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Frivillighovedstad med indsamling til børn uden hjem

6.C fra Virupskolen og ældre fra Hjortshøj Lokalcenter har sammen bagt småkager og solgt dem ved åbningen af
Frivillighovedstaden i Ridehuset som led i deres fælles indsamling til Danmarks Indsamling 2018.

Da frivillighovedstaden åbnede i Ridehuset, lød startskuddet samtidig for børnenes
indsamlingskonkurrence i Aarhus. De aarhusianske børn og unge har lavet mange
forskellige aktiviteter for at samle ind til børn uden hjem, der er temaet for årets Danmarks Indsamling. Aarhus har netop overtaget titlen som Europæisk Frivillighovedstad,
og det forpligter. Danmarksindsamlingens vigtige sag har fået endnu flere børn og
unge til at yde en frivillig indsats. ... (læs mere)
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21. januar 2018 åbnede Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 med fuld damp. Et mylder af små
og store frivillige fællesskaber og foreninger stod
bag en spændende åbningsuge og åbningsfest,
hvor alle er velkomne til at opleve hvad frivilligt
arbejde går ud på og betyder for andre mennesker.
Samtidig har mange børn og unge i januar måned
afprøvet rollen som frivillige i forbindelse med
Danmarks Indsamling.

2 NY
OMRÅDECHEF
RÅDMAND
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1) Vinderne af konkurrencen om at samle flest
penge ind til Danmarks Indsamlingen blev udtrukket 1. februar - og sejren gik til børn og unge fra
specialklubben Holme Søndergård, der med et
velgørenhedsløb og samarbejde med sponsorer
formåede at samle over 25.000 kr. ind. De unge
fra Holme Søndergaard går derfor på scenen ved
det store indsamlingsshow lørdag 3. februar og
overrækker det samlede beløb fra Aarhus’ børn til
børn uden hjem – og showets værter Lise Rønne og
Christian Degn.

2

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.

2) Skolepatruljer fra Samsøgades Skole og Højvangskolen viste H.K.H. Kronprinsessen og repræsentanter for
frivillige foreninger og fællesskaber vej til åbningen af
Europæisk Frivillighovedstad
Aarhus 2018, hvor spejdere
fra KFUK og FDF stod klar
til at give Kronprinsessen en
varm velkomst.

3

3) Ridehuset emmede af frivillighed, da alle
aldre da, 94 frivillige fællesskaber og foreninger i alle aldre bød på fællesskabssuppe
ved åbningen af frivillighovedstaden. Børn fra
Musikskolen sang sammen med Lungekoret
festen i gang

4) Elever og forældre fra 3.Z på Tilst Skole har
under navnet ’IKRA’ samlet og solgt brugte
bøger, kaffe og kager ved en lokal bogmesse
for at samle ind til børn uden hjem.

4
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RÅDMAND:

DET ER SKØNT AT SE
BØRN VOKSE OP OG
BLIVE TIL NOGEN OG
IKKE BARE TIL NOGET
Et stort ønske gik i opfyldelse, da det lykkedes 37-årige Thomas Medom at spille de
politiske kort sådan, at han ved årsskiftet
kunne overtage posten som rådmand for
Børn og Unge. Trods fire ”fantastisk gode
år” som rådmand for social- og beskæftigelsesområdet, er det politiske lederskab for
hverdagen for aarhusianske børn, unge og
familier meget attraktivt for den lærer- og
universitetsuddannede Thomas Medom.
”Jeg har altid ment, at det er vigtigere at blive til nogen end at blive til noget, og jeg interesserer mig helt enkelt for børns og unges
trivsel og udvikling. Det er skønt at se børn vokse op og blive hele
og robuste mennesker. Næsten lige så inspirerende er det at se,
hvordan dygtige fagpersoner kan hjælpe udviklingen på vej med
både nænsom og fast hånd,” siger Thomas Medom, som også ser
udfordringer på børne- og ungeområdet.
”Selv i en moderne by som Aarhus står vi i dag i en situation, hvor
uligheden på nogle områder bliver større og større, og mange har
vanskeligere ved at klare sig i dag end i går. Vi står i en situation,
hvor samfundet på nogle områder udvikler sig i to forskellige
retninger. Det vil jeg gerne ændre. Jeg tror på, at mindre ulighed er
vejen til at skabe bedre velfærd for alle,” siger Thomas Medom og
uddyber:
”Individualiseringen, som vores tid er præget af, har sin pris i form
af, at flere er angste og deprimerede, og at stress er kommet som
en epidemi over os. Det rammer også børnene, og ændrer ved de
opgaver, vi i Børn og Unge skal udføre.”
Børn- og Ungerådmanden har også en anden grund til at vælge
Børn og Unge til.
”Børn og Unge har en kæmpe betydning for familier i Aarhus. Det
er Danmarks største forvaltning med 14.000 medarbejdere, 65.000
børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Det er en markant størrelse
i Aarhus. Som politiker vil jeg gerne bruge den erfaring, jeg har,
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Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg glæder
mig til de kommende år. Derfor vil jeg også forsøge
at nå så langt rundt som overhovedet muligt.
Min erfaring er, at jeg altid får værdifulde
overvejelser med hjem

fra de tre store velfærdsområder og fra 20 år som politisk aktiv til
at skabe forandringer og skabe de bedste rammer for børnene og
medarbejderne.” siger Thomas Medom.
Som noget af det første har den nye rådmand gjort dagsordener
og referater fra rådmandsmøder offentligt tilgængelig på Aarhus
Kommunes hjemmeside. I det hele taget lægger han stor vægt på
princippet om en åben forvaltning. I arbejdet hen imod forandring
og resultater ser Thomas Medom også en konstruktiv og tillidsfuld
dialog mellem ledere og medarbejdere som afgørende.
”Børn og Unge har et velfungerende MED-system, som er ekstremt
værdifuldt, når arbejdsmiljø, sygefravær og indsatserne for at skabe
nogle gode arbejdspladser er på dagsordenen. Men den daglige
dialog på arbejdspladserne er mindst lige så vigtig. Det er her,
kreative ideer opstår, og de lokale løsninger bedst bliver tænkt. Det
håber jeg at kunne være med til at skabe den fornødne plads til,”
siger Thomas Medom.
Ved sin tiltrædelse til nytår lagde den nytiltrådte rådmand vægt på,
at han ikke kommer med færdige programerklæringer og understregede, at han ser Børn og Unge som en veldrevet organisation
med dygtige fagmedarbejdere. I interviews med lokale medier har
Medom nævnt flere medarbejdere i dagtilbud, et stop for sivningen
af elever fra folkeskole til privatskoler og automatisk indskrivning
i dagtilbud som nogle af sine fokusområder. Til gengæld har
Thomas Medoms tanker om det fritidspædagogiske område kun
opnået lidt omtale.
”Jeg synes, at det fritidspædagogiske arbejde bliver overset, og det
er en skam. Børn og unge har brug for den plads, tid og det rum,
som fritidspædagogikken kan tilbyde. Uanset, om de er udsatte
eller almindeligt velfungerende. Jeg ser et hav af muligheder for

børnene og de unge i at boltre sig uden for de alt for faste rammer.
Her kunne vi måske endda også som by og som byplanlæggere
være endnu bedre til at tænke pædagogisk i de mange nye byrum,
som skyder op af jorden i Aarhus i disse år,” siger rådmanden og
fortsætter:
“Hvis man fjerner dannelse fra uddannelse, så er der kun ’ud’
tilbage. Men vores børn skal ikke bare ud og tjene penge og være
en mus i trædemøllen - her er fritidspædagogikken unik, fordi den
hjælper de unge med at bygge fællesskaber i en tid hvor de bombaderes med valg, krav og forventninger.”
I årets første uger har Thomas Medom allerede taget sin del af indvielser, åbninger og besøg i Børn og Unges mange tilbud. Han lægger stor vægt på det direkte møde med medarbejdere og ledere.
”Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg glæder mig til de
kommende år. Derfor vil jeg også forsøge at nå så langt rundt som
overhovedet muligt. Min erfaring er, at jeg altid får værdifulde
overvejelser med hjem,” siger Thomas Medom.

Om Thomas Medom
•	Valgt for SF, fik næstflest personlige stemmer ved valget nov.
2017.
•	37 år, gift med Louise, der er pædagog. Sammen har de børnene Frida på seks år og Valdemar på fire år.
•	Bor i Hjortshøj.
•	Tidligere rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt
Sundhed og Omsorg
•	Fmd. for Børn og Unge-udvalget fra 2010-2014
•	Uddannet lærer og kandidat i pædagogisk psykologi.
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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

Kursus

Startdato

Tilmelding

Nyhed

EcoOnline - Digitalt system til arbejdspladsbrugsanvisninger
Obligatorisk 2-timers kursus for henholdsvis fysik/kemi-lærere, teknisk servicemedarbejdere samt FU-medarbejdere (sidstnævnte fra arbejdspladser med særlige faremærkede
produkter, f.eks. værksteder med metal-/træforarbejdning)

Fra 14. marts
Se holddatoer i
Kursusportalen

1. marts

Nyhed

READ - Sammen om læsning og inspiration til danskundervisningen i indskolingen   
2-timers kursus for børnehaveklasseledere, dansklærere, læsevejledere og læringsvejledere i 0.-2. klasse

Hold 01: 26. februar
Hold 02: 21. marts
Hold 03: 26. april

Hold 01: 21. februar
Hold 02: 16. marts
Hold 03: 23. april

28. februar

21. februar

Nyt hold

Tastebar i eDoc
Formiddagsworkshop for alle eDoc brugere

Nyt hold

Undgå fejlansættelser og faldgruber
2½ timers gå-hjem-møde for ledere og medarbejdere, der er involveret i
ansættelsesprocesser.

15. marts

10. marts

Nyhed

Verbal dyspraksi
Kursus vedrørende verbal dyspraksi - Tværfagligt samarbejde i udredning og undervisning af børn med komplekse taleforstyrrelser

2. marts

12. februar

Nyhed

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge
Kursus for personaleledere.

8. marts

22. februar

Nyhed

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær
Obligatorisk kursus for ledere, der refererer til områdechef samt for administrative
ledere på skoler.

12. april

4 april

Nyhed

Ferieårets afslutning - Ferierapporter og -regnskab i RI
3-timers kursus for ledere og administrative medarbejdere, som er ansvarlig for at følge
op på feriesaldi og -regnskab og sikre at restferie bliver afviklet og indberettet rettidigt i
forbindelse med ferieårets afslutning pr. 30. april

Hold 03: 7. februar
Hold 04: 21. februar

Hold 03: 1. februar
Hold 04: 14. februar

Nyhed

Information om modulet Fleksible skemaer
Informationsmøde for administrative ledere på skoler

13. april

22 marts

Nyhed

Trio og skemalægning - Tips og tricks
Informationsmøde for administrative ledere og evt. skemalæggere på skoler

13. april

22 marts

Nyhed

Fysisk arbejdsmiljø
Heldagskursus for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper

26. sept.

19. sept.

Nyhed

Op på ølkassen
Heldagskursus for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper

14. nov.

1. nov

Nyhed

Superbrugerkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (BørneIntra)
1½ dags kursus for superbrugere i BørneIntra

13. marts

6. marts
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6 NYHEDSNOTER
AULA

TO AARHUS-SKOLER BLIVER
PILOTSKOLER PÅ AULA
Søndervangskolen og Elsted Skole bliver blandt de første skoler, der tager Aula i brug. Den nye
løsning skal erstatte SkoleIntra og BørneIntra. Sammen med seks andre skoler skal de afprøve
Aula og implementeringen fra efteråret 2018, inden løsningen bliver rullet ud til alle medarbejdere fra foråret 2019.
De to Aarhus-skoler skal sammen med de
seks andre skoler fra Odder, Høje-Taastrup
og Gladsaxe Kommune være piloter på
Aula fra efteråret 2018. Pilotskolerne skal
teste Aula og særligt implementeringsprocessen. Erfaringerne skal bidrage til en god
implementering fra foråret 2019, når Aula
bliver tilgængelig for medarbejderne på
skolerne over hele landet. Efter sommerferien 2019 får elever og forældre adgang
til systemet, der dermed helt erstatter
SkoleIntra.

vi som pilotskole skal videreformidle vores
erfaringer, tvinger det os til at blive helt
skarpe på, hvordan vi vil bruge Aula til at få
det bedste ud af dialogen mellem skolen,
forældrene og eleverne. Så det er helt klart
investeringen værd, selv om der naturligvis
vil være nogle knaster undervejs,” siger
Niklas Grønlund Lind og tilføjer:

Aula giver momentum til at gentænke samarbejdet med forældrene

Forskellighed skal give bred viden

”Vi er langt med digitalisering på skolen og
godt i gang med læringsplatformen, så vi
er klar til næste skridt. Samtidig giver det
os mulighed for at være med til at påvirke
implementeringen og bidrage til en god
opstart på resten af skolerne, ikke kun i
Aarhus Kommune, men i resten af landet.”
På Elsted Skole har skolebestyrelsen været
involveret i beslutningen om at deltage
som pilotskole, og skolebestyrelsesformand
Niklas Grønlund Lind er positiv. Aula giver
nemlig det nødvendige momentum til at
gentænke skole-hjem-samarbejdet, som de
er i gang med på skolen.
”Vi skal have Aula sat rigtigt i spil i hverdagen, og det bliver en oplagt mulighed
for at få talt om, hvordan vi kan styrke
kommunikationen og det fremtidige samarbejde mellem skolen og forældre. Når

”Ved fælles hjælp, åbenhed og dialog om,
hvordan vi kommer videre på den bedst
mulige måde, ser jeg frem til processen.”

De otte skoler fra de fire kommuner
repræsenterer forskellige skoler, kommunestørrelser og landsdele. Samtidig bruger
kommunerne forskellige læringsplatforme,
administrative systemer og fildelingsløsninger, så forskelligheder bliver afprøvet
i piloten, inden løsningen bliver rullet ud
til de mange brugere. Aula bliver en af
de mest benyttede it-løsninger i Danmark

FAKTA

For Søndervangskolen er det et helt
naturligt skridt at være med i front i afprøvningen af Aula, fortæller skoleleder Rani
Hørlyck.

med 2 mio. brugere, som regelmæssigt
vil bruge Aula, når løsningen bliver taget i
brug på 0-18 års området over hele landet.
Aula bliver først taget i brug på skoler og
UngiAarhus, da initiativet udspringer af
folkeskolereformen og brugerportalsinitiativet. I 2020 bliver Aula taget i brug i
dagtilbud.

Om Aula
Aula er en fælles kommunikationsplatform for forældre, børn og unge
og medarbejdere på 0-18 års området
i Aarhus Kommune. Aula erstatter
SkoleIntra og BørneIntra og giver
adgang til viden, kommunikation og
information om barnet. Læs mere på
Mit Digitale Børn og Unge samt på
aula.dk
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7 KORT NYT
ELEVER UDSTILLER TEGNESERIER
PÅ HOVEDBANEGÅRDEN
14 elever mellem 8 og 16 år fra Aarhus Billed- og Medieskole udstiller tegneseriestriber i modeltogsmontren i Joe & The Juice på Aarhus
Hovedbanegård. Tegneserieeleverne har det sidste halve år fordybet
sig i tegningens mange muligheder og udstiller resultaterne af deres
arbejde i modeltogsmontren, hvor de er godt beskyttet og til glæde
for alle forbipasserende.
”Når vores elever udstiller værker i offentlige rum, som til banegårdsudstillingen, giver det dem mulighed for at vise deres tegninger frem
for en stor gruppe af mennesker. De er stolte af at kunne udstille og det
bidrager samtidig til fællesskabsfølelsen,” siger Hanne Algot Jeppesen,
leder af Aarhus Billed- og Medieskole.
Tidspunkt: Torsdag d. 8. februar kl. 16.
	Udstillingen vises i modeltogsmontren til
og med søndag d. 4. marts 2018.

THOMAS MEDOM
UDFORDRER MINISTER:
AFSKAF SNÆVRE
RAMMER I FOLKESKOLEN
”Vi skal sætte skolerne mere fri. Lad det være op til skoleledere og
skolebestyrelser, hvordan kræfterne bruges bedst lokalt. Mange
skoler har rigtig gode erfaringer med at sætte to voksne ind i
undervisningen. Det ser jeg gerne udbredt, så skolerne får langt
større frihed til at benytte sig af to-voksenordninger ved at de
nuværende begrænsninger afskaffes eller lempes meget,” siger
Thomas Medom.
Børn og Unge-rådmand Thomas Medom vælger nu at udfordre
undervisningsminister Merete Riisager på spørgsmålet om at
bruge to voksne i folkeskolens undervisning. Regeringen åbnede i efteråret mulighed for, at borgere, virksomheder og organisationer kan melde overflødige regler ind til ministerierne.
Målsætningen er at gøre det tydeligt, hvilke regler og dokumentationskrav, der med fordel kan forenkles eller fjernes helt. Ifølge
Thomas Medom lægger de nuværende regler i folkeskoleloven alt
for stramme og rigide rammer om at veksle understøttende undervisning til to-voksentimer.

Som folkeskolelovens § 16 b er udformet i dag, kan folkeskolerne
konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning i
børnehaveklassen og indskoling generelt. Thomas Medoms ønske
er, at der bliver samme mulighed for mellemtrinnet og udskoling.
I dag kan det alene ske i særlige eller ekstraordinære tilfælde.
Herudover ønsker Thomas Medom, at skoleledelsen i samråd
med skolebestyrelsen kan benytte paragraffen sådan, at der kan
indføres to-voksenordninger generelt på alle klassetrin og alle
klasser i den periode skoleledelsen og skolebestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt.
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SYGEFRAVÆR FALDER
I AARHUS KOMMUNE
Ansatte i Aarhus Kommune havde i 2017 i gennemsnit 12,3 sygedage. Det er det laveste antal i 10 år. Et fald på 0,8 sygefraværsdage blandt lærere og pædagoger Børn og
Unge er med til at bære kommunens samlede fald og er resultatet af et stort fokus på
selve sygefraværet og forebyggelse på tværs af Børn og Unge.
Faldet glæder rådmand Thomas Medom:
”Det er bare helt vildt godt. Det betyder jo, at der er mere tid til borgerne, og at der er
nogle mennesker, der er mindre syge. Først og fremmest betyder det, at det oftere er
den kendte faste medarbejder, som er der for børnene eller den gamle, og at der ikke
skal bruges så mange penge på vikarbudgetter,” siger han til JP Aarhus.

DIGITAL DANNELSE
SKAL I FOKUS BÅDE PÅ
BØRNEVÆRELSET OG I
KLASSEVÆRELSET
En stor del af mange børns liv finder sted på sociale medier og
digitale platforme. Med et nyt initiativ bliver netop digital dannelse
taget op i både tv-programmer, som børn og unge kender og i nye
udfordrende formater. Samtidig er der mulighed for at sætte digital
dannelse på skoleskemaet med en stor samling af eksisterende og
nye inspirationsmaterialer på området.
KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet, som står
bag initiativet, har indgået et samarbejde med DR, der sætter spot
på både de muligheder og udfordringer, som børn og unge kan
møde i den digitale del af deres liv. Initiativet indebærer blandt

andet en ny programserie på DR
Ultra, hvor en række børn bliver konfronteret med de
konsekvenser, det kan have at skrive negative udsagn om andre på
sociale medier.
Programmerne kan ses i løbet af uge 4 og 5 på DR Ultra og på
dr.dk.Udover indsatsen på DR Ultra indeholder initiativet fra KL,
Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet også en samling
af eksisterende og nye inspirationsmaterialer om digital dannelse.
De nye inspirationsmaterialer er udarbejdet i samarbejde med professionshøjskolerne og Red Barnet og er tilgængelige på EMU.dk.

