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#RartAtVære på DIN skole 

Dette års skoleindskrivning er i fuld gang. Derfor sætter vi 
nu skub i kampagnen ‘Vælg folkeskolen – her er rart at være’ 
på tværs af flere kanaler. Og du kan gøre en forskel ved at 
vise, hvordan det er rart at være på din skole. 

Kampagnen er målrettet forældre til kommende skolestar-
tere, og det er her, du kommer ind i billedet. Du kan nemlig 
give forældrene et indblik i hverdagen fra din lokale folke-
skole. 

Fortæl om alt det gode, I gør for børnene og de unge - både 
på skoler, i SFO og i overgangen fra børnehave til skole. Lidt 
har også ret, og opslag kan omhandle alt fra første skoledag 
til temauge i 8. klasse. 

Vi håber, at du vil være med:

• Del små og store historier fra din hverdag med børnene 
og de unge 

• Brug f.eks. din skoles Facebook, Instagram, nyhedsbrev, 
hjemmeside – eller dine private sociale medier 

• Husk hashtag #RartAtVære, når du deler på sociale 
medier 

• Tænk kreativt – film, fotos og grafik bidrager til din for-
tælling 

• Når du deler din historier, hjælper du også alle nabosko-
lerne 

Kampagnen løber fra 3. oktober 2022 til 6. januar 2023. 

Herunder vil der været ekstra fokus på skoleindskrivningen i 
uge 43, 47 og 1. 

 ▸ Du kan se en samlet aktivitetsplan over kommunika-
tionskampagnen

 ▸ Her finder du plakater, video og andet indhold til 
sociale medier, som kan hjælpe dig godt på vej
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På bustur til virkeligheden 

I sidste uge deltog 75 pædagogstuderende fra VIA UC i en 
pædagogisk rejse. Her besøgte de studerende forskellige 
aarhusianske dagtilbud, for at få et indblik i den hverdag, 
der venter dem. 

Fordelt i to blå busser tog de studerende på rundtur til 
dagtilbud i Aarhus Kommune. Formålet med dagen var at 
koble uddannelse og praksis endnu tættere sammen: 

”De pædagogstuderende kan forhåbentligt gøre sig en 
masse gode refleksioner, når de ser teorierne fra studiet 
udført i praksis. Det er en kæmpe styrke ved denne dag,” 
siger Anne-Kathrine Niebur, som er personalekonsulent 
i Børn og Unge og blandt andet arbejder med den gode 
overgang fra studie til arbejdsliv. 

En dag ude i virkeligheden 
I løbet af dagen var der desuden oplæg, som berørte 
forskellige emner. I Væksthuset blev der fortalt om det 
tværfaglige arbejde. I Børnegården Bifrost blev der fortalt 
om grundmotorik, mens man i Børnehøjen kunne høre 
om, hvordan organisering og tillid skaber fundament for et 
godt arbejdsmiljø. 

Dagen gav derudover de pædagogstuderende mulighed 
for at stille spørgsmål til de pædagoger og pædagogiske 
ledere, som de mødte i institutionerne. Den pædagogstu-
derende, Laura Ludvigsen, var med på rejsen og havde set 
frem til dagen: 

”Det har været fedt at komme ud af VIA. Ikke bare sidde i 
auditoriet, men faktisk komme ud og være i nogle instituti-
oner,” fortæller Laura. 

Inspiration til bachelorprojekt 
De deltagende studerende er på deres sidste studieår, hvil-
ket betyder, at de snart skal skrive bachelorprojekt. Dagen
gav derfor også anledning til at reflektere over mulige 
emner: 

”Jeg har fået nogle gode idéer til min bachelor – og måske 
nogle andre idéer, end hvad jeg ellers lige havde tænkt, 
fordi jeg har mødt en masse forskellige fagligheder i dag,” 
fortæller Laura og fortsætter: 

”Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til med dagen her, 
men jeg synes, det har været en rigtig fed oplevelse. Det 
har virkelig været en spændende dag, og jeg har fået så 
meget ud af det.” 

’En pædagogisk rejse’ er et samarbejde mellem BUPL 
Aarhus, VIA University College og Børn og Unge Aarhus 
Kommune. 
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Madcyklen 
- klimavenlig madudbringning
Kan man kombinere lækker mad til små maver med grøn 
økologi og god økonomi?

Det tester Madcyklen – et grønt forsøg, som fra den
8. november kl. 8.30 tramper afsted i el-pedalerne.

Madcyklen skal bringe mad ud fra Tranbjerg Skoles produk-
tionskøkken til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn i DII 
Regnbuen. Cyklen bliver dermed en allerførste prøve på, om 
elcykler kan erstatte ladbiler til transport af mad.

Giver Madcyklen værdi for køkkenpersonalet, det pæda-
gogiske personale og børnene? Kan idéen bære hele vejen 
- klimamæssigt, økonomisk og socialt? Resultaterne vil 
testprojektet dele med resten af Børn og Unge og andre 
magistratsafdelinger. Aarhus Kommunes Innovationsmo-
tor har bevilliget 25.000 kr. til det lokale projekt, som bl.a. 
får brug for ekstra personaletimer, regntøj og aftale om 
el-ladcykel.

En del af løsningen på klimavenlig mad
I Børn og Unge skal der i perioden 2023-27 bygges produk-
tionskøkkener, som gør det muligt at tilbyde alle børn og 
unge i Aarhus Kommune forældrebetalt sund, klimavenlig 
og økologisk mad i dagtilbud og skoler.

Èn af udfordringerne er at sikre klimavenlig transport af 
maden fra køkken til modtagerafdeling.

Børn og Unge og Sundhed og Omsorg ønsker derfor at af-
prøve, hvordan el-ladcykler kan bruges af flere faggrupper 
som fx pædagoger, pedeller og sygeplejersker – og fungere 
som alternativ til biler, ladbiler og minibusser.

Kontakt:
Karen Tambo, programkoordinator for Klima og Bæredygtighed
Mail: ckat@aarhus.dk

CYKLEN
Vi bringer ud til børn

KLIMA NYT
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Back2School

Back2School er et tilbud om hjælp til børn og unge i 0. 
- 10. klasse, som har for meget fravær i skolen. Forlø-
bet har fokus på at løse de udfordringer, som kan være 
årsag til at eleven har svært ved at komme i skole.  

Når en elev har for meget fravær, kan forældrene 
søge om hjælp til at få et Back2School forløb. I et 
samarbejde mellem eleven, forældrene, skolen og en 
PPR-psykolog forsøger vi at løse de udfordringer, som 
kan være årsag til, at eleven har svært ved at komme i 
skole.  

Forældrene skal kontakte PPR for at få et forløb.  

Hvor lang tid tager et forløb?  
Back2School forløbet tager tre måneder. Her mødes 
barnet og forældrene med PPR-psykologen 10 gange 
og med skolen tre gange. Familien skal arbejde med 
hjemmeopgaver undervejs.  

Hvad er effekten af et forløb?  
Næsten halvdelen af forældrene oplever, at deres 
barns fravær er faldet markant efter forløbet. Samtidig 
oplever de fleste forældre, at deres barns udfordringer, 
f.eks. angst, depression eller adfærdsproblemer, bliver 
væsentligt mindre. De fleste oplever også, at barnets 
generelle sociale og følelsesmæssige udfordringer er 
minimeret.

Hvad er for meget fravær? 

• Fire eller flere fraværstilfælde den seneste måned  

• 10 % ulovligt fravær den seneste måned  

• 11 eller flere fraværstilfælde seneste skoleår  

• 10 % samlet fravær det seneste skoleår

KORT NYT

Kog, Kør og Kend din mad 

Elever fra 9. klasse på Læssøesgade Skole havde 
i uge 39 fornøjelsen af at skubbe liv i madvognen 
Kog og Kør. Det skete efter ugers forberedelse med 
undervisningsmaterialet Kog og Kør fra Kend Din 
Mad.  

Spisepauserne blev forvandlet til et samlingspunkt 
med fællesskab i hjørnet af skolegården, da de ener-
giske 9. klasseselever, fik slynget over 250 toasts ud 
over disken til de yngre elever og lærer.  

Ugerne forinden havde eleverne arbejdet med 
blandt andet økonomi, PR og madlavning med 
lærer Line Gissel.  

Resultatet skabte stor begejstring hele vejen rundt - 
både for elever og lærere.  

Kend Din Mad er 20 undervisningsforløb til ind-
skoling, mellemtrin og udskoling – hvor ‘mad og 
måltider’ er i fokus som praktisklæremiddel ind i 
flere forskellige fag. 

KORT NYT

 ▸ Læs mere på AarhusIntra

Har I lyst til at gøre dem kunsten efter?  

 ▸ Læs mere her og book vognen Kog og Kør allerede 
i dag!  

 ▸ Find alle undervisningsforløb om mad og måltider
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AarhusSkills er tilbage

Den 17. november danner Aarhus Arena igen ram-
men om AarhusSkills - et levende udstillingsvindue 
til over 50 forskellige erhvervsuddannelser fra de 
seks erhvervsskoler i Aarhus. 

Fra kl. 9-14 er arenaen åben for lærere og elever fra 
7.-10. klasse. 8. klasses elever kan deltage i Skills 
Stafetten og teste egne håndværksmæssige færdig-
heder. 

Efter skoletid, kl. 16-19, afholdes Erhvervsuddan-
nelsesmessen (EUD-Messen) for forældre og deres 
børn i 8. klasse. Her er der råd, vejledning og info 
fra SOSU Østjylland, JU Århus, AARHUS TECH, 
VIA Beklædningshåndværker, EUD & EUX Business 
- Aarhus Business College og Tandklinikassistentud-
dannelsen fra Aarhus Universitet. 

Kom forbi Ceres Park & Arena den 17. november. 

KORT NYT

Genbrugsevent var en stor 
succes 

På få dage blev en hal i Gellerup tømt for møbler, da 
alle afdelinger i Aarhus Kommune var inviteret til at 
gå på rov i Teknik og Miljøs store møbellager.  

Især daginstitutioner og foreninger fik glæde af 
møblerne. Over 1260 møbler fik, i løbet af en uge i 
starten af september, nye hjem i kommunens byg-
ninger i hele byen. 

Var I blandt dem, der fik møbler med hjem? Så 
tag et billede af jeres nye, gamle møbel, og del det 
i kommentarsporet under AarhusIntra-nyheden 
‘Genbrugsevent var en stor succes’. Så kan vi se, 
hvordan overskudsmøblerne igen skaber værdi 
rundt omkring. 

KORT NYT

 ▸ Tilmelding og mere info www.aarhusskills.dk  

Genbrugsportalen:

 ▸ Mangler I stadig møbler? Så tjek Genbrugs-
portalen ud. Her er flere genbrugsmøbler 
fra hele kommunen
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Børn og Unges spareforslag 
Forslagene fra Børn og Unge er sammen med spare-
forslag fra de resterende magistratsafdelinger i Aarhus 
Kommune i høring frem til den 24. november. I alt er der i 
Børn og Unge fundet spareforslag for 91 mio. kr. i 2023 og 
110 mio. kr. i 2024-2026
 
Sparekravet kommer efter byrådets budgetforlig i septem-
ber med et sparekrav til Børn og Unge på 72 mio. kroner 
årligt fra 2023. Dertil kommer, at der årligt skal findes 19 
mio. kroner i det såkaldte fællesbidrag. 
 
I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på 
i videst muligt omfang at friholde opgaver, som direkte 
berører børn og unge. Samtidig er der lagt vægt på, at så 
mange af besparelserne som muligt sker ved opgavebort-
fald, effektivisering, analyser af arbejdsgange, optimerin-
ger og mere strømlinet organisering mv.

Som følge af spareforslagene vil der pr. 1. november 2022 
og indtil videre være ansættelsesstop i Børn og Unge for 
nedenstående stillinger. Ansættelsesstoppet omfatter 
både faste og midlertidige stillinger og skal sikre, at flest 
mulige overtallige medarbejdere og ledere kan tilbydes 
andre stillinger i Børn og Unge.  

Ansættelsesstoppet gælder følgende stillinger:

• Administrative stillinger i Fællesfunktionerne og i de 
decentrale enheder, herunder stillinger som konsulent 
eller tilsvarende

• Dagtilbudslederstillinger
• Samtlige stillinger på de pædagogisk ledede legepladser

KORT NYT

 ▸ Læs mere om Børn og Unges spareforslag, 
proces og ansættelsesstop på Aarhusintra 

 ▸ Se spareforslaget fra Børn og Unge,           
der indeholder i alt 54 forslag

Ny pædagogisk leder på 
Langagerskolen 

Specialskolen Langagerskolen har efter sommeren 
fået en ny helhedsorienteret pædagogisk leder, 
Nicolaj Boie. 

Med sine syv års ledererfaring, er Nicolaj nu klar til 
at udvikle rammerne for læring og trivsel for Langa-
gerskolens elever. 
 
Efter mange års erfaring som leder i folkeskolen, 
er tiden nu inde for Nicolaj til at rette sin fulde op-
mærksomhed mod specialskoleområdet: 
 
”Langagerskolen er en spændende skole, hvor jeg 
glæder mig til at være med til at sætte de bedste 
rammer for børnene på skolen. Jeg har altid været 
optaget af at skabe de bedste rammer for eleverne 
på de skoler, jeg har været en del af.” 
 
I det private er Nicolaj gift med Sidsel, og sammen 
har de tre børn. 

NYT OM NAVNE
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Ny pædagogisk leder på 
Strandskolen

Den 1. august 2022 tiltrådte Allan Skovborg Gert 
stillingen som pædagogisk leder for indskoling og 
SFO på Strandskolen.
 
Allan kommer fra en lignende stilling som afdelings-
leder for indskoling, SFO og Klub Theo på Theodora 
Langs Skole i Silkeborg samt leder af den tilhørende 
børnehave. Han er uddannet lærer i Aarhus i 1998.
 
Allan kommer således med en solid erfaring, som 
Strandskolen kan nyde godt af, og han har set frem 
til den nye stilling:
 
”Strandskolen har mange dygtige medarbejdere, 
som gør et kæmpe stykke arbejde. Dem ser jeg frem 
til at arbejde sammen med i de kommende år. Der-
udover kan jeg forhåbentlig være med til at skubbe 
skolen i en mere bæredygtig retning. Det er nemlig 
en proces, jeg finder yderst interessant.”
 
Allan bor i bofællesskab på Aarhus Ø. I sin fritid 
sætter han stor pris på at bevæge sig i nærmiljøet 
med skov, hav og by lige uden for døren. Han er 
desuden flittig bruger af kulturlivet og nyder at gå til 
koncerter og foredrag.

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder på 
Kragelundskolen  

Udskolingen på Kragelundskolen har her til efter-
året fået en ny pædagogisk leder, nemlig Christian 
Møller Nielsen.  

Efter intet mindre end 16 år som leder i det speciali-
serede undervisningsmiljø, er det med stor motiva-
tion, at Christian Møller Nielsen vender tilbage til 
den almene folkeskole.  

Christian er allerede blevet taget godt i mod af sine 
dygtige kollegaer, og han glæder sig til alt dét, der 
ligger forude.  

”Det er en ny hverdag, som har ramt mig, med en 
anden type problemstillinger og en anden kultur, 
men jeg glæder mig til igen at fokusere mere på 
gruppen og klassefællesskabet og på, hvordan vi 
sammen – alle sammen – kan lave en god og ved-
kommende skole for alle børn og unge på Krage-
lundskolen.” 

Privat bor Christian med sin kone og deres tre børn 
i Brabrand. Fritiden bruger han på vandet og sejler 
gerne, alt det han kan komme afsted med, rundt i 
Aarhusbugten.  

 

NYT OM NAVNE
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Ny pædagogisk leder på 
Tranbjergskolen

Den 1. august 2022 startede Helle Marie Jensen i 
stillingen som pædagogisk leder på Tranbjergskolen. 

Helle kommer fra en stilling som lærer på Mårslet 
Skole. Hun er uddannet lærer med linjefagene 
dansk, samfundsfag, idræt og madkundskab og 
har desuden fungeret som både læsevejleder og 
praktikkoordinator. 

Helle glæder sig over at være blevet en del af Tran-
bjergskolen: 

”Der er god energi, professionelle læringsfællesska-
ber og fokus på deltagelsesmuligheder for alle. Det 
betyder noget for mig at være på en skole, hvor der 
er lyst til og mulighed for udvikling. Tranbjergskolen 
byder hver dag på stærke og positive fællesskaber, 
spændende læringsmiljøer og lysten til at arbejde 
med den sociale og faglige trivsel. Der ligger også 
en spændende udfordring i at arbejde med en fælles 
skole på to matrikler, et fælles mindset og den røde 
tråd gennem elevernes tid på Tranbjergskolen,” 
siger Helle. 

Helle bor i Højbjerg med sin mand og deres to børn 
på 14 og 11 år. Hun elsker at være aktiv - særligt 
med vandsport. 

NYT OM NAVNE NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder til 
Børnehuset Børneliv i Åbyhøj 
Dagtilbud 

Zizi Maja Berger-Junge er ansat som ny pædagogisk 
leder i Børnehuset Børneliv i Åbyhøj Dagtilbud. Zizi 
Maja er blevet taget imod med åbne arme og fortæl-
ler allerede engageret om den nye arbejdsplads med 
glade børn og gode kolleger. 
 
Zizi Majas erfaring spænder bredt, og hun bringer 
derfor både erfaringer som afdelingsleder og under-
viser med sig til Børnehuset Børneliv. Nu ser Zizi 
Maja frem til at bære den gode kultur i huset videre 
og skabe de bedst mulige rammer for børnene. 
 
”Jeg brænder meget for at skabe trivsel for både 
børn, forældre og personale. Det skal altid være rart 
at komme i Børnehuset. Jeg tror på, at mennesker, 
der trives har nemmere ved at udvikle sig selv og 
sine omgivelser – uanset om man er 2 år, 5 år eller 
50 år,” fortæller Zizi Maja.
 
I det private er Zizi Maja gift med Bo og tilsammen 
har de tre børn, der alle er flyttet hjemmefra. Tilbage 
i huset har de dog stadig den lille bomuldshund 
Otto. I fritiden sidder Zizi Maja sjældent stille men 
holder af at bruge tiden på cykelture, helårsbadning, 
fitness og svømning. Hun er desuden også en krea-
tiv sjæl og gør sig gerne i linoleumstryk, hækling og 
broderier. 
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