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Morgenmøde med direktør 
Tanja Nyborg
Tirsdag den 15. november var direktør Tanja Nyborg invite-
ret i studiet på G2.

Her fortalte Tanja, hvad det var i Børn og Unge, der vakte 
hendes nysgerrighed og fik hende til at søge mod Aarhus, 
om sit faglige fokus og hvad, hun mener, der skal til for at 
vi lykkes med vores opgave.

Tanja havde sin første arbejdsdag som direktør for Børn 
og Unge den 1. november. Hun kommer fra en stilling 
som direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked i Horsens 
Kommune, hvor hun har været de seneste fem år. Tidlige-
re har Tanja blandt andet været chef for Familiecentret i 
Aarhus Kommune, så hun har et indgående kendskab til 
området - fra dagtilbud, skole og fritidsliv til udsatte børn 
og unge. Tanja er oprindeligt uddannet socialrådgiver fra 
Den sociale Højskole i Aarhus i 1998.

Morgenmødet her er det sidste månedlige morgenmøde i 
denne omgang.

Se morgenmødet med Tanja Nyborg

 ▸ Børn og Unges facebookside 
 ▸ Børn og Unges LinkedIn-side
 ▸ Børn og Unges YouTube
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/699758487953485/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6997927250704662528
https://www.youtube.com/watch?v=nqz8ztDwCJI


FIRST LEGO League
Det er så vildt at se de løsninger, som eleverne kommer frem til 

Der var spænding i luften, da 33 hold elever fra 12 østjy-
ske skoler dystede mod hinanden i FIRST LEGO League. 
Eleverne skulle være seje til teknologi – men også til at 
opfinde, vise team-ånd og have det sjovt. 

Dette års tema var SUPERPOWERED, hvor de unge del-
tagere skulle stille skarpt på ‘energi’, som i sandhed er et 
højaktuelt emne. For hvordan skaber vi energi? Hvordan 
transporterer vi energi? Og hvordan sikrer vi os, at vi har 
nok energi i fremtiden?  

Mange ugers forberedelse 
Formålet med FIRST LEGO League er, hvert år, at arbejde 
med teknologi på en innovativ måde.   

Konkurrencedagen var kulminationen på et otte ugers un-
dervisningsforløb, som eleverne har været igennem. Forud 
for selve konkurrencedagen ligger hårdt arbejde med 
blandt andet design og udvikling af LEGO-robotter.  

Per Søndergaard, lærer på Læssøesgades Skole, håber, at 
hans elever har fået en masse ud af forløbet:”I den ene del 
har de arbejdet med innovation, hvor de har fået idéer og 
handlet på dem. Og i den anden del har de arbejdet med 
programmering, som har givet dem en forståelse for den 
teknologi, vi omgiver os med,” fortæller Per Søndergaard 
og fortsætter: ”Vi vandt ikke konkurrencen i dag, men 
det er heller ikke det, det handler om, for mig. Det er alle 
kriserne undervejs, som eleverne lærer noget af.” 

Dommerpanelet var imponeret 
Dommerpanelet bestod af medarbejdere fra virksomheder 
i Aarhus – heriblandt Vestas og Systematic. Og der var stor 
begejstring over de robotter, som eleverne havde designet 
og programmeret. Dommeren, Jeppe Kristensen fra MSG 
Services, var meget imponeret over elevernes kunnen: 
”Eleverne leger sig ind i teknologiens verden. Jeg får kulde-
gysninger over det. Det er så vildt at se de løsninger, som 
eleverne kommer frem til,” siger han. 

5.C vandt på innovation og holdånd 
På sidelinjen var der også stor opbakning, fra heppekor, 
der stod klar med kampråb og bannere. Alma fra Skov-
vangskolen var en del af heppekoret og nød at opleve de 
andre holds præstationer: ”Det allerfedeste i dag har været 

at se de andre hold køre deres robotter. Der har virkelig 
været nogle gode hold, som har gjort helt vildt meget ud af 
deres robotter og fremlæggelser. Det var virkelig sejt.” 

