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”KAN DU IKKE LIGE
LÆRE MIG DET
DER OM ÆG?”

S. 9

EN EKSTRA HÅND,
DER GØR UNDERVÆRKER
Ældresagen har landet over succes med projektet ’Skole- og børnehavevenner’, hvor
frivillige seniorer matches med skoler og børnehaver, som får en ekstra hånd i hverdagen. På Holme Skole kommer tre seniorer en gang om ugen – og det nyder både de og
skolen godt af ... (læs mere)
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2 FRIVILLIGHED
Bodil Tang på 64 år er uddannet pædagog
og har arbejdet som sådan i ni år. Men
det er mange år siden – for derefter
fulgte 20 år i IT-branchen og syv år som
lægesekretær. Det er hun i øvrigt stadig i
ny og næ ved siden af efterlønnen og sit
engagement som skoleven, hvor hun er
med på tredje skoleår. Hun startede i 0.b
og er fulgt med den samme flok op i 2.
klasse.
”Jeg synes, samværet med børnene er
dejligt, og det har været meget interessant at se den udvikling, de er gået igennem på de år, jeg har fulgt dem. Fra at
nogen af dem knapt kendte bogstaverne,
til at mange jo allerede er ret gode læsere.
Det er fantastisk at se,” siger hun.
Hendes ’kollegaer’ er Freddy Koed på 73,
som har en rådgivende ingeniørvirksomhed og H.P. Christensen på 67 år, som er
økonom og virksomhedsejer. Med andre
ord har de skolevenner, som Ældresagen
har koblet med Holme Skole helt andre
baggrunde – og en anden alder - end de
voksne, børnene ellers møder i skolen. Og
det er netop én af styrkerne ved samarbejdet.
”Den tilgang ældre mennesker har er
ofte en anden, end den de lidt yngre har
- og børnene har en anden respekt eller
hensyntagen til dem. Og så er det en god

Hør lærer Mette Hindsgauls tre tips til, hvordan du opbygger et godt
samarbejde med en skoleven på www.frivillighed.mitbu.dk
Her kan du også se, hvordan du kan bruge frivilligåret i Aarhus Kommune i din
pædagogiske praksis i hele 2018.

mulighed for at give enkeltbørn noget,
som ville være svært at nå, hvis de ikke var
der,” fortæller skoleleder Allan Hjortshøj.

Tid og ro gør en forskel
Det er netop også én af de fordele, som
lærer Mette Hindsgaul ser ved at have
H.P. i klassen hver tirsdag formiddag. Han
er uddannet økonom og har i mange
år arbejdet 70 timer om ugen i sin egen
virksomhed. Nu har han trappet ned til 40
timer ugen, så på tredje år er der også tid

til at være skoleven i 5.a hver tirsdag. Han
er primært sammen med et par tosprogede elever, som profiterer af ekstra tid til at
tale dansk.
”Han tager dem ofte med i et andet lokale, hvor han så for eksempel læser højt,
hvis det er en roman, vi arbejder med. Og
så snakker og snakker de, for det er én af
de ting, de har brug for. Han har den tid
og ro, som det er svært ellers at give de
børn,” forklarer hun.
H.P. har fra starten sagt, at der var tre
ting, der skulle være opfyldt for ham som
skoleven: Lærerne skal synes, at de får
noget ud det, børnene skal have noget ud
af det, og han skal selv føle, at han gør en
forskel. Og alle tre ting bliver til stadighed
opfyldt for både lærer og elever i 5.a – og
for H.P. selv.
“Jeg har i en periode været med til at
hjælpe en dreng, der startede med at
have 27 fejl i diktat. Det lykkes at motivere
ham, så han kom ned på 4 fejl og sidste
gang nul. Når jeg ser sådan en knejt få en
fejlfri diktat tilbage og oplever, hvor glad
han bliver, så har jeg det meget godt,”
siger han.
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TILMELDING
SENEST 15.
APRIL TIL BØRN
OG UNGES DHL
STAFET 2018
Det er nu, du skal tilmelde din arbejdsplads til løb, walk og hygge,
når over 3.000 ansatte i Børn og Unge mødes på vores teltplads i
Mindeparken til årets DHL stafet torsdag den 23. august.
Du skal tilmelde jeres hold via Børn og Unges eget link på Aarhus
Motions hjemmeside.
Link: Børn og Unges link til tilmelding
Tilmelder I jer senest den 15. april kl. 23:59 får I en lækker Børn og
Unge løbe T-shirt til alle deltagere. Ved tilmeldingen skal du derfor
vælge T-shirtmodel (dame eller herre) og størrelse til alle. Modellen

