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Frederiksbjerg Skoles madrester 
bliver til energi og gødning 

Frederiksberg Skole er med til at reducere CO2-udledningen. 
Skolens madrester og andet bioaffald bliver nemlig indsam-
let, afhentet og omdannet til gødning, varme og energi. I 
kan gratis gøre dem kunsten efter!

Spisefrikvarteret er slut på Frederiksbjerg skole. De sidste 
elever tømmer deres madrester ned i skolens sorte beholde-
re, inden de skal til time. 

Køkkenpersonalet kører skraldespandene ind i køkkenet, 
hvor madresterne bliver hældt over i en stor grøn beholder 
med logoet Daka Refood. Madresterne kan nemlig genan-
vendes.  

Aarhus Kommune har nemlig en indkøbsaftale med Daka 
ReeFood, som gerne udleverer beholdere til madaffald, og 
afhenter dem med skolens madrester. Med denne aftale 
bliver meget mere organisk affald genanvendt - og mindre 
bliver brændt.  

Vi skal alle tage ansvar  
Frederiksbjerg Skole er rigtig glade for at være med i aftalen. 
Skolen har nemlig et stort fokus på klima: 

”Vi skal jo alle tage ansvar for den verden, vi lever i – også 
som skole,” fortæller Anne Sofie Løber, der er køkkenchef på 
Frederiksbjerg Skole.   

Eleverne inddrages også i de klimabevidste tiltag gennem 
undervisningen.   
 
”Når eleverne har et klimatema i undervisningen, bliver fx 
indskolingen vist rundt i køkkenet, hvor vi taler om mad-
spild og fortæller om vores aftale med Daka ReeFood,” 
fortæller Anne Sofie Løber.

Køkkenchefen er da også sikker på, at årsagen til at aftalen 
med Daka Reefood går rigtig godt på Frederiksbjerg Skole, 
netop er elevernes bevidsthed om klimaudfordringer og 
madspild:  

”Eleverne sorterer korrekt og beholderne bliver hentet. Det 
fungerer, og der er en stor tilfredsstillelse i at den mad, der 
bliver smidt ud, bliver genanvendt,” afslutter hun, mens hun 
sætter Daka ReeFood-beholderen til afhentning.   

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt Daka ReFood, så kommer konsulenten forbi 
og finder en god løsning sammen med jer.

Hvad får vi ud af det?

• Afhentning af madaffald

• ReFood certificering til jeres køkken

•  Fast ombytning hver uge, eller efter behov

•  Vaskede beholdere, hver gang

•  Kunde-login – så hver enkelt afdeling kan følge 
med i deres mængder

•  Beregner af bæredygtig indsats – ned på afde-
lingsniveau kan der udregnes udbytte, i form af 
hvad jeres madaffald har givet af: o Biogas/kWh 
– Gødning/Næring – Reduceret CO2-udslip

 ▸ Find aftalen på TrueTrade
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Vi skal sætte barnet i centrum 

Rummet var fyldt med energi, engagement og vilje til at 
finde løsninger i fællesskab, da netværket for sårbare og 
udsatte børn og unge var samlet d. 24. maj.  

Med Aarhuskompasset i hånden delte ledere fra 0-18 års 
området erfaringer, refleksioner og ideer til, hvordan vi 
styrker vores samarbejde i netværket og ikke mindst i 
praksis. Vi skal bruge hinanden mere på tværs, have mod 
til at gå nye veje og altid spørge nysgerrigt ind til, hvordan 
vi skaber værdi for barnet og familien. 

Dagen handlede om at flette fagligheder og holde fokus 
på værdi for at skabe positive forandringer for sårbare og 
udsatte børn, unge og deres familier. Snakken flød dagen 
igennem med guldkorn til, hvordan vi bruger hinandens 
fagligheder bedst, fastholder nysgerrigheden på værdi for 
borgeren og bygger videre på det i netværket. 

”Vi skal blive bedre til at gøre brug af vores kompetencer i 
netværket og til at lytte til borgeren og til hinanden,” siger
Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-chef og net-
værksansvarlig. 

Vi skal gå nye veje sammen 
Undervejs bidrog fire cases til at dele viden, inspirere og 
finde nye veje til løsninger i café-dialoger. Asbjørn Ram-
løv fra PPR fortalte om et kortvarigt individuelt tilpasset 
forløb, og spurgte ind til, hvordan vi kan bruge tilgangen i 
andre sammenhænge. May-Britt Kullberg fra Sundhed bød 
ind til snak om dilemmaet mellem at understøtte familiers 
egen handlekompetence og bekymringen for barnets tarv. 
Morten Berg, dagtilbudsleder, var nysgerrig på, hvordan vi 
skaber plads til forældrene, når vi skruer op for systemet, 
mens Jakob Bangsgaard Øhlenschlæger fra UngiAarhus 
gerne ville sparre om, hvordan vi undgår at bryde tilliden 
mellem de unge og klubben, når vi inddrager forældrene i 
de socialt udsatte områder. 

De vigtigste pointer fra dagen var, at vi skal være nysger-
rige og sætte barnet i centrum – og få systemet tilpasset 
til opgaven. Vi skal turde kigge på nye veje til indsatser, der 
skaber mere værdi for børnene og de unge. Det kræver, at 
vi afsætter tid og ressourcer til at se på nye løsninger fx i 
lederdistriktsgrupperne, mens vi skal tænke på, at kendte 
medarbejdere styrker løsningerne, både i mødet med fami-
lierne og i samarbejdet på tværs. 

I vores samarbejde skal vi bruge de gode og tværfaglige 
relationer, for der er stor viden og vilje til at spille hinan-
den gode. Vi skal dele viden, gode erfaringer og fagligt tvivl 
i netværket, i mellemrummet og med kolleger.  

 ▸ Se opsamling fra dagen

NETVÆRKET FOR SÅRBARE OG UDSATTE BØRN 

Målet er at styrke opgaveløsningen med kompeten-
ceudvikling og videndeling om sårbare og udsatte 
børn og unge, så vi kan sikre gode muligheder for alle 
børn og unge. Netværket for sårbare og udsatte børn 
mødes fire gange årligt.  

Formål:  

• At være velinformeret og velkoordineret på de 
tværgående indsatser for sårbare og udsatte børn 
og unge 0-18 år. 

• Understøtte at alle ledere kan opfylde målet om at 
sikre gode muligheder for alle. 

• Kvalificere faglighed, sætte retning og beslutte 
indsatser. 

• Skabe positive forandringer for børn og unge. 

• At være forum for strategisk kommunikation med 
det politiske niveau. 
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Samtaler om det gode børneliv 

PPR og Sundhed har taget samtalerne om det gode børne-
liv til fornyelsen af børne- og ungepolitikken med samtale-
værktøjet. Nu er det tid til, at dagtilbud, skoler, fritids- og 
ungdomstilbud griber chancen for at komme til orde med 
jeres faglige blik på rammerne for de gode børneliv. Ordet 
er jeres, så vi i fællesskab får sat retning for de gode bør-
neliv. 

I de seneste uger har medarbejdere fra PPR og Sundhed 
haft samtaler om det gode børneliv, og der var masser 
af energi i rummet undervejs, fortæller Asbjørn Ramlov, 
teamleder i PPR, som håber, at alle afdelinger vil gribe 
bolden og tage samtalen. 

”Børne- og ungepolitikken skal være et levende funda-
ment og en vejviser for vores praksis – ikke bare et politisk 
dokument. Derfor er det en styrke, at alle, der arbejder 
med børnene og de unge, kan komme til orde,” fortæller 
Asbjørn Ramlov. 

Medarbejderne kom, på en lille time, godt omkring de seks 
temaer, der fylder hos børnene og de unge - fællesskab, 
lyttende voksne, variation, den røde tråd, digitalt liv og 
en sund balance - med udgangspunkt i samtaleværktøjet 
”Samtalen om det gode børneliv”. Fællesskaber fyldte 
meget i samtalerne hos PPR. 

”Der er et stigende individfokus på børn, som har det 
svært og mistrives. Dem skal vi kæmpe for at tænke ind 
i fællesskabet frem for at tænke dem ud af sammenhæn-
gen - fordi vi kan løse rigtigt meget i fællesskabet,” siger 
Asbjørn Ramlov. 