Det hold, som klarede sig bedst, var 5.C fra Skåde Skole. 
De vandt, fordi de havde programmeret deres robot kor-
rekt, fremlagde en sej og innovativ idé og havde en rigtig 
god holdånd. Den 3. december drager de mod Odense, 
hvor de skal deltage i den nationale finale. 

 ▸ Se TV2 Østjyllands indslag fra dagen

BU NYT   |   NR. 19   |   NOVEMBER 20223

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/skoleelever-dyster-i-lego-robotter


Langenæs Dagtilbud giver 
ødelagt legetøj nyt liv   
I Langenæs Dagtilbud har de ikke længere hullede vand-
kander eller nedslidte køretøjer på legepladsen. De seje 
børnehavebørn har nemlig indsamlet alt deres ødelagte 
plastiklegetøj, så det kan blive til nyt legetøj.  

En torsdag formiddag i oktober var en gruppe af børneha-
vebørnene fra Langenæsstien 6A samlet udenfor. De var 
godt pakket ind fra top til tå og helt bevidste om, hvor den 
store balje med indsamlet og aflagt legetøj skulle hen. Bør-
nene havde selv været ude og finde det nedslidte legetøj 
på legepladsen og aflevere det i baljen. 

Med stor begejstring og stolthed fik børnene selv sorteret 
legetøjet og smidt det i tre forskellige containere ude foran 
børnehaven.

Børnene er meget bevidste 
Langenæs Dagtilbud har en stærk naturprofil. Det mener 
pædagogisk leder, Helle Andreasen, har gjort det oplagt 
at tage del i projektet. En deltagelse, som giver endnu en 
anledning til at få børnene i tale omkring bæredygtighed 
og klima:

”Vi har for eksempel taget snakken om, hvorfor man ikke 
skal smide plastik i naturen, og hvordan man kan genan-
vende plastik,” fortæller hun.  

Børnene har været vældigt interesserede. Så hvorfor er det 
nu vi ikke må lade plastikaffald ligge i naturen? 

”Nej, fordi så kommer fuglene og spiser det – de kan 
måske ikke tåle det og kan måske blive syge,” fortæller en 
af pigerne fra børnehavegruppen. 

Vil købe ”nyt” BIO-plast i fremtiden
Sidste step i læreprocessen er at anskaffe noget ”nyt” 
legetøj af genanvendt BIO-plast til legepladsen. Så kan 
børnene se, at det ødelagte plastik virkelig kan blive til nyt 
legetøj, hvis man afleverer det til genbrug.

Indsamlingen af det ødelagte plastiklegetøj sker i samar-
bejde med Dantoy og projektet ”Take Back”. 

KLIMA NYT

FAKTA

•  Projektet ”Take Back” er udviklet af Dantoy, 
Langenæs Dagtilbud og Børn og Unges klimaind-
sats samt Aarhus Kommunes team bag Cirkulær 
Økonomi og Plaststrategien. 

•  Målet er at genanvende mere plastaffald. 

•  Af det ødelagt legetøj producerer Dantoy nyt 
legetøj. Det nye legetøj vil kunne købes gennem 
Aarhus Kommunes indkøbsaftaler. 

•  Projektet evalueres nu med henblik på evt. udbre-
delse af Take Back-konceptet.

•  Børnene bidrager igennem projektet til en styrket 
cirkulær økonomi og mindsket restaffald.

Sådan fungerer indsamlingen:

•  Plastiklegetøjet i daginstitutionerne stammer ofte 
fra Dantoy. Det er svanemærket og produceret i 
Danmark. 

•  I pilotprojektet placerer Dantoy tre pallekasser 
foran daginstitutionen. I samarbejde med børne-
ne indsamler og sorterer medarbejderne aflagt 
legetøj og kommer det i pallekasserne. Dantoy 
henter herefter pallekasserne igen. 
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Madudbringning med 
rugbrødsmotor
Da en køkkenmedarbejder i Regnbuen gik på pension, 
besluttede dagtilbuddet at få mad fra Tranbjergskolens 
køkken fremover. Men det var en udfordring at sikre en 
klimavenlig transport af maden fra Tranbjergskolens pro-
duktionskøkken til børnene i Regnbuen. 

