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NY RÅDMAND SAGDE
GODDAG TIL MEDARBEJDERE
Med årsskiftet blev det tid til ny rådmand for Børn og Unge, idet 37-årige Thomas Medom afløser Bünyamin Simsek på posten. Thomas Medom blev på sin anden arbejdsdag
3. januar budt velkommen på Grøndalsvej af medarbejdere i en fyldt kantine. Direktør
Jan Præstholm ønskede godt nytår til alle, og understregede samtidig over for Thomas
Medom, at Børn og Unge glæder sig til samarbejdet ... (læs mere)
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... Også Thomas Medom ønskede godt
nytår – og kvitterede for direktørens ord
blandt andet med en bemærkning om,
at han i de seneste par år blandt medarbejderne ”har været omrejsende med
budskabet om at have ro på og sætte
tempoet ned”.
”Det har givet anledning til masser af gode dialoger og samtaler
om, hvad der giver arbejdet og arbejdsdagen værdi. Jeg glæder
mig fantastisk meget til at komme i gang, og til det privilegium
at stå i spidsen for Børn og Unge. Det er ikke helt uden sommerfugle i maven, at jeg går til opgaven. Heller ikke selv om jeg har
været med længe,” sagde Thomas Medom med henvisning til,
at han frem til årsskiftet var rådmand for de store velfærdsområder i magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse,
ligesom han i forrige byrådsperiode var formand for Børn- og
Ungeudvalget.

”Jeg ser Børn og Unge som et veldrevet område, hvor I står
sammen om at skabe positive fællesskaber og give børnene og
de unge i Aarhus Kommune gode muligheder for at klare sig
godt i livet. Men når det kommer til at kende organisationen
i alle detaljer, er jeg også bevidst om, at jeg nok først er nået
til de første par kapitler i Grønspættebogen. Der er sat skibe i
søen de seneste år, som jeg kommer til at arbejde med. Noget
har Bünyamin fulgt til dørs, noget vil jeg arbejde videre med, og
noget kommer jeg selvsagt også til at sætte mit præg på,” sagde
Thomas Medom.
Med afsæt i sin politiske erfaring fastslog den nyslåede Børn og
Unge-rådmand samtidig, at der for tidligt at komme med de
store erklæringer, men han løftede dog sløret for, at begreber
som ”åben forvaltning”, ”beslutnings- og samtaleformer” samt
et fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde og mindre ulighed vil
være i hans søgelys.
Thomas Medom er valgt for SF og har været medlem af Aarhus
Byråd siden 1. januar 2010. Han er uddannet lærer og kandidat i
pædagogisk sociologi fra DPU, Aarhus Universitet. Privat bor han
i Hjortshøj med sin hustru og to børn.