Det har siden begyndelsen af juni været muligt for alle 
dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud at hente sam-
leværktøjet hos det administrative fællesskab. Værktøjet er 
med til at strukturere samtalen om det gode børneliv og 
sikrer, at de faglige perspektiver kommer omkring de seks 
temaer med en række refleksionsspørgsmål, og det er lige 
til at gå til, fortæller Asbjørn Ramlov:   

”Samtalen handler om det, som vi arbejder med, så det 
kræver ikke forberedelse. Vi skal snakke ind i den verden, 
som vi kender og arbejder med. Samtidig skaber samtale-
værktøjet en ramme, som kan bruges i større eller mindre 
omfang”. 

Han håber, at rigtigt mange medarbejdere lokalt vil benytte 
lejligheden til at byde ind med deres perspektiver. Det skal 
give os en fælles børne- og ungepolitik, der tager afsæt 
i børnenes og de unges stemmer, og som trækker på de 
mange erfaringer, fagligheden og praksis, som lever i alle 
vores tilbud til gavn for alle børn og unge. 

 ▸ Læs mere om samtaleværktøjet på AarhusIntra

 ▸ Læs mere om fornyelsen af børne- og ungepolitikken

SAMTALEN OM DET GODE BØRNELIV 

Samtalen skal give os input til, hvordan vi fort-
sat skaber de bedste rammer for arbejdet for og 
med børn og unge – og en fornyelse af børne- og 
ungepolitikken. Første skridt har været at sætte os 
i børnenes, de unges og forældres sted. Nu giver vi 
ordet til alle medarbejdere og ledere, som har fået 
et samtaleværktøj til de vigtige lokale dialoger frem 
til midten af oktober 2022.
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Kender du en super kandidat 
- til det næste Børne- og ungebyråd?  

Så er det nu han eller hun skal stille op! For i uge 40 er der 
valg til Børne- og ungebyrådet på skolerne i Aarhus. 

Her vælger unge fra 7. klasse og op de 31 ungebyrødder og 
ni suppleanter, der skal arbejde for et endnu bedre Aarhus 
for alle børn og unge i dette skoleår. Lige nu er opgaven at 
tiltrække unge fra 7. klasse – 17 år, der har lyst til at stille op 
som kandidater til valget senest 16. september. 

Hvert år gør 40 ungebyrødder en forskel for alle børn og 
unge i Aarhus. De får indflydelse og stiller forslag direkte 
fra Aarhus’ børn og unge til det voksne byråd. Børne- og 
ungebyrådet fungerer også som sparringspartnere i mange 
andre fora. Det er lærerigt og giver erfaring med lokalde-
mokrati og medansvar for det samfund, vi lever i. Byrød-
derne bliver samtidig en del af et nyt fællesskab med andre 
unge fra hele byen.  

Skolerne har valgt en kontaktlærer, som er ansvarlig for
at organisere valget til Børne- og ungebyrådet på skolen.
Der er brug for unge kandidater, så vær med til at opfordre
de unge til at stille op.

”Det er simpelthen så fedt, når der bliver gjort noget ved 
de ting, som betyder noget for de unge,” fortæller Børne- 
og ungebyrådet.

 ▸ Se video: Hør fire ungebyrødder fortælle, hvorfor de er 
med i Børne- og ungebyrådet

 ▸ Læs mere på ungebyraad.dk - her kan du læse mere 
om ungebyrådet, resultater og valget

BØRNE- OG UNGEBYRÅDET

• 31 medlemmer + 9 suppleanter fra 7. klasse - 17 år. 

• De unge vælges som repræsentanter for deres 
lokalområde for ét år. 

• Der er syv ungebyrådsmøder samt senatsmøder 
og andre arrangementer i løbet af året. 

• Arbejdet med Børne- og ungebyrådet bliver regi-
streret som ‘lovligt fravær’. 

• Børne- og ungebyrådet mødes med Aarhus Byråd 
mindst én gang om året. 

DE FIRE FORSLAG 2021/22

Ungebyrådet stillede fire forslag til Aarhus 
Byråd i 21/22:

• Unge skal klædes på til voksenlivet med et 
undervisningsforløb - for at skabe mere tryghed i 
overgangen til voksenlivet. Byrådet har vedtaget 
at samle og synliggøre relevante eksisterende 
tilbud.