Derfor søgte man midler hos Innovationsmotoren og Kli-
mafonden til at lease en el-ladcykel, der kan transportere 
maden på en klimavenlig måde.

Nu har madcyklen haft sin første tur. Og børnene fra 
Legehuset Regnbuen i Tranbjerg Dagtilbud stod klar med 
flag, så de kunne byde madcyklen hjertelig velkommen. 
Børnene fulgte også nysgerrigt med, da ladet blev åbnet og 
varmekasserne med tomatsuppe kom til syne. 

Regnbuen er glade for tiltaget
Personalet i Regnbuen er glade for det nye tiltag og oplever 
også nysgerrighed blandt børnene - både omkring selve 
madcyklen og den nye mad, den bringer ud. Sara Robin-
son Sørensen er konstitueret leder i Regnbuen, og hun un-
derstreger vigtigheden i at støtte børnene i de nye rutiner:
”Børnene skal nu vænne sig til ny og anderledes mad – og 
det kræver madmod. Derfor går vi som personale forrest 
og viser begejstring for maden og selvfølgelig også den 
nye madcykel,” siger hun og fortsætter: 
”Det er virkelig noget lækker mad, som Tranbjergskolen 
laver til børnene her i Regnbuen. Duften fra kasserne med 
mad spreder sig i Regnbuen, når maden kommer. Det er 
simpelthen så fint.” 

Det er desuden let at anrette og servere maden, hvilket 
gør, at det pædagogiske personale i stedet kan bruge tiden 
på at være nærværende med børnene på gulvet.

Mulighed for opskalering
I Børn og Unge er en del nye produktionskøkkener i støbe-
skeen. De centrale køkkener vil gøre det muligt at tilbyde 
alle børn og unge i skoler og dagtilbud i Aarhus Kommune 
forældrebetalt mad, der både er sund og klimavenlig. I 
forbindelse med dette projekt vil madcykler også blive 
indtænkt som en mulighed for klimavenlig udbringning.

Hvis madcyklen bliver en succes, kan man på sigt bruge 
el-ladcykler til transport af mad andre steder i kommunen. 

Man undersøger også, om andre 
faggrupper kan bruge el-ladcykler 
til transport af udstyr og varer. Hos 
Sundhed og Omsorg vil man for 
eksempel undersøge, om pedeller 
og fysioterapeuter kan få gavn af 
el-ladcykler til transport af værktøj 
eller genoptræningsudstyr.

CYKLEN
Vi bringer ud til børn

KLIMA NYT
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Løft Fredagsrocken til nye 
højder
Der er rivende rytmer og sprøde sange i Afdeling Troldhøj, 
hvor pædagog Susanne Gritzmann komponerer sange til 
fredagsrocken. Nu er Susannes mange originale sange 
samlet i en sangbog, så I også kan synge med. Sangbogen 
er gratis.

Gennem de sidste 15 år har Afdeling Troldhøj i Specialdag-
tilbud Skovbrynet samlet alle børn i afdelingen til et pæ-
dagogisk musikforløb - Fredagsrock. Susanne Gritzmann, 
som er pædagog i Troldhøj, har gennem årene skrevet 
mange sange til børnene. Sange som fredag efter fredag 
har vakt begejstring blandt store og små. 

”I alle dagtilbud bruger man sang og musik til at skabe 
glæde og fællesskab. Vi ved, at musik er godt for hjernen 
og godt for barnets evne til eksempelvis at udvikle sig 
sprogligt og følelsesmæssigt,” fortæller Susanne Gritz-
mann, og dagtilbudsleder Bjørg Pugholm stemmer i:
”Her i Troldhøj er vi glade for musik. Fredagsrock samler 
børn på kryds og tværs af grupperne i Afdeling Troldhøj. 
Vi ser, at musik, sang og gestik kan skabe et fællesskab 
mellem børn med forskellige og vidtgående komplekse 
funktionsnedsættelser,” siger Bjørg Pugholm.

Held i uheld
Da Troldhøj måtte lukke ned i forbindelse med Covid-19, 
gav det Susanne Gritzmann tid til at skrive sine mange 
sange ned. I samarbejde med den daværende musiktera-
peut, Ilan Sanfi, blev også noder og akkorder nedskrevet. 
Sangene er desuden indsunget på YouTube, så vi, der ikke 
kan læse noder eller akkorder, også kan synge med. 

Flere af sangene indbyder til at inddrage rekvisitter såsom 
tørklæder og bolde. Troldhøjs sangbog indeholder des-
uden årstidssange og andre sange, der kan bruges som 
rammesætning til pædagogiske aktiviteter.

Få fingrene i en sangbog
Til næste dagtilbudsledermøde vil Bjørg Pugholm med-
bringe sangbøgerne og forære hvert enkelt dagtilbud et par 
sangbøger. Herefter kan der bestilles flere hos Specialdag-
tilbud Skovbrynet til 50 kroner per styk.

Susanne Gritzmann har foræret sine sange til projektet, så 
omkostningerne går udelukkende til tryk.

 ▸ Find også sangbogen online (klik her)

 ▸ Hør sangenepå YouTube (klik her)
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https://www.aarhus.dk/media/86347/sangbogen-faerdig.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCkt5wFpZ1DqiPQ0aRj1hC-Q/featured


EFTERLYSNING

Hele 2082 personer har, på kun fire dage, set Heidi 
og Beintas efterlysning fra børnehaven Løgtengården.
 
Signalementet på den efterlyste står også i dagtil-
buddets stillingsopslag.

Men billeder siger, som bekendt, mere end ord, så 
nu kan jobsøgende pædagoger møde pædagog-
søgende kolleger i videoer på Aarhus Kommunes 
nye facebook-side:

Del endelig siden og jobopslagene i dit netværk.

Kontakt Anders Møller, Børn og Unge, Kommunika-
tion for at få jeres video med på den nye facebook-
side, når I søger en ny kollega.

Mail: moand@aarhus.dk

KORT NYT

Aarhus Kommune imponerer 
ved COP27

I Aarhus Kommune lærer vi børn og unge at tage 
ansvar for deres egen grønne fremtid. Og det er 
noget, der imponerer og inspirerer ved COP27.

I sidste uge deltog Craig Native fra Børn og Unge 
i FN’s Klimakonference 2022 – også kendt som 
COP27. Her fortalte Craig om, hvordan vi arbejder 
med demokratisk dannelse i Aarhus Kommune. Og 
det var noget, de andre deltagere på konferencen 
var meget interesserede i.

Craig deltog i en paneldebat som tog udgangspunkt 
i, hvordan vi kan mobilisere unge til at komme med 
bidrag til lokale og nationale beslutninger om klima-
indsatsen og bæredygtig udvikling.

Under debatten fortalte han om, hvordan vi arbej-
der med demokratisk dannelse i Aarhus Kommune 
- heriblandt Børne- og ungebyrådet, som giver de 
unge mulighed for at tage del i den grønne dagsor-
den. Og som gang på gang viser, at unge kan gøre 
en forskel, når de får de rette værktøjer.

Craig argumenterede desuden for, at bæredygtighed 
skal være en del af skolestrukturen – ligesom andre 
fag.

Craig er ansat som projektleder i UngiAarhus i Fri-
tidscenter Samsøgade-Møllevang-Frydenlund. Han 
har et stort fokus på bæredygtighed og har tidligere 
arbejdet med forskellige kreative processer, der 
inddrager de unge for eksempel Swop Hop Shop, 
hvor de unge byttede til nyt og re-designede deres 
gamle tøj.

KORT NYT

 ▸ Pædagog – Job i Aarhus 
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https://www.facebook.com/paedagogaarhus/

