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Kære alle

Velkommen tilbage til et nyt halvår i Børn og Unge. Hver-
dagen for de fleste ledere, medarbejdere og børnefamilier 
er så småt rullet i gang igen. Min oplevelse er, at det godt 
kan tage nogle dage at vende helt rigtigt tilbage igen. Det 
kan mange nok genkende.  

Mandag tog folkeskolerne imod et rekordhøjt antal elever 
i 0. klasse, cirka 3250 skolestartere, en mærkedag i vores 
organisation. I dagtilbud og klubber bliver sommeraktivi-
teter afløst af hverdag, hvilket mildt sagt ikke er så ringe 
endda, for overalt står I klar med nærvær, faglighed og 
professionalisme til at gøre en forskel for børnene og de 
unge i Aarhus Kommune.  

Hverdagen og det daglige virke i Børn og Unge er en vigtig 
dagsorden i Børn og Unge - også i det næste halvår. Byens 
vækst sætter nogle lokalområder under pres i dagtilbud og 
skoler, ligesom rekruttering og fastholdelse af medarbejde-
re og ledere er en løbende prioritet. Det arbejder vi med.  

Vi ser også frem mod budgetforhandlinger, hvor meldin-
gen fra byrådet er, at flere store velfærdsområder som soci-
al- og ældreområdet samt det specialiserede børneområde 
er under økonomisk pres. Vi kender selvsagt ikke udfaldet. 
Byrådets budgetforhandlinger afsluttes sidst i september.  

Imens har vi slået stillingen som ny direktør for Børn og 
Unge op, som vi forventer at have på plads 1. november. 
Det ser vi frem til. Vi skal måske også til folketingsvalg, 
det bestemmer statsministeren. Uanset valgdatoen får 
demokratiet igen brug for manges hjælp og tålmodighed, 
når i alt 4,3 millioner vælgere i Danmark skal til stemmeur-
nerne. På forhånd tak – det er uundværligt.   

Og i næste uge er vi endelig klar til igen at mødes om DHL 
stafetten efter flere år med corona-benspænd for arran-
gementet i Mindeparken. Jeg glæder mig. Hvornår skal vi 
begynde at træne?  

Venlig hilsen Helle Bach Lauridsen, konstitueret direktør, 
Børn og Unge 
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Børn og Unges morgenmøde

Tirsdag den 9. august var konstitueret direktør Helle Bach 
Lauridsen vært for Børn og Unges første morgenmøde 
efter sommerferien. Helle havde besøg af: 

Gitte Sommer Harrits, prorektor på VIA University 
Nye tal viser, at optaget af pædagogstuderende er faldet 
trods mangel på pædagogiske medarbejdere i hele landet. 
Gitte og Helle taler om, hvordan vi kan styrke samarbejdet 
mellem VIA og Børn og Unge, så vi kan rekruttere tilstræk-
keligt med pædagogiske medarbejdere til de aarhusianske 
dagtilbud 

Ane Toft Bro, afdelingsleder & Morten Kvist, fritidsleder i 
UngiAarhus ØST 
Ane og Morten har sommeren over været med i en række 
aktiviteter som vanduge for unge på Egå Marina og mere 
håndholdte ”ung-til-ung-aktiviteter” i samarbejde med den 
boligsociale indsats. Hør om Ane og Mortens sommer 
med de unge, og hvad udbuddet af aktiviteter betyder for 
de unge. 

Se morgenmødet på:

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

Næste morgenmøde er tirsdag d. 6. september kl. 8.15.        
Se med på vores kanaler. 

BU NYT   |   NR. 12   |   AUGUST 20223

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/391369673108289/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6962388834147803136
https://www.youtube.com/watch?v=XF3arCMFabM
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/391369673108289/


The Ocean Race kommer til 
Aarhus 

DEN ÅBNE SKOLE

Når kapsejladsen rammer Aarhus i forsommeren 2023, har 
du og dine elever mulighed for at få en helt unik læringsop-
levelse med hjem! Skibet er ladet med vand, vind, bæredyg-
tighed og eventyr. 

Så book allerede nu en spændende og indholdsrig dag for 
dine elever. I kan møde nogle af de skarpeste og dygtigste 
skoletjenester, bl.a. på havnefronten i Aarhus fra d. 29. maj 
til 8. juni 2023, hvor The Ocean Race kommer til Aarhus. 

Enkelte forløb er allerede fuldt booket, så tilmeld din klasse 
snart, hvis I også skal have en særlig oplevelse med hjem 
fra The Ocean Race i 2023. 

Læringsforløb 
På ulfiaarhus.dk kan du se, hvilke læringsforløb, der udby-
des til skoleelever i forbindelse med The Ocean Race. Her et 
lille udpluk: 

Skolen for Havfaldskaptajner 2.-4. klasse 
Til The Ocean Race Aarhus 2023 laver Søværnet og Hav-
miljøvogterne et læringsforløb, der startes op i ugerne op 
til The Ocean Race og derefter afsluttes til selve eventet. 
Eleverne bliver uddannet certificerede Havfaldskaptajner, 
der både kender til det danske Søværns historie, de miljø-
mæssige udfordringer, Danmark står overfor og de grund-
læggende principper for affaldssortering. 

Sømand for en dag – med fregatten Jylland 5.-10. klasse 
Sømandslivet i 1800-tallet var præget af hårdt arbejde, 
ensformige dagsrutiner og store eventyr! Det gjaldt også for 
de unge drenge som var ombord som lærlinge. Vi tager ma-
troshuerne på og prøver kræfter med nogle af de aktiviteter, 
som var søfolkenes hverdag ombord på fregatten Jylland, 
da den sejlede på verdenshavene, bl.a. rebslagning og brev- 
skrivning. 

Undersøg biodiversiteten med Hovedet i Havet 6.-9. klasse 
Denne workshop foregår ombord på skonnerten Brita Leth 
mens skibet ligger ved kaj. Vi skal undersøge dyr og tang, 
som er indsamlet i Aarhus Bugt. Vi skal lære om økosyste-
mer, og om hvordan de forskellige organismer er tilpasset 
bestemte økosystemer. Vi skal arbejde med begrebet biodi-
versitet, og forstå hvorfor der typisk er en høj biodiversitet 
på et stenrev i forhold til andre steder på havbunden. 

 ▸ Der er mange flere forløb at vælge imellem, og 
der kommer løbende flere forløb til - følg med på:   
www.ulfiaarhus.dk

FAKTA 

The Ocean Race er en kapsejlads, hvor der sejles 
om kap jorden rundt i 9 måneder. For første gang 
er Aarhus ‘stop over’ på ruten – og her i Aarhus 
bliver The Ocean Race katalysator for læring og leg 
med fokus på vand, vind og bæredygtighed. Alle sejl 
sættes til i en kæmpe læringsfestival med et hav af 
inspirerende og sansende workshops og aktiviteter. 
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Velkomsthuset var samskabelse 
med borgeren i centrum
Medarbejdere og frivillige stod sammen om at hjælpe 
fordrevne ukrainere i Velkomsthuset. Det gjorde både en 
forskel for ukrainerne og gav erfaringer med samskabelse, 
som kan gavne fremtidige indsatser. 

Der var ikke tid til lange drøftelser, da Aarhus Kommune be-
sluttede at samle alle tilbud til fordrevne ukrainere under ét 
tag. I løbet af få dage stod Velkomsthuset klar med medar-
bejdere fra forskellige afdelinger og frivillige, som tog imod 
ukrainere på flugt fra krigen. Sammen var de drevet af en 
stærk vilje til at finde løsninger og sætte borgeren i centrum 
– både i overført og helt konkret forstand: 
 
”I Velkomsthuset sad ukrainerne i centrum af rummet i nog-
le sofaer, mens de kommunale medarbejdere, de frivillige 
og civilsamfundsorganisationerne samarbejdede omkring 
dem. Det gjorde det tydeligt for alle, hvem der var opgaven,” 
siger Lasse Holm, konsulent hos Børn og Unge. 

Lasse havde fra begyndelsen rollen som daglig koordinator 
for de mange indsatser og medarbejdere i Velkomsthuset. 
Og i hans øjne udviklede huset sig til et unikt eksempel på 
samskabelse: 
 
 ”Det er ret utroligt, hvad der kunne lade sig gøre i Vel-
komsthuset. Alle mulige afdelinger fra sundhed til job 
stillede med medarbejdere, der ikke kunne vide, præcis 
hvad opgaven ville byde på. Men de var klar til at tage fat! 
Civilsamfundet var også med fra starten. Hver eneste dag 
var husets foyer bemandet af organisationer, som hjalp med 
at tage godt imod og rådgive ukrainerne. Døren var åben, 
og rigtig mange frivillige kom simpelthen direkte ind fra 
gaden og tilbød deres hjælp,” fortæller Lasse Holm. 
  
Så ud over eget skrivebord 
De mange forskellige folk i Velkomsthuset begyndte alle 
dagen med et morgenmøde på 10-15 minutter. Her sagde 

Fortsættes...
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Lasse Holm pænt goddag til alle, mens dagens opgaver og 
problemstillinger blev delt i plenum.  
 
”Det var enormt vigtigt, at vi fik hilst på hinanden hver mor-
gen og fik mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp i et 
fælles forum. Ellers kunne vi let komme i en situation, hvor 
folk bare sad ved deres eget skrivebord, uden at vide hvad 
de andre i huset lavede – og uden at føle sig som en del af 
en fælles indsats,” siger Lasse Holm. 
 
Lasse forklarer, at mange af Velkomsthusets daglige udfor-
dringer – store som små – blev løst på morgenmøderne. 
For eksempel var der i begyndelsen et stort behov for hjælp 
til at udfylde ansøgninger om opholdstilladelse, og det kun-
ne man også godt hjælpe med, selvom man var i huset som 
PPR-psykolog. Ligesom de frivillige blev involveret i akutte 
opgaver som at finde dyrlægehjælp til medbragte kæledyr, 
der var blevet syge under flugten fra Ukraine. 
 
”Vi har suppleret hinanden rigtig godt her i huset, fordi alle 
har været parate til at se ud over deres eget lille område og 
finde løsninger i fællesskab. Der har været en god og hjælp-
som stemning hele vejen igennem,” siger Lasse Holm.  
 
Vigtig læring om samskabelse 
Lasse er ikke sen til at pege på ledelsesmæssig opbakning, 
tillid og rettidighed som forudsætning for den effektive 
indsats i Velkomsthuset: 
 
”Sådan et samarbejde kræver både, at lederne har tillid til, 
at medarbejderne byder ind med noget brugbart, og at de 
tør slippe kontrollen lidt. En stor styrke ved Velkomsthuset 
var, at ledelsen tog ansvaret på sig og sagde: ”Kom, nu gør 
vi det!”. De kunne godt have brugt lang tid på at snakke om, 
hvordan det skulle gøres. Men det var vigtigere at handle 
hurtigt, og i stedet har medarbejderne og de frivillige i Vel-
komsthuset fundet løsningerne hen ad vejen og været i god 
dialog om, hvordan vi kunne klare opgaven sammen,” siger 
Lasse Holm.  
 
Lasse håber, at de gode erfaringer fra Velkomsthuset kan 
komme til at gøre gavn i andre sammenhænge, hvor der er 
brug for fælles løsninger: 
 
”Det kunne være rigtig fedt, hvis vi i fremtiden kan samle 
indsatserne og komme tættere på borgerne, når vi står med 
akutte problemstillinger. Erfaringerne fra Velkomsthuset 
peger på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, uden at det 
bliver sådan noget projektmageri,” siger Lasse Holm.

VELKOMSTHUSET

• Velkomsthuset for ukrainske fordrevne åbnede d. 
21. marts på den tidligere Frydenlundskole.  

• I Velkomsthuset var alle kommunens indsatser 
for ukrainere været samlet under ét tag.  

• Mange civilsamfundsorganisationer og frivillige 
var også til stede og tilbød deres hjælp i Vel-
komsthuset.  

• Velkomsthuset havde sidste åbningsdag d. 8. juli. 
Herefter er nogle af indsatserne fortsat i det nye 
fælleshus for flygtninge på Carl Blochs Gade. 

...fortsat
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Klar parat til DHL-start 

VÆR MED! til Børn og Unges DHL-stafet 2022 i Minde-
parken torsdag den 18. august. Igen i år mødes omkring 
3000 ansatte i Børn og Unge på vores egen teltplads til 
en festlig aften med hygge, samvær og motion. Traditi-
onen tro tænder vi for grillen fra kl. 18, hvor vi serverer 
den legendariske, hjemmelavede DHL-grillpølse til alle 
deltagere.  