• Flere og bedre muligheder for at pante i bybille-
det – skal sikre et renere Aarhus og mere pant til 
hjemløse og pantsamlere. Byrådet har vedtaget et 
pilotprojekt med pantkraver på skraldespande. 

• Flere kommunale jobs til børn og unge i alderen 
13-17 år – skal sikre flere varme hænder, mens de 
unge får ansvar og forståelse for at have et job. 
Forslaget er under behandling i byrådet.

• Mere kunst i byrummet – skal gøre byen til et 
farverigt og spændende sted at bo og præsentere 
byens borgere for kunst og kultur. Forslaget er 
under behandling i byrådet.
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Arbejdsmiljø 
- nyheder og redskaber 

Børn og Unges arbejdsmiljøgrupper kan fra i dag 
få god hjælp til opgaverne fra et opdateret og mere 
brugervenligt AMBU Online.  

Her finder I information om rammer, regler og krav 
til arbejdsmiljøarbejdet, men også hjælp til alt det, 
der fylder: Fx Ekstern Audit og Social Kapital, samt 
nye sider om Faremærket Kemi og Krav til Eftersyn.  

AMBU Nyt, Børn og Unges nyhedsbrev til arbejds-
miljøgrupperne, er netop udkommet. I dette num-
mer også om Ekstern Audit og Eftersyn – men også 
om kompetenceudvikling for arbejdsmiljøgrupper. 

Fokusområder i arbejdsmiljøet  

Med afsæt I emner, der fylder arbejdsmiljømæssigt i Børn og Unge, har 

HMU besluttet at sætte fokus på følgende i 2022:   

•  Trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt ledere og medarbejdere                    

Herunder et særligt fokus på pædagogiske ledere i dagtilbud, psykologer og medar-

bejdere i særlige tilbud 

•  Professionel samarbejdskultur                                   
                                  

            

Herunder stærkere læringsfællesskaber og samarbejdet i MED-organisationen 

•  Bygge- og anlægsprojekter                                  
                                  

                  

Herunder inddragelse af arbejdsmiljøperspektivet og -organisationen

•  Rekrutteringsudfordringen i dagtilbud                                  
                              

Herunder, hvordan manglen på pædagogisk personale påvirker arbejdsmiljøet blandt 

ledere og medarbejdere  

God trivsel for alle ledere 

Børn og Unge rykker tættere på ledernes trivsel. Med Trivselsundersø-

gelsen fra efteråret 2021 samt ekstern audit af arbejdsmiljøet blev det 

tydeligt, at ledere i flere dele af Børn og Unge har oplevet en mærkbar 

tilbagegang i deres trivsel. 

Læs hvordan Børn og Unge arbejder med ledertrivsel- og fokus. 

▶ GOD TRIVSEL FOR ALLE LEDERE

▶ NYHED OM LEDERTRIVSEL

▶ APV FOR LEDERE - AARHUSINTRA
 ▶ ▶ ▶

▶ KONTAKT: HRO – Mail: hrogorganisation@aarhus.dk

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.

▶ VIDEO - HMUS FORMANDSKAB OM ÅRETS FOKUS

▶ LÆS MERE OM HMU

▶ KONTAKT: Anne Sofie Vejlby Kristensen, HRO – Mail: annsokr@aarhus.dk
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AMBU

▶ AMBU ONLINE

KORT NYT

Angst og depression hos 
børn og unge
- Sådan gør du en forskel!

Alle børn og unge kan blive overbelastede, bekym-
rede eller bange – det er helt almindeligt. Men 
for nogle børn og unge tager det overhånd. Hvis 
angsten eller belastningen begynder at styre, hvad 
et barn eller en ung kan og ikke kan, er der grund til 
at gøre noget. 

På AarhusIntra finder du ‘Oplæg om angst og 
depression’ med fire videoer om emnet til lærere og 
pædagoger:

• Skru op for trivslen - forebyggelse af angst i 
hverdagen   

• Cool Kids – tilbud til børn med angst   

• Forebyggelse af angst gennem klassetrivsel   

• Forældrene som medspillere   

• Derudover finder du også en video om depressi-
on hos børn og unge.  

