinger og 
idéer fra både deltagere og underviserne i StereoStarter 
kommer til at indgå i planlægningen af Musikstarter, som 
UngiAarhus godt tør love, bliver et af efterårets bedste 
musikevents for unge i Aarhus. 

 ▸ Læs mere om Musikstarter
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Vi skal passe på legepladserne

Blomsterhaven håber, at skilte kan minde de unge om 
at passe på afdelingens udearealer, så børnene trygt kan 
bruge legepladsen i dagligdagen. 

Sommeren er over os, og flere børn og unge søger mod 
de aarhusianske legepladser og skolegårde efter skoletid. 
Dette kan mærkes i flere dagtilbud, hvor unge desværre 
ikke får ryddet op efter sig og efterlader affald. 

”Andre må rigtig gerne bruge vores legeplads, når vi ikke 
er her, men vi vil gerne have, at de passer på legepladsen 
og rydder op efter sig, så vi ikke skal bruge tid på det, og 
så børnene trygt kan bruge den, når de møder om mor-
genen,” siger Lene Bomholt Jacobsen, pædagogisk leder i 
Blomsterhaven. 

Derfor gør vi igen i år en indsats for, at de aarhusianske 
dagtilbud og skoler får lettere ved at håndtere de unges 
brug af udearealerne. Actioncards opfordrer til lokalt sam-
arbejde om håndteringen, mens både skoler og dagtilbud 
har fået mulighed for at afhente skilte, der skal minde de 
unge om at passe på områderne. Det sker sideløbende 
med kommunikationskampagnen ‘Pas på legepladsen’, 
der kører hen over sommeren på sociale medier med 
samme budskab. 

”I Blomsterhaven oplever vi af og til, at der ligger ci-
garetskodder, flasker og andet affald, når vi møder ind 
om morgenen. Vi håber at skiltene vil minde gæster på 
legepladsen om at rydde op efter sig,” siger Lene Bomholt 
Jacobsen. 

Find tips og tricks, forældrebreve, SoMe-opslag, actioncard og inspi-
ration fra andre skoler og dagtilbud til at håndtere de unges ophold 
på legepladser og i skolegårde på:

 ▸ UNGES SAMVÆR PÅ LEGEPLADSERNE

SKILTE 

Vil I have et skilt til jeres skolegård eller lege-
plads? 

I kan stadig nå at afhente både små og store skilte 
på Grøndalsvej 2 i afdelingen Pædagogik, Undervis-
ning og Fritid.
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350 fra UngiAarhus samlet til 
fælles medarbejderdag
Mere end 350 medarbejdere var den 14. juni samlet i 
DGI-Huset i Aarhus til fælles oplæg om mindset, unge-
kultur og praksiseksempler fra hverdagen – med de unge i 
fokus.

Det er ikke altid lige nemt at få omsat politik til det levede 
liv. Derfor var formålet med dagen også at give et nyt ind-
blik i den fritidspædagogiske vision og videregive inspira-
tion til, hvordan de aarhusianske klubber i højere grad kan 
sætte visionen i spil i dagligdagen.

”Jeg synes, det giver god mening, at vi har en fælles med-
arbejderdag. Det giver god energi og et fedt billede af, hvor 
mange vi er, hvor meget vi kan gøre, og hvor mange unge, 
vi kan nå ud til. Det tænker jeg ellers ikke så meget over i 
hverdagen,” siger Jane Noesgaard Jensen, medarbejder i 
Klub M i Mårslet.

På medarbejderdagen var der lagt op til en faglig nyorien-
tering, der handlede om den måde, de voksne i UngiAar-
hus møder de unge. De voksne fik mulighed for at øve 
sig på at facilitere, rammesætte og understøtte de unge i 
hverdagen – ikke mindst med inddragelse af de unge selv. 
Derfor delte flere klubber også ud af egne erfaringer med 
at inddrage de unges stemme i aktiviteter og processer 
som inspiration.

”På sådan en dag får man øjnene op for nogle af de kom-
petencer, vi måske ikke har i vores egen klub, men som 
man kan trække på og blive inspireret af,” fortæller Jane 
Noesgaard Jensen.

Med den fritidspædagogiske vision understreges fritids-
pædagogikkens særlige værdi i børn og unges liv. Visionen 
giver fælles retning på tværs af SFO og fritids- og ung-
domsskoleområdet (UngiAarhus).

 ▸ FÆLLES FRITIDSPÆDAGOGISK VISION FOR 
ALLE BØRN OG UNGE
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Bavnehøj Skole har siden foråret samarbejdet med Det 
Grønne Akademi. I fællesskab indsamler de viden og 
inspiration til en grønnere og mere bæredygtig kantinedrift 
og skole.  

Et koncept, hvor ledige akademikere efter en kort uddan-
nelse samarbejder med virksomheder og arbejdspladser 
om bæredygtig udvikling? Det lød spændende, mente Bav-
nehøj Skole og skolens kantine, da Det Grønne Akademi 
henvendte sig til skolen i begyndelsen af 2022. 

”Det Grønne Akademi kan f.eks. hjælpe os med at slippe 
vores engangsservice helt,” fortæller kantineleder Jane 
Skovby Pedersen. Hun er uddannet kok, ambitiøs på at 
skabe et klimavenligt køkken og repræsenterer skolerne i 
Aarhus i samarbejdet om bæredygtige og grønne kantiner.  

Den grønne kantine søger nye og bedre løsninger 
I to år har Jane Skovby Pedersen arbejdet for at udvikle et 
klimavenligt og bæredygtigt køkken. Hun og personalet 
smider helst ikke mad ud - men genanvender rester til 
andre retter. 

Skolens elever har desuden vinket farvel til hvidt brød og 
kager i kantinen, og har i dag økologisk mad, langtidshæ-
vet brød og grøntsager på menuen: ”Det tager nok lidt tid 
for eleverne at vænne sig til,” smiler kantinelederen.  

I arbejdet for et grønnere køkken bøvler Jane Skovby Peder-
sen også med andre komplekse problemer: ”Vi bruger for 
store mængder af engangs-salatbægre og smoothieglas og 
håber at kunne erstatte dem med andre løsninger. Det skal 
bare fungere økonomisk og arbejdsmæssigt,” siger hun. 
Hun spejder også efter en klima-neutral transport af mad 
til elever på Tranbjergskolen. Så hvordan kommer kantinen 
i mål med det?  

Artiklen fortsætter på næste side...

Fortsættes...

KLIMANYT

GRIB IDEERNE 

Sådan arbejder køkkenet på Bavnehøj Skole        
med klimavenlig drift: 

• Kantinen er ReFood-certificeret. 

• Personalet samler madaffald, som hentes og vejes af 
Daka ReFood og bruges til biogas og gødning. 

• Kantinen tilbyder kun kød to gange om ugen. 

• Køkkenet har sølvmærke i økologi: Den er 85% økolo-
gisk. 

• Personalet skræller ikke grøntsager, der skal opvarmes. 

• Køkkenet fryser uafhentet skolemælk og bruger det i 
varme retter. 

Bavnehøj Skole får grønnere 
kantine med grønne akademikere 
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Det vil Daniel Ambrosius Frederiksen og Nanna Vittrup 
fra Det Grønne Akademi gerne prøve at besvare. Daniel 
er historiker og oplevelsesøkonom, og Nanna er biolog - 
sammen har de brugt en måned på at kortlægge elevernes, 
forældrenes og personalets grønne viden og handlerum på 
Bavnehøj Skole - og særligt omkring kantinen.  

”Vi har fundet ud af, at kun få elever kender til køkkenets 
indsats for mere bæredygtighed. Eleverne bruger også kan-
tinens abonnementsordning for lidt. Så vi har sat fokus på 
mere synlighed, læring og inddragelse af eleverne. De skal 
lære om de sunde og bæredygtige alternativer,” fortæller 
Daniel Ambrosius Frederiksen 

Fremlægger grønt idékatalog i juni 
Inden sommerferien fremlægger de to grønne akademike-
re resultatet af deres samarbejde med Bavnehøj Skole og 
kantinen. Det bliver i form af et idékatalog og en skitse til en 
grøn handleplan. 

”Ideerne skal være konkrete og lette at gribe for kantinen – 
og hele skolen,” understreger Nanna Vittrup fra Det Grønne 
Akademi. 

Hun peger på, at skolens kantine allerede er langt - men kan 
nå længere gennem samarbejde. For eksempel i form af et 
fælles bæredygtighedsråd med elever, pædagogisk persona-
le, teknisk service og forældre. Rådet kan prioritere de små 
skridt: At nedbringe energi- og varmeforbrug eller sætte 
fokus på biodiversitet og naturlæring for eleverne. Eleverne 
kan også plante træer og buske og bygge plantekasser – og 
derigennem finde motivation til at tage flere bæredygtige 
valg i kantinen. 