Træk en gammel Børn og Unge løbetrøje på… 
I år produceres der ikke nye løbetrøjer til deltagere ved 
Børn og Unges DHL-stafet. Så har du en Børn og Unge 
løbetrøje fra tidligere år, håber vi, at du vil tage den på i 
Mindeparken. Vi tænker, at det kan blive lidt af et festfyr-
værkeri på teltpladsen, med alle tidligere års modeller af 
Børn og Unge løbetrøjen. 

Få taget et holdbillede - og vind kage! 
Få taget et holdbillede i Børn og Unges fototelt på vores 
teltplads i Mindeparken og deltag i konkurrencen om at 
vinde kage til dig og 20 kolleger. Det eneste, du skal gøre, 
er at dele jeres holdbillede på Instagram og tagge det 
#EtGodtBørneliv. Vi trækker vi den heldige vinder den 22. 
september. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

• Børn og Unges DHL-stafet afholdes torsdag den 18. 
august i Mindeparken. 

• Der er p-pladser ved Jysk Væddeløbsbane og ved 
Ceres Park. Cykelparkering er på et afmærket område 
ved Kongevejen nedenfor Marselisborg Slot. 

• Startnumre, depeche og DHL-madkasser kan af-
hentes på løbsdagen fra kl. 16 hos Aarhus Motions 
udlevering i Mindeparken.  

• Børn og Unge har tre store telte – nr. 91, 92 og 93 
placeret i bunden af Mindeparken mod Strandvejen 
– med borde/bænke. Det er ikke muligt at reservere 
pladser i teltene. 

• Drikkevarer kan købes på Børn og Unges teltområde 
(det er kun muligt at betale med MobilePay). Det er 
også her, drikkebilletter fra DHL-madkassen indløses.  

• Fra kl. 18 serverer Børn og Unge DHL-grillpølser til 
alle deltagere. Der er også kyllinge- og vegetarpølser. 

• Kl. 18:15 byder Børn og Unge rådmand, Thomas 
Medom velkommen og skyder DHL-stafetten 2022 i 
gang. 

• Kl. 18:30 er der løbsstart for første gruppe. 

• Kl. 19:00 er der walkstart for første gruppe. 

• Kl. ca. 21:45 afsluttes aftenen med et brag af et fest-
fyrværkeri. 

• Husk at rydde op efter dig selv –  affaldssække udle-
veres med DHL-madkassen. 

 ▸ Læs mere om DHL-stafetten

 ▸ Kontakt: Rikke Irmgard Brødsgaard, riib@aarhus.dk  
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Et år med mellemformer 
har skabt færre konflikter og 
bedre trivsel  
På Lystrup Skole har børn, unge og voksne arbejdet med 
mellemformer det seneste år. Et arbejde der begynder at 
kunne mærkes på trivslen, og skaber glæde blandt eleverne 
i flere klasser. 

Struktur, rammesætning og tydelige planer for, hvad der 
skal ske i løbet skoledagen. Det er nogle af de værktøjer, 
Lystrup Skole har benyttet for at understøtte trivslen og de 
brede børnefællesskaber på skolen. Det sker, efter skolen 
har arbejdet målrettet med mellemformer det seneste 
år, hvor specialpædagogiske værktøjer er bragt ind i den 
almene pædagogiske praksis. 

”Når vi tør at kigge på os selv og arbejde med os selv 
sammen med andre, så batter det. Det kan vi mærke på 
børnenes trivsel. Der er færre konflikter, og der er glæde,” 
siger Tommy Sjøner, lærer på Lystrup Skole. 

Arbejdet med mellemformer på Lystrup Skole er startet 
op i tæt samarbejde med PPR gennem sparring med både 
lærere og ledelse. På skolen har man organiseret arbejdet 
ved at ansætte fire medarbejdere nogle timer om ugen 
til at være ressourcepersoner ind i mellemformer. Her er 
opgaven at facilitere møder og rammesætte processer for 
udfordringer i de enkelte klasser gennem specialpædagogi-
ske værktøjer - med fokus på at hjælpe både enkeltbørn og 
hele klasser til at trives i bredere børnefællesskaber, som 
alle klassens elever kan være med i og trives i. 

”Vi arbejder blandt andet med måden, lærerne starter 
timerne på, måderne eleverne laver gruppearbejde på, og 
hvor de sidder henne,” siger Mette Andersen, lærer og 
ressourceperson i mellemformer på Lystrup Skole. 

Vi har været en tur på Lystrup Skole for at blive endnu klo-
gere på deres arbejde med mellemformer. Se videoen og 
bliv klogere på, hvad Lystrup har fået ud af det udviklende 
arbejde. 

 ▸ Læs om Børn og Unges arbejde med mellemformer
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I skoven føler jeg mig som en 
bedre og nærværende pædagog 
Helle arbejder som pædagogisk leder i skovbørnehaven i 
Lisbjerg, hvor bålmad, fiskeri og udeaktiviteter er en natur-
lig del af dagligdagen. Her kan hun være den nærværende 
pædagog, hun ønsker at være, og derfor er det også en 
arbejdsplads, hun holder meget af.  

”Hvor banalt det end kan lyde, så føler jeg, at jeg har været 
med til at gøre en forskel for mange børn og familier igen-
nem årene,” fortæller Helle.  

Helle, der har været pædagog i 33 år, har oplevet børn 
kæmpe med forskellige udfordringer gennem årene. 
Men specielt i Skovbørnehaven oplever hun, at børn med 
motoriske udfordringer udvikler sig, når de kommer ud i 
naturen. 

”Jeg bliver hele tiden påvirket af nye børn og kollegaer, og 
den udvikling, der er i det, holder jeg meget af,” fortæller 
Helle og tilføjer:  

”Det gør, at jeg bliver bekræftet i, at det var det helt rette 
valg, jeg tog, da jeg for mange år siden søgte ind på pæda-
goguddannelsen.” 

Hverdagen i Skovbørnehaven er fyldt med naturaktiviteter, 
hvor børn og voksne laver mad over bål og fisker i søen. 
Den hverdag holder Helle meget af, fordi naturopgivelser-
ne giver hende mulighed for at være den pædagog, som 
hun ønsker at være. 

”Her ude i skoven føler jeg mig som en bedre og nær-
værende pædagog,” siger hun. 

 ▸ Se videoen med Helle, der er pædagogisk leder i 
skovbørnehaven i Lisbjerg.
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Nyt materiale skal gøre det let-
tere at afholde forældremøder i 
udskolingen om rusmidler  

Hvordan hjælper vi med at forebygge børn og unges brug 
af rusmidler? PUF har udviklet et nyt materiale, der gennem 
dialog og viden skal understøtte forældrerollen i forhold til 
unge i udskolingen og rusmidler. 

For at forebygge unges brug af rusmidler har PUF udviklet 
et nyt koncept til de obligatoriske forældremøder i udsko-
lingen om alkohol, stoffer og rygning. Forældrene spiller 
nemlig en vigtig rolle, når det kommer til forebyggelse af 
brugen af rusmidler blandt børn og unge. Vi håber derfor, 
at materialet kan bidrage til: 

• nyttig viden om de unge og rusmidler  
• at styrke dialogen i forældregruppen   
• at understøtte samtalen om rusmidler med de unge 

Vi inviterede Mikkel Troelsen og Uffe Rasmussen, skolelæ-
rere på henholdsvis Sølystskolen og Møllevangskolen, ind 
for at ’unboxe’ det nye materiale. 

”Man bliver klædt på. Det er et køreklart materiale,” siger 
Mikkel efter at have pakket materialeboksen ud.  

Målet er at gøre de obligatoriske forældremøder om rus-
midler mere håndgribelige at afholde for den enkelte lærer. 
Materialet tager derfor udgangspunkt i tre korte film, der 
alle er pakket ind i blandt andet små oplæg, opsamlinger 
og konkrete dialogkort. Indholdet er planlagt til at vare 
mellem 60-70 minutter og kan derfor indgå i et møde, 
hvor der også er andet indhold på programmet. 

Materialeboksen er sendt afsted til alle aarhusianske sko-
ler, så lærerne allerede nu kan anvende det i planlægnin-
gen af kommende forældremøder. 

 ▸ Download materialerne, se de tre film og læs vejled-
ningen til konceptet.

 ▸ Se video: Uffe og Mikkel unboxer materialeboksen
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https://detvigoer.aarhus.dk/sundhed-og-trivsel/rusmidler/udskoling-foraeldrevejledning-om-rusmidler/
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Skal din mailsignatur være 
lidt grønnere? 

Når vi sorterer affald, laver pædagogiske forløb om 
genbrug, sparer på energien og udvikler bæredygti-
ge løsninger i kantinen - så er vi en del af løsningen. 

I Aarhus har vi fået et fælles logo for alle kommu-
nens klima- og bæredygtighedsindsatser. Du er 
velkommen til at bruge logoet i dine materialer eller 
i din mailsignatur. 

Du kan også vælge at skifte tekstfarve i din mailsig-
natur til den matchende petroleumsblå. 

Farvekoden er: R:20, G:68, B:79

Børn og Unge
Aarhus Kommune

KORT NYT

Kunstfaglige forløb får alle 
elever med 

Find inspiration til undervisningen til ferniseringen 
af en ny udstilling d. 16. august kl. 10 på Aarhus 
Rådhus.

Flere børn skal trives og deltage 
I et år har kunstundervisere fra Aarhus Billed- og 
Medieskole, Aarhus Musikskole og Teaterhuset 
Filuren samarbejdet med personale og elever fra 
Aarhus Kommunes specialklasser. I samarbejde 
med Sundhed og PPR i Børn og Unge har de skabt 
en række kunstfaglige forløb med teater, musik og 
billedkunst. 

Resultaterne er lovende, og med en ny udstilling 
deler projektet erfaringer og inspiration med alle 
undervisere og andre interesserede. 
 
Det har vist sig, at de kunstfaglige forløb bl.a.: 
• Forstærker elevers fællesskab 
• Skaber rum for fordybelse 
• Får alle elever til at deltage 
• Skaber nye relationer mellem elever 
• Giver elever sprog for følelser  

Projektet ”Grib engagementet” er del af Aarhus 
Kommunes Kultur & Sundhedsplan. 

 ▸ kulturogsundhed.aarhus.dk

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Børn 
og Unge og Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 
og støttes af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kontakt: 
Lis Fenger - mail: lef@aarhus.dk
Stine Clasen - mail: stc@aarhus.dk

KORT NYT

 ▸ Logoet til din Børn og Unge med mailsignatur

 ▸ Logoet til ”En del af løsningen”                         
uden mailsignatur

 ▸ Børn og Unges logo i petroleumsblå

 ▸ Du kan læse om ”En del af løsningen”, som er be-
sluttet af direktørgruppen i Aarhus Kommune, og 
finde info om den fælles indsats for grøn bære-
dygtighed på tværs af kommunen samt logoer og 
bomærker til dine materialer her på Aarhus.dk
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https://kulturogsundhed.aarhus.dk/
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FMail%20signatur%5Fen%20del%20af%20l%C3%B8sningen%20B%C3%B8rn%20og%20Unge%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/84222
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/84222
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FB%C3%B8rn%20og%20Unge%20logo%5F2022%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://endelafloesningen.aarhus.dk/
https://endelafloesningen.aarhus.dk/
https://endelafloesningen.aarhus.dk/
https://endelafloesningen.aarhus.dk/
https://endelafloesningen.aarhus.dk/
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79-årige Lis Kløve går på pension 

Lis Kløve stoppede fredag den 24. juni som pædagog i 
SFOen på Katrinebjergskolen. I de seneste fire årtier har 
Lis været en del af aarhusianske børn og unges liv. Nu 
takker hun af. 

”Det har været vidunderligt. Jeg elsker at lytte til børne-
ne og være nysgerrig på, hvem de er. Hvis jeg med min 
glæde kan gøre andre glade, så bliver jeg også mere glad,” 
fortæller Lis, der først som 40-årig blev pædagog – hendes 
fjerde uddannelse. 

”Jeg kommer til at savne børnene i min hverdag. De giver 
så mange aha-oplevelser. Hvor man tænker, hvor kom det 
lige fra? Det er skønt at mærke dem, når først de åbner sig 
og fortæller, hvad de tumler med. Selvfølgelig er det også 
bøvlet, de er sørme også besværlige nogle gange. Men 
når man så får det vendt og løst op, så giver det en stor 
glæde,” siger Lis Kløve. 

Sommeren skal Lis bruge på højskole sammen med sine 
veninder. De skal nå så mange ugeophold som muligt på 
de jyske højskoler. Derefter har Lis planer om at skrive en 
bog: 

”Jeg skal ikke hjem og lave ingenting. Jeg er et ordmenne-
ske og har en masse lapper og sedler i min skuffe, så jeg 
vil skrive en bog. Den kunne godt komme til at handle om, 
hvordan børn egentlig har det i vores moderne samfund, 
hvor man tror, de altid er glade og har alting. Men det har 
de ikke altid. Børnenes følelser kunne godt komme til at 
fylde i en bog, tænker jeg.” 

 ▸ Se videoen med Lis Kløve
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https://web.microsoftstream.com/video/f8265484-9b0e-46ca-b5e7-47e0dfad4ed8?list=studio
https://web.microsoftstream.com/video/f8265484-9b0e-46ca-b5e7-47e0dfad4ed8?list=studio


Vuggestuen Gårdhaven har 
fået ny pædagogisk leder

1. juli 2022 startede Hanne Christensen i stillingen 
som pædagogisk leder i Vuggestuen Gårdhaven, 
Rosensstien, Aarhus C. Gårdhaven er en lille vel-
fungerende vuggestue, som er en del af Møllevang 
Dagtilbud. 

Hanne kommer fra en stilling som lærer i en folke-
skole. Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog 
med mange års erfaring i arbejdet med børn og 
unge på døgninstitutionsområdet. I folkeskolen har 
Hanne arbejdet som børnehaveklasseleder i 12 år, 
sideløbende har hun læst linjefag og de seneste 7 år 
har hun undervist i fagene dansk, billedkunst, H&D 
samt idræt i indskolingen. 

Hanne har glædet sig til at blive pædagogisk leder 
i Vuggestuen Gårdhaven: ”Gårdhaven emmer af 
nærvær, god energi og en professionel tilgang til 
børnenes hverdag, hvor de fælles opgaver omkring 
kerneopgaven er i centrum. Jeg ser frem til sam-
arbejdet og at få godt fat på mine opgaver som 
pædagogisk leder,” siger Hanne. 

Dagtilbudsleder Eva Christensen har også set frem 
til samarbejdet: ”Som dagtilbudsleder ser jeg frem 
til samarbejdet med Hanne omkring Gårdhaven, 
men også i det samlede lederteam i Møllevang Dag-
tilbud. Hanne har en masse faglighed at byde på, så 
et stort velkommen her hos os,” fortæller Eva. 

Hanne bor i Aarhus midtby. Hun nyder byen, kultur-
livet og ikke mindst havet og den fantastiske natur 
omkring byen. 
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Ny viceskoleleder og pæda-
gogisk leder på Holme Skole

D. 1. august tiltrådte Sonja Pedersen stillingen som 
viceskoleleder og pædagogisk leder for 6.-9. årgang 
og specialklasserne på Holme Skole.   

Sonja kommer fra en lignende stilling som vicesko-
leleder på Højboskolen i Hørning i Skanderborg 
Kommune. Hun er uddannet lærer her i Aarhus i 
2005 og har siden, blandt andet, været lærer og vej-
leder i ressourcecentret på N. J. Fjordsgades Skole 
og konsulent i Børns Vilkår og ULF i Aarhus. 

Sonja kommer således med solid erfaring fra mange 
arenaer, som Holme Skole kan nyde godt af. Sonja 
selv ser også frem til den nye stilling: 

”Jeg ser rigtig meget frem til at blive en del af Hol-
me skole. En skole hvor der er et stærkt fællesskab, 
stolte traditioner og gode læringsmiljøer. Der er en 
positiv og energisk stemning på skolen, noget der 
betyder meget for mig, og som særligt fangede min 
interesse for skolen og lokalområdet. Gode fælles-
skaber med plads til alle, og hvor trivsel og læring 
går hånd i hånd, er en central del af Holme Skole, 
både i klasser, i afdelinger og på hele skolen,” siger 
Sonja.  

Sonja er 42 år og bor i Aarhus med 3 børn. Fritiden 
går med familie, venner og sport. 
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