AARHUS FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018
Aarhus har vundet titlen som frivillighovedstad fordi vi i Aarhus allerede er
gode til frivillighed og fællesskab.
Vil du se hvordan frivilligheden ser ud i Aarhus?
•	Kom med til Åbningen af den Europæiske Frivillighovedstad
2018 i Ridehuset, den 21. januar kl. 14 til 17.
• Oplev utallige frivillige netværk over hele byen i ugen forinden:
Send os fotos eller video til facebook: ”Aarhus
Se alle aktiviteter på frivillighovedstad.dk.
• Del jeres fællesskab og indsamling på #delditfællesskab.
•	Send os fotos eller video til facebook: ”Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad”
Kontakt: Anders Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk
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KÆRE ALLE
Godt nytår; håber I alle er kommet godt ind i det nye år og har nydt en velfortjent juleferie.
For Børn og Unge byder 2018 som bekendt på en ny rådmand. Et stort velkommen til
Thomas Medom, som de næste fire år skal stå i spidsen for Børn og Unge.
Jeg glæder mig til samarbejdet med Thomas og til at introducere vores nye rådmand for
organisationen og de mange gode resultater, vi hver dag leverer lokalt, hvor børn og
unge lærer, trives og udvikler sig sammen med dygtige og fagligt stærke medarbejdere
og ledere.
Dagsordenen for 2018 er allerede sat på mange fronter, herunder at vi i alle samarbejdsfora har fokus på at skabe stærkere fællesskaber. I Børn og Unge er vi allerede
godt på vej med at styrke fællesskaberne lokalt og på tværs. Bevægelsen mod stærkere
fællesskab er også voksende på tværs af de enkelte magistratsafdelinger, hvilket vi i
direktørgruppen ønsker at have et forstærket fokus på.
Grundlæggende handler det om, at vi sætter borgeren i centrum, når vi gentænker vores
fælles mål for velfærd. Jeg er overbevist om, at vi i 2018 vil rykke tættere sammen for
at forstærke eksisterende samt etablere nye tværgående samarbejder. Hovedsigtet er at
løfte kvaliteten i vores kerneydelse og opløse de af og til kunstige skillelinjer, der er sat
med de enkelte magistratsafdelingers ansvarsområder.
At vi lykkes bedst i fællesskab er også udgangspunktet for Aarhus som Frivillighovedstad
2018; en titel Aarhus har fået på baggrund af vores eksisterende arbejde med medborgerskab og de ambitiøse mål for den fortsatte udvikling af byen sammen med borgere,
foreninger og virksomheder. I Børn og Unge giver det anledning til i endnu højere grad
at sætte fokus på det store potentiale, der ligger i samarbejdet med frivillige. Målet for et
øget samarbejde med frivillige er netop, at vi kan berige hinanden og bygge oven på det,
vi i forvejen gør. Ved at bygge stærkere fællesskaber med civilsamfundet – med borgere,
foreninger og virksomheder – inddrager vi alle muligheder for at skabe de bedste tilbud
for vores børn og unge.
Det er mit håb, at vi gennem året får samlet erfaringer fra de mange samarbejder med
frivillige, som forhåbentligt vil blomstre på kryds og tværs i Børn og Unge. Erfaringer, som
vi skal bruge til at gentænke og forankre vores fremtidige samarbejder, så vi bliver endnu
dygtigere til at medtænke frivillighed og samskabelse som en del af ikke blot vores hverdag, men også som en del af den tradition, vi giver videre til børnene og de unge.
Tak for jeres store indsats i det forgangne år – må 2018 byde på lige så meget engagement, dygtighed og fagligt fokus i endnu stærkere fællesskaber på tværs.
Jan Præstholm
Direktør, Børn og Unge
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DET INTERNORDISKE
SAMARBEJDE FYLDER RUNDT
Gennem et halvt århundrede
har aarhusianske skoleelever og lærere skabt nye
venskaber og fået ny faglig
inspiration gennem det
Internordiske samarbejde.
Samarbejdet fejrede i 2017
50-års jubilæum og gav
for første gang lærere og
ledere fra lokale gymnasier
mulighed for at deltage i
udvekslingen.
Henrik Sørud, 53 år, er lærer på Vorrevangskolen, hvor han underviser i dansk
og idræt. Han har i en lang årrække
deltaget i det Internordiske samarbejde,
både som faglig udveksling blandt lærere
og pædagoger og sammen med eleverne
på lejrskoler.

Faglig inspiration
Det Internordiske samarbejde har i flere
omgange givet Henrik Sørud ny faglig
inspiration. Blandt andet i 2016 hvor han
sammen med en svensk kollega udarbejdede et tre dages undervisningsforløb for
8. klasser.

”At deltage i hinandens undervisning er
vanvittigt berigende. Min oplevelse er, at
der klart er flere ligheder end forskelle i

FAKTA

”Jeg har altid interesseret mig for det
nordiske som mod- og medspil til det
interkontinentale og den angelsaksiske
kultur og samspil. Vores sproglige fællesskab har en unik værdi; ved at arbejde
med det internordiske får mine elever
nabosprogs-kompetencer – som er noget
helt andet end fremmedsprogskompetencer. Med få greb kan vi parlamentere
og skrive os ind i den samme kultur på en
lang række områder. Det er for mig at se
en stor styrke, men desværre også undervisningsmæssigt underprioriteret. For det
giver eleverne indsigt og kompetence,”
mener Henrik Sørud.

”Vi underviste begge en 8. klasse og
mødtes for i samarbejde at lave et 3-dages
forløb, hvor vores elever skulle mødes
virtuelt og skrive en teatersketch på hver
deres sprog. Herefter læste de hinandens
tekster og opførte det som teater, ligesom
de hver især præsenterede hinanden for en
middagsret, som de så lavede. Det er noget
af det bedste undervisning, jeg har lavet
i lang tid og mine elever var overraskede
over, hvor let de forstod hinanden. Begge
klasser ville sindssygt gerne have kunnet
mødes,” fortæller Henrik Sørud, der også
andre gange har deltaget i undervisning i
andre nordiske lande.

vores tilgang og kontekst,” siger Henrik
Sørud

Vil hinanden på tværs af
landegrænser
For eleverne har de årlige lejrskoler, hvor
én klasse fra hver af venskabsbyerne Bergen, Göteborg, Åbo og Aarhus deltager,
givet inspiration og nye venskaber.
”Det er fantastisk at opleve, hvor meget
eleverne vil hinanden på tværs af
landegrænser. At de er fysisk sammen
er hammergodt. De lærer en masse og
opnår en ny forståelse for den nordiske
dimension. Jeg håber virkelig, at de
årlige lejrskoler er noget, vi vil bevare,”
siger Henrik Sørud.

Byrådet har vedtaget en internationaliseringsstrategi, som gør mere åbenhed,
mangfoldighed og samarbejde til omdrejningspunkt for fremtidens udvikling af det
internationale samarbejde. Det gælder også 0-18 års-området, hvor elever, lærere
og pædagoger allerede i dag kan deltage i udveksling gennem det Internordiske
Samarbejde.
Vision:
”Det skal være naturligt og nemt for alle private og offentlige aktører i Aarhus at
tænke og handle ud fra et internationalt tankesæt med henblik på at styrke kulturel diversitet, mellemfolkelige relationer, vækst og beskæftigelse”
Det Internordisk samarbejde involverer elever, lærere og pædagoger i de fire nordiske venskabsbyer Bergen, Göteborg, Åbo og Aarhus og omfatter:
•	Internordisk lejrskole. Hvert år samles fire klasser (ca. 100 elever) fra de fire
byer. Samarbejdet er bundet op på fælles pædagogiske tiltag samt på en fokusering på værdien af den nordiske og internationale dimension
•	Studiebesøg for lærere og pædagoger. Hvert år tilbydes en gruppe af lærere
og pædagoger et studiebesøg til en af de nordiske venskabsbyer. Deltagerne
besøger udvalgte institutioner og udveksler oplysninger, erfaringer og ideer i en
internordisk kontekst.
Kontakt: Lars Olsen, Læring og Udvikling, larol@aarhus.dk
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BØRN SAMLER IND TIL BØRN UDEN HJEM:

VÆR MED I DANMARKS
INDSAMLING

I 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad. Aarhus’ børn kan allerede nu afprøve rollen
som frivillige og igangsættere – som indsamlere til fordel for andre børn ved Danmarks
Indsamling 3. februar. Unge fra Klubben Holm Søndergård og elever fra Virupskolen er
nogle af de aarhus-børn og unge, som har meldt sig som igangsættere af deres egen lokale
indsamling: Klubben Holme Søndergaard arrangerer et Velgørenhedsløb 26. januar, mens
Virupskolens elever bager og hygger med ældre fra det lokale ældrecenter 17. januar.
Se hvordan I melder jer til:
Så let kan I også hjælpe børn uden hjem!
I hele januar konkurrerer børn i Aarhus om hvem der kan samle flest penge ind til børn
uden hjem. Alle deltagerne bliver inviteret med til showet som sendes fra Dokk1
den 3. februar. Vinderne får lov til at overrække det samlede beløb.

1: Tilmeld jeres hold
Saml et stærkt hold og tilmeld jer på frivillighovedstad.dk
Det kan være jeres klasse, vennerne på vejen, eller spejdergruppen.
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2: Saml penge ind
I får tilsendt en unik mobile pay kode for jeres hold - hver gang nogen indbetaler via jeres kode, kan I se jeres hold rykke frem i indsamlingskonkurrencen på
danmarksindsamling.dk/skoler/resultat-aarhus

3: Deltag i indsamlingsshowet 3. februar på Dokk1
Vink til hele Danmark når vinderne overrækker det samlede beløb fra konkurrencen til DR’s værter til fordel for børn uden hjem.
Det kan være pænt sjovt at samle ind! Får ideer til jer indsamling:
• Er far blevet tyk? - få 10 kr. af mor hver gang I løber en tur med far!
•	Hold nu mund! Aftal et beløb jeres forældre skal donere for hver time I
kan lade være med at sige noget
•	Handy-kid -hjælp jeres forældre eller naboer med praktiske ting og få
dem til at donere
•	Bandekassen - alle i familien donerer 5 kr. hver gang de kommer til at
bande
• Er du lidt forkælet? -Sælg dit gamle legetøj og doner pengene
•	Giv jer selv ekstra motivation - Spørg den lokale købmand, autoforhandler eller et andet lokalt firma, om de vil fordoble jeres beløb!
Sådan gør andre:
Kontakt: Anders Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk
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KURSER & EVENTS
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk
Se alle kurser på www.buakademi.dk – uden login
Nyhed

Nyhed

Kursus
Bedre Møder – Kursusforløb for medarbejdere
3 dages kursusforløb for medarbejdere uden personaleledelse. Formålet er, at deltagerne udvikler deres kompetencer som mødeledere og bliver bedre til at skabe et møde/
møder, der giver værdi for alle deltagere og for den fælles opgaveløsning, via tydelig
mødeledelse, der balancerer mellem styring og facilitering.

Startdato

Tilmelding

22. marts

20. februar

ER DU KLAR TIL
UNGDOMMENS VÅRSALONG?
UngiAarhus deltager for 11. gang i Ungdommens Vårsalong, der i år har temaet Som Jeg Ser Det.
Ungdommens Vårsalong er Danmarks største censurerede kunstudstilling for unge, og igen i år glæder UngiAarhus sig til at se alle de
værker, som børn og unge fra klubber, ungdomsskoler og skoler i
Aarhus Kommune indleverer. ”Sidste år oplevede vi en fantastisk
stor interesse fra alle sider i at deltage i vårsalongen, og i år ser jeg
og UngiAarhus frem til en vårsalong, der er endnu mere fantastisk,
og hvor vi igen ser en stor kvalitet i de indleverede værker,” fortæller Peter Sørensen, der er Ungdomsskolekoordinator i UngiAarhus
SYD og ansvarlig for Ungdommens Vårsalong.

”Vi indskriver værker elektronisk. På den måde sikrer vi, at alle på
forhånd har tilmeldt deres værker, og vi har brugt erfaringerne
fra sidste år til at gøre den efterfølgende indlevering endnu mere
gnidningsfrit,” siger Peter Sørensen.
Derfor gjorde UngiAarhus det også muligt at indskrive værker
allerede i november 2017 på www.minklub.dk/vaarsalong - her
skal værkerne være indskrevet inden den 29. januar 2018. Der er
indlevering af værker på Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. den 5. februar 2018 mellem 14.00 og 17.00.

Synes Godt Om

Du kan læse mere og finde flere datoer på Ungdommens Vårsalong i Aarhus’ facebookside facebook.com/VaarsalongAarhus.
Peter Sørensen svarer på spørgsmål, på telefon +45 41 85 71 88
eller pehs@aarhus.dk.

Sidste års tema var Synes Godt om, og der blev indleveret mere
en 200 værker til vårsalongen. Heraf blev 102 udstillet på Aarhus
Rådhus efter censurering af Aarhus-lokale kunstnere.
Og igen i år kommer de indleverede værker gennem en censurering, så de bedste af de bedste bliver udstillet på rådhuset, men
det slutter ikke der:
”På Aarhus Rådhus bliver de udvalgte værker udsat for endnu
en fernisering for at finde frem til de bedste værker, som kan
komme med på den landsdækkende Ungdommens Vårsalong på
Københavns Rådhus. Sidste år gik 49 værker videre,” forklarer
Peter Sørensen.
De to censureringer foregår ud fra, hvordan de enkelte kunstnere
har fortolket årets tema, værkets styrke, den håndværksmæssige
dygtighed og indsatsen bag værket.

Endnu mere gnidningsfrit
I 2017 var det første gang UngiAarhus forhåndsindskrev værker
til Ungdommens Vårsalong, og det var en succes, der gentages
igen i år.

Sidste år var kreativiteten stor.
Værket DRONNINGEN er lavet
af perler på plade af to unge
fra fritidsklubben Engdal.
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Ny dagtilbudsleder i Risskov Dagtilbud
Efter godt otte år som
dagtilbudsleder i Skåde
Dagtilbud er Camilla
Moldt rykket nordpå
til Risskov Dagtilbud.
Dagtilbuddets størrelse
og udsigten til at stå i
spidsen for opførelse af
nye afdelinger var
afgørende for jobskiftet.
”Mit jobskifte har ikke været et fravalg men et positivt tilvalg.
Efter otte gode år i Skåde dagtilbud, var jeg ledelsesmæssig klar
til nye udfordringer,” fortæller Camilla Moldt.
Især størrelsen på Risskov Dagtilbud og de udvidelser med nye
afdelinger, som dagtilbuddet står overfor, var attraktive for Camilla Moldt.
”At stå i spidsen for byggeprocessen helt fra begyndelsen ser jeg
som en spændende udfordring. Vi er i dag skarpe på evidensmæssigt, hvad god pædagogik er. At tænke den gode pæda-

Mette Guldager er ny
dagtilbudsleder i
Gl. Brabrand Dagtilbud

gogik sammen med de fysiske rammer og det gode børnemiljø
optager mig meget.”
Størrelsesmæssigt går Camilla Moldt fra et dagtilbud med fem
afdelinger til ni afdelinger.
”Størrelse på Risskov Dagtilbud kræver, at jeg redefinerer mig selv
som dagtilbudsleder, og ikke blot tænker mere af det samme,
men tager mine erfaringer og oversætter dem i en ny kontekst.
Risskov Dagtilbud er et virkelig veletableret dagtilbud med et
stærk lederteam, som støt bliver udbygget med nye pædagogiske ledere. Min opgave bliver blandt andet at sikre de lokale
fællesskaber i det store fællesskab med fokus på god ledelse. Her
er pejlemærkerne fra LOKE et stærkt værktøj som grundlag for
arbejdet,” siger Camilla Moldt.
Samtidig har det været afgørende for jobskiftet, at Camilla Moldt
kunne blive i Aarhus Kommune.
”Det har været vigtigt for mig fortsat at være en del af Børn og
Unge i Aarhus Kommune. Volumen i organisationen giver nogle
unikke muligheder og dygtige centrale ressourcer at trække på.
Samtidig er der plads til variation – der er ikke én rigtig måde at
drive dagtilbud på, og det tiltaler mig,” siger Camilla Moldt.

Ny pædagogisk leder
i DII Junglen

Mette Guldager er pr. 1. februar 2018
ansat som dagtilbudsleder i Gl. Brabrand
Dagtilbud. Hun er 44 år og kommer fra
en stilling som områdeleder på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune.

Tenna Filbært Påhlman tiltræder den
1. januar 2018 som pædagogisk
leder i DII Junglen. Hun er 45 år og
kommer fra en todelt stilling som
pædagog i Familiestuen i Randers og
ressourcepædagog i Dagtilbud Midt,
Randers Kommune.

Tidligere har Mette været leder af Dagplejen i Varde og i dagtilbud i Esbjerg Kommune. Mette Guldager er uddannet pædagog,
har en Masteruddannelse i Offentlig ledelse samt Mastermodulet
Evaluering og kvalitetsudvikling som er en del af Master i Læreprocesser.

Tenna har særlig erfaring med børn og familier i udsatte positioner
og børn med særlige behov. I sit nye job vil Tenna fokusere på at
sikre udvikling, trivsel og høj kvalitet for børnene i Junglen.

Blandt de temaer, som Mette Guldager har arbejdet med, er implementering af leg og læringsrum i dagtilbud, lige som hun har
arbejdet med det målrettede forældresamarbejde og sammenhængen mellem motivation og kulturforandring. Hun er desuden kilde
og medforfatter til flere bøger.
Mette Guldager har en voksen datter og bor i Varde, men planlægger at flytte til Aarhus.
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NYT KONCEPT FOR
TRIVSELSMÅLINGER
Det øverste samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg i Aarhus Kommune, FællesMED-udvalget (FMU), har vedtaget nye retningslinjer
for trivselsmålinger i Aarhus Kommune.
De nye retningslinjer betyder, at alle arbejdspladser i Aarhus
Kommune fremover gennemfører trivselsmålinger på samme
tid og med samme spørgeskema. Trivselsundersøgelserne bliver gennemført hvert tredje år i efteråret, mens der vil være en
temperaturmåling på social kapital hvert efterår. I de år, hvor der
gennemføres trivselsmåling, vil social kapitalmålingen indgå som
en del af trivselsmålingen, jf. illustrationen nedenfor.
Målingerne skal stadig planlægges lokalt, og det konkrete arbejde på baggrund af målingen foregår som hidtil i dialog på
arbejdspladsen. Trivselsmålingerne vil fortsat være et strategisk,
datainformeret værktøj til at sætte fokus på trivslen på arbejdspladsen for de lokale arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg.
Ligeledes vil de årlige social kapital resultater fortsat være en
temperaturmåling på, hvordan det går med samarbejdet på arbejdspladsen til gavn for kerneopgaven.
Målingerne bliver et godt værktøj for FMU, da resultaterne af
målingerne fremover giver et overordnet billede af trivslen og
den sociale kapital i hele Aarhus Kommune. Herved får MED-udvalgene på alle niveauer i Aarhus Kommune mulighed for at
sætte arbejdsmiljøarbejdet datainformeret på dagsorden og have
en konstruktiv dialog om den fortsatte udvikling af attraktive
og bæredygtige arbejdspladser. Det gælder både i det lokale
MED-udvalg, OmrådeMED-udvalg, HovedMED-udvalget og FMU.

TV-NYHED FRA
ELLEKÆR INDSTILLET TIL TVPRIS
Et nyhedsindslag med elever fra Ellekærskolen om Bandefrygt i Gellerup Parken fra DR Ultra er blevet nomineret
til TV Prisen 2018 i kategorien Bedste Nyhedshistorie. I
indslaget medvirker elever fra Ellekærskolens 3.A og 5.A,
hvor de fortæller om, hvordan de oplever en hverdag fyldt
med daglige fortællinger om bandeuro og utryghed i deres
lokalområde. TV Prisen er årets største fest i den danske
tv-branche. En aften, hvor branchen hædrer årets største
præstationer og bedste programmer med eftertragtede
statuetter.
Skoleleder på Ellekærskolen Morten Dam Madsen kalder
det fantastisk flot, at skolen har medvirket i et indslag, der
er blevet nomineret.
”Vi er så stolte over, at elevernes og medarbejdernes historie er blevet nomineret. Det er skønt, at vi har kunnet
medvirke til at fortælle børn og unge i Danmark om en
vanskelig problemstilling – og endda på en nyhedskanal,
der fortæller nyhederne i børnehøjde. Det fortjener alle de
medvirkende ros for. Samtidig er der også grund til at rose
den indsats, der ligger uden for tv-kameraernes synsvinkel,
nemlig det arbejde, der bliver udført i det daglige,” siger
Morgen Dam Madsen.
Hvorvidt indslaget fra Ellekærskolen vinder prisen afgøres i
Tivoli Congress Center i København 27. januar.
Du kan læse mere her: http://cphtvfestival.dk/tvprisen/
de-nominerede-2018/

Tidspunkt for trivselsmålinger
Næste trivselsmåling bliver gennemført i efteråret 2018. Dermed
rykker vi den trivsels- og social kapitalmåling, der skulle gennemføres i foråret 2018 til efteråret 2018. Det bliver første gang, vi laver
trivselsmåling samtidig i hele Aarhus Kommune.

Oktober 2018

ÅBENT HUS I ”KOLBØTTEN”
Den 15. januar flytter 39 børn og 18 medarbejdere i nySpcial
byggede lokaler i Thunøgade 11 – efter i knapt et år at
kapitalmåling
have været indlogeret i en satellitinstitution i Vejlby.
For at fejre den glædelige
begivenhed, vil Kolbøtten gerne
Trivselsmåling
invitere alle interesserede til

Åbent Hus – fredag, den 12. januar 2018 kl. 14-16.
Kolbøtten er en motorikinstitution – en afdeling i bevægelse. Alle pædagoger er i gang med efteruddannelse i
Krop & Bevægelse, så kompetencerne i huset særligt ligger
inden for dét felt.
Kolbøtten er den 11. og nyeste afdeling i Midtbyens Dagtilbud.

