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De seneste par år har mine julehilsner været præget af 
corona. Den globale pandemi satte os alle på prøve og 
krævede en ekstraordinær indsats fra jeres side. Nu er 
corona sidestillet med almindelig influenza. Alle restriktio-
ner er væk, og i Danmark kan vi endelig lægge pandemien 
bag os.

Én verdensomspændende begivenhed afløste imidlertid 
den anden. Rusland invaderede Ukraine, og endnu engang 
krævede usædvanlige omstændigheder jeres beundrings-
værdige arbejdsindsats. Antallet af fordrevne ukrainere, 
der skulle i dagtilbud, skole og fritidstilbud lettede dog 
hen over forår og sommer, men krigen er fortsat, og det 
har også i efteråret sat sit præg på hverdagen. Energikrise, 
rekordhøj inflation og store prisstigninger betyder blandt 
andet, at radiatorerne på vores skoler og i Børn og Unges 
Fællesfunktioner er markant koldere end normalt.

I det hele taget er økonomien i Danmark påvirket af en 
usikker verdenssituation, og det mærker vi også i Aarhus 
Kommune. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen 
efterlod ikke meget handlerum forud for budgetforhand-
lingerne i september, og desværre endte det med en 
aftale, som indeholdt massive besparelser på tværs af hele 
kommunen.

Jeg forstår den usikkerhed, det har medført for flere af 
jer. Som I ved, havde jeg gerne været det foruden, men 
desværre var der ikke flertal i Aarhus Byråd for at hæve 
kommuneskatten de få decimaler, der skulle til for at und-
gå besparelser. 

Derfor skal vi nu træffe nogle vigtige og svære valg i 
forligskredsen. Hvor skal millionerne findes, så budgettet 
går op? Som rådmand for Børn og Unge har jeg valgt en 
model, hvor jeg påtager mig ansvaret og peger på det, 
jeg mener, vi må undvære i den nuværende situation. Mit 
faste udgangspunkt er, at de mest børne- og ungenære 
områder så vidt muligt skal gå fri.

Jeg kunne have valgt en anden model, hvor jeg ikke peger 
på specifikke indsatser eller områder, men fordeler hele 
sparekravet jævnt ud over alle områder i Børn og Unge. 

Det havde betydet fyringer i dagtilbud, på skoler og i fri-
tidstilbud. Færre lærere og pædagoger til at udføre kerne-
opgaven - at sikre børnenes og de unges trivsel, udvikling 
og læring. Det vil jeg ikke acceptere.

Det er umuligt at gennemføre så store besparelser, uden 
det kan mærkes. Uden at det gør ondt. Det er jeg smerte-
ligt bevidst om. Dog vil jeg tillade mig at glæde mig over, 
at vi samtidig får tilført et stort millionbeløb til at håndtere 
en af tidens allerstørste udfordringer på børne- og unge-
området – ikke bare i Aarhus Kommune, men i hele landet. 

Antallet af børn og unge i mistrivsel har de seneste år 
været markant stigende. Det presser først og fremmest 
børnene, de unge og deres familier. Og det presser dagtil-
bud, skoler, fritidstilbud og PPR, som ganske enkelt ikke 
kan følge med. Vi skal have vendt udviklingen, og pengene 
fra budgetforliget giver os mulighed for at realisere nogle 
af de mange gode løsningsforslag, vi har fundet frem til i 
analysen af Bredere børnefællesskaber. Midt i ærgrelsen 
over, at vi flere steder skal spænde livremmen ind, glæder 
jeg mig over, at vi står sammen i Aarhus Kommune om at 
hjælpe dem, som har allermest brug for det.

Om lidt vedtages det endelige sparekatalog. Usikkerhed 
vil blive konverteret til ærgrelse hos nogle og lettelse hos 
andre. Vi går et forår i møde, hvor de endelige spareforslag 
skal effektueres. Det bliver ikke nemt, men jeg ved, at vi i 
Børn og Unge er i stand til at holde sammen. Også når det 
er svært. Jeg ved, at vi har dygtige medarbejdere og ledere, 
som kan levere en stor og kompetent indsats for alle børn 
og unge i kommunen - selv når en global pandemi vender 
hverdagen på hovedet, når fordrevne ukrainere har behov 
for vores støtte og omsorg, eller når økonomisk ustabilitet 
skaber usikkerhed. Det er betryggende, og det skal I have 
mange tak for!

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen,
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Kære alle i Børn og Unge
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Dagtilbud satte evaluering i 
system: “Ikke farligt at dele”

Dagtilbudsleder Birgitte Rasmussen 

Fortsættes ...

Solbjerg-Mårslet Dagtilbud ønskede at skabe en løbende, 
fælles evalueringskultur. Det blev til en enkel og systema-
tisk metode, med tæt kobling til kerneopgaven i grupperne 
og fælles læring.  

”Vi skal holde fast i vores faglighed,” siger Vibeke Horup. 
Hun er pædagogisk leder, del af ledelsesteamet i Sol-
bjerg-Mårslet Dagtilbud og selv ny leder for to huse og 25 
ansatte i afdelingen Kærgården. ”Vi har haft brug for at 
sætte retning. Det har vi bl.a. set i vores læringssamtaler,” 
fortæller den pædagogiske leder.  

Årshjul for evalueringskultur 
I foråret valgte dagtilbuddets ledelsesteam derfor at tage 
fat i Progressionsmodellen, som mange vil kende fra Stær-
kere Læringsfællesskaber. Modellen skulle være drivkraft 
i en systematiseret evalueringskultur i hele dagtilbuddet, 
og målet var udvikling af læringsmiljøer, hvor alle børn kan 
deltage. 

Udgangspunktet var, at progressionsmodellen virkede og 
var genkendelig. Men dagtilbuddet havde også behov for 
et værktøj til at reflektere og sparre på tværs af afdelinger. 
Derfor udviklede ledelsesteam og faglige fyrtårne sammen 
et årshjul for arbejdet med Progressionsmodellen. Det 
blev en ny fælles evalueringsmodel, som de præsenterede 
i maj 2022 og har arbejdet med siden. 

Evalueringsmodel ændrer læringsmiljøet  
”Vi har flyttet fokus væk fra børn med udfordringer og tæn-
ker i stedet på, hvordan vi ændrer læringsmiljøet så alle 
børn kan være med,” fortæller Heidi Dürr Laursen. Hun er 
pædagog, fagligt fyrtårn og del af udviklingen og brugen af 
den nye model i Kærgården. ”Nu sætter vi os selv mere i 
spil som medarbejdergruppe ud fra, hvad børnene fortæl-
ler os,” fortæller hun.  

I dag er alle med  
”Det har været vigtigt for os, at evalueringen foregår med 
afsæt i reel efterspørgsel fra den enkelte børnegruppe, og 
at vi har en fælles metode. Grundlaget for fælles læring og 
videndeling skal være så stort som muligt,” siger dagtil-
budsleder i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, Birgitte Rasmus-
sen. Hun fortæller, at værktøjet fra en start har krævet 
meget af de faglige fyrtårne og pædagogiske ledere: ”De er 
blevet mødt med både stort engagement, skepsis og opgi-
venhed,” fortæller hun, ”men nu er alle grupper i gang”. 

”... systematikken virker og gør 
en reel forskel for børnene. Jeg 
er ikke i tvivl om, at en fælles 
evalueringskultur styrker den 
professionelle dømmekraft.”
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Gruppe Afdeling Lederteam

       GRUPPENIVEAU 

Den konkrete evaluering skal foregå på gruppeniveau, så alle medarbej-
dere løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske
læringsmiljøer understøtter netop deres børnegruppes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse.

Alle grupper skal 4 gange vælge et mål for børnene, som sættes 
ind i progressionsmodellen (modellen ligger på 'AFD-Solbjerg- 
Mårslet Dagtilbud' under 'Læreplan'  'Læreplan og evaluering'). 

Målet skal:
• tage afsæt i, hvad børnene på den enkelte gruppe har brug for
• sætte fokus på et læringsmiljø; en hverdagspraksis, et projekt,  

en indsats, der kalder på ny viden eller forbedring.
 
 AFDELINGSNIVEAU
Herefter skal evalueringerne opsamles og systematiseres, så læring 
omsættes til justering/ændring af læringsmiljøer og praksis. 
Indsigter og ny læring deles på afdelingsniveau.
 
DAGTILBUDSNIVEAU — LEDERTEAMNIVEAU
Sideløbende skal der ske læring på dagtilbudsniveau. Her skal leder-
teamet være lærende sammen om udviklingen af en løbende 
evalueringskultur. 
4 gange om året er evaluering på dagsordenen i lederteamet, hvor der 
foregår
sparring og videndeling i mindre grupper — hvad bøvler vi med i 
afdelingerne 
— hvad lykkes — hvilken effekt opnås?

Vi har valgt en fælles evalueringsmodel for Solbjerg-Mårslet Dagtilbud. 
Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål — herunder 
en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 
afdelingerne og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

MÅL FOR
BØRN DATA

LÆRINGS
MILJØET

EVA-
LUERING

Hjælpespørgsmål til progressionsmodellen

• Hvad har vores børnegruppe brug for at 
  lære/udvikle her og nu?
• Hvad viser børnene os, de har brug for?
• Hvor ved vi det fra? (data, faglig viden)

• Hvilket læringsmiljø skal vi have særligt 
  fokus på?
• Hvad skal vi/vores læringsmiljø tilbyde 
  børnene, så de lærer/udvikler det, vi har 
  sat op som mål?
• Hvilke pædagogiske handlinger skal vi 
  gennemføre for at skabe den ønskede 
  progression for barnet/børnene?
  (fysiske rammer, børnegruppens størrelse osv.)
• Hvilke læreplanstemaer er i spil?

• Hvilken data, kan give os viden om 
   børnenes/barnets progression?
• Hvordan kan vi se/indfange vores tegn 
   undervejs?
• Hvilken data kan give os viden om vores 
   læringsmiljø, så vi i evalueringen kan blive
   klogere på vores pædagogiske praksis?  
• Hvordan kan vi se/indfange tegn 
   undervejs?

• Hvornår mødes vi for at evaluere på 
  børnenes/barnets progression og vores 
  læringsmiljø? Brug evt. læringscirklen 
  (KOLB) til denne proces.
• Hvilken progression har vi skabt for 
  børnene/barnet i forhold til vores mål?
• Hvad har børnenes/barnets progression 
  lært os om vores organisering af 
  læringsmiljøet? Hvad virkede godt og 
  mindre godt? 
• Har vi lært noget om vores praksis, som 
  skal fastholdes fremover? 

Hvilke tegn vil vi kigge efter i forhold til at 
følge, om børnene når målene? 
(Udvælg gerne et eller et par børn, I vil 
samle tegn på)

(Disse aftaler og handlinger er tegn/data fra 
læringsmiljøet)

Skal vi justere indsatsen eller planlægge 
en ny for den kommende periode?

(Senest redigeret august 2022)

Mål for børnene

Læringsmiljøet
Dataindsamling

Evaluering

Tegn for børns trivsel,
læring, udvikling og 
dannelse

Hvem gør hvad, 
hvornår?

Hvem gør hvad, 
hvornår?

Hvem indsamler 
hvilken data hvornår?

    

 ▸ Link til Årshjul
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 ▸ Link til Progressionsmodellen

 
 

Side 1 af 2 
 

MÅL FOR BØRNENE 

 
Hvad har vores børnegruppe brug for at lære/udvikle her og nu? Hvad viser børnene os, de har brug for? 
Hvor ved vi det fra? (data, faglig viden)  
 
Hvordan skaber vi en tryg og rolig overgang fra hjem til inst. for alle børn? Med mindst mulig gråd. 
 
TEGN FOR BØRNS TRIVSEL, LÆRING, UDVIKLING OG DANNELSE 
Hvilke tegn vil vi kigge efter i forhold til at følge om børnene når målene? (Udvælg gerne et eller et par børn, I vil 
samle tegn på) 
 
Vi tager udgangspunkt i gruppens nyeste og yngste børn. Hvor der har været en del gråd ved 
aflevering. Børnene har været utrygge og svære at trøste for personalet. 

LÆRINGSMILJØET 
Hvilket læringsmiljø skal vi have særligt fokus på?  

Hvad skal vi/vores læringsmiljø tilbyde børnene, så de lærer/udvikler 
det, vi har sat op som mål? 
Hvilke pædagogiske handlinger skal vi gennemføre, som vi tror vil skabe den 
ønskede progression for børnene/barnet?  
(Fysiske rammer, børnegruppens størrelse, forældresamarbejdet, 
børnefællesskaber, relationen barn/voksen, konkrete aktiviteter osv.) 
 
At alle bliver afleveret til et roligt nervesystem. 
At vi med vores kendskab til hvert enkelt barns nærmeste udviklings zone, 
ved hvad der kræves for at gå “over broen “til hvert enkelt barn, så 
afleveringen bliver rolig og tryg. 
 
Hvem gør hvad, hvornår? (Disse aftaler og handlinger er tegn/data fra 
læringsmiljøet) 
 
Det kræver meget kommunikation mellem personalet hvor det løbende 
aftales hvem der fysisk eller verbalt modtager barnet. 
 

 
HVILKE 
LÆREPLANSTEMAER ER 
I SPIL? 

 
 

☐Alsidig personlig udvikling 
☐ Social udvikling 
☐ Kommunikation og sprog 
☐ Krop, sanser og bevægelse 
☐ Natur, udeliv og science 
☐ Kultur, æstetik og fællesskab 

DATAINDSAMLING 
Hvilken data, kan give os viden om børnenes/barnets progression?  

Hvordan kan vi se/indfange vores tegn undervejs? 
Hvilken data kan give os viden om vores læringsmiljø, så vi i evalueringen kan blive klogere på vores pædagogiske 
praksis?   
Hvordan kan vi se/indfange tegn undervejs? 
 
Laver et x- skema. Gråd / ikke gråd ved aflevering  
 
Hvem indsamler hvilken data hvornår?  
 
 

 
 

Side 2 af 2 
 

Alle på stuen samler data 

 
EVALUERING 
Hvornår mødes vi for at evaluere på børnenes/barnets progression og 
vores læringsmiljø?  

Hvilken progression har vi skabt for børnene/barnet i forhold til vores mål?  
Hvad har børnenes/barnets progression lært os om vores organisering af 
læringsmiljøet? Hvad virkede godt og mindre godt? Har vi lært noget om vores praksis, 
som skal fastholdes fremover?  
[svar her] 
 
Hvem gør hvad, hvornår?  
Skal vi justere indsatsen eller planlægge en ny for den kommende periode? 
[svar her] 
 

 
Brug evt. læringscirklen 
(KOLB) til denne proces. 

 

Læs meget mere om Solbjerg-Mårslet Dagtilbuds evalue-
ringsmodel. Find værktøjer, data, tip og roller i brugen af 
modellen. 

 ▸ Læs artiklen på AarhusIntra 

BU NYT   |   NR. 20   |   DECEMBER 20224

https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FEvalueringskultur%20og%20hj%C3%A6lpesp%C3%B8rgsm%C3%A5l%28A3%20%29til%20progressionsmodel%20%2D%20aug%2E%202022%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FEvalueringskultur%20og%20hj%C3%A6lpesp%C3%B8rgsm%C3%A5l%28A3%20%29til%20progressionsmodel%20%2D%20aug%2E%202022%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/IntranetDocumentSite/EWnmhexMFstEgy903EXkF7QBKqzg7bGAgRzcN4jROdhgaw?e=e3U6b3
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/IntranetDocumentSite/EWnmhexMFstEgy903EXkF7QBKqzg7bGAgRzcN4jROdhgaw?e=e3U6b3
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/IntranetDocumentSite/EWnmhexMFstEgy903EXkF7QBKqzg7bGAgRzcN4jROdhgaw?e=e3U6b3
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/105749
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/105749
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/105749
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/105749


Hold fast & vær på!

Ungdomsskolen SYD har udviklet et læringsforløb, hvor 
udskolingselever, i fem eksperimenterende og praksisnære 
dage, arbejder med personligt lederskab og troen på egne 
evner – og derigennem kommer et skridt nærmere uddan-
nelsesparathed.

I løbet af fem dage mødte 15 elever fra 8. og 9. klasse på 
Holme, Tranbjerg og Skåde Skole ind til både cykelværk-
sted, klatretur og træning i mundtlig fremlæggelse. 

Der var ingen karakterer og ingen bedømmelse - men et 
erklæret mål om at styrke elevernes selvledelse, tro på 
egne evner og tillid til fællesskabet. 

Hold fast!  
Et af forløbets arbejdsområder var ‘vedholdenhed’. Vedhol-
denhed er nemlig en afgørende karakterstyrke, som især 
skal bringes i spil, når noget er udfordrende. Emnet blev 
angrebet fra flere praksisnære vinkler: 

“I samarbejde med Kredsløb Aarhus havde vi anskaffet 40 
cykler, som var endt til storskrald. Cyklerne blev omdrej-
ningspunkt i en tredages eftermiddagsworkshop, hvor hver 
deltager skulle sætte en cykel i stand, så den kunne bruges 
til transportmiddel på en tur ud af huset,” fortæller Mads 
Vogler. 

Turen gik til Aarhus Boulders – og både cykelturen derhen, 
klatrehallens udfordringer såvel som det forudgående 
reparationsprojekt bød på udfordringer, der netop krævede 
en stor portion vedholdenhed. Planlagte udfordringer, der 
skabte en oplagt mulighed for at give de deltagende elever 
positive erfaringer med værdien af vedholdenhed og det 
opbakkende fællesskab. 

Dagens overskrift blev derudover udfoldet gennem oplæg, 
øvelser, diskussioner og refleksioner i grupper og individu-
elle journaler. Alt i alt et intenst sammenhængende forløb, 
der gav mening og konkrete positive erfaringer i bagagen 
hos de deltagende elever: 

“Jeg har lært at holde fast og blive ved, når det er svært. 
Hvis man bliver ved, kan man lære mere og bruge det til 
noget mere. I stedet for bare at give op og tænke “det her 
regnestykke eller den her stil kan jeg ikke skrive, for det er 
simpelthen for svært”. Jeg har lært at prøve, for så bliver 
man bedre,” fortæller én af de deltagende elever. 

Vær På! 
Et andet fokus var at træne dét at “være på” - og ikke 
mindst at øve den fælles nonverbale støtte til dén, der har 
ordet. 