Du er derudover meget velkommen til at dele siden 
‘Børn og unge med tegn på angst eller depressi-
on’ på aarhus.dk med forældrene i din klasse. Her 
findes bl.a. to film om tegn på angst hos børn i 
indskolingsalderen og tegn på angst og depression 
hos børn på mellemtrin og i udskolingen. Filmene 
kan ses på fem sprog.

KORT NYT

 ▸ Find AMBU Online på AarhusIntra

 ▸ Læs AMBU Nyt september 2022

 ▸ Til læreren:                                                                             
Oplæg om angst og depression 

 ▸ Til forældrene:                                                                          
Børn og unge med tegn på angst eller depression
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GRATIS inspiration til 
Den Åbne Skole 

Hey lærere 
- kom med på Den Vildeste Tur! 

D. 8. sep. kan du komme med ULFiAarhus (Ud og 
Lær Aarhus) på ’Den Vildeste Tur’! 

Turen er GRATIS og tager dig med ud i byen og ind i 
din rolle som lærer i Den Åbne Skole. 

Hvad enten du underviser i indskoling, på mellem-
trin eller i udskoling - hvad enten du er matematik-, 
dansk-, historie-, natur og tekniklærer eller noget 
helt 5. - så er der noget for dig! 

KORT NYT

Det Grønne Akademi 
- få hjælp til jeres grønne 
omstilling 

Først til mølle: Ønsker jeres arbejdsplads at få lavet 
en konkret handleplan for en mere bæredygtig grøn 
udvikling? Tilmeld jer hos Det Grønne Akademi. 

Invitér 2-3 højtuddannede ind på jeres arbejdsplads 
og sæt fart på grøn og cirkulær omstilling hos jer - 
med jeres interesser i centrum og et godt samarbej-
de med Det Grønne Akademi i Aarhus. 

Ved at deltage, får i:                                                                                                

• Tilknyttet 2-3 deltagere, som kan understøtte en 
grøn udvikling 

• Overblik over jeres CO2 udledning og hvor der 
kan sættes ind først. 

• Hjælp til at arbejde strategisk med FN’s 17 Ver-
densmål og cirkulære forretningsmodeller 

• Et oplæg til en handleplan for konkrete tiltag, 
samlet i en bæredygtighedsrapport 

KORT NYT

 ▸ Så KOM MED!

Læs mere:

 ▸ Om tilmelding

 ▸ Om Det Grønne Akademi og samarbejdet med 
jeres arbejdsplads
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Gode ben og grin til DHL! 

Mere end 2000 medarbejdere fra Børn og Unge 
deltog torsdag til et brag af en DHL-stafet. Der blev 
løbet, gået, grinet og svunget pølser over disken. Alt 
sammen i fællesskabets ånd. 

Det var fedt og tiltrængt endelig at mødes om moti-
onen og det gode samvær efter et par år uden DHL. 
Vi glæder os allerede til næste år! 

KORT NYT KORT NYT

 ▸ Se billeder fra dagen på LinkedIn

 ▸ aarhusfestuge.dk/program 

Aarhus Festuge 

Ta’ børnene med ud i byen og få en oplevelse. 

I aften skydes Aarhus Festuge i gang. Det betyder, 
at vi alle har et hav af fede oplevelser i vente:

• Slip fantasien løs i kreateltet, hvor æggebak-
ker bliver til mariehøns og mælkekartoner til 
racerbiler.  

• Dyst i Robot Minigolf, hvor I ved hjælp af 
game-controllers skal gennemføre de drilske 
baner hurtigst muligt. 

• Bliv fascineret af Cédric Le Borgnes lysende 
kunstværk med bl.a. store lysende karper, der 
svømmer over Aarhus Å. 

• Skrål med, når SKRALLEBANG går på scenen 
med deres aktive, sjove, inddragende og finur-
lige show. 

Foto: Martin Dam Kristensen 

Tillykke 

Tillykke til Majbritt Sørensen fra vuggestuen 
Tommelise! Du er den heldige vinder af kage til 20 
kolleger! Et gavekort til Lagkagehuset er på vej. 

Vinderbilledet er nemlig Majbritts skønne holdbille-
de med kolleger fra Børn og Unges taget i fototeltet 
og delt på Instagram med #EtGodtBørneliv.  
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