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UNGIAARHUS
S TÆ R K E R E F Æ L L E S S K A B E R

Hej alle sammen
Vi er glade for at få lov til at indlede UngiAarhus’ udgave af BU Nyt-stafetten.
Først og fremmest vil vi gerne takke for det gode samarbejde, vi har med hele UngiAarhus og
de fire områder. Fritids- og ungdomsskoleområdet er centralt for fritidslivet for os i ungebyrådet
og dermed også for resultaterne af vores arbejde.
Klubberne spiller en helt særlig rolle for børnene og de unge i Aarhus. Her kan vi komme,
som vi er, og vi har medbestemmelse og indflydelse på, hvad der skal ske – skal vi skate, spille
computer, lave mad eller bare hænge ud med vennerne? Fælles for hele UngiAarhus er de seje
voksne. I står altid klar til både at sætte jer ned og lytte, men I rejser jer også op og får ting til at
ske. Det er jer, der kan tage æren for, at de aarhusianske klubber og ungdomsskoler er et sted,
vi har lyst til at være – både når vi går i 4. og 9. klasse.

Vores fritid er et vigtigt
afbræk fra skolens krav og
forventninger. Skolerne og
klubberne er også vigtige
samarbejdspartnere. Vi lærer
nemlig også, når vi holder
fri. Vi støtter derfor op om,
at flere klubber rykker ind på
skolerne.
BØRNE– OG UNGEBYRÅDET

Vores fritid er et vigtigt afbræk fra skolens krav og forventninger. Skolerne og klubberne er også
vigtige samarbejdspartnere. Vi lærer nemlig også, når vi holder fri. Vi støtter derfor op om, at
flere klubber rykker ind på skolerne. Når vi nytænker fritidstilbuddene, lægger det også op til
nye samarbejder på tværs. Det er en fælles opgave at sikre, at alle børn og unge trives - uanset
om vi er i skole, i klub eller på de sociale medier. Vi har fokus på udsatte unge, og det er vores
mål at sætte en stopper for mobning. Derfor opfordrer vi til, at flere skoler og klubber koordinerer en fælles indsats mod mobning.
Men overgangen fra skoledag til fritid må ikke gå tabt, når klubberne rykker ind på skolerne. Vi
håber, at klubberne fortsat vil være vores helle fra lektier, karakterræs og lange skoledage. Det
kræver gode rammer med plads til fysisk aktivitet, samtaler, kreativitet og fri leg. Vi efterspørger
ikke dyre møbler og tablets til alle – bare et sted, hvor der er plads til at være sammen. Det
gælder både i klubberne og i byens rum, hvor flere udendørs områder til unge ville skabe mere
liv og mindre ballede i sommerhalvåret.
Aarhus er en fed by at være barn og ung i. Her er plads til mangfoldighed og fællesskab. Det
bidrager I til, når I samler alle byens børn og unge til en fælles events som Ungdommens
Vårsalong og OMG. Vi vil sammen med UngiAarhus arbejde for, at fritidslivet i Aarhus også i
fremtiden rummer forskelligheden og friheden.
Alle børn og unge er forskellige, og alle skal have mulighed for at være med. Det er netop det,
alle aarhusianske børn og unge kan i fritidsklubben, ungdomsklubben, ungdomsskolen og
ungemiljøerne.
Med venlig hilsen
Børne- og ungebyrådet
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OMR ÅDE

70 år
14 år

UNGIAARHUS

ÆLDSTE

YNGSTE

SOCIAL KAPITAL

71%
61%

62%

71% AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I MEGET HØJ
ELLER HØJ GRAD EN FØLELSE AF SAMMENHOLD
OG SAMHØRIGHED I DERES GRUPPE.
61% AF MEDARBEJDERNE MENER I MEGET HØJ
GRAD ELLER I HØJ GRAD, AT DERES GRUPPE
OG ANDRE GRUPPER/AFDELINGER ANERKENDER
HINANDENS BIDRAG TIL AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.
62% AF MEDARBEJDERNE MENER I MEGET HØJ
GRAD ELLER I HØJ GRAD, AT
DER ER FÆLLES FORSTÅELSE
MELLEM LEDELSEN OG
MEDARBEJDERNE OM,
HVORDAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN.

KØN

231
MÆND

269

KVINDER

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

71%

74%
66%

71% ER MEGET TILFREDSE ELLER
TILFREDSE MED MEDARBEJDERNES
PÆDAGOGISKE INDSATS I FORHOLD
TIL DERES BARN. SAMLET SET

74% ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED KLUBBENS INDSATS FOR
AT SKABE ET GODT SOCIALT FÆLLESSKAB I KLUBBEN.
6 6% ER MEGET TILFREDSE ELLER
TILFREDSE MED KLUBBENS INDSATS
FOR STYRKE BARNETS PERSONLIGE
KOMPETENCER, SOM EKSEMPELVIS
NYSGERRIGHED, IHÆRDIGHED OG
SELVSTÆNDIGHED

ANTAL

417

FULDTIDSANSATTE
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SAMMENLÆGNING
AF KLUB OG SKOLE
SKABER SAMARBEJDE
PÅ TVÆRS

EFTER KLUB3 ER FLYTTET IND PÅ SØDALSKOLEN ER DET BLEVET HVERDAG FOR KLUBBEN OG SKOLEN AT DELE
VIDEN OG LØSE UDFORDRINGER I FÆLLESSKAB. DET STYRKER BÅDE SAMARBEJDET BLANDT MEDARBEJDERNE OG
LÆRINGEN BLANDT DE UNGE.

I 2014 besluttede fritids- og ungdomsklubben Klub3 og
Sødalskolen at investere i et klassesæt cykler og et fælles
cykelværksted og ungemiljø i skolens kælder, som de unge
kunne bruge både i skole- og fritiden. Af hensyn til pladsen er
cykelværkstedet siden rykket udenfor, og klubben er flyttet ind
på skolen, der lige nu er i gang med en ombygning. Ombygningen forbinder klubbens lokaler i kælderen med skolens nye
PLC og danner dermed et nyt lærings- og ungemiljø, der kan
bruges i både skolens og klubbens åbningstid.
Forud for sammenlægningen af skole og klub ligger mange
samtaler og processer, fortæller Jens Bitsch, der er administrativ leder på Sødalskolen.
”Der er mange tanker bag sammenlægningen, for nu har
skolen og klubben fælles lokaler. Lokalerne tilhører de unge,
og det er alene tiden på dagen, der afgør, hvilke voksne der
bestemmer. Lige pludselig skal vi leve sammen, og det har vi
arbejdet med i en proces, hvor vi har inddraget medarbejdere
fra både klubben og skolen,” siger Jens Bitsch.

To kulturer på én matrikel
Ifølge fritidscenterleder Carsten Hildebrandt har medarbejdernes største bekymring ved at rykke sammen været at rumme
klubben og skolens forskellige kulturer på samme sted.
”Bekymringen fra medarbejderne har været, at der nu er åbent
mellem en klub, der signalerer støj og kaos og en skole, der
signalerer det modsatte. Det kræver tillid og tolerance fra
begge parter,” fortæller Carsten Hildebrandt.
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Tilliden og tolerancen opbygger de nye bofæller blandt andet
ved at have et nært samarbejde, hvor en eller flere lærere
og pædagoger hvert skoleår deler deres arbejdstid mellem
skole og klub. Det giver mulighed for at støtte op om og
give et mere nuanceret billede af den unge. Samtidig bliver
den delte medarbejder det gode eksempel for samarbejdet
mellem skole og klub for de medarbejdere, der har sværere
ved at se den naturlige kobling mellem skole- og fritidsliv.
Hvis alle medarbejdere skal acceptere, at faglighed kan være
mange ting, og at klubben og skolens forskellige fagligheder
kan kobles, kræver det, at de rigtige medarbejdere går forrest,
vurderer de to ledere.
”Det gør en kæmpe forskel at tænke skole og klub sammen.
De unge får en oplevelse af, at verden hænger sammen. Det
skyldes især de fælles medarbejdere. De unge ved, at vi ved,
hvad der foregår både i skolen og klubben. Det giver en højere
grad af videndeling, som vi ikke har haft tidligere,” siger Carsten Hildebrandt, og Jens Bitsch fortsætter:
”Det er blevet hverdag, at vi tænker børnene og de unge som
fælles. De er ikke længere klubbørn eller skolebørn. Klubbens
indryk på skolen øger bevidstheden om at vi arbejder med de
samme børn og unge og de samme problematikker på tværs
af skole og klub.”

Tilfredse forældre
Koblingen mellem skole- og fritidsliv er afgørende for, at
sammenlægningen af Klub3 og Sødalskolen forbliver en god
historie. For en god historie, det er det. Siden fritids- og ung-

domsklubben slog sig sammen med skolen, er der kommet
flere medlemmer i klubberne, og den seneste forældretilfredshedsundersøgelse viser ligeledes, at forældrene er mere
tilfredse med klubberne end før – både med rammerne og
pædagogikken. Særligt pigerne, som ellers har været en udfordring at få med, er nu begyndt at komme i klubben. Ifølge
fritidscenterlederen skyldes det, at skolen fjerner barrieren for
de forældre, der før ikke vil have, deres døtre kom i klubben.
”Skolen er garant for, at klubben er et ordenligt og sikkert sted
at være. Børnene må gerne komme på skolen – og derfor
også i klubben nu. Skolen er med til at blåstemple klubbens
færden,” siger Carsten Hildebrandt.
Også skolen oplever, at forældrene kan se fidusen i at tænke
skole- og fritidsliv sammen:
”Vi har ensrettet og professionaliseret den måde, vi henvender os til forældrene på. Det nytter ikke noget, at vi gør noget i
skolen, hvis det modarbejder det, de gør i klubben. Det kræver
mere kommunikation både internt og eksternt, men det
hjælper at se på barnet eller den unge hele vejen rundt,” siger
Jens Bitsch.

Læring hele dagen
Ifølge Carsten Hildebrandt er koblingen mellem skole og klub
klar: der er læring begge steder, og den fælles matrikel gør
det muligt at koble lærerenes og pædagogernes forskellige

læringssyn endnu mere. I fremtiden er det fritidslederens
ambition, at flere lærere og pædagoger kommer i praktik hos
hinanden for at fremme en fælles forståelse for de læringssyn,
der er i spil i henholdsvis klubben og skolen, og at de komplementerer hinanden.
”Vi hænger vores læring op på nogle andre teoretiske knager,
end de gør i skolen, men det hele supplerer hinanden. Når
vi bygger noget i cykelværkstedet eller laver mad sammen,
oplever den unge det ikke som læring, men det er det. Og
jeg insisterer på, at vi skal turde at tale om læring i klubberne
også,” siger Carsten Hildebrandt.
”Og det er I blevet bedre til, fordi vi er tæt på hinanden nu,”
supplerer Jens Bitsch.
Jens Bitsch og Carsten Hildebrandt er begge bevidste om,
at udfordringerne og løsningerne på sammen-lægningen
af deres klub og skole ikke nødvendigvis vil passe på alle
andre distrikter. De insisterer dog på, at udgangspunktet for
samarbejdet mellem klubber og skoler bør være det samme
alle steder:
”Tankegangen om, at vi skal arbejde sammen, er universel,
fordi vi kan se, at vores samarbejde i sidste ende skaber
bedre trivsel og læring for børnene og de unge,” slår Carsten
Hildebrandt fast.
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ER DET OVERHOVEDET MULIGT AT SÆTTE ORD PÅ, HVAD DER UDGØR UNGIAARHUS’ DNA?
DET GIVER TRE REPRÆSENTANTER FRA UNGIAARHUS DERES BUD PÅ.

OMRÅDE

UNGIAARHUS

DNA

UngiAarhus’ DNA er mangfoldigt. Vi
rummer mange forskellige tilbud, hvilket
afspejler vores rolle i Børn og Unge – blandt
andet som dem, der har mulighed for at
skræddersy vores indsatser, så de tilgodeser
den enkelte unges særlige udfordringer,
interesser og kompetencer. Vi udvikler os
sammen. Det kræver, at vi er fleksible, og
fleksibilitet er der masser af på tværs af hele
UngiAarhus. Her er altid kort fra tanke til
handling.
Ungdomsskolen har i mange år arbejdet tæt
sammen med både skoler, ungdomsuddannelser og UU – både lokalt og bydækkende.
Vores stærke samarbejde både internt
og eksternt skaber en glidende overgang
mellem skole- og fritidsliv for byens børn
og unge. Når vi bygger bro mellem skole og
fritid, bliver vi også bedre til at drage nytte
af hinandens viden og faglighed. Det giver
mening for både børn og voksne.”

NIELS RØNDE
UNGDOMSSKOLEKOORDINATOR
UNGIAARHUS VEST

På tværs af UngiAarhus oplever jeg
medarbejdere og ledere, der er meget
ambitiøse på de unges vegne. Man vil
noget med de unge og er villig til at gå
rigtig langt for at nå ikke mindst de udsatte unge, som bevæger sig på kanten.
Det kendetegner vores samarbejde, at
vi er bevidste om hinandens betydning
for at lykkes. Vi er afhængige af hinanden, og er vant til at tænke andre ind i
vores arbejdet. Det gør, at vi i fællesskab kan handle meget hurtigt, når det
er nødvendigt.
UngiAarhus er stadig præget af en
autonomi og vildskab, en autodidakthed, hvis man kan sige det. Der er stor
lyst til at tilegne sig ny viden, til at gøre
sig dygtigere og afprøve nye veje. Det er
i langt overvejende en stor styrke, men
også det, som af og til udfordrer os selv
og vores samarbejdspartnere.

MICHAEL SØRENSEN
FRITIDSCENTERLEDER
SØLYST-STRAND
FRITIDSCENTER

Vi er en ret lille flok i Børn og Unge sammenhæng og det gør, at vi alle mere eller mindre
kender hinanden. Det bærer vores samarbejde præg af, meget kan lade sig gøre på
kort tid fordi vi har en relation og ved, hvad
hinanden kan og står for.
UngiAarhus har mange innovative mennesker, som i helt særlig grad vil noget med de
unge. Vi har mange ildsjæle som brænder
for deres arbejde, hvilket har stor betydning
for deres måde at arbejde på. De går det ekstra skridt for at lykkes med en positiv kontakt
til de unge, ikke mindst de udsatte unge.
På trods af mange omstruktureringer og
ændringer af fritidsområdet har vi bevaret
vildskaben. Der er ingen tvivl om, at vi har
fået en langt klarere organisering og arbejder
tættere sammen om fælles mål, men vi har
stadig kant og møder de unge på andre præmisser end de andre professionelle voksne,
de møder. Det gør, at vi lykkedes med grupper af unge, som ellers ikke vil blive mødt.
Samtidig er vores muligheder for at samarbejde bredt blevet styrket. Man kan sige meget om skolereformen, men som pædagoger
har den givet os nye muligheder for at gå i
dialog med andre faggrupper i andre fora
end tidligere. Det har styrket vores arbejde –
og samarbejde.

MORTEN KVIST
FRITIDSLEDER FRITIDSCENTER
MØLLEVANG

E-SPORT, RAP OG DRONEFLYVNING
Ungdomsskolens tilbud er mere end traditionel sprogundervisning i spansk og fransk – i dag ligger tilbuddene i forlængelse af de ting, de unge i forvejen beskæftiger sig med, for de
skal motivere og interessere.
”Vi skal have fingeren på pulsen og vide, hvad de unge
beskæftiger sig med. Derefter kan vi putte pædagogikken
oveni. E-sport og designhold er eksempler på tilbud, der
hitter lige nu. I foråret fik vi også hold med droneflyvning og
Lego-Mindstorm,” siger Rasmus Brandt.
Rasmus Brandt har over de sidste år set en øget interesse for
politik og samfundsforhold.

”De unge er optaget af, hvad de kan gøre for at ændre deres
vilkår. Interessen er i første omgang især på de lokale forhold,
hvad de kan gøre i nærmiljøet og ind i skolen i forhold til at
bekæmpe mobning, skabe bedre trivsel og lignende. Interessen er grobund for at finde den røde tråde til problematikker
og forhold, der rækker ud over det lokale,” siger Rasmus
Brandt.

Hvad har du lyst til?
Ungdomsskolen har tilbud for enhver - for eksempel parkour,
Hest i Vest, motorcross, vildmark, go-cart, rollespil, skateboard, yoga og graffiti.

Unge fra Rap Akademiet under UngiAarhus, der i dag er blevet en egentlig kulturskole for kreativitet og fysisk udfoldelse.
Ud over rap kan de unge blandt andet lære at synge, danse, producere musik og musikvideoer.
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HVIS DU ARBEJDER ELLER GÅR I EN KLUB, VED DU GODT, HVAD DET BETYDER, AT ET STED OSER
AF KLUB. FOR ALLE ANDRE ER HER ET SMUGKIG IND I EN AF DE MANGE AARHUSIANSKE KLUBBER,
DER HVER DAG GØR SIG UMAGE FOR AT SKABE DET BEDSTE FRITIDSLIV FOR BYENS BØRN OG
UNGE – OG SOM OSER AF KLUBLIV.

Der er mange døre i Ellevang Fritidsklub. Bag hver dør
gemmer sig en aktivitet, som klubbens medlemmer
kan kaste sig over efter skole – uanset om de er til pool,
pandekager, perleplader eller PlayStation. Bag nogle døre
er der stille. Bag andre larmer det, som kun god leg kan
larme. Alle dørene leder ud til et stort fællesrum, hvor
børn og unge på tværs af klassetrin samles om hjemmebagte boller og ugentlig fællesspisning. Udenfor hænger
de største ud på legepladsens store gynge – og husker at
passe på de farverige løbehjul, der af og til suser forbi.
Aktiviteterne i Ellevang Fritidsklub afspejler klubbernes
formål. Her er ingen læreplaner, karakterer eller konkurrence, som børnene ellers møder, når de går i skole
eller spiller fodbold i den lokale fodboldklub. I stedet er
målet at sende nogle robuste og reflekterede unge ud i
livet, som kan træffe fornuftige valg, og som har de rette
kompetencer til at stå på egne ben. Spørgsmålet er bare,
hvordan man gør det.
FORAN, VED SIDEN AF OG BAG VED BARNET
”Vi ser hvert enkelt barn. Det betyder, at vi arbejder meget
med, at børnene har indflydelse og medbestemmelse.
Det har de ikke på samme måde i skolen, fordi der er nogle konkrete mål og kompetencer, der skal nås, inden de
går ud af 9. klasse. Her opfordrer vi i stedet til, at børnene
mærker efter, hvad netop de har lyst til,” fortæller Anne
Winther Jørgensen, der er fritidsleder i Risskov-Ellevang.
Børnenes indflydelse og medbestemmelse stiller store
krav til klubpædagogernes faglighed og fleksibilitet. De
frie rammer kræver dedikerede og kompetente voksne,
der hver dag står klar til at tage imod, lytte interesserede
og sætte i gang.
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”Jo yngre, børnene er, des mere går pædagogerne forrest
og viser dem, hvad de er i stand til på egen hånd. På et
tidspunkt kan vi så stille os ved siden af barnet og observere, hvordan de i stedet lærer af hinanden. I ungdomsklubben står vi bag ved den unge og skubber dem ud i
livet i det tempo, den enkelte unge kan,” forklarer Anne
Winther Jørgensen.
BØRN STEMMER MED FØDDERNE
Det sidste årti har ungdomskulturen ændret sig markant.
De unge er nu digitalt indfødte og er sammen på en anden måde og på flere platforme end tidligere. Når trends
og tendenser ændrer sig med lynets hast for de unge,
stiller det også nye krav til pædagogerne, der nu også skal
vide, hvad der rører sig i den digitale verden.
”Vi har ikke på samme måde tid til at sidde i en rundkreds
og diskutere, hvad der skal ske. Vi skal handle. Vi er blevet
meget mere handlingsorienterede som pædagoger, og
det er en god udvikling,” siger Anne Winther Jørgensen.
På trods af udviklingen kommer børnene og de unge
stadig i klubben på samme måde, som generationer før
dem har gjort.
”Ungdomslivet er på mange universelt. Uanset hvad der
sker omkring de unge, og hvordan samfundet ændrer sig,
så har børn og unge lyst og behov for et sted at være sammen med hinanden og med nærværende og forstående
voksne,” siger Anne Winther Jørgensen og fortsætter:
”Vi er et frivilligt tilbud, så vi er afhængige af, at børnene
har lyst til at være her. Det er med til at forme os som
klubber. Børn stemmer med fødderne - hvis det ikke giver
mening for dem at være her, vælger de det fra.”

”Der er ikke så mange
regler i klubben, som
der er i skolen. Her
bestemmer vi selv,
hvad vi vil lave og
hvornår. Vi leger
mest vinkegemmeleg, spiller brætspil
eller tumler på den store
madras i hallen. Nogle ga
nge
sidder vi også bare og snak
ker.”
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Hilde, 12 år
”I klubben leger vi samm
en alle
sammen – uanset om vi
går i 4., 5.
eller 6. klasse. Selvom m
an måske er
lidt genert, gør det ikke no
get at blive her, efter
mine gode veninder er tag
et hjem – så finder
jeg bare nogle andre at leg
e med. Her er altid
noget at lave og nogle at væ
re sammen med.”
Viola, 11 år

”Pædagogerne er sjove, og
vi laver
altid sjove ting sammen m
ed dem.
Nogle leger vi gemmeleg ell
er spiller spil
sammen med. Andre er go
de at snakke med
om, hvordan det går derhj
emme eller i skolen.
Det er hyggeligt, når vi all
e sammen spiser
sammen efter skole.”
Una, 11 år

KLUBBERNE HAR OGSÅ
UNIKKE LÆRINGSRUM FOR
BYENS BØRN OG UNGE
Der er halm i hjørnerne indenfor, ænderne går frit
rundt og rapper lystigt, mens hønsene går og skraber. Naturcenter Tranbjerg er ikke som andre steder i UngiAarhus. Siden
2014 har UngiAarhus, Tranbjergskolen og Tranbjerg Dagtilbud
arbejdet sammen for at skabe et unikt Naturcenter i Tranbjerg.
"I skoletiden er der fokus på læring og i fritiden at være sammen med dyrene og det praktiske arbejde. Og det appellerer
til mange børn og unge, også nogle, der normalt ikke finder
sig godt tilpas i de gængse rammer i skole-, dagtilbud eller
klub," fortæller Henning B. Jokumsen, der er daglig leder af
naturcenteret. Han har været med i hele udviklingen af projektet siden 2014 .Uanset om de unge passer dyr eller planter,

er der som skoleklasse eller som en del af klubaktiviteter i
UngiAarhus, så lærer de noget. Og der er plads til alle og højt
til loftet. Det er noget af det, der er med til at skabe et unikt
Naturcenter Tranbjerg, hvor læring og socialt samvær er omdrejningspunktet i hverdagen, selv om det at passe en kanin
eller muge ud ved dyrene ikke umiddelbart ligner det.
"Vi har mange forskellige dyr og planter, som de unge hjælper
med at passe, og det lærer de af. Og det sociale aspekt i det
hele gør, at der i aktiviteterne ofte skabes et godt rum for
nære og betydningsfulde samtaler om de unges liv og udvikling," forklarer Henning B. Jokumsen.
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UNGDOMMENS
VÅRSALONG

UNGDOMMENS VÅRSALONG ER ET BYDÆKKENDE TILBUD FOR ALLE UNGDOMSSKOLER I AARHUS. DET ER
SAMTIDIG DANMARKS STØRSTE ÅBNE CENSUREREDE
KUNSTUDSTILLING FOR UNGE MELLEM 12 OG 18 ÅR.
KUNSTVÆRKERNE CENSURERES AF TRE LOKALE
KUNSTNERE, DER UDVÆLGER DE VÆRKER, DER SKAL
UDSTILLES PÅ AARHUS RÅDHUS. DER ER LIGNENDE ARRANGEMENTER I ODENSE OG KØBENHAVN.
CENSORER FRA KØBENHAVN UDVÆLGER DEREFTER
DE VÆRKER, DER SENDES VIDERE OG UDSTILLES I
KØBENHAVN. I ÅR ER TEMAET FOR KUNSTVÆRKERNE
’SOM JEG SER DET’.

Formand for Børn- og Ungeudvalget,
Eva Borchorst Mejnertz, åbnede udstillingen
med ordene:
”Der er mange muligheder i temaet. Alle I kunstnere, der er
samlet her i dag, lukker os andre ind i, hvordan I ser verden
omkring jer. Jeres fortolkninger af temaet har I omsat til
mange forskellige, spændende kunstværker, lige fra fotos,
tegninger, malerier, keramik og skulpturer
Jeg gerne takke UngiAarhus – det er jeres fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskolen, der har samarbejdet tæt med
skoler, unge og ungdomsskolen i Syddjurs for at gøre denne
udstilling mulig.
Det er også en vigtig opgave, I unge kunstnere har. Vi har brug
for kreative og innovative unge som jer. I inspirerer os alle ved
at vise, hvordan I ser vores verden– både lokalt og globalt.”
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FRIVILLIGE KRÆFTER SKABER
FRITIDSAKTIVITETER TIL BØRN
OG UNGE I GELLERUP-TOVESHØJ
MED SNØREDE FODBOLDSKO OG STRØMPERNE HELT
OP TIL KNÆENE SPRANG BÅDE STORE OG SMÅ DRENGE OG PIGER FRA BÅDE GELLERUP-TOVESHØJ OG
RESTEN AF BYEN PÅ HALVGULVET TIL VINTERFERIENS
GELLERUPCUP.
Året rundt samarbejder den lokale fodboldklub ACFC og
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj, der foruden fodboldturneringer også arrangerer fodboldskole, olympiade og mange andre
aktiviteter for områdets børn og unge.
”Som lokal fodboldklub samler vi Gellerup-Toveshøjs børn og
unge om nogle sjove aktiviteter med plads til alle. Uden for
skoletiden, og særligt i skoleferierne, oplever vi, at mange af
de unge ikke helt ved, hvad de skal bruge deres fritid på. Det
er derfor vigtigt for os, at vi i samarbejde med UngiAarhus
kan tilbyde nogle arrangementer som Gellerupcup, der samler
de unge om noget fornuftigt,” fortæller Afif Abdallah, der er
formand og træner i AFCF.
En anden opgave, de to samarbejdspartnere deler med hinanden, er at kvalificere frivillige kræfter til fritidsaktiviteterne. I
ACFC har de blandt andet haft succes med at rekruttere unge
frivillige fodboldtrænere og fodbolddommere, der efterfølgende er kommet i arbejde eller uddannelse.

”I rekrutteringen af de frivillige er vores fornemmeste opgave
at klæde dem godt på. På den måde kan de frivillige vokse
med opgaven og skabe nogle gode fremtidsmuligheder for sig
selv i overgangen til det samfund og arbejdsmarked, der venter dem,” siger Afif Abdallah, der også påpeger, at ACFC som
klub ikke kan konkurrere med andre klubber på pengepungen
men i stedet give de frivillige et stort netværk med nogle gode
sociale fællesskaber.
I Gellerup-Toveshøj er 48 procent af lokalbefolkningen under
21 år. Hos UngiAarhus Gellerup-Toveshøj, der arbejder for at
skabe et godt ungdomsliv for områdets børn og unge, er det
derfor vigtigt at samarbejde med de lokale aktører, der varetager børnenes interesser.
”Vi kan ikke alene aktivere så mange børn og unge. Vi er nødt
til at samarbejde med de lokale foreninger, der også vil børnene herude. Mange af områdets foreninger har fokus på de
voksne, men hos ACFC er det børnene, der kommer i første
række. Vi har derfor et tæt samarbejde med ACFC, hvor vi
dagligt er i kontakt med hinanden,” siger Mohamed Ibrahim,
fritidsleder hos UngiAarhus Gellerup-Toveshøj.
Foruden planlægningen af fritidsaktiviteter sparer ACFC og
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj også med hinanden, hvis de
oplever, at der er børn og unge, der mistrives.

SIDE

11

NÅR SPECIALKLASSEELEVERNE FRA 6E OG 6F MØ-

Eleverne manglede motivation

DER IND TIL UNDERVISNING FREDAG MORGEN PÅ

Det var en klasse skoletrætte elever, som så modløst og
umotiveret på deres fremtid, der i 2015 fik Jesper Bagger, til
at opsøge alternative undervisningsmuligheder.

SKÆRING SKOLE, STÅR DER DYKKERUNDERVISNING
PÅ SKOLESKEMAET. DYKKERUNDERVISNINGEN ER ET
PROJEKT MELLEM UNGIAARHUS NORD OG SKÆRING
SKOLE, DER SKAL GIVE ELEVERNE MOD PÅ AT GÅ TIL
AFGANGSEKSAMEN.
Klokken er 8.30 og 6. klasseeleverne Pernille og Sune har
netop skiftet deres hverdagstøj og gummisko ud med
dykkerdragter og svømmefødder. I stedet for at sidde til en
almindelig klasseundervisning er de sammen med resten
af klassen, en dykkerinstruktør og deres skolelærer taget i
svømmehal for at dykke. Siden skoleårets begyndelse har de
brugt hver fredag morgen på et dykkerkursus, der lærer dem
om teorien bag dykning og dykning i praksis. Inden sommerferien skal de tage et Open Water Diving dykkercertifikat,
der giver dem grønt lys til at dykke ned til 18 meter.
”Til elever, der er normalt begavede, men har problemer
med hukommelse, overblik og koncentration, kan dykning
sætte tingene lidt på spidsen. Der er et element af fare i
mødet med vandet, hvor eleverne bliver nødt til at koncentrere sig for at kunne være med. Det handler om at tage en
dyb indånding, bevare overblikket og undgå at gå i panik.
Kan de det, får de også en oplevelse af, at de kan, hvad de vil
og troen på, at de kan blive en haj til eksamen,” siger Jesper
Bagger, skolelærer på Skæring Skole.

”Vores elever havde svært ved at koncentrere sig og overskue de eksamener, der ventede dem. De trængte til at
få banket noget selvtillid ind i kroppen og få flyttet nogle
grænser. Vi forsøgte derfor at finde steder, hvor læring kunne opstå samtidig med at indholdet var relevant,” fortæller
Jesper Bagger.
På en mountainbiketur med den tidligere 8.klasse fik eleverne meget tilfældigt øje på en båd og noget dykkerudstyr,
som de gerne ville prøve. Det fik Jesper Bagger til at tage
kontakt til UngiAarhus Nord og høre om mulighederne for
at starte et pilotprojekt med et dykkerkursus på skoleskemaet. Hos UngiAarhus NORD havde de netop ansat Hanne
Christensen som dykkerinstruktør, og hun ville gerne indgå
et samarbejde med Jesper om at undervise specialklasseeleverne i dykning.

En erstatning for idræt
I skoleåret 2017/18 rullede dykkerkurset for anden gang ud
til en ny elevårgang, 6e og 6f. De havde inden sommerferien
snust til både iltflaske, regulator og dykkermaske og overværet undervisningen for at få afklaret, om de i det kommende
skoleår havde mod på at bytte de traditionelle idrætstimer
ud med dykning.

”Idræt er sjovt, men dykning er sjovere. Der er bare noget
helt særligt ved at få alt dykkerudstyret på og komme ned
i vandet og mærke, hvordan ens krop bliver vægtløs og
afslappet,” siger Pernille Rasmussen, elev i 6e.
Sammen med sine klassekammerater er Pernille netop gået
ind i dykkerkursets anden fase, som er koncentreret om
dykning i åbent hav. I løbet af foråret skifter eleverne derfor
klorvandet ud med havvandet i Aarhusbugten. Det er også
her, eleverne kommer til at tage deres Open Water Diving
dykkercertifikat.

Kammeratskab og ansvar for hinanden
Med tre timers ugentlig undervisning i skiftevis teori og
praksis bliver eleverne ikke kun klogere på dykkerteknik og
dykkerudstyr. De bliver også klogere på sig selv og hinanden.
”Det bedste ved dykkerundervisningen er, at vi får et bedre
sammenhold og kammeratskab. Når vi dykker, er vi sat sammen med en makker, som vi opbygger et tillidsforhold til.
Hver gang vi hopper i vandet, har vi ansvaret for at lave et
dykkertjek på vores makker, så vi er sikre på, at vores udstyr
sidder ordentligt. På den måde bliver vi bedre til at snakke
sammen og passe på hinanden,” fortæller Sune Lykke, elev
i 6e.

Fordoblet koncentrationsevne og selvtillid
Resultaterne af dykkerundervisningen satte sine tydelige
spor på dykkerforløbets første elevårgang. Alle elever havde

i slutningen af 8. klasse forbedret deres obligatoriske eksamensfag og var blevet bedre til at fokusere og koncentrere
sig i længere tid.
"Fagligt er eleverne næsten steget et klassetrin. Det betyder,
at de nu kan gå op til flere eksamensfag, end de kunne, før
de startede med at dykke. Deres koncentration er blevet så
meget bedre, at de i dag kan arbejde i 45 minutter ad gangen frem for kun 25 minutter. Og når de oplever at noget er
svært, river de ikke længere opgaven i stykker," siger Jesper
Bagger.
Når eleverne gennemfører dykkerkurset, venter der dem
endnu en grænseoverskridende oplevelse. De skal en tur
til Kattegatcenteret i Grenå og dykke med hajer. Selvom det
kan lyde som lidt af en mundfuld, er der kun spænding at
spore i elevernes øjne.
”Selvfølgelig tænker jeg over, at hajerne har nogle skarpe
tænder, men helt ærligt så bekymrer det mig ikke. Når vi
kommer til at svømme med dem, skal vi huske at bevare
roen og gøre det samme, som vi har trænet med Jesper
og Hanne. Hvis vi kan gennemføre vores dykkerkursus, er
jeg sikker på, at vi også kan svømme med hajer,” fortæller
Pernille Rasmussen, der allerede nu kan mærke, at hun
har fået mere mod på de eksamener, der venter hende i
fremtiden.

EN PLAN FOR GADEN
ÉN FÆLLES INDGANG OG ET TÆTTERE SAMARBEJDE
MELLEM GADEPLAN I BØRN OG UNGE OG SOCIALE
FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE HAR STYRKET MEDARBEJDERNES VIDEN OM HINANDEN OG MULIGHEDEN
FOR AT LØSE DE FÆLLES OPGAVE.
Da Michel Larsen, leder af Gadeplan, UngiAarhus, og Thomas
Jentzsch, leder af Gadeplan i Ungdomscenteret, Sociale Forhold
og Beskæftigelse, i 2015 blev sat i spidsen for at skabe én fælles
indgang til de opsøgende medarbejdere i Aarhus Kommune var
organiseringen præget af en manglende rød tråd i den ledelsesmæssige styring og en løs beskrivelse af samarbejdet. I dag går
alle opgaver via enten Michel Larsen eller Thomas Jentzsch, der
fra begyndelsen sørger for den indbyrdes koordinering.
”Den fælles indgang gør vores indsats langt mere præcis, fordi
vi kan vurdere opgaven ud fra alle de muligheder og tilbud, vi
hver især kan trække på. At vi sammen har et overblik over de
opsøgende medarbejderes opgaver og aktiviteter gør også, at
vi bedre kan se sammenhænge og udfordringer i de enkelte
byområder. Samtidig er det langt enklere for vores samarbejdspartnere at navigere i,” siger Michel Larsen.
Processen med at blive mere samstemte har bevirket, at medarbejdere i dag har større indsigt i, hvad deres kolleger laver.
”Vi er blevet langt skarpere på hinandens opgave, og hvordan
vi hver især kan byde ind i forhold til den enkelte unge. Det har

styrket vores indsats at få tegnet op hvilke opgaver, der ligger
hvor,” siger Thomas Jentzsch, der oplever at medarbejderne er
blevet glade for det tætte samarbejde:
”Helt naturligt var der en skepsis blandt medarbejderne, da vi
præsenterede en ny struktur og et andet og tættere samarbejde.
De har ikke tidligere været vant til ledelse helt tæt på opgaven
og en tæt koordinering på tværs af forvaltningerne. Det har de
fået nu, så det har været en omstillingsproces.”

Lever af brobygning
For Gadeplan er det en vigtig del af selvforståelsen, at de aldrig
sætter tiltag i gang uden at samarbejde med andre. De kan
være en del af løsningen, men det er opgaven med at aktivere
baglandet i Børn og Unge eller Sociale Forhold og Beskæftigelse, der som oftest gør forskellen.
”Vores opgave er at få aktiveret de rette kontakter i baglandet,
så vi får sat gang i de tilbud, som kan være med til at løse den
unges problematik. Vi er den fremskudte bastion, som kan
prikke de unge på skulderen og foreslå nye og bedre veje,” siger
Michel Larsen
Gadeplan, Børn og Unge har 14 medarbejdere. Gadeplan under
Ungdomscenteret har 13 opsøgende gadeplansmedarbejdere
ligesom de driver ”Kontaktstedet i Gellerup” og ”Spor 213” i
Bispehaven.

Kære alle
Tak fordi du læser UngiAarhus´ udgave BU Nyt-stafetten.
I UngiAarhus gør vi os hver dag umage med at skabe gode
rammer for børn og unges fritid. Vi ved, at alle børn og unge
har brug for et sted, hvor de kan komme, som de er, og hvor
de kan udvikle sig og lære gennem interesser og lyst. For os
handler det om at finde det nyttige i det unyttige.
Med et fælles mål om at omfavne mangfoldigheden og gøre
en positiv forskel for alle børn og unge er ambitionen at skabe
trygge og gode rammer, hvor dedikerede og kompetente voksne tager imod, lytter interesseret og sætte aktiviteter i gang.
Én af vores vigtigste opgaver er at være et lyttende øre og
en hjælpende hånd, som motiverer børn og unge til at turde
rykke sig og mestre livet. Vi er - og vil være - tæt på rejsen fra
barn til ung; en betydningsfuld fase i livet, hvor der både er
highfives og bump på vejen.
At prioritere UngiAarhus´ udgave af BU Nyt-stafetten har
været en øvelse i fravalg; som bydækkende tilbud, der netop
hylder mangfoldigheden og fællesskabet for alle børn og
unge, er bredden i vores tilbud kendetegnet ved at strække sig
fra forebyggelsestrekantens almene grønne indsatser for de
mange til de specifikke og indgribende røde indsatser for de
få. Vi har fortalt om klublivet, som det leves lokalt i alle byens

lokaldistrikter, og vist de unikke læringsrum, vi stiller til rådighed for alle børn og unge. Samtidig har vi også fortalt om de
mange indsatser, vi sammen med vores samarbejdspartnere
hver dag iværksætter overfor mindre grupper eller enkelte
børn og unge, som har behov for ekstra opmærksomhed.
Vi har også fortalt om vores tætte samarbejde med skolen,
der i øjeblikket styrkes, når klub og skole kommer under
samme tag. Vi har fået mange facetter med – vigtigst af alt
har vi givet plads til dem, det hele handler om: børn og unge.
I børne- og ungebyrådets indledende leder har de fokus på det
frirum fra krav og forventninger, som de finder hos UngiAarhus. Her er indflydelse og selvbestemmelse i højsædet og
miljøer med plads til fysisk udfoldelse, samtaler, kreativitet,
leg og nærvær. Tid til at være og næres.
Det er det, UngiAarhus kan, vil og ønsker. Vi lykkes, når vi
giver børn og unge ny ilt, ny selvindsigt og puffer dem videre
med robusthed og selvtillid. Altid i samarbejde med andre
professionelle og voksne omkring det enkelte barn eller den
unge, for vi lykkes allerbedst i fællesskab.
Stærkere fællesskaber er for alle – vi er klar!
På vegne af FUs ledergruppe
Toke Agerschou
FU-chef

UNGIAARHUS

SET MED ANDRE ØJNE
UngiAarhus’ største styrke er, at de handler hurtigt og har
mange fleksible indsatser, der støtter op om vores systematik
og viden, hvor fokus er på at matche den unges udfordringer
med den rigtige indsats. Deres unikke relation til de unge kan
oftest bruges til en positiv udvikling i den unges liv. Med vores
forskellige perspektiver på den unge bidrager vi positivt til
hinandens praksis.

Samarbejdet med UngiAarhus er med til at give os et andet
perspektiv på arbejdet med de unge. De unge, vi som oftest
har med at gøre, har allerede begået kriminalitet. Derfor kan vi
som politi godt kan have et tunnelsyn på de unge, hvilket bliver udfordret, når vi samarbejder med UngiAarhus, hvor man
i langt højere grad er optaget af og nysgerrige på forklaringer
bag de unges kriminalitet.

Vores samarbejde handler både om at gøre flere unge uddannelsesparate efter 9. og 10. klasse, ligesom vi sammen
understøtter dem, der er i risiko for at droppe ud af den
ungdomsuddannelse, de er i gang med. Vores samarbejde har
udviklet sig over mange år og foregår både på ledelsesniveau
og helt ud i den enkelte klub, hvor vi blandt andet samarbejder
om, at flere unge får et fritidsjob eller kommer i praktik. Det er
ligeledes vores fælles opgave at gøre de unge mere robuste og
klar til voksenlivet.

Vores samarbejde med UngiAarhus er centreret om forebyggelse af kriminalitet, altså en tidlig koordineret indsats. Det
giver rigtig god mening, når det bliver omsat til konkret virkelighed i forhold til de indsatser og samarbejdsaftaler, vi laver.

Vi ser frem til et fortsat tæt samarbejde med UngiAarhus i
fremtiden.

Som én engang beskrev vores samarbejde, så tænker Børn og
Unge sig grundigt om, mens vi i politiet handler. Tilsammen
er det en rigtig god cocktail, når det gælder den forebyggende
og koordinerede indsats overfor ungdomskriminalitet. En indsat der uden tvivl bliver mere kvalificeret, når vi samarbejder.

ANDERS SKOV, AFDELINGSLEDER, UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING AARHUS-SAMSØ

Jeg har efterhånden set mange unge betjente blive positivt
påvirket af at samarbejde med UngiAarhus. De bliver mere
nuanceret i deres syn på de unge og tænker løsninger, som de
unge kan bruge fremadrettet. Straffen skal tjene et formål.

ALLAN AARSLEV, POLITIKOMMISSÆR,
FOREBYGGELSESSEKTIONEN, ØSTJYLLANDS POLITI

