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Børn og Unges morgenmøde

Tirsdag den 6. september var konstitueret direktør Helle 
Bach Lauridsen igen vært for Børn og Unges morgenmø-
de. Og der var, som altid, spændende gæster i studiet og 
interessante emner på programmet. 

Tilsyn i dagtilbud  
Børn og Unge-chef Susanne Holst og dagtilbudsleder 
Camilla Moldt fra Risskov Dagtilbud, var i studiet for at 
fortælle om de første konkrete erfaringer med det nye 
tilsyn og koblingen med vores nuværende udvikling af 
kvalitet bl.a. via Stærkere Læringsfællesskaber og brugen 
af læringssamtaler. 

Erfaringer fra prøveforløb viste en vis usikkerhed i forhold 
til det nye tilsyn, men resultatet af processen overraskede 
positivt. Susanne og Camilla videregiver gode råd til det 
arbejde, som nu skal rulles ud i alle dagtilbud. 

Ledelse af klimaindsats og grøn omstilling på skolerne  
Grøn omstilling er ét af de såkaldt ”vilde problemer” - 
altså en udfordring, der kalder på nuancerede løsninger. 
Hvordan kommer vi i gang og skaber en kultur blandt 
både medarbejdere, elever, bestyrelse og lærere, så alle 
naturligt tænker i klima og grønne løsninger? Og hvordan 
tager vi ledelse af sådan en bevægelse? 
 
Skoleledernetværket har netop afholdt en hel temadag om 
klimaledelse, og på morgenmødet fortæller Inge Pedersen, 
skoleleder på Mårslet Skole, om hvilke muligheder hun ser 
for at implementere klimadagsordenen på Mårslet Skole. 

Se morgenmødet på:

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

Næste morgenmøde er tirsdag d. 4. oktober kl. 8.15.             
Se med på vores kanaler. 
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/1042730029766698/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6972537059152384000
https://www.youtube.com/watch?v=5APR3DoE46E
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/1042730029766698/


Ny bog:
Indret attraktive fritidsmiljøer  

Trænger din klub eller ungemiljø til et indretningsløft, eller 
skal I flytte og dermed nyindrette? Så er der masser af inspi-
ration og konkrete tips at hente i en ny bog skrevet af to nye 
indeklimaambassadører fra UngiAarhus. 

'Attraktive fritidsmiljøer – Skab sammenhæng mellem rum 
og pædagogik' er en arbejdshåndbog, der henvender sig til 
både fritidspædagoger, ledere, undervisere, børn og unge, 
der gerne vil skabe kreative og attraktive fritidsmiljøer.  

Sanne Kamp Jønsson, fritidscenterleder i Risskov-Strand 
UngiAarhus Øst, og Kathrine Iversen fra UngiAarhus, har, 
som nogle af de første, gennemført Aarhus Kommunes 
uddannelse til pædagogiske klimaambassadører. Uddan-
nelsen er målrettet personale i UngiAarhus og skoler, så de 
kan være med til at sikre den optimale sammenhæng mel-
lem rum og pædagogik samt det gode indeklima i praksis. 
Og netop under denne uddannelse fik de to kolleger idéen 
til at skrive en bog om emnet. 

”Vi fik lysten til at skrive bogen, fordi vi gerne vil viden-
dele, og fordi vi brænder for emnet, altså betydningen af 
velindrettede og attraktive fritidsmiljøer. Det er for eksem-
pel meget vigtigt at være bevidst om, at fritidsmiljøer skal 
kunne noget andet end klasselokaler, når fritidsenheder 
flytter sammen med skoler,” siger Sanne Kamp Jønsson.  

De 346 sider er inddelt i fem kapitler, og såvel inspiration 
som metoder kan bruges fleksibelt og op- og nedskaleres 
efter behov – fra enkelte rum til større projekter. Derudover 
lægger de to forfattere vægt på at inddrage dem, det hele 
handler om, nemlig børnene og de unge, i selve processen 
med at indrette fritidsmiljøerne.  

Bogen indeholder et væld af konkrete eksempler på spæn-
dende, fritidspædagogiske miljøer fra hele UngiAarhus: 
Velkomstzone, madværksted og samlingssted, café i an-
neks, sportsbar, multimedierum og diverse undervisnings-
lokaler til ungdomsskolefag. I bogen er der også masser af 
citater fra børn, unge og medarbejdere, der fortæller, hvad 
både inddragelsesprocesserne og de færdige resultater 
betyder for dem og deres ejerskabsfølelse og tilhørsforhold 
til fritidsmiljøerne. 

”Vi vil med bogen gerne styrke den måde, vi arbejder 
med sammenhængen mellem rum og pædagogik. Vi vil 
desuden udfordre den adfærd, de vaner og de rutiner, vi 
har – både når vi bruger rummene, og når vi bringer dem 
i spil. Rum og den rette indretning kan f.eks. fungere som 
dét, vi i bogen kalder ’den tredje pædagog’. Det vil sige, 
at rummene kan hjælpe og understøtte den pædagogiske 
praksis og dermed fungere som en pædagogisk medspiller 
i hverdagen,” siger Kathrine Iversen.  

FAKTA 

Bogen er uddelt til alle UngiAarhus’ klubber, unge-
miljøer, pædagogisk ledede legepladser og ungdoms-
skoler.  

Henvendelser vedr. bogen kan rettes til UngiAarhus:
uiaa@mbu.aarhus.dk 

 ▸ Mere om uddannelsen til pædagogisk                       
indeklimaambassadør
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/92325
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/92325


Gratis møbler! 

Trænger I til nye borde, stole eller måske en ny sofa?
Mangler I reoler til ting og sager? Så har Teknik og Miljø
omkring 2000 møbler, som de lige nu tilbyder gratis til
kommunens arbejdspladser.

Stole, borde, lamper, malerier, reoler i metervis og meget
andet er lige nu samlet i Nordgårdshallen i Gellerup – og
der er dømt rent tag-selv-bord.

Teknik og Miljø skal nemlig ikke længere bruge de næsten
2000 møbler. Så kom og se, om der skulle gemme sig lidt
guld, som kan bruges i jeres afdeling.

De resterende møbler bliver tilbudt til byens foreninger.
Og dét, de ikke kan bruge, bliver solgt af foreningerne til
aarhusianerne, og resterne køres til genbrugscentralen
ReUse.

OBS - Sikkerhed
Det er aftagers ansvar at sørge for, at de afhentede gen-
stande lever op til de gældende sikkerhedskrav. Særligt for 
Børn og Unge gælder der nogle ekstra vilkår i
forhold til børnemiljø og sikkerhed.  

 ▸ Læs mere

HVOR, HVORNÅR, HVORDAN? 

Sted:
Nordgårdshallen, Tinesvej 31, 8220 Brabrand.  

Hvornår?  
Uge 36 og 37 torsdag-fredag, kl. 10.00-14.00  
Hallen åbner for alle i uge 38.  

Jeg har fundet noget, som jeg gerne vil have! 
Møbler reserveres ved fysisk fremmøde.  

Skriv navn og dato på en seddel og sæt sedlen på 
møblet.  
Reserveringen udløber dagen efter kl. 12, hvis 
møblet ikke er hentet. (Der vil være sedler og tape 
på stedet).

Man skal selv hente og bære.

Kan jeg aflevere gamle møbler hos jer?  
Nej, der modtages ikke møbler fra andre afdelinger. 

Spørgsmål 
Kontakt Lars Thomsen Nielsen, Teknik og Miljø
Tlf. nr.: 4188 4158  
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https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/100127


Få inspiration til  
demokratisk dannelse 
Vi skal udvikle børn og unge, der oplever medborgerskab 
og bruger det. Bliv inspireret til at give børnene og de unge 
konkrete erfaringer med demokrati, handlekraft, medbor-
gerskab og samskabelse i dagligdagen i dagtilbud, skoler, 
fritids- og ungdomstilbud året rundt.  

Børn og unge skal opleve, at de gennem deres mening og 
handlinger kan få indflydelse på deres eget liv og hverdag, 
så de vokser op som demokratiske medborgere.  

Demokrati og medborgerskab er mange ting. Det er 
aktiviteter i elevrådet og Børne- og ungebyrådet. Det er 
læringsforløb om temaerne i fornyelsen af børne- og 
ungepolitikken. Det er at skabe en festival sammen med 
de unge i klubben. Og det er en børnehave, der besøger et 
plejehjem. 

Demokrati- og medborgerskabsuge 40 
Hvert år sætter vi spot på vores fælles opgave med børn 
og unges demokratiske og politiske dannelse i uge 40. Her 
kan skoler, SFO’er, klubber og ungdomsskoler arbejde med 
medborgerskab, handlekraft og samskabelse i børne og 
ungehøjde - og næste år følger dagtilbud trop.

INSPIRATION

- til at arbejde med demokratisk dannelse 0-18 år 

Der kan være mange forskellige måder at arbejde med 
demokrati og medborgerskab. Det kan være stort og 
småt, tilpasset børnenes og de unges interesser eller dit 
dagtilbud, din skole, SFO, klub og ungdomsskole. Det kan 
foregå i uge 40 eller løbende året rundt.  

Dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og ungdomsskoler kan 
på AarhusIntra finde:  

• Information om demokratisk dannelse og medborger-
skab 

• Inspiration til aktiviteter og læringsforløb  

• Tips til gode overvejelser i det lokale arbejde 

 ▸ Demokratisk dannelse og medborgerskab

VALG TIL BØRNE- OG UNGEBYRÅDET 

Netop i uge 40 er der valg til Børne- og ungebyrådet i 
Aarhus. Her kan unge fra 7. klasse til 17 år vælge de 31 
ungebyrødder, der skal arbejde for at skabe et endnu 
bedre Aarhus for alle børn og unge i dette skoleår. Un-
gebyrådet kan indsende op til fire forslag til det voksne 
byråd om året, og flere af deres forslag har ført til positive 
forandringer.  

Hjælp os med at gøre de unge opmærksomme på, at de 
kan stille op til valget senest 16. september.

Du kan hjælpe ved at:

 ▸ Hæng ‘Stil-op-plakat’ op på skolen og i klubben

 ▸ Vis interesserede unge pjecen:                            
Kandidat til Børne- og ungebyrådet

 ▸ Vis video om ungebyrådet til din udskolings-
klasse

 ▸ På ungebyraad.dk finder du mere information 
og materialer til skoler og klubber
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/99350
https://ungebyraad.dk/Plakat-Stil-op-til-Boerne-ogUngebyraadet.pdf
https://ungebyraad.dk/Kandidat_til_Boerne__og_ungebyraadet_2223.pdf
https://ungebyraad.dk/Kandidat_til_Boerne__og_ungebyraadet_2223.pdf
https://ungebyraad.dk/Video-Stil-op-til-Boerne--og-ungebyraadet.mp4
https://ungebyraad.dk/Video-Stil-op-til-Boerne--og-ungebyraadet.mp4
https://ungebyraad.dk/
https://ungebyraad.dk/


Skift spor!
- Bliv meritpædagog 
Hele 32 sporskiftere er netop startet på den nye meritpæ-
dagoguddannelse. I kraft af den store interesse starter VIA 
allerede næste hold til februar.

Med en ny uddannelse får endnu flere mulighed for at gå
pædagogvejen. Sideløbende med uddannelsen på VIA 
er de meritstuderende nemlig ansat 30 timer ugentligt i 
dagtilbud, skole eller SFO.

I løbet af de 2,5 år, som uddannelsen varer, får de stude-
rende en stærk faglighed og kommer samtidig helt tæt på
praksis.   

I sidste uge havde det første hold sporskiftere første 
skoledag på VIA University College. De nye studerende har 
forskellige uddannelsesbaggrunde. Her er både sygeple-
jersker, fysioterapeuter og arkitekter. En af dem er Dea 
Høyer Sørensen. Hun er 31 år, har en kandidatuddannelse 
i historie og engelsk fra Aarhus Universitet, og så har hun 
de sidste tre år arbejdet i den integrerede institution Bør-
nenes Have i Egå. For hende er den nye merituddannelse 
netop den mulighed, hun manglede: 
  
”Jeg har arbejdet i en vuggestue i tre år nu, og jeg er helt 
sikker på, at det er pædagogvejen, jeg vil gå. Den her 
sporskifteuddannelse er helt unik, fordi vi kan arbejde 
undervejs og få erfaringen med praksis, samtidig med at vi 
læser,” siger Dea. 
  
Efter flere år i vuggestuen har hun opbygget et godt fæl-
lesskab på arbejdspladsen. Derfor er hun også glad for, at 
hun kan beholde sine gode kollegaer under uddannelsen: 
  
”Det er dejligt, at jeg kan beholde det fællesskab på arbej-
det, samtidig med at jeg skaber et nyt studiefællesskab.” 

Det er ikke et krav, at man tidligere har arbejdet med børn, 
unge og pædagogik. Til gengæld skal man være fyldt 25 
år, have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professions-
bacheloruddannelse og have et pædagogisk arbejde på 
minimum 30 timer om ugen under uddannelsen. 

Lyder uddannelsen som noget for dig                                   
eller din gode kollega?  

Næste hold sporskiftere starter på VIA allerede til februar 
2023 og tilmeldingen åbner her i efteråret. 

 ▸ Læs mere om dine uddannelsesmuligheder og livet 
som pædagogisk medarbejder i Aarhus på aarhus.dk
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https://aarhus.career.emply.com/vil-du-skabe-gode-borneliv-i-aarhus
https://aarhus.career.emply.com/vil-du-skabe-gode-borneliv-i-aarhus


Uvildige tilsyn i dagtilbuddene  

Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere holdt tirsdag 
23. august et fælles arrangement om den nye ramme om 
uvildige tilsyn i dagtilbuddene. 

Med den nye ramme om uvildige tilsyn får dagtilbuddene 
lavet observationer i deres læringsmiljøer. Observationer-
ne giver data om, hvordan det er at være barn i netop dette 
dagtilbud – og dén indsigt bruges herpå i faglige drøftelser 
og udvikling af læringsmiljøerne.  

Elementerne i den nye ramme om uvildige tilsyn under-
støtter arbejdet med den pædagogiske læreplan og stærke-
re læringsfællesskaber - altså dét vi allerede gør. I Aarhus 
anvender vi redskaberne ITERS og ECERS, der sætter 
struktur på observationer i de uvildige tilsyn. 

Til arrangementet havde lederne god tid til at reflektere 
over den nye ramme om uvildige tilsyn. Der blev talt om, 
hvordan man agerer og oplever den nye ramme for uvildi-
ge tilsyn – både som dagtilbudsleder og pædagogisk leder. 

“Dagen har givet et større indblik i tilsynsopgaven. Både 
i forhold til, hvad et tilsyn indeholder – og opmærksom-
hedspunkter i ledelsesteamet og på medarbejderniveau,” 
fortæller Louise Lund Rasmussen, dagtilbudsleder i 
Harlev. 

For at binde sløjfe på dagen, fik lederne en praktisk intro-
duktion til ITERS og ECERS - de to redskaber til systema-
tiske og strukturerede observationer i alle dagtilbudsafde-
linger i Aarhus Kommune. To redskaber, som spiller rigtig 
godt sammen med alt det, dagtilbuddene allerede gør. 

Mere om uvildige tilsyn i dagtilbud 
Den 1. januar trådte en ny version af dagtilbudsloven i 
kraft. Loven stiller en række krav til udmøntningen af det 
kommunale tilsyn med den pædagogiske praksis i dagtil-
bud. 

Aarhus Byråd har i juni måned besluttet, hvordan tilsynet 
i dagtilbuddene i Aarhus Kommune fremover skal orga-
niseres og udføres. Tilsynet består b.la. af systematiske 
observationer, der giver data fra et børneperspektiv og det 
levede børneliv i dagtilbuddene. De første uvildige tilsyn 
starter marts 2023. 

 ▸ Se filmen og læs mere om den nye ramme                 
om uvildige tilsyn i Aarhus Kommune
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/98940
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/98940
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/98940


Sæt digital tryghed på        
forældremødet 

Ny materialepakke til forældremøder i
indskolingen - Digital Tryghed 24/7. 

Den første mobil, online venner, gaming, sprog 
online, passwords og billeddeling er aktuelle udfor-
dringer for børn allerede i indskolingsalderen. 

Børn bliver nemlig i en tidlig alder tablet- og mobil-
brugere, og det åbner en ny verden af muligheder, 
der også byder på digital udsathed og usikkerhed. 
Derfor har børn i 0. – 3. klasse brug for hjælp til di-
gital adfærd og digital dannelse, så de kan navigere 
sikkert og trygt online. Og her spiller forældrene 
en vigtig rolle - de har nemlig et stort ansvar for at 
hjælpe deres børn med god digital adfærd.   

Konceptet ‘Digital tryghed 24/7’ består af en 
materialepakke, som hjælper SFO-medarbejdere 
til at sætte viden og dialog om digital dannelse og 
adfærd i spil på forældremøderne i indskolingen. 
Her får forældrene indsigt i børnenes digitale liv 
og gode råd til, hvad de skal være opmærksomme 
på. Et opgavehæfte giver mulighed for at fortsætte 
dialogen mellem forældre og barn hjemme.  

Konceptet ‘Digital tryghed 24/7’ er udviklet af Børn 
og Unge i samarbejde med SFO-medarbejdere og 
Østjyllands Politi.  

Du kan bestille samtalekort og opgavehæftet til 
forældremødet i trykte versioner hos Center for 
Læring. 

KORT NYT

Forebyggelsesnetværket 

Har I husket at tilmelde kontaktpersoner fra jeres 
skole og klub? 

Det er obligatorisk for alle klubber og skoler at tilknytte 
netværkspersoner til Forebyggelsesnetværket.  

Første netværkssamling er d. 21. september.  

Hvad er Forebyggelsesnetværket? 
Forebyggelsesnetværket skal bidrage til at sikre en 
stærk forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd blandt 
børn og unge – herunder at modvirke kriminalitet. 

Netværket er bydækkende og består af kontaktperso-
ner fra alle skoler og UngiAarhus. Målgruppen er alle 
børn og unge fra grundskolealderen til det fyldte 18. år. 
Netværket har fokus på det grønne felt jf. forebyggel-
sesstrategien. 

Kontaktpersonerne 
Kontaktpersonerne er tiltænkt en rolle som lokal 
ressource tæt på børnene og de unge og vil som 
udgangspunkt være det første sted, man som skole, 
UngiAarhus eller lokalområde kan søge råd, vejledning 
og sparring, inden der evt. tages kontakt til Fælles-
funktionerne (MBU), Socialforvaltning eller Politiet. 

Kontaktpersonerne spiller derfor en vigtig rolle i 
forhold til at forebygge mistrivsel og risikoadfærd, 
samt understøtte at der handles hensigtsmæssigt på 
bekymringer. 
  
Kontakt:
Signe Hutters sihut@aarhus.dk  
Mette Almind Klejstrup  meap@aarhus.dk 

KORT NYT

 ▸ Læs mere på AarhusIntra

 ▸ Læs mere på AarhusIntra
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/99037
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/100373


Ny pædagogisk leder i 
Vuggestuen Trekanten  

Efter sommerferien har Vuggestuen Trekanten pr. 
1. august 2022 fået nye kræfter i form af en ny og 
erfaren pædagogisk leder, Dorthe Malling Nielsen.  

Dorthe har mere end 20 års erfaring som leder og 
er allerede blevet taget rigtig godt i mod af både 
ledergruppen samt forældrene.  

Efter mange års erfaring med den voksne mål-
gruppe, glæder Dorthe sig til igen at arbejde med 
børnene:   

”Det er skønt at være med til at kunne sætte den 
bedst mulige ramme op for det gode børneliv. Det 
børneliv som senere er med til at danne fundamen-
tet til det gode voksenliv. Jeg er en erfaren pæda-
gog, der har været leder i næsten lige så mange år. 
Jeg har altid været optaget af relationsarbejde og 
min filosofi er, at i arbejdet med mennesker er dét 
den allervigtigste faktor.”  

I det private er Dorthe gift og har to sønner samt to 
dejlige børnebørn. Børnebørnene og børnene i Vug-
gestuen Trekanten er en evig inspiration for Dorthe 
og giver hende næring til at udforske hendes eget 
indre legebarn.  

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder til 
DII Flintebakken 

Den 1. august 2022 startede Lene Rehmeier i stillin-
gen som pædagogisk leder hos DII Flintebakken. 

Lene kommer fra en stilling som daglig leder i en 
integreret institution i Silkeborg Kommune. Hun er 
uddannet pædagog og har senere taget en kandidat 
i pædagogisk psykologi. Hun har blandt andet ar-
bejdet som almen pædagog i daginstitutioner, klas-
sepædagog i skoleregi og specialpædagog i PPR. 

Lene kommer således med en solid erfaring fra 
mange arenaer, som DII Flintebakken kan nyde 
godt af. Og Lene har set frem til at tiltræde den nye 
stilling: 

”DII Flintebakken er en spændende institution med 
nærværende medarbejdere, der hver dag gør deres 
bedste for at skabe udvikling, trivsel og læring for 
børnene. Institutionen er i gang med en omorgani-
sering af de to huse, hvor fokus er på at fremme og 
skabe nogle dynamiske læringsmiljøer til børnene. 
Det er en proces, som jeg finder yderst interessant, 
og som jeg glæder mig til at være en del af,” siger 
Lene. 

Lene bor i Hinnerup med sine to sønner. Foruden 
at se drengene spille fodbold, nyder hun gåture, 
træning og litteratur. 

NYT OM NAVNE

BU NYT   |   NR. 14   |   SEPTEMBER 20229