”Bæredygtighed opnår vi i små bidder. Jo tidligere vi kan 
gøre bæredygtighed sejt for eleverne, jo lettere bliver det,” 
slutter Nanna Vittrup fra Det Grønne Akademi. 

FAKTA

Sådan har Det Grønne Akademi samlet data på 
Bavnehøj Skole: 

• Spørgeskemaer på Aula til forældre og flyers til lærere 
og pædagoger. 

• Brev til skolebestyrelsen og samtaler med teknisk 
serviceleder om affaldssortering.  

• Deltagelse i undervisning og observation af køkkenets 
arbejdsgange 

Ideer til jeres grønne omstilling:  

 ▸ Aflever jeres mad-affald til Daka ReFood:                              
Find indkøbsaftale på Madaffald – Afhentning i TrueTrade

 ▸ Hør om samarbejdet med Det Grønne Akademi

KLIMANYT
...fortsat

Yderligere information og inspiration: 

Kantineleder Jane Skovby Pedersen Bavnehøj Skole:             
jspe@aarhus.dk

Adm. chef Gitte Hauge Hansen, AF Kolt-Hasselager-Tranbjerg: 
ghh@aarhus.dk

Daniel og Nanna fra Det Grønne Akademi:                                 
thegreenacademy22@gmail.com

Karen Tambo, klima og bæredygtighed, Børn og Unge:          
ckat@aarhus.dk
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Nyt hæfte om den fælles op-
gave med klima og bæredyg-
tighed i Børn og Unge 

Børn og Unge har netop publiceret en samlet intro-
duktion til opgaven med klima og bæredygtighed i 
dagtilbud, skoler og fritids- og ungetilbud. 

Børn og Unge har, som et stort velfærdsområde, 
et særligt ansvar og en stor opgave i at bidrage til 
Aarhus Kommunes Klimaplan og -strategi. Vi har 
lokalt masser af erfaringer at trække på og masser 
af grønne initiativer i skoler, dagtilbud og Ung i 
Aarhus.  

Men erfaringerne skal også deles og vi har brug 
for fælles mål og rammer for at kunne nedbringe 
CO2-udledning fra bygninger, sikre bæredygtig mad, 
transport og affald og skabe de bedste rammer for 
børnenes og de unges gode og bæredygtige liv.  

Onsdag den 15. juni mødte Børn og Unges pro-
gramkoordinator for klima og bæredygtighed, Karen 
Tambo, medlemmerne af Børn og Unge-udvalget 
til en introduktion og dialog om opgaven med grøn 
omstilling, samt ansvaret og investeringen i børne-
ne og de unge, som er fremtidens grønne borgere. 

KLIMANYT

 ▸ LÆS HÆFTET KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 
– INTRODUKTION TIL GRØN OMSTILLING I 
BØRN OG UNGE

Naturdage for familier 
– en grøn succes 

Der blev nærstuderet på gedekid, høns, pandekager 
fra bål og urter i haven, da familier fra hele Aarhus i 
forsommeren blev inviteret til Naturdage på Natur-
samarbejdet i Sølyst.  

De første to naturdage, ud af mange, blev et tilløbs-
stykke for familier med børn i alle aldre. Målet med 
naturdagene er at inspirere flere børnefamilier til at 
bruge og sanse naturen, få viden om vilde urter, dyr 
og aktiviteter og mærke glæden ved at bevæge sig 
udenfor.  

Nyd fotos fra dagen – og del gerne, at naturdagene 
på Natursamarbejdet i Sølyst gentages på lørdagene:  

2. juli, 27. august, 24. september og lørdag 29. okto-
ber. 

Naturdagene er arrangeret i et samarbejde mellem 
Børn og Unge og Teknik og Miljø. 

 

KLIMANYT
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Rappe-Skralde-Stomp  

Rappe-Skralde-Stomp er en sikker succes, når de 
yngste skal lære om skrald og sortering.  

Aarhus’ daginstitutioner, skoler og fritids- og 
ungetilbud motiverer og danner børn og unge med 
klima-aktiviteter i børnehøjde.  

Der var også fuld gas på ungerne og Dokk1, da Jais 
Stærk Poulsen og Per Kolding fra Aarhus Musiksko-
le satte lyd på Børn og Unges skønne Rappe-Skral-
de-bog. 

KLIMA NYT

 ▸ SYNG MED, OG FORTÆL MANGE FLERE OM 
RAPPE-SKRALDE-BOGEN MED FAGTER OG 
MUSIK, SOM DE KAN LÆRE
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Dronningen på besøg i 
Generationernes Hus 

I sidste uge fik Generationernes Hus fint besøg - 
Dronning Margrethe kom nemlig forbi for at opleve 
huset. 

Husets ældste beboer, Johanne, og Arthur på 4 år, 
som går i Børnenes Ø, tog imod Dronningen. 

Dronningen fik et indblik i hvilke fantastiske ram-
mer Generationernes Hus tilbyder fællesskabet på 
tværs af generationer. 

Ved besøget var der fælles aktivitet med musik, 
sang, dans og kreativt værksted. I hverdagen er fæl-
lesaktiviteterne et fast grundlag for glæde og smil i 
mødet mellem husets generationer. 

Under de kreative aktiviteter var der tid til dialog og 
en fortælling omkring, hvad fællesskaber betyder for 
alle i Generationernes Hus. 

Skøn og mindeværdig dag! 

KORT NYT

Over 1.100 unge skolepatrul-
jer fejret i Tivoli Friheden 

Mere end 1.100 unge fra skolepatruljen i Aarhus, 
Odder og Samsø kommuner nød fredag d. 10. juni 
en velfortjent fridag med gratis rutsjebaneture, can-
dyfloss og hygge i Tivoli Friheden i Aarhus. Fridagen 
er en fejring af skolepatruljernes indsats for at sikre 
en tryg skolevej for alle børn. 

Hver dag, året rundt, gør skolepatruljerne en afgø-
rende forskel for at sikre deres kammeraters tryghed 
i morgentrafikken, når de cykler eller går i skole. 
Iført gule veste og refleksstænger skaber de frivillige 
unge mennesker i skolepatruljerne stor opmærk-
somhed på trafiksikkerheden ved skolerne.   

Skolepatruljernes utrættelige hjælp til små og store 
kammerater i morgentrafikken året rundt møder 
stor og bred anerkendelse. Også på Rådhuset i 
Aarhus Kommune, hvor rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom, glæder sig over dagens fejring og 
de unges engagement.  

“Jeg er meget taknemmelig for, at skolepatruljen 
hver dag, året rundt og i al slags vejr hjælper deres 
kammerater med at komme sikkert i skole. En hel 
dag i Tivoli Friheden med fri adgang til forlystelser-
ne er meget velfortjent,” siger Thomas Medom.  

De deltagende elever går i 6.- 9. klasse i Aarhus, 
Samsø og Odder kommuner. Festen var arrangeret 
med støtte fra Rådet for Sikker Trafik, Odder Kom-
mune, Samsø Kommune samt Teknik og Miljø og 
Børn og Unge i Aarhus Kommune.   

Skolepatruljerne har eksisteret i Danmark siden 
1949. Siden da er Danmark blevet et foregangsland 
for implementeringen af skolepatruljesystemet i 
hele Norden. 

KORT NYT
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Ny podcast fra Børn og Unge 
- ‘Ukrainske aarhusianere’

Modtagelsen af de fordrevne ukrainere er fortsat en 
stor opgave - og vil blive ved med at være det længe 
endnu. Derfor har vi valgt at sætte fokus på indsat-
sen med podcasten ‘Ukrainske aarhusianere’.

I podcasten får du et indblik i hvordan vi, i fælles-
skab, søger at give fordrevne ukrainere den bedste 
start på en ny tilværelse i Aarhus.

Podcasten handler ikke kun om indsatsen i Børn 
og Unge, men om alle der er involveret på tværs af 
kommunen. Derfor udkommer podcasten på den 
fælleskommunale podcastplatform ‘Aarhus Lytter’.

Find podcast-serien ‘Ukrainske aarhusianere’ hvor 
du plejer at finde dine podcasts.

KORT NYT

Ta’ til farverig lørdag i 
Gellerup

Sommeren byder på en udstilling om fremtidens 
nye skolebyggerier og musik i vestbyen.  

Hver anden lørdag fra juli til september kl. 13 - 18 
kan I opleve ‘Farver på din lørdag’ i Gellerup med 
koncerter, boder, stande og aktiviteter. Gratis kaffe, 
te, og saftevand. Slå også et smut forbi den nye 
klatrevæg i Sports- og Kulturcampus, det spritnye 
bibliotek og gå en tur i den ”spiselige” bypark.  

Udstillingen om fremtidens skolebyggeri byder på 
fine visualiseringer og mere info om:   

• Den nye skole og fritidscenter med projektbaseret 
og bæredygtig profil, som åbner i 2025 i byparken. 

• Den nye specialskole og -dagtilbud til 270 børn og 
unge med fysiske og psykiske handicap fra Sten-
sagerskolen og daginstitutionen Skovhøj. 

 
Det hele foregår ved Information Vest (de røde con-
tainere), Tinesvej 31, 8220 Brabrand.   

 ▸ LÆS MERE OM ‘FARVER PÅ DIN LØRDAG’

 ▸ LÆS MERE OM NY SKOLE OG FRITIDSCENTER

KORT NYT

LYT TIL DE TO FØRSTE AFSNIT 

 ▸ DE FØRSTE SKRIDT IND I AARHUS

 ▸ DEN FRIVILLIGE INDSATS
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Vorrevangskolen får 
ny indskolings- og SFO-leder 

Mandag d. 1. august 2022 tiltræder Kirsten Hastrup 
Holm som ny Indskolings og SFO-leder på Vorre-
vangskolen. Kirsten har de sidste 5 år været fri-
tidscenterleder i Lisbjerg – Trige – Hårup-Elev-Nye 
fritidscenter, og før det leder for juniorklub-området 
i Norddjurs Kommune. 

Kirsten er oprindelig læreruddannet med en 
kandidat i pædagogisk filosofi, og har været lærer 
igennem flere år. Nu ser hun frem til en ny hverdag 
og glæder sig til at blive en del af Vorrevangskolen. 

”Vorrevangskolen emmer af god energi og profes-
sionalisme, og hvem vil ikke gerne være en del af 
det? Dette drive omkring opgaven mærkede jeg 
med det samme, da jeg trådte ind ad døren, og 
dette fantastiske miljø måtte jeg bare være en del 
af. I stillingen som indskolings- og SFO-leder er det 
tværfaglige samarbejde i højsædet. Her er jeg godt 
rustet, både via min egen baggrund som lærer, men 
bestemt også i kraft af, at jeg de sidste mange år 
har været leder på det fritidspædagogiske felt. Jeg 
glæder mig utrolig meget til at starte.” 

Kirsten er 43 år og bor til dagligt med sin mand i 
Randers SØ på en landejendom. Her går fritiden 
med heste og hundehold. Særlig hundene bruges 
der tid på, når der deltages i Lure Coursing, som er 
en slags hundevæddeløb. Kirsten og hundene har 
deltaget i EM 6 gange og rejser i weekenderne rundt 
i hele Europa for at deltage i konkurrencer.  

 

NYT OM NAVNE

Børnehuset Ved Åen får 
ny pædagogisk leder  

D. 1. august skifter Rikke Lai Andersen stillingen 
som pædagogisk leder i Frederiksbjerg Børnehus ud 
med en tilsvarende stilling i Børnehuset Ved Åen i 
Risskov.  

Børnehuset ved Åen er en integreret institution med 
24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, og Rikke 
glæder sig til en hverdag, hvor Covid-19 ikke fylder 
hele dagsordenen. 
 
”Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på 
arbejdet i Ved Åen. Huset er, som alle andre, ved at 
vende tilbage til en hverdag, hvor Covid-19 ikke skal 
diktere vores strukturering. Det fylder meget hos 
alle, og det er et spændende tidspunkt for mig at 
blive en del af hverdagen i huset.” 

Rikke nævner også, at hun i sit nye virke vil have et 
særligt fokus på både erfarings- og kompetencede-
ling. 

”Jeg kommer til et stærkt hus med et godt funda-
ment, og jeg vil bidrage med mit bud på udvikling i 
det pædagogiske. Jeg vil være særlig optaget af hvor-
dan vi i større grad deler erfaringer og kompetencer 
på tværs af grupper, så alle børn får glæde af de 
virkelig fine initiativer og aktiviteter, huset byder på.” 

I det private er Rikke bosiddende i Skejby sammen 
med sin kæreste, og hun bruger meget tid med 
både familie og venner.  

 

NYT OM NAVNE
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