
Strålende majsol, besøg af en prinsesse og anerkendelse af modet til at gå nye veje 
i udviklingen af folkeskolen. Det meste gik op i en højere enhed, da Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Marie som protektor for Landsforeningen Autisme besøgte 
Nest-klasserne på Katrinebjergskolen i Aarhus.
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Katrinebjergskolen er modelskole for det 
danske Nest-program, der oprindeligt blev 
etableret i New York, USA, og som arbej-
der ud fra idéen om, at børn er mere ens 
end forskellige. Her undervises børn med 
og uden autisme sammen.

Gennem skoledagen støttes aktiviteterne 
af visuelle og auditive systemer, så eleverne 
altid ved, hvad de skal lave, sammen med 

hvem, hvordan og hvorfor. Det skaber 
struktur og ro omkring læringsaktiviteter-
ne, så alle elever kan indgå ligeværdigt i 
fællesskabet.

Inden Prinsesse Marie ved selvsyn - og 
i roligere omgivelser - kunne møde 
Nest-eleverne, takkede rådmand Thomas 
Medom for, at prinsessen ville komme på 
besøg:

”Det er af stor betydning for alle, der 
arbejder med at udvikle folkeskolen til et 
trygt og stimulerende væksthus for alle 
børn i Danmark. Jeg tror, at dette kan 
være et seriøst bud på en vej at gå i at 
skabe en god folkeskole for alle.”

Se mange flere billeder fra besøget: 
www.bunyt.dk/nest070518

http://www.bunyt.dk/nest070518
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4

NY RÅDMANDOMRÅDECHEF

2)  Til jubelbrøl fra Holme skole kunne 
para-atlet Daniel Wagner løbe OL-faklen 
ind side om side med de kommende 
finaledeltagere fra skolens 6. klasser.

1)  Der blev danset og flagret til tonerne 
fra Holme skoles nye OL-hit ”Her kommer 
Daniel med faklen”.

5)  Med flest pletskud i bueskydningskonkur-
rencen kunne eleverne fortjent hive pokalen i 
vejret. De skal nok nå langt til OL-finalen den 
12.-15. juni på Ceres Park og Arena.

Børn og Unge vil fejre og styrke frivilligheden. 
Målet er, at flere børn og unge bliver aktive 
medborgere og tager del i frivillighed. Frivilligåret 
er samtidig en anledning til at synliggøre og dele 
vores indsats for, at børn og unge fra 0-18 år 
lærer at forstå sig selv som en del af en lokal og 
global verden gennem praktiske erfaringer, og 
at alle arbejdspladser i Børn og Unge skal have 
en drøftelse af muligheder og udfordringer ved 
samarbejdet med frivillige. 

1

2

1

4

5

4)  Med guldtavlen som bevis kan Holme Skole 
igen i år bryste sig af at være OL-by for Skole 
OL-finalen. 

SKOLE OL-BYEN, 
HOLME SKOLE, ÅBNEDE 
MED ET BRAG
Med para-atlet Daniel Wagner i spidsen, OL-flaget bølgende i flagstangen og ny 
OL-sang blev OL-Byen, Holme Skole, åbnet med manér. Åbningen bød også på 
taler fra Børn og Unge rådmand, Thomas Medom, skoleleder på Holme Skole, Ditte 
Hagn-Meincke og børne- og unge-borgmester, Karim Kaddoura. Som afslutning på 
åbningen gav eleverne lærerne tørt på i bueskydningkonkurrence, som også er en 
af disciplinerne til Skole OL-finalen den 12.-15. juni. 

3)  Med blikket stift rettet 
mod skydeskiven og vejrtræk-
ningen i takt, placerede de 
udvalgte bueskytter pilene 
med stor præcision.   

3
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:  
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Rådmandens dialogmøder med forældrebestyrelserne 
2 timers møde for alle bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis dagtilbud, skole eller FU.

FU: 15. maj
Dagtilbud: 22. maj

Skole: 30. maj

Dagen før mødet 
kl. 8:00

 Nyt hold
Velkommen til Børn og Unge - Intro til nye niveau 4 ledere - Hold 05
Nye ledere inviteres til den obligatoriske introduktion for nye niveau 4 ledere (FU-ledere, skole- og 
dagtilbudsledere samt sektionsledere i fællesfunktionerne).

4. september 28. august

Nyhed
Sprogvurdering i 0. klasse - ny version af sprogvurderingsmaterialet
2 timers kursus for børnehaveklasseledere og læsevejledere i skoler.

Hold 01: 30. august

Hold 02: 4. september

Hold 01: 22. august

Hold 02: 30. august

Nyhed
Kickstartskursus for samarbejde med frivillige i hverdagen i børnehaver,skoler, SFO og 
fritidsklubber 
2½ timers kursus for ledere og medarbejdere med ansvar for at samarbejde med frivillige.

12. juni 4. juni

Nyhed
KAMBU 2018 – Praksisuddannelse
12 dages specialtilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for administrative medarbejdere i Børn og 
Unge, Aarhus Kommune.

11. september 29. juni

KAMBU EFTERÅR 2018

Så er der igen mulighed for kompetenceudvikling for admi-
nistrative medarbejdere i Børn og Unge.

Nyt KAMBU-tilbud i 2018, som igen består af: 

•  KAMBU-praksisforløb, som denne gang fordeler sig på 
fem moduler af 2-3 dage i uge 37, 40, 43, 46 og 49, 
hvor emnerne vil blive præsenteret i relation til hinanden

•  2 intensive Kommunommoduler på 6 uger med et forløb 
fra uge 36-41 og et fra uge 43-49.

Tilmelding på Kursusportalen.

FÆLLES LEDELSESKONFERENCE 2018: 
Ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber - 
LOKE SLF kick-off

Den 25. og 26. oktober 2018 samles alle ledere i Børn og 
Unge i Herning til den fælles ledelseskonference. Konfe-
rencens tema er Ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber, 
og konferencen er kick-off for LOKE-Stærkere Læringsfæl-
lesskaber.  Tilmeldingen til konferencen er nu åben i Kur-
susportalen, hvor du kan se hele konferenceprogrammet og 
finde alle de praktiske oplysninger vedr. tilmelding, transport 
og hotelbooking.
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Ny skoleleder til Risskov Skole

Pr. 1. juni tiltræder Lene Brejnegaard som 
skoleleder på Risskov skole. Lene er 52 år 
gammel og kommer fra en stilling som skole-
leder på Haldum-Hinnerup Skolen i Favrskov 
Kommune. Lene er læreruddannet og har 
efteruddannelse i teamcoaching og diplom i 
ledelse. Privat er hun gift med Erling og mor 
til tre børn i alderen 19-26 år. 

I arbejdet som ny skoleleder på Risskov skole glæder Lene 
sig til at videreføre det gode arbejde, som skolen allerede er 
i gang med. At blive en del af det lokale fællesskab omkring 
Grenaavej Øst og samtidig indgå i en stor kommunal organisa-
tion som Aarhus Kommune ser Lene også frem til. 

Dagtilbudsleder har 25 års jubilæum 

Kristine Schroll, dagtilbudsleder i Hasle Dag-
tilbud, kan i år fejre 25 års jubilæum i Aarhus 
Kommune. Ud over jobbet som dagtilbudsle-
der har hun desuden været med til at danne 
foreningen Dagtilbudslederne i Aarhus, hvor 
hun i en årrække også var formand. 

Jubilæet blev fejret på Hasle Skole fredag d. 
4. maj. 

Ny dagtilbudsleder i Møllevang 
Dagtilbud 

1. juni tiltræder Eva Christensen som dag-
tilbudsleder i Møllevang Dagtilbud. Et enigt 
ansættelsesudvalg har indstillet Eva til job-
bet. Eva Christensen kommer fra en tilsva-
rende stilling som dagtilbudsleder i Skjoldhøj 
Dagtilbud. 

Hendes motivation for at søge til Møllevang har været, at hun 
gerne vil prøve kræfter med et endnu større dagtilbud med stor 
mangfoldighed, og hvor der samtidig efterspørges refleksion, 
sparring og videndeling. Eva Christensen vil derfor have et sær-
ligt fokus på teamarbejdet, på samarbejde med MED-udvalg og 
TR/AMR, men også på samarbejdet med skolen og lokalområ-
det. 

Ny pædagogisk leder til Skødstrup Dagtilbud 

Den 1. juni tiltræder Grethe Vendelbo som pæ-
dagogisk leder for vuggestuen Kløvervangen og 
børnehaven Bakkehuset i Skødstrup Dagtilbud.

Grethe er 56 år gammel og uddannet pædagog 
ved Ikast pædagogseminarium. Hun har diplom-
uddannelse i ledelse og har tidligere været selv-
stændig mental sundheds- og udviklingscoach. 

Privat er hun gift med Peter og mor til tre voksne børn.

I arbejdet som ny pædagogisk leder for Kløvervangen og Bakke-
huset ser Grethe frem til, at styrke den sociale kapital sideløbende 
med en pædagogisk praksis, hvor medarbejdere og forældre sam-
skaber det bedste fundament for børnenes trivsel og udvikling.

EN STILLING FOR DIG 
ELLER DIN KOLLEGA?
Teamleder for 20 læringskonsulenter i Børn og Unge, 
Stærkere Læringsfællesskaber 0-18

Vil du udvikle stærkere læringsfællesskaber blandt le-
dere og medarbejdere i skoler, dag- og fritidstilbud og 
forvaltning? Bliv teamleder og drivkraft i en kulturudvik-
lingsproces, som skal løfte alle børn og unge i Aarhus 
Kommune. 

Dagtilbudsleder for Hjortshøj Dagtilbud 
Kan du stå i spidsen for et lille dagtilbud med aktive 
forældre, engagerede medarbejdere og et tæt samarbej-
de med skolen?

Dagtilbudsleder for Hårup-Elev Dagtilbud 
Vil du sikre kvalitet og trivsel i vores velfungerende dag-
tilbud og sætte dit aftryk på byggeriet af din fremtidige 
arbejdsplads i bydelen Nye, med dagtilbud, skole og 
klub?

Læs mere og søg stillingerne via aarhus.dk/job

http://aarhus.dk/job


BU Nyt  | Maj 2018

5 KORTNYT

NY DAGTILBUDSLOV: 
STUDIEGRUPPE HILSER 
FORSLAG VELKOMNE 
Børne- og Socialministeriet har i februar fremsat forslag om ny dag-
tilbudslov med fokus på et nyt pædagogisk grundlag for dagtilbud, 
øget fleksibilitet og styrket forældreindflydelse. I Aarhus har der på 
den baggrund været nedsat en studiegruppe med repræsentanter 
for faglige organisationer samt Børn og Unge, som har drøftet 
lovforslagets perspektiver vedrørende det pædagogiske grundlag 
for dagtilbuddene. 

BUPL Århus, FOA Århus og Magistratsafdelingen for Børn og Unge 
hilser lovforslagets fokus på en ny pædagogisk ramme for dagtil-
bud velkomment og ser frem til i fællesskab at realisere bl.a. den 
forstærkede pædagogiske læreplan i de aarhusianske dagtilbud. 
Værdimæssigt ligger de overordnede ændringer i tråd med Aarhus 
Kommunes børne- og ungepolitik og strategier, der stadig vil være 
fundamentet for arbejdet med børnene og de unge i Aarhus i et 
0-18-årsperspektiv. 

Parterne sætter pris på det meget stærke fokus på dagtilbuddenes 
betydning og på, at kvalitet i dagtilbud gør en forskel i børns liv – 

både nu og på langt sigt. Samtidig understreger de betydningen af 
den nye dagtilbudslovs formålsparagraf, hvor børneperspektivet, 
legen og en legende tilgang til læring er skrevet ind som grund-
læggende for arbejdet på dagtilbudsområdet. 

Lovforslaget tredjebehandles og forventes vedtaget d. 22. maj i 
Folketinget. Det ventes at træde i kraft 1. juli. Derfor vil der blive 
informeret yderligere, dels med vejledninger fra ministeriet, dels fra 
lokalt hold om lovforslagets indhold og konsekvenser.

OCN-BEVISER TIL DE 
UNGES KOMPETENCER
Der var stuvende fuldt i Fritidsklubben 8520 torsdag den 3. maj, 
da unge fra det nordlige Aarhus fik overrakt deres OCN-beviser af 
Rådmand Thomas Medom. 

Der var lagt på til fest i fritidsklubben, da 50 unge fik deres bevi-
ser på, at de havde fået kompetencer inden for alt fra kaninhold 
til dans. OCN-beviser er en måde at dokumentere klubbernes 
uformelle læring og beskriver, hvilke faglige, sociale og personlige 
kompetencer medlemmerne har opnået.

Der blev uddelt mere en 70 beviser, og der blev slået en rekord: 
Agnete Knudsen fik ni beviser på en gang, og slog dermed den 
gamle rekord i UngiAarhus, der var på syv. 

Overrækkelsen blev indledt med taler fra Fritids- og Ungdomssko-
leleder Ove Petersen, UngiAarhus NORD, og Rådmand Thomas 
Medom, og alle de unge fik deres bevis overrakt af Rådmanden og 
en rød rose. 

Da beviserne var blevet overrakt, var der opvisning fra de unge, der 

havde modtaget beviserne. De unge, der havde fået bevis for deres 
tekniske kunnen med LEGO Mindstorm, viste, hvad deres robotter 
kunne. I mens kunne forældre, søskende og andre unge opleve 
Team Easy Dance udenfor, hvor de viste, hvorfor de havde modta-
get deres beviser. 

Det var en god dag, hvor der var fokus på at vise, hvad de unge 
kunne og fejre deres kompetencer. 
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ELEVER PÅ 
SØDALSKOLEN 
DYSTER I WORLD ROBOT 
OLYMPIAD
WRO Danmark og Aarhus Universitet afholder World Robot Olym-
piad for 3. klasserne på Sødalskolen i Aarhus d. 17. maj 2018 sam-
men med to hold fra Coding Pirates fra Aarhus Universitet. Forud 
for turneringen har eleverne været på besøg på universitetet for at 
bygge robotter og løse opgaver. Turneringen byder blandt andet 
på ræs med fjernstyrede robotter og udstilling af hjemmebyggede 
maskiner, som skal bruges til at illustrere, forklare og demonstrere, 
hvordan maskinerne og robotterne kan hjælpe mennesker med at 
producere flere fødevarer og minimere madspild.

Alle er velkommen til at komme og overvære turneringen torsdag 
den 17. maj mellem kl.16 og 18 på Sødalskolen, Louisevej 29, 

BØRNENES 
GRUNDLOVSDAG 
Kom og oplev en festlig grundlovsdag for børn, hvor retten til selv-
bestemmels og inddragelse bliver sat i spil med leg, aktiviteter og 
workshops for børn og unge. Bag dagen står Århus Forældreorgani-
sation og Midtbyklubben.

kl. 10-12.30: Børnehavebørn på Børnenes jord 
Aktiviteter og workshops om børn rettigheder og skattejagt med 

Red Barnet - Husk madpakke
Kl. 12-16 Indskoling og SFObørn i Midtbyklubben 

Tegneworkshop, fiskedam og aktiviteter om børnerettigheder 
v. bla. Red Barnet Århus, Ungdom, 

Kl. 14-18 Klubbørn og andre unge i Midtbyklubben 
Tegneworkshop, Børne- og ungebyrådet workshop om 
Børn og unges rettigheder, projekt Minglabar Myanmar ved 
KFUM/K/børns rettigheder, Aarhus Børnehøjskole, Århusianske 
Børne- og ungdomsforeninger/aktiviteter om børns rettigheder. 

18-20: Åbent for alle – også voksne - i Midtbyklubben: Fælles-
spisning – åben scene for klubbands

Tilmelding: bug@aafo.dk – antal og hvor I kommer fra

8220 Brabrand. Kontakt lærer Carsten Møller på carsten.moeller@
skolekom.dk for flere oplysninger. 

World Robot Olympiad er en international konkurrence for børn 
og unge i konstruktion og programmering af robotter. Alle børn og 
unge mellem 7-19 år kan deltage i WRO konkurrencerne. Det kan 
være i regi af skolen, klubben eller bare sammen med vennerne.

Læs mere på www.wrodanmark.dk 

http://www.wrodanmark.dk  
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BØRN OG UNGE I 
FRIVILLIGHOVEDSTADEN

24. maj: Frivilligmarked: Find frivillige 
og få inspiration til hvordan I kan arbejde 
med frivillighed.

Frivilligmarkedet Guldkorn på Godsbanen er din og 
dine kollegers chance for at møde frivilligheden i Aar-
hus og få ideer til samarbejdet med jer på skolen, i 
daginstitutionen eller fritids-ungdomstilbuddet.

Mød:
Landsforeningen Ung Uden Mobning, Børns Vok-
senvenner, Folkekirkens familiestøtte, skoleonkler og 
dagtilbudstanter, Red Barnet Ungdom, Venligboerne – 
næstehjælperne og mange andre.

Oplev:
Rikke Nielsen, initiativtager til ”Lykkeliga”. Michael 
Fehsenfeld, PhD-studerende, om samspil med frivillige. 
Stine Kristensen, Aarhus 2017, om ”frivillig-venner”. 
Poul Erik Tindbæk, frivillig på Højvangskolen, om ”sko-
leonkler- og tanter”.  1. viceborgmester Camilla Fabrici-
us og mange flere

3 debatspor:
Spor 1:  Sammen om Aarhus. Om initiativer skabt af 

borgere – erfaringer og udfordringer.

Spor 2:  Frivillighed for alle. Kan det skabe værdi for 
børn på kanten at være frivillige? Kan vi gøre 
det muligt for alle at være frivillige? Og hvor 
ligger grænsen for den frivillige indsats?

Spor 3:  Fremtidens frivillige. Hvem er fremtidens frivil-
lige? Kan vi styrke børns og unges lyst til at yde 
en frivillig indsat? Og hvem har ansvaret for at 
oplære den nye generation af frivillige?

Se program:
frivillighed.mitbu.dk

15. maj: Katalog over hjælp og inspiration til at 
kickstarte frivilligsamarbejdet i 2018 - ugepakken

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud får i frivillighovedstadsåret tilbudt 
ekstra hænder, kurser, debat og arrangementer til kickstart af sam-
arbejdet med frivillige og arbejdet med børn og unge som aktive 
medborgere i undervisningen.  Katalog om dine muligheder ud-
kommer med ugepakken 15. maj 2018.

12. juni: ”Kickstart Frivillighed” 
– Kursus for ledere og medarbejdere

Tirsdag den 12. juni kl. 14.30-17.00 kan du deltage i Børn og 
Unges kickstartkursus om samarbejde med frivillige for ledere og 
andre medarbejdere fra børnehaver, skoler, SFO’er og fritidsklubber 
i Aarhus Kommune. Du vil høre om regler, forsikring og arbejdsmil-
jø mm. i arbejdet med frivillige, og du får ideer til, hvor du finder 
frivillige borgere, og hvordan du bedst muligt tager imod dem på 
din arbejdsplads.

Tilmelding: KursusPortalen

Tre gode råd – 
Skoleelever som 
trænerspirer.

Engdalskolen samar-
bejder med Brabrand 
Idrætsforening om valg-
faget ”Trænerspirer”, 
hvor elever kommer i trænerpraktik. Derud-
over er eleverne også i skolepraktik, hvor de underviser mindre 
klasser i idræt. Hør idrætslærer Rasmus Apel Frederiksens tre gode 
råd til andre, der vil starte et lignende tiltag.

http://frivillighed.mitbu.dk/samspil?item=12688
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8. juni: Skolepatrulje-fejring
Fredag den 8. juni kl. 10-15 inviterer Aarhus Kommune til 
”Sikker på skolevej”-fest for skolepatruljer og gåbus-chauf-
fører i Tivoli Friheden for at sige tak for det gode arbejde, de 
har udført det seneste år.

Skole OL i Aarhus - vil du med som frivillig? 
Fællesskab, færdighed og fair play: Vær med til at skabe 
en uforglemmelig sportsoplevelse for 12.000 børn, når 
4.-7. klasser fra i hele landet mødes ved Skole OL-finalerne 
i Aarhus. Dit smil bliver det første børnene møder, når de 
skal dyste i atletik, svømning, bueskydning, roning, bowling 
og sejlads. 

Opgaver: 
Mellem d. 7.-15. juni kan du hjælpe med at pakke infobreve, 
køre udstyr, pynte og hjælpe ved check-in, mad, indmarch 
osv. 

Kontakt: Frivilligkoordinator Søren Quist Nielsen, 
frivillig@skoleol.dk 

Kontakt
”Har du spørgsmål om frivillighed i Aarhus kommune, kan 
du kontakte Anders Probst-Jensen (apjen@aarhus.dk) eller 
Ulla Bording Jørgensen (ulbj@aarhus.dk). Læs mere på frivil-
lighed.mitbu.dk”

Glæd dig til:

Samarbejde om børn og unge 

som frivillige medborgere

20 hold fra dagtilbud, skoler og ungdomsskoler vil 

sammen med konsulenter fra Læring og Udvikling 

udvikle læringsforløb og materiale til børn og unge 

om frivillighed og medborgerskab. Holdene går i gang 

nu med at udvikle materialet og planlægge frivillig-ak-

tiviteter i Frivilligugen, uge 39. Læs artiklen i næste 

nummer af BUnyt. Kontakt: elpou@aarhus.dk