“Her var vi meget opmærksomme på at skabe trygge lære-
processer. At rykke forsigtigt på grænser og vaner forbun-
det med fremlæggelser og mundtlig deltagelse. Vi startede 
i det små, og endte faktisk med, at flere elever havde lyst 
til at tage ordet og stå foran hele gruppen og sætte ord på 
ugens læring og oplevelser,” fortæller Mads Vogler begej-
stret. Også eleverne havde haft en succesoplevelse med, 
den ellers svære øvelse for mange, at “være på”: 

”Nu tør jeg at være mere social og jeg prøver at være mere 
på, både i gruppearbejde og i de almindelige timer, hvor 
man skal række hånden op,” fortæller en deltagende elev. 

Ambitioner for fremtiden 
Læringsforløbets design bygger på flere års arbejde med 
at udvikle og gennemføre temadage, trivselsindsatser, 
læringsforløb og praksisskole i Ungdomsskolen Syd. Med 
positiv feedback som medvind fortsætter det udviklende 
arbejde for de unge: 

“Fremover vil vi gerne arbejde hen mod et bredere og tæt-
tere samarbejde med både lærere, pædagoger og forældre, 
for at eleverne mærker støtten i det lange seje træk efter de 
fem dages læringsforløb,” fortæller Mads Vogler. 
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Julekalender sætter 2800 
elever i bevægelse 
December er ofte kendetegnet ved pebernødder, guirlan-
der og julesang. Og på en stor del af kommunens skoler 
byder julemåneden også på aktiviteter og sjove afbræk fra 
undervisningen. 

Hver skoledag i december åbner 125 klasser på 35 skoler i 
Aarhus en låge i den landsdækkende bevægelsesjulekalen-
der fra Dansk Skoleidræt. Det er niende år i træk, at jule-
kalenderen sætter fut i julemåneden. Bag lågerne gemmer 
sig sjove aktiviteter og anderledes øvelser. På den måde 
kommer hver skoledag til at byde på en ny “brain break”, 
der fremmer læringsparatheden. 

Eleverne er vilde med bevægelse 
I de 125 tilmeldte klasser er der tilsammen godt 2800 ele-
ver. Én af de elever er Eva. Hun går i 2.z på Ellevangskolen, 
og hun er vild med julekalenderen:  

”Jeg kan godt lide den, fordi der er bevægelse i den. Men 
det er også fordi, jeg rigtig godt kan lide at være sammen 
med alle dem fra min klasse,” siger hun. 

Lærer på Ellevangskolen Peter Hoff har gjort brug af jule-
kalenderen lige siden, den kom frem: 

”Mine elever er glade for aktiviteterne, selvom de selvføl-
gelig synes, at nogle aktiviteter er bedre end andre. Jeg kan 
mærke, at de fleste går op i det og glæder sig til at åbne 
dagens låge,” fortæller han. 

Elever og lærere får bevidsthed om bevægelse 
Dansk Skoleidræt ønsker, at julekalenderen giver bevidst-
hed om, at flere former bevægelse har værdi: 

”Et aktivt afbræk er for eksempel ikke altid lig med sved 
på panden. Det er vigtigt, at både underviser og elever 
er bevidste om, at bevægelse kan have mange former og 
tjene forskellige formål,” siger projektleder hos Dansk 
Skoleidræt, Signe Asferg Rasmussen. 

De håber ligeledes, at julekalenderen inspirerer underviser-
ne og tydeliggør, hvor let det egentlig kan være at få mere 
bevægelse ind i skoledagen. Peter Hoff understreger også 
vigtigheden i, at man som lærer husker det nuværende 
lovkrav om 45 minutters daglig bevægelse: 

”Aktiviteterne i julekalenderen er inspirerende, så jeg bru-
ger dem gerne flere gange. Det er altid godt at have et par 
brain breaks i ærmet, for det er bare så vigtigt, at vi husker 
at få bevægelse med ind i undervisningen,” siger han. 

FAKTA

Deltagere på landsplan 

• 997 skoler 

• 5.956 klasser 

• 132.818 elever 

Vil du nå at åbne et par låger i bevægelses- 
julekalenderen med din klasse, inden I går på 
juleferie?

 ▸ Få adgang til julekalenderen (klik her)
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Bredere børnefællesskaber  
Fra løsningsforslag til handling 
Børn og Unge forbereder lige nu en handleplan, der skal 
give bedre og hurtigere hjælp til børn i udfordringer. Derfor 
blev praktikere inviteret til at give deres bud på, hvordan 
løsningsforslagene fra Bredere Børnefællesskaber kan 
forankres på en konstruktiv måde. 

Hvordan sørger vi for, at hjælpen til børn i udfordringer bli-
ver både hurtigere, mere lokal og mere koordineret i 2023? 
Det var ledere fra bl.a. UNGiAarhus, skoler, dagtilbud og 
PPR med til at sparre om på et dialogmøde i december. 
Her gav de deres bud på, hvordan løsningsforslagene fra 
arbejdet med Bredere Børnefællesskaber bedst kan forank-
res i virkeligheden ude hos børnene og de unge. 

Praktikernes helt centrale budskab var, at processen skal 
bygge videre på de faglige samarbejder og læringsfælles-
skaber, som allerede fungerer. Vi skal arbejde med forbed-
ringer og forankring frem for større forandringer. 

”Der er sket et kæmpe kompetenceløft, siden vi begyndte 
med stærkere læringsfællesskaber. Det er vigtigt, at vi har 
respekt for hinandens faglighed, hvis man skal ud i en 
klasse og skabe en forbedring og ikke bare en forandring. 
Og når det kommer til fagligt samarbejde, så er kontinui-
tet og stabilitet i samarbejdet meget vigtigt,” sagde Lone 
Grosen, skoleleder på Hasle Skole. 
 
Samarbejdet er alfaomega  
Teamleader i PPR Asbjørn Ramlov pegede også på, at det 
gode samarbejde er afgørende for at komme i mål med at 
yde tidligere og hurtigere hjælp til børn, der mistrives: 
 
”PPR kan ikke gøre det alene. Vi kan kun løse opgaven i 
fællesskab,” sagde Asbjørn Ramlov.  

I løbet af dialogmødet var der også flere opfordringer til at 
sikre et konstruktivt samarbejde med forældrene. Skolele-
der Lone Grosen satte det på spidsen: 
 
”Forældrene er den største ressource og den største 
forhindring. Vi skal sørge for, at vi har nogle strukturer i 
implementeringen, som sikrer, at forældrenes stemme 
bliver hørt,” sagde hun. 
 

Alle input fra dialogmødet bliver nu indarbejdet i den 
handleplan for forankring af løsningsforslagene, som er 
klar i starten af det nye år. Fra 2023 har byrådet årligt afsat 
55 millioner kr. til arbejdet med bredere børnefællesskaber. 
at få bevægelse med ind i undervisningen,” siger han. 

Foto: Teamleder i PPR Asbjørn Ramlov og skoleleder på Hasle Skole 
Lone Grosen kom begge med input til, hvordan løsningsforslagene 
bedst bliver forankret på skoler og dagtilbud. 

BU NYT   |   NR. 20   |   DECEMBER 20227



Musik samler på Hasle Skole 

Der er en mangfoldig børneflok på Hasle Skole. Men den 
ugentlige morgensamling får alle børn til at føle sig som 
en del af et fællesskab – selv på en grå mandag morgen. 

Glade børn med nissehuer fylder aulaen mandag morgen. 
Adventskransen, som hænger over det gamle flygel, pryder 
rummet og skruer op for julestemningen. Og når tonerne 
fra flyglet strømmer ud i rummet, skabes der et stærkt 
fundament, der favner skolens mangfoldighed.  

Ifølge skoleleder Lone Grosen er der masser af læring i 
at være en del af det fællesskab, som morgensamlingen 
skaber hver uge: 

”Sang er et tredje sprog. Når vi alle synger på samme tid, 
skaber det en ramme om noget, vi er sammen om – uan-
set hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og så er der jo også 
det, at sang gør os glade og bringer smil frem,” siger hun. 

Musikglæden er tydelig at mærke, og spørger man børne-
ne, er man ikke i tvivl: De er vilde med traditionen. En elev 
påpeger, at de bliver rystet sammen til morgensamling, 
og en anden elev supplerer med, at det er dejligt at synge 
sammen. En tredje elev siger, at stemningen er rigtig god, 
når de er til morgensamling. 

Musik skaber samhørighed 
Skolelederen går meget op i, at enhver elev føler sig set 
ved morgensamlingen. Derfor starter hun morgenen med 
at sige godmorgen til hver enkelt klasse: ”Godmorgen 3.a” 
hvorefter 3.a svarer ”godmorgen” i kor. 

Indimellem ønsker en klasse at optræde. Senest var det 
0.C, der ville vise de andre elever, hvordan man twister. 
Inden optrædenen tog skolelederen en snak med alle bør-
nene om, hvordan man er et godt publikum. Og børnene 
vidste lige præcis, hvad der var vigtigt – nemlig at klappe, 
tie stille og rose de optrædende, når de er færdige. 

Efter optrædenen bad 0.C de andre børn i aulaen om at 
danse med. Og med ét blev rummet fyldt med glæde, smil 
og fællesskab, da alle børn var sammen om at bevæge sig 
til musikken. 

En stærk musikalsk profil 
Hasle Skole stræber efter, at alle børn får kontakt med 
musikken, fordi det styrker fællesskabet. I et tæt samarbej-
de med Aarhus Musikskole har alle 3. klasses elever f.eks. 

guitarundervisning og besøg af MusikSak strygeorkestret. 
Derudover har skolen et kor. Alt dette kan lade sig gøre, 
fordi skolen har ti musiklærere, som alle brænder for at 
skabe et fællesskab omkring deres fag: 

”Vi kan kun have en særlig musikprofil, fordi vi har ansat 
mange dygtige musiklærere. Derudover er vi i personale-
gruppen samstemte i forhold til at give børnene fællesskab 
gennem musikken,” afslutter Lone Grosen. 
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Tro på egne evner styrker 
unges selvtillid  
Det emmer af hygge, højt humør og sprudlende energi ved 
ungdomsklubben Hytten i Sabro. Her går selvstændighed 
og stolthed hånd i hånd, når seks unge mennesker plan-
lægger deres egen studietur til Holland. 

De unge mennesker har, som en del af ungdomsklubben, 
en krea-container, og bagerst i containeren hænger en stor 
pil sammensat af papir. For pilens spids er der skrevet 
’Studietur til Holland’, og fra bund til top er hvert step i 
processen skrevet ned.  

De unge mennesker mødes og samarbejde på tværs af 
ønsker og behov. Tre ud af de unge har nemlig en autis-
mediagnose, og det stiller særlige krav til turen. De kan få 
hjælp og støtte hos de andre tre i gruppen, mens det også 
er vigtigt for dem at planlægge, så der er mulighed for at 
trække sig.  

De sidste par uger har de unge mennesker holdt vejret af 
spænding, mens de har ventet på at få af vide, om de kun-
ne få økonomisk støtte til deres studieture. Det lykkedes! 
Så nu de kan fortsætte planlægningen af turen.   

Fundraising er næste step, og de unge har allerede nu plan-
lagt at deltage i to julemarkeder for at tjene ind til turen.   

Afdelingsleder Signe Køpke er ikke et sekund i tvivl om, 
hvor meget studieturen betyder for de unge mennesker:  
”Det betyder jo alt for dem - de er sindssygt engagerede og 
motiverede for det. Der går ikke en dag i klubben, hvor de 
ikke snakker om den her studietur”.   

Målet med studieturen er, at de unge lærer at stå på egne 
ben og at være væk hjemmefra.   

De unge styrer størstedelen af planlægningen selv, de træf-
fer beslutningerne og ligger planerne for, hvad de gerne vil 
opleve de fire dage i Holland. Signe Køpke er blot tovhol-
der, hvor spørgsmål som ”hvad synes i” og ”hvem står for 
hvad” hyppigt høres fra hendes mund.   

”Jeg oplever, at de unge mennesker har fået en helt anden 
tro på sig selv. De tør stå ved deres egne idéer, bringe 
dem i spil og sige deres mening højt. De er vokset med 
opgaven og tager det også med i klubben i dagligdagen,” 
fortæller hun.   

Nu kan de unge se frem til en studietur til Holland i 
foråret, som de selv har arrangeret. Det er deres stemme, 
deres holdning, deres egen opgave, og de er en del af et 
fællesskab.  
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Vi ombygger Tilst Skole til 
kreative skoledage
Tilst Skole er sammen med Ung i Aarhus godt i gang med 
planer om at udvikle nye værkstedsmiljøer, kreativt torv, 
idéværksted og Makerspace – og på længere sigt også 
fælles unge- og fritidsmiljøer. 

”Vi glæder os rigtig meget til at se dette vigtige og spæn-
dende projekt blive til virkelighed på Tilst Skole,” fortæller 
skoleleder på Tilst Skole, Lone Jørgensen. 

”Vi er i fuld i gang med inddragende processer med 
elever, personale, forældre og eksterne interessenter. Det 
har afstedkommet gode forslag til indretninger, som skal 
underbygge vores pædagogik og det daglige arbejde med 
at skabe den bedste skole for vores elever”. 

Del af helhedsplan 
Udviklingen af skolens rammer er del af byrådets helheds-
plan for Tilst som en sammenhængende bydel med attrak-
tive tilbud til alle børnefamilier. Byrådet har afsat midler til 
at udvikle Tilst Skole, fritids- og unge-miljøet og omgivel-
serne omkring skolen til et naturligt og trygt samlingssted 
for bydelens børnefamilier. 

Et fælles udviklingsprojekt 
Allerede i august 2023 kan mange børn møde ind til første 
del af ombygningen: Nytænkte, moderne faglokaler og 
kreative miljøer til projektorienterede læreprocesser. 

Tilst Skole har sammen med Ung i Aarhus udviklet visio-
ner for processen gennem bred dialog. 

Rådgivere fra NERD architects, Proces arkitekter og Børn 
og Unge Planlægning understøtter arbejdet med at udvikle 
de nye rammer på Tilst Skole.  

FAKTA

Anlægsudgifterne til de to første etaper samt forberedel-
ser til den tredje og sidste etape af moderniseringen af 
Tilst Skole og fritidstilbud udgør 10,4 mio. kr. 

Etape 1-3 udarbejdes med en anlægsramme på ca. 70 
mio. kr. Det samlede projekt forventer skolen er klart i 
2025-2026. 

Der bliver samtidigt opført en ny dagtilbudsafdeling i 
nærhed af Tilst Skole. Området omkring Tilst Skolevej 
udvikles, og der skabes synergi i arealerne mellem skole 
og dagtilbud, så området bliver livligt og trygt. Den 
samlede anlægsudgift for dagtilbudsbyggeriet er på ca. 
25 mio. kr.  

Dagtilbudsafdelingen forventes klar til brug medio 2023. 

 ▸ Kig med i skolens og Ung i Aarhus’ vision og     
helhedsplan for processen 

 ▸ Læs mere om Aarhus Kommunes Helhedsplan og 
indsats for Et Samlet Tilst
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250 flere fritidsjobs i Aarhus 

Børne- og ungebyrådet kæmper for at skabe et godt Aar-
hus for deres jævnaldrende. Senest har de fået 250 ekstra 
kommunale fritidsjob til de 13-17-årige igennem det voksne 
byråd.

Et fritidsjob giver ansvarsfølelse og forståelse for, hvad det 
vil sige at have et rigtigt job. Derudover mangler der hæn-
der bl.a. på ældreområdet. Netop derfor stillede Børne- og 
ungebyrådet et forslag til Aarhus Byråd om flere kommu-
nale jobs til unge i alderen 13 til 17 år.  

Flere hænder 
Der er mangel på arbejdskraft blandt andet hos de ældre i 
kommunen. Så de nye kommunale fritidsjobs kan komme 
både unge og gamle til gode. Mads Stubkjær Madsen for-
tæller, at dét også var en af årsagerne til, at Ungebyrådet 
stillede forslaget: 

”Vi ved, at der mangler arbejdskraft blandt andet hos de 
ældre. Så vi håber, at nogle af de 250 jobs bliver fundet dér, 
så vi unge kan være med til at aflaste f.eks. SOSU-assisten-
terne. Hvis unge kan anrette mad, rydde borde og gøre 
rent, kan SOSU-assistenten jo fokusere på kerneopgaven,” 
fortæller han. 

Børne- og ungebyrådet er en vigtig samarbejdspartner 
Børne- og ungebyrådet kan indsende op til fire forslag om 
året til det voksne byråd, som har forpligtet sig til at be-
handle forslagene. Rådmanden for Børn og Unge, Thomas 
Medom, sætter stor pris på samarbejdet: 

”Børne- og ungebyrådet er en stærk samarbejdspartner 
for os i det ’voksne’ byråd, fordi de giver os indsigt i de 
problematikker, de ser. Jeg synes, det er et godt forslag, de 
er kommet med, og nu glæder jeg mig over, at flere unge 
får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet,” 
siger han. 

Børne- og ungebyrådet har netop sat retningen for det 
kommende år. De vil blandt andet arbejde for at få bedre 
udearealer for unge og øget hjælp i skolen til elever med 
diagnoser. 

FAKTA

Forslag fra Børne- og ungebyrådet 21/22 

• Undervisningstilbud til udskolingen om forbere-
delse til voksenlivet. Byrådet vedtog ikke det oprin-
delige forslag, men de har valgt at samle og synliggøre 
eksisterende tilbud. 

• Bedre muligheder for at pante i Aarhus Kom-
mune. Byrådet har besluttet, at der skal monteres 
pantkraver på udvalgte skraldespande i midtbyen. 

• Mere kunst i byrummet. Byrådet har igangsat et 
samarbejde med fokus på at udvælge placeringer, 
hvor kunstnere kan udstille deres kunst. 

• Flere kommunale jobs til unge i alderen 13 til 17 
år. Byrådet har vedtaget, at der skal oprettes yderlige-
re 250 kommunale jobs til unge mellem 13 og 17 år. 

 ▸ Læs mere om, hvad Børne- og ungebyrådet har 
opnået
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Generationer mødes på 
Højvangskolen  
Når en skole vælger at åbne dørene for frivillige, skaber det 
grobund for nye relationer mellem generationer og brobyg-
ning mellem skole og lokalsamfund. Dét er erfaringen på 
Højvangskolen i Stavtrup, hvor man, siden 2012, har haft 
skolefrivillige i klasserne, aka ”skoleonkler og skoletanter”. 

Skoleonklerne og -tanterne er en stor gevinst for både 
børnene, lærerne og de frivillige selv, fortæller Søren Kvist 
Markussen, som er lærer i 2.D på Højvangskolen. Klas-
sens skoletante, Dorte Sjøberg, kommer f.eks. altid og 
glider naturligt ind i sammenhængen: ”Hun har ikke brug 
for, at jeg sætter hende i gang, men hvis jeg har brug for 
hendes hjælp til en opgave, så gør hun det med glæde”. 
Også eleverne i 2.D har kun godt at sige om deres skole-
tante. Børnene fortæller både, at Dorte er sød og at hun 
aldrig bliver sur og skrap.  

En skoleonkel eller -tante har da heller ikke særlige mål og 
årsplaner. Derimod er det samværet med eleverne, som 
fylder; ”Jeg glæder mig til hver torsdag, når jeg skal herop 
på skolen og se de her glade børn, som er så ivrige efter at 
lære noget,” lyder det fra skoletante Dorte.  

Skoleonklerne og -tanterne er typisk på Højvangskolen om 
formiddagen et par timer hver uge, men af og til hjælper 
de også til på andre tidspunkter, eksempelvis på temadage 
eller når klasserne skal på tur. Lige nu er der 15 skoleonkler 
og -tanter tilknyttet Højvangskolen, og skolens ønske er, at 
få endnu flere med på det populære hold.  

Helt praktisk afholder skolen altid et opstartsmøde med 
skoleonklen eller -tanten, og et fællesmøde hvert kvartal, 
hvor de frivillige bliver indviet i, hvad skolen arbejder med i 
øjeblikket. Desuden arrangerer skoleonklerne og -tanterne 
selv en julefrokost hvert år, og tager til flere arrangementer 
sammen.  

VIL I OGSÅ ÅBNE DØRENE FOR FRIVILLIGE?  

Så kontakt Børn og Unges konsulenter for            
Frivillighed og Samskabelse:

Anders Probst-Jensen
Tlf. nr.: 2920 9978
Mail: apjen@aarhus.dk  

Lasse Holm
Tlf. nr.: 4185 7054
Mail: lahol@aarhus.dk  

 ▸ Læs mere om Højvangskolen og deres                 
skoleonkler og -tanter
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AMBU Nyt – nyhedsbrev om 
arbejdsmiljøet 

Arbejdsmiljøets nyhedsbrev i Børn og Unge, AMBU 
Nyt, er udkommet i december-udgaven 2022. 

I dette nummer:  
• Vejledning og inspiration til at følge op på social 

kapital-måling

• Indretning og ergonomi i krybberum

• Risikovurdering ift. børn, som udfordrer persona-
lets arbejdsmiljø fysisk og psykisk

• Kompetenceudvikling til AMG i 2023 - webinarer 
og kurser

• Arbejdet med Sunde Arbejdspladser - pjece, 
webinar og Træn og Leg

• Systematik i arbejdsmiljøarbejdet

• Vurdering af arbejdsmiljørisici- og muligheder 
ved 19 grader på arbejdspladsen

• Ny app til registrering af uønskede hændelser

KORT NYT

Sunde arbejdspladser 
- ny inspiration 

Kan vi gå sundere hjem fra arbejdet, end vi var ved 
dagens start?  

Kan vi i fællesskab flytte rammerne for vores arbejde, 
for at fremme vores sunde livsstil og arbejdsmiljø?

Med Aarhus Kommunes strategi for sunde ar-
bejdspladser har vi en kollektiv opgave i at tænke 
sundhed helt ind i vores opgaveløsning. Jeres MED 
og arbejdsmiljøgruppe får nu helt ny inspiration til 
at sætte den sunde arbejdsplads på dagsordenen 
hos jer. 

Sunde 
arbejds-
pladser

INSPIRATION TIL LOKALE MED-UDVALG 

(LMU) OG ARBEJDSMILJØGRUPPER (AMG),  

SOM ARBEJDER MED AT OMSÆTTE AARHUS 

KOMMUNES STRATEGI FOR SUNDE  

ARBEJDSPLADSER – SÅ VI KAN GÅ SUNDERE 

HJEM FRA ARBEJDE END DA VI KOM.

BØRNS OG UNGES  
LEG OG LÆRING

DE ANSATTES 
GENERELLE 
SUNDHED

ET
BÆREDYGTIG

ARBEJDLIV

KORT NYT
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AMBU

 ▸ AMBU Nyt december 2022 som PDF

 ▸ Alle AMBU Nyt på AMBU Online under     
Arbejdsmiljø, trivsel og social kapital

 ▸ Se Børn og Unges nye pjece                     
”Sunde arbejdspladser”

 ▸ Se Børn og Unges webinarer om sunde      
arbejdspladser, samt intro til trænings-     
konceptet Træn og Leg
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ULF i Aarhus
Nye gratis læringsforløb og lærerkurser

The Ocean Race 
Lær om havet med The Ocean Race, tag på Mad-
spildsskole med Arla og Arla Fonden, bliv klogere på 
affaldssortering med Kredsløb, eller prøv livet som 
fisker med Fiskeriskolen.

The Ocean Race, verdens hårdeste og mest spekta-
kulære havkapsejlads, kommer til Aarhus 29. maj –       
8. juni 2023. Under The Ocean Race kan man møde 
nogle af de skarpeste og dygtigste skoletjenester på 
havnefronten i Aarhus. 

Havneområdet i Aarhus danner ramme om en stor 
læringsfestival for 0.-10.-klasser, med et hav af inspi-
rerende og sansende workshops og aktiviteter. Det 
handler om læring, om hav, vind, eventyr og et stort 
fokus på bæredygtighed. 

KORT NYT

Ny pædagogisk leder 
på Bakkegårdsskolen  

Den 1. januar 2023 tiltræder Asger Hansen Johans-
son som pædagogisk leder for SFO og 0.-4. årgang 
på Bakkegårdsskolen. 

Asger kommer fra en stilling som viceskoleleder på 
Stjernevejskolen i Hedensted kommune, hvor han 
har været siden 2019. Han er uddannet lærer i Aar-
hus i 2006. Siden har han blandt andet været lærer 
på Randers specialskole og fagpilot ved skolernes 
udviklingscenter i Randers. De sidste år i Randers 
tog han desuden en master i IKT og læring. 

Asger kommer således med en masse erfaring, som 
Bakkegårdsskolen kan nyde godt af. Og Asger selv 
ser meget frem til at starte:  

“Jeg glæder mig meget til at blive en del af Bakke-
gårdsskolen, hvor vi skal arbejde for at blive det na-
turlige valg for forældre og elever i skolens opland. 
En skole hvor der er et stærkt fællesskab, stolte 
traditioner og gode læringsmiljøer. Jeg ser frem til 
at bidrage til en skole fuld af gode fællesskaber med 
plads til alle, og hvor trivsel og læring går hånd i 
hånd.”   

Asger er 43 år og bor i Randers med sin kone og 
deres tre børn. Han holder af at læse bøger og spille 
musik.  

NAVNE NYT

 ▸ Se de nye forløb og de forløb, hvor der     
stadig er ledige tider her

Nye gratis lærerkurser i januar   

 ▸ Håndgjort papir- og bogkursus

 ▸ Spil trommesæt med hele klassen

 ▸ Se, sig og spil
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Velkendt ansigt som ny 
skoleleder på Elsted Skole 

Kristian Spang har siden 1. februar 2022 fungeret 
som konstitueret leder på Elsted Skole. Det er der-
for en rutineret og hjemmevant ny skoleleder, der 
nu tiltræder som Elsted Skoles skoleleder.  

Siden 2019 har Kristian Spang løftet opgaven som 
både pædagogisk leder og viceskoleleder. Nu ser 
han frem til at tiltræde stillingen som skoleleder: 

”Elsted Skole er en god og veldrevet folkeskole med 
høje ambitioner for elevernes læring og trivsel samt 
stærke værdier for fællesskabet – både når det gæl-
der børnene og de voksne,” fortæller han. 

Kristian sætter meget stor pris på det fællesskab 
og den hverdag, som han oplever på skolen blandt 
både elever og medarbejdere - der, hvor skolens 
værdier og leveregler bliver til levet liv. 

“Som skoleleder ser jeg frem til det videre arbejde 
med at fastholde og udvikle vores fællesskaber og 
læringsmiljøer til gavn for alle elevers læring, trivsel 
og udvikling,” fortæller han.  

Kristian er 43 år og har tidligere arbejdet som 
viceskoleleder i Norddjurs Kommune. I det private 
bor han i Grenaa med sin kone, Line, og deres tre 
børn. 

NAVNE NYT

Ny pædagogisk leder 
i Børnehuset Vidtskue 

Den 1. januar 2023 starter Jesper Juulsen som 
pædagogisk leder i Børnehuset Vidtskue, Viby-Ro-
senvang Dagtilbud. Jesper Juulsen kommer fra en 
stilling som pædagog i Børnehuset Fjældevænget 
og glæder sig til sine nye opgaver: 

”Først og fremmest glæder jeg mig til at lære et nyt 
dagtilbud at kende - børn, forældre, medarbejdere 
og kolleger. Jeg glæder mig derudover til at sætte 
min faglighed i spil i rollen som pædagogisk leder, 
og jeg er sikker på, at mine mange års erfaringer i 
Børnehuset Fjældevænget vil hjælpe mig godt på 
vej,” siger Jesper Juulsen.

Jesper Juulsen er uddannet pædagog fra Jysk Pæ-
dagogseminarium og har diplom i ledelse fra VIA. 
Han og bor i Højbjerg med sin kæreste og deres 
tilsammen fire børn. I fritiden cykler han, sejler SUP 
og nyder naturen. 

NAVNE NYT
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Ny kommunikationschef i 
Børn og Unge 

Det er en erfaren leder, der ved årsskiftet overtager 
ledelsen af Børn og Unge Kommunikation. 

Aase Bak er uddannet journalist og arbejdede en 
årrække i medieverdenen, inden hun i 2007 kom til 
Aarhus Universitet, hvor hun siden 2011 har været 
leder. Siden 2019 har hun fungeret som funktions-
chef med ansvar for kontoret for Kommunikation og 
Eksterne relationer og ledelsen af 35 medarbejdere.  

”Jeg er rigtigt glad for at få Aase som kommunikati-
onschef i Børn og Unge. Aase kommer med en solid 
ledelseserfaring og er vant til at navigere i en kom-
pleks offentlig organisation med mange interessen-
ter og dagsordner. Jeg oplever Aase som en tydelig 
og inddragende leder og et godt match til kontorets 
medarbejdere. Aase vil kunne bidrage betydelig til 
ledelsessamarbejdet i blandt andet forvaltningens 
ledelsesteam,” siger Helle Bach Lauridsen, forvalt-
ningschef for Strategi og Udvikling. 

Også Aase Bak glæder sig til at blive en del af Børn 
og Unge.  

”Jeg glæder mig meget til at komme tæt på børne- 
og ungeområdet og være med til at udvikle kommu-
nikation i en stor organisation med så mange dygti-
ge og fagligt engagerede medarbejdere, der alle har 
det gode børneliv for øje. Den opgave ser jeg frem 
til løfte sammen med medarbejderne i Kommuni-
kation og i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med 
resten af forvaltningen og de mange aarhusianske 
skoler, dag- og fritidstilbud, siger Aase Bak.  

Aase er 56 år, har to drenge og bor i Øgaderne i 
Aarhus C. 

NAVNE NYT

Rundhøjskolen får 
ny pædagogisk leder  

Den 1. januar 2023 tiltræder Michael Yde Hansen 
stillingen som pædagogisk leder for udskoling og 
specialklasser på Rundhøjskolen. 

Michael kommer fra en stilling som skoleleder på 
Den Innovative Naturfriskole. Tidligere har han 
arbejdet som efterskolelærer i otte år på Lystrupha-
ve Efterskole. Michael er uddannet lærer i Aarhus. 
Siden har han taget en masteruddannelse i positiv 
psykologi, og så er han, netop nu, i gang med en 
diplomuddannelse i ledelse. 

Michael ser meget frem til at starte i sin nye stilling:  

”Jeg glæder mig helt vildt til at blive en del af holdet 
på Rundhøjskolen. Det er en ny og spændende 
hverdag, der venter på mig. Jeg føler mig heldig at 
have fundet en skole, som deler mit syn på trivsel 
og bevægelse i forhold til læring. Med det i tanker-
ne, ser jeg frem til at skulle samarbejde med alle 
de dygtige ansatte. Jeg har fra skolens side mærket 
en rigtig god energi, og jeg møder topmotiveret på 
arbejde til januar,” fortæller han. 

Michael bor i Aarhus med sin kæreste. I sin fritid 
nyder han løbeture, motorcykelture og weekendture 
til europæiske storbyer. Michael interesserer sig 
desuden for politik, skønlitteratur og psykologi. 

 

NAVNE NYT
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