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Virksomhedsbesøg klæder
elever på til arbejdsmarkedet 

I sidste uge deltog knap 150 udskolingselever fra Elsted og 
Lystrup skole i Vækst- og vidensdag. Her besøgte eleverne 
lokale virksomheder, hvor de fik indblik i både arbejdsliv og 
karrieremuligheder. 

Alle 8. klasser fra Elsted Skole og Lystrup skole deltog på 
Vækst- og vidensdagen d. 15. september. Her besøgte ele-
verne virksomheder i Lystrup og omegn for at blive klogere 
på de erhverv, der findes i lokalsamfundet. Formålet med 
dagen er at åbne elevernes øjne for hvor mange forskellige 
jobs, der er uden for skolernes mure i mødet med forskelli-
ge typer af virksomheder og jobfunktioner. 

”Man får mere at vide om, hvordan det er at arbejde på en 
arbejdsplads. Man kan jo godt forestille sig det, men man 
ved ikke helt, hvordan det faktisk er”, fortæller Kamille, 
elev på Lystrup Skole. 

Særligt denne dag lader begge skoler uddannelsesvejene 
glide i baggrunden for at fokusere på de mange jobmu-
ligheder: ”Som skole vil vi gerne give eleverne de bedste 
muligheder for fremtiden. Vi vil gerne præsentere dem for 
mange forskellige jobmuligheder, så de kan finde den vej, 
der passer dem bedst,” siger Anders Bentzen, pædagogisk 
leder på Lystrup Skole. 

Der er et bredt spænd i typen af virksomheder, der deltager 
i Vækst- og vidensdag - lige fra Din Bilpartner til Planto-
rama. Hos Plantorama var det vigtigheden af et godt ar-
bejdsmiljø, der var i fokus: ”Jeg håber, at eleverne har fået 
et indblik i, hvordan det er at være ude på arbejdsmarke-
det. Det handler ikke kun om at arbejde. Det handler også 
om at være en del af en god arbejdsplads, hvor man kan 
have det sjovt, og hvor ens kollegaer hjælper og respekte-
rer en. Jeg håber, at de har fået et indtryk af, at vi er en god 
arbejdsplads,” fortæller Jeppe, salgsleder i Plantorama i 
Egå. Han startede selv hos Plantorama som ungarbejder 
og nu er salgsleder i boligafdelingen. 

Dagen gav god værdi både for eleverne og for virksomhe-
derne, som fik mulighed for at vise deres virksomhed frem 
og på sigt rekruttere nye medarbejdere:  

”Jeg synes, det var meget spændende at finde ud af hvilken 
uddannelse, man skal have for at arbejde i Plantorama. Jeg 
kan rigtig godt lide dyr, så jeg kunne måske godt overveje 
det,” siger Gorm, elev på Elsted Skole. 

Vækst- og vidensdagen er et samarbejde mellem Er-
hvervLystrup, Elsted Skole og Lystrup Skole. Næste skridt, 
for at skabe udsyn mod elevernes kommende arbejdsliv, er 
erhvervspraktikken. I uge 46 skal eleverne fra Lystrup skole 
nemlig i erhvervspraktik, mens eleverne fra Elsted Skole får 
fornøjelsen til foråret. 

UDSYN MOD ARBEJDSLIV 

På udsynmodarbejdsliv.dk kan:  

▸ Skolerne finde inspiration til at arbejde med er-
hvervspraktik og finde aktiviteter og tilbud til under-
visningen i samarbejde med virksomheder.

▸ Eleverne og deres forældre se praktikpladser, finde
information om og materialer til erhvervspraktikken.

▸ Virksomheder finde inspiration til at tilrettelægge en
god erhvervspraktik eller samarbejde med skolerne.

I Aarhus Kommune er der ønske om at flere unge væl-
ger en erhvervsuddannelse. Derfor arbejder vi med at 
give børn og unge indsigt i og udsyn mod arbejdsliv.  
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https://www.udsynmodarbejdsliv.dk/


Hjælp og støtte til forældre, 
der har mistet et barn

Hvis I oplever forældre, der står i den svære situati-
on, at have mistet et barn, kan I nu søge viden om 
mulighederne for hjælp og støtte på aarhus.dk. 

Der er støtte at finde fra frivillige og private tilbud, 
fra Region Midtjylland og fra Aarhus Kommune. 

Find oversigten over, hvilken type hjælp forældrene 
kan få via linket.

KORT NYT

Så er der liv i Bevægelses-
børnehuset
Bevægelsesbørnehuset i Globus1 har slået dørene op 
til masser af leg og store armbevægelser.

Bevægelsesbørnehuset er en nybygget daginstitution, 
del af det nyopførte Børne- og Sundhedshus Vest og 
nabo til idrætscenter Globus1. 

Åbningen af den nye daginstitution er endnu et
skridt hen mod realiseringen af de samlede visioner 
forudviklingen af bydelen.

Huset er placeret midt i et univers, hvor børn og 
voksne mødes i fælles rammer kun et boldkast fra 
idrætscenteret.

Bevægelsesbørnehuset er bygget til leg, liv og be-
vægelse, der på tværs af generationer, kulturer og 
kompetencer er rammen for et aktivt hus og det gode 
børneliv. 

Der er lige nu 48 aktive børn i Bevægelsesbørnehuset. 
Og fra 2025 kan børnene springe over i den (splinter-
nye) folkeskole, der også er på vej i Gellerup.

KORT NYT

▸ Oversigt over hjælpemuligheder til
forældre, der har mistet et barn

▸ Læs mere om Bevægelsesbørnehuset
og hvad idrætscertificering betyder for
børnenes læring
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https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/raadgivning-og-stoette-til-boernefamilier/krisehjaelp-til-foraeldre-som-har-mistet-et-barn/
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Budgetforhandlinger

Torsdag den 22. september står på budgetforhand-
linger mellem partierne i Aarhus Byråd. 

Som bekendt er der fra Borgmesterens Afdeling lagt 
op til besparelser på tværs af hele Aarhus Kommune. 
Børn og Unges andel bliver forventeligt ca. 100 mio. 
kroner om året inkl. fællesbidrag.

Budgetforhandlingerne starter torsdag den 22. 
september kl. 10.00, og det forventes, at der bliver 
indgået budgetforlig enten sidst på aftenen eller 
natten til fredag den 23. september.

Så snart budgetforliget er på plads, skal Børn og 
Unge udarbejde spareforslag, som fremsendes til 
Borgmesterens Afdeling den 25. oktober. 

Spareforslagene sendes i høring fra den 27. oktober 
til den 24. november. Allerede den 11. november er 
der dog frist for høringssvar fra LMU’er, som ønsker, 
at HMU skal have kendskab til deres høringssvar, 
inden høringsperioden slutter.

Tirsdag den 1. november kl. 16-17 er der oriente-
ringsmøde om spareforslagene i kantinen hos Børn 
og Unge på Grøndalsvej 2.

KORT NYT

Har du netop ansat en 
nyuddannet pædagog?
Så kan du nu melde din nye medarbejder til introforlø-
bet ‘Fundamentet til dit pædagogliv’. 

Forløbet blev afholdt første gang i efteråret 2021 og 
er, på baggrund af mange positive tilkendegivelser, 
blevet oprettet igen i år. Der er tilmeldingsfrist den 30. 
september.

På introforløbet ‘Fundamentet til dit pædagogliv’ får 
nyansatte nyuddannede pædagoger i Aarhus Kom-
mune redskaber, perspektiver og mulighed for at dele 
erfaringer med andre nyuddannede pædagoger. 

Formålet er, at de nyuddannede kommer godt fra 
start og fastholdes i jobbet som pædagog. Forløbet er 
derudover med til at sikre en god overgang fra studie 
til praksis.

Forløbet består af fire dage fra 9-15 fordelt over otte 
måneder. Temaer som samarbejde, kommunikation og 
kvalitet i det pædagogiske arbejde er på programmet, 
ligesom kvalificerede oplægsholdere, direktøren og 
rådmand Thomas Medom lægger vejen forbi.

Der er 40 pladser på holdet, og tilmeldingen sker efter 
først til mølle. Der er tilmeldingsfrist den 30. september.

KORT NYT

▸ Læs mere om introduktionsforløbet

▸ Hent det fulde program

Forløbet er tilrettelagt og afholdes i samarbej-
de med BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus
Kommune.

▸ Læs Budget 2023

Når der er indgået forlig, kan I læse Budget 2023
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/81103
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FFundamentet%20til%20dit%20p%C3%A6dagogliv%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2023/#4
https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2023/#4


Gør kål på madspild

Den nationale madspildsdag er lige rundt om hjør-
net, og DU kan være med.

I Aarhus Kommunes køkkener har vi en målsætning 
om at reducere madspildet med en tredjedel. 

På årets nationale madspildsdag, den 29. sep-
tember, kan skolernes 6. klasser deltage i en 
online-event kl. 10. Eventen varer én lektion, 45 
minutter, hvor Timm Vladimir og Fødevareminister 
Rasmus Prehn sender live fra skolekøkkenet.

Her skal eleverne høre om, hvordan man kan kom-
me madspild til livs ved hjælp af syltning. 

KORT NYT

Hvad skal den nye skole i 
Aarhus Vest hedde?
I 2025 står en ny skole og fritidscenter klar i Gellerups 
grønne bypark. 

Den har endnu ikke et navn - så vi har brug for din 
hjælp!

Aarhus’ nye skole og fritidscenter skal skabe en hver-
dag, hvor børn og unge lærer ved at undersøge livet 
omkring sig og søge svar på spørgsmål om netop dét, 
der optager dem. Det gælder alt lige fra dyreliv i danske 
skove til genbrugsguld, gamer-kultur og fremtidens 
transport.

Skolen og fritidscentret bygges bæredygtigt og som 
to huse, der vender ud mod Gellerups grønne bypark. 
Nordligst i byparken bygges en indskolingsafdeling med 
0.-3. klasse og SFO, og sydligst i byparken bygges en 
mellemtrins- og udskolingsafdeling med 4.-9. klasse og 
klubtilbud.

KORT NYT

▸ Find info og senere også link til begivenheden
på ‘Skolerne redder maden’

▸ Har du et navn i ærmet? Send dit forslag til
den nye skoles navn her
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https://fvm.dk/foedevarer/madspild/danmarks-nationale-madspildsdag/
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eeNmfZR_-EGiuvyXQPL6oGR4wNQsBvpJtccTX7NWd59UNVFGMDFCMVNHRFlRQURPU0JIUFlVV0xGSC4u&web=1&wdLOR=cA78BDAF4-6069-48B2-BB60-F8E99BFCBB85
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eeNmfZR_-EGiuvyXQPL6oGR4wNQsBvpJtccTX7NWd59UNVFGMDFCMVNHRFlRQURPU0JIUFlVV0xGSC4u&web=1&wdLOR=cA78BDAF4-6069-48B2-BB60-F8E99BFCBB85


UngiAarhus Nord har fået ny 
fritidscenterleder

Den 1. oktober 2022 starter Jakob Nowack i stil-
lingen som fritidscenterleder i Hårup, Lisbjerg og 
Trige, som er en del af UngiAarhus Nord.

Jakob kommer fra en stilling som afdelingsleder i 
Klubben Hjortshøj. Han er uddannet pædagog og 
har senere taget en kandidat i pædagogisk psyko-
logi ved Aarhus Universitet. Lige siden Jakob gik 
på pædagoguddannelsen, har han haft tilknytning 
til UngiAarhus, hvor han bl.a. har haft roller som 
pædagogisk projektmanager og bestyrelsesmedlem. 
Nu ser Jakob meget frem til at tiltræde i stillingen 
som fritidscenterleder: 

”Jeg er interesseret i, hvordan vi med fritidspæda-
gogikken kan fortsætte det gode arbejde for og med 
områdets børn og unge. Dette gør sig gældende 
både på gruppeniveau, men i særdeleshed også på 
individniveau. For flere og flere børn og unge ople-
ver at blive klemt i livets udfordringer, og her er jeg 
især optaget af, hvordan vi i UngiAarhus kan være 
en større del af løsningen på denne udfordring,” 
fortæller Jakob.

Jakob bor i Kolind med sin kone og deres søn, som 
lige er startet i børnehave. Jakobs fritid går med at 
løbe og at spille musik i sit kopiband på 17. år.

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder til 
Vuggestuen Silkeborgvej 88a

Lasse Guldborg er netop ansat i stillingen som pæ-
dagogisk leder i Vuggestuen Silkeborgvej 88a, som 
er en del af Gl. Åby Dagtilbud.

Lasse kommer med en baggrund som pædagog, 
hvor han både har erfaring fra dagtilbud og ung-
domsklubber. Lasse har senest været ansat som 
pædagog i Idrætsbørnehuset Bavnehøj, hvor han 
har været krop- og bevægelsesvejleder. Nu ser Las-
se frem til en ny hverdag i Vuggestuen Silkeborgvej 
88a:

”Jeg glæder mig til at indtræde i et stærkt fagligt 
hus, hvor jeg vil bidrage med min viden om de 
0-2-årige. Jeg vil sammen med personalet skabe
rum til refleksioner, der skal styrke arbejdet ind i
kerneopgaven. Derudover ser jeg frem til at blive
en del af Åby Dagtilbud og indgå i et ledelsesteam,
hvor sparring og nysgerrighed er vigtige elementer i
udviklingen af egen ledelse,” siger Lasse

Lasse bor med sin kæreste og deres to drenge i Hin-
nerup. Han vægter natur, motion og sundhed højt.

NYT OM NAVNE
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Ny pædagogisk leder på Viby 
Skole

Den 1. oktober 2022 tiltræder Rikke Bjerregaard 
Christensen stillingen som pædagogisk leder for 6.-
9. klasse samt specialklasserækken på Viby Skole.

Rikke kommer fra en lignende stilling som pæda-
gogisk leder på Ellehøjskolen. Hun er cand.mag. i 
Nordisk sprog og litteratur og Religionsvidenskab 
fra Aarhus Universitet og er siden blevet uddannet 
meritlærer. Rikke har i en årrække arbejdet som 
lærer på Beder Skole, hvor hun har undervist i 
både dansk, kristendom, historie, madkundskab og 
samfundsfag. 

Rikke ser frem til at blive pædagogisk leder på Viby 
Skole: 
”Jeg glæder mig til at medvirke til at fastholde, 
og sammen med medarbejderne, udvikle skolens 
kvaliteter til gavn for både elever, forældre og med-
arbejdere. Vi kan komme langt ved at udnytte vores 
viden om eleverne til at opstille realiserbare mål, 
fokusere på elevernes styrker, fremhæve det der 
fungerer, og dermed sætte retning for arbejdet med 
elevernes læring,” fortæller Rikke.

Rikke er 53 år og bor i Højbjerg med sine to sønner. 
Fritiden går med familie og venner.

NYT OM NAVNE

Ny afdelingsleder på Center 
for Læring

Tina Dalgaard Pedersen er fra den 1. august ansat 
som afdelingsleder på Center for Læring. Tina 
kommer fra en stilling som Læringspartner og har 
tidligere været pædagogisk leder på Elsted skole. 

Sektionsleder Karina Corneliusen glæder sig over 
ansættelsen af Tina Dalsgaard Pedersen:
“I vores ansættelsesproces har vi været optaget af, 
hvordan vi fastholder understøttelsen af skolerne og 
er i tæt dialog med dem om, hvordan det brede læ-
ringsperspektiv afspejler sig i vores understøttelse. 
Vi var heldige med at have et meget stærkt felt af 
ansøgere og er så glade for at kunne byde velkom-
men til Tina. Jeg er ikke i tvivl om, at hun sammen 
med medarbejderne vil både drifte og udvikle Cen-
ter for Læring på bedste vis.”

Tina glæder sig også til at tiltræde:
Som ny afdelingsleder på Center for Læring, er 
jeg blevet præsenteret for både nye drifts- og 
udviklingsopgaver i Børn og Unge, som varetages 
af CfLs medarbejdere. Læringskonsulenter som 
samarbejder med læringsvejlederne på skolernes 
Pædagogiske Læringscentre (PLC), booktalks på 
dansk og engelsk helt tæt på børnene, medspiller i 
udvikling af nyt bibliotekssystem, materialeudvalget 
som kvalificerer indkøb af undervisningsmaterialer 
til skolerne og boghallen som administrer vores 
198.873 fælles indkøbte bøger fordelt på 3850 titler, 
som distribueres til alle skoler i Aarhus.

I er altid velkomne til at få vejledning og sparring i 
valg af undervisningsmaterialer. 

Kontakt læringskonsulenterne:
Janne Møller Nielsen: jani@aarhus.dk
Anne Mette Svoldegaard Lee: lanme@aarhus.dk

NYT OM NAVNE
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