GENERØS DONATION SKAL STYRKE
DEN PROFESSIONELLE PRAKSIS TIL
GAVN FOR BØRN OG UNGE
Med en donation på 23,8 millioner kroner har Børn og
Unge i Aarhus Kommune modtaget den hidtil største
enkeltdonation fra A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation.
Midlerne er tildelt en ambitiøst kulturudviklingsproces Stærkere læringsfællesskaber 0-18 år - der skal styrke alle
børn og unges læring, dannelse og trivsel, så de uanset social baggrund bliver så dygtige, de kan. På tværs af dagtilbud,
skole og fritidsområdet skal Stærkere læringsfællesskaber
0-18 år udvikle fællesskaber blandt pædagogisk personale
og ledere, der får styrket mulighederne for at udfolde og
udvikle deres professionelle praksis og i fællesskab bruge
deres viden og erfaringer til gavn for børnene, de unge og
deres forældre.

er den samme som sidste år, og flere har bemærket, at de er små i
størrelsen.
Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du få hjælp hos Aarhus
Motion på tlf.nr.: 8738 1110.
Link: Vejledning til tilmelding
Link: Størrelsesguide til løbe T-shirts

Udviklingsprocessen ligger i naturlig forlængelse af det
arbejde, som Børn og Unge har haft fokus på de seneste år
i forhold til at nå ambitionerne i børne- og ungepolitikken.
Med Stærkere læringsfællesskaber bliver ambitionerne til
konkret hverdag med et lokalt afsæt, når ledere og medarbejdere gennem en styrket samarbejdskultur systematisk
sætter deres viden og faglighed i spil for i fællesskab at
udvikle praksis.
Udviklingen af Stærkere Læringsfællesskaber er planlagt
til at løbe over en 3-årig periode, hvor alle medarbejdere og ledere i Børn og Unge kompetenceudvikles. Store
dele af arbejdet vil foregå i de mødefora og teams, som
medarbejdere og ledere i forvejen arbejder i. Medarbejderne
begynder arbejdet med Stærkere læringsfællesskaber fra
august 2019.
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4 KURSER OG NAVNENYT

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
Nyt hold

Nyhed

Nyt hold

Nyhed

Kursus
Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 16
Heldagskursus for ledere.
Netværksmøde for arbejdsmiljøgrupper: Forebyggelse af vold og trusler
3-timers møde for arbejdsmiljøgrupper - ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
LOKE intro - Hold 04  
Seminar for ledere i Børn og Unge, der ikke tidligere har været på LOKE uddannelse.
LOKE Fællesfunktioner - Grænsekrydsende praksis  
1½-timers fagligt oplæg for alle medarbejdere i fællesfunktioner.

Startdato

Tilmelding

21. juni

7. juni

FU: 24. april
Skole/SFO: 1. juni

FU: 9. april
Skole/SFO: 18. maj

4. juni

28. maj

Hold 01: 17. april
Hold 02: 25. april

Hold 01: 13. april
Hold 02: 23. april

22. maj

8. maj

Nyt hold

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 16  
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen.

Nyt hold

Arbejdsmiljøgruppens rolle - Hold 03  
Heldags kursus for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen - leder og arbejdsmiljørepræsentant.

30. august

13. august

Nyhed

Styrk din robusthed
4-dages kursus for medarbejdere på skoler.

30. august

13. august

Nyhed

FACE:IT
3-timers kursus for pædagogisk personale i indskolingen, specialtilbud, modtagelsesklasser, ansatte i
PPR, familiebehandlere og terapeuter som arbejder med børn

24. maj

14. maj

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 09
Grundlæggende kursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere.

13. juni

30. maj

Nyt hold

Tastebar i eDoc - Hold 14
Workshop for alle eDoc brugere

13. april

6. april

Nyt hold

Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum” - Hold 08
1-dags kursus for arbejdsmiljøgrupper - leder og arbejdsmiljørepræsentant.

4. maj

20. april

25 års jubilæum
Lærer Lene Vestergaard Robdrup
fejrede d. 9. marts 25 års ansættelse
som lærer i Aarhus Kommune.
Hun har siden 1994 arbejdet på
Skødstrup Skole, hvor hun primært
har undervist i fagene dansk, madkundskab og idræt for mellemtrinnet.

Ny fritidscenterleder til Fritidscenter
Mårslet-Solbjerg
Jeppe L. Nielsen tiltrådte 5. marts stillingen som fritidscenterleder i Mårslet-Solbjerg. Jeppe er oprindeligt
uddannet gastronom og har siden 2009 været ansat
som underviser og senere leder på Aarhus TECH. Han
har også været pædagogisk vejleder for andre undervisere på stedet.
Jeppe ser frem til at sætte sine kompetencer i spil i forbindelse med skiftet til
UngiAarhus. Han glæder sig til at udvikle det lokale samarbejde og videreudvikle det det attraktive fritidstilbud for børn og unge i Mårslet og Solbjerg.
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5 WORKSHOP
DIGITALISERING

NYE MEDARBEJDER-PC’ER
TIL SKOLERNE SKAL STYRKE
SAMARBEJDE OG IT-SIKKERHED
Det bliver nemmere at
samarbejde med kolleger på
skolen, når de pædagogiske
lærer-pc’er bliver erstattet af
nye medarbejder-pc’er. Alle
pædagogiske medarbejdere,
som bidrager i undervisningen, får den nye pc inden
sommerferien.
Medarbejderne får direkte adgang til
mail, kalender og OneDrive i Office 365
på pc’en, som indgår i den fælles og sikre
it-platform med fælles systemer, support
og infrastruktur for medarbejdere i Aarhus
Kommune.
Tidligere var det kun lærerne, som havde
deres egen ’lærer-pc’, men nu kan alle
pædagogiske medarbejdere, som indgår
i undervisningen, få deres egen medarbejder-pc. Den giver nemmere adgang
til kommunikation og samarbejde, for
medarbejderne kan fortsat anvende den til
det pædagogiske arbejde med eleverne i
Google, mens de også får direkte adgang
til mail og kalender i Outlook samt fildrev i
OneDrive på pc’en.
”Et ligeværdigt og glidende samarbejde
mellem de pædagogiske medarbejdere
kræver, at alle har nem adgang til at kommunikere og samarbejde. Så udskiftningen
af den gamle lærer-pc til de nye medarbejder-pc’er til en bredere medarbejderskare
er positiv. Flere medarbejdere får nem
adgang til deres mail og kalender, og vi vil
kunne undgå flaskehalse i kommunikationen. Medarbejderne skal selvfølgelig lige
vænne sig til den nye pc, men når først
det kører, så bliver hverdagen nemmere,
fordi det vil styrke samarbejdet på skolen”,

siger pædagogisk leder Annette Teilmann
Demant fra Møllevangskolen.

I skyen med Google på den ene side
og Office 365 på den anden side
Medarbejdere kommer til at arbejde på
den fælles it-platform for alle medarbejdere i Børn og Unge, som giver adgang
til fælles systemer, support, infrastruktur
og så videre. Det er en sikker platform,
som gør det nemmere at samarbejde på
tværs af Børn og Unge, uden at det går
ud over de pædagogiske medarbejderes
fleksibilitet:
”De pædagogiske medarbejdere kan
fortsat samarbejde online med eleverne og
med det undervisningsrelaterede samarbejde i Google-platformen i skyen. Samtidig
er det utroligt vigtigt, at de arbejder med
fortrolige og følsomme personoplysninger
i SkoleIntra eller i Office 365, som er en
del af den fælles it-platform. Den skelnen
skulle gerne blive en helt naturlig del
af hverdagen på skolerne over tid, så vi
beskytter børnenes og forældrenes data
forsvarligt”, siger digitaliseringschef Ole
Hersted Hansen.
Der vil ikke være en markant forskel fra
brugen af lærer-pc’en i dag, ud over at
medarbejderne skal bruge deres az-ident
til at logge ind. De vil fortsat vil have en pc
med installerede programmer og adgang
til at installere andre programmer via Programportalen.

den fælles it-platform, så it-sikkerheden er
i top. De gamle lærer-pc’er får et nyt liv på
skolerne som it-rygsække, erstatning for
skolernes stationære pc’er i it-lokaler og
endeligt som elevudstyr.
Skolerne får de nye medarbejder-pc’er i
slutningen af juni, mens de eksisterende
lærer-pc’er først skal returneres 14. september. Det giver tid og rum til at vænne sig
til den nye medarbejder-pc og til at få de
nødvendige filer fra de pædagogiske fildrev,
som medarbejderne kun har adgang til
med den gamle lærer-pc, over i Google eller
i OneDrive/Office 365. Fremadrettet kommer vi også til at arbejde med fildeling i de
to platforme, for der vil være integration til
både Office 365 og G Suite for Education,
når Aula erstatter SkoleIntra.
Læs mere om den nye medarbejder-pc på
Mit Digitale Børn og Unge digitale.mitbu.
dk/pc

TIDSPLAN
22. marts 2018

Skoleledelsers
deadline for
bestilling af nye
medarbejder-pc’er

Ultimo juni 2018

Udlevering af nye
medarbejder-pc’er

14. sept. 2018

Aflevering af de
gamle lærer-pc’er

Az-ident + pc er lig med it-sikkerhed
Som første skridt på vejen mod bedre
it-sikkerhed fik de pædagogiske medarbejdere en @aarhus.dk-mail og az-ident
i sommeren 2017. Næste skridt er de
nye medarbejder-pc’er, der sammen med
az-identen fungerer som to-faktor login til

De pædagogiske drev
lukkes ned
Efteråret 2018

Genanvendelse af de
gamle lærer-pc’er
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VIGTIGT NYT OM AARHUS.DK
-MAIL OG ONEDRIVE
DAGTILBUD OG UNGIAARHUS

SKOLER

AKTIVER DIN @AARHUS.DK-MAIL OG SKIFT
PASSWORD SENEST 23. MARTS 2018

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL DIN
@AARHUS.DK-MAIL OG ONEDRIVE PÅ SKOLEN

Hvis du ikke allerede har taget din @aarhus.dk-mail i brug
og skiftet dit password, skal du gøre det senest 23. marts.
Ellers udløber dit password, og mailen bliver utilgængelig.
Genaktivering kræver manuelt arbejde og ressourcer.
Aktivering af mail og skift af password skal ske fra en administrativ pc.

De pædagogiske medarbejdere på skolen har siden 23.
februar igen kunnet tilgå deres @aarhus.dk-mail og
OneDrive på Office 365 online. Der er etableret et nyt trådløst netværk, som du skal være på med din Phome PC, for
at det virker, uden at du bliver mødt af krav om to-faktor
login. Skolerne har modtaget information og vejledning
23. februar og i ugepakken uge 9.

Du kan få hjælp til at aktivere din @aarhus.dk-mail og skifte
password på digitale.mitbu.dk/office365nyt.
På digitale.mitbu.dk/office365 finder du også vejledninger,
FAQ, ’Kom godt i gang’-brochure og webinarer om mail og
kalender, Office 365 og OneDrive.

Det nye netværk hedder ”Aarhuskommune”, og du kan kun
tilgå netværket på skolen. Du finder vejledning til at komme
på det nye trådløse pædagogiske netværk på digitale.mitbu.
dk/office365nyt. På digitale.mitbu.dk/office365 finder du
også vejledninger og FAQ til at komme godt i gang.

INFORMATION OM OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2018
Den 26. februar 2018 brød overenskomstforhandlingerne på det kommunale
område sammen. På BUportalen kan du finde svar på spørgsmål om, hvad du
som leder eller medarbejder skal være opmærksom på.
Følg med på http://bunyt.dk/ok18
Forældre vil snart kunne finde information på Forældreintra og på
http://aarhus.dk/konflikt.
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UNGE KUNSTSPIRER
UDSTILLER PÅ
AROS OG I AARHUS
DOMKIRKE
18 unge i alderen 16-22 år fra Aarhus Billed- og Medieskoles 3-årige Billedkunstneriske Talentlinje arbejder i
øjeblikket på egne værker, som udstilles på ARoS Public i
påsken. De har arbejdet inden for en bred vifte af genrer
blandt andet skulptur, installation og collage med brug af
materialer som gips, skrald, stof og porcelæn. I processen
er de unge blevet vejledt af kunstner og underviser i
Aarhus Billed- og Medieskole Mette Boel.
Udstillingen kan ses frem til og med
tirsdag d. 3. april
Aarhus Billed- og Medieskole og Skole-Kirke-Samarbejdet
i Aarhus inviterer samtidig til udstillingen Påsken i billeder, der er et kunstprojekt med udgangspunkt i påskens
fortælling. 250 skoleelever i Aarhus Kommune har ud fra
påskefortællingen arbejdet kunstnerisk med grafiske tryk,
collage-skulpturer og lak-billeder.
Udstillingen vises fra d. 12. marts til og med d. 9.
april i domkirkens åbningstid.

MERE SPORT PÅ
SKEMAET HOS
AARHUSIANSKE
SKOLEELEVER
Aarhusianske skoleelever får igen mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige idrætsgrene i skoletiden. Aarhus
Kommune og Idrætssamvirket aktiverer en ny pulje til fælles
projekter mellem skoler og idrætsforeninger. Aarhus Kommunes
afdelinger for Kultur og Borgerservice samt Børn og Unge har
sammen med Idrætssamvirket Aarhus afsat 300.000 kr. årligt i
2018-20 til at fortsætte indsatsen Den åbne skole – samarbejde
mellem skoler og idrætsforeninger Aarhus. Puljen blev udbudt
første gang i 2015.
Den understøtter intentionerne i Folkeskoleloven - Bevægelse og
Den åbne skole, hvor der er fokus på bevægelse og læring. Den
skal også bidrage til, at børn og unge får inspiration til at bruge
de gode muligheder og de fællesskaber, idrætsforeningerne har
til dem.
Siden 2015 er der uddelt midler til 31 samarbejdsprojekter. Mange af projekterne er nu afsluttet med gode erfaringer.
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100 BØRNEDAGE sætter varige aftryk og udbyder også i år
sjove aktiviteter for de 0-8-årige. Børnedagene i april foregår på Dokk1 og i Musikhuset med arrangementer for 1500
børn og voksne fordelt på 29 arrangementer. I kan blandt
komme på tur med Musikflyveren eller besøge Tandplejens
børneværksted. Det er ganske gratis og kræver blot en
tilmelding.
Læs mere: www.boernedage.dk/aktiviteter
Tilmeld jer: www.boernedage.dk/tilmelding

Fotos: Char
lotta

de Miranda

RÅDMÆND
FEJREDE MILLE
MGP-VINDER
11-årige Mille, der til dagligt går i 5. klasse på Sølystskolen i Egå, havde taget både band og forældre med,
da Aarhus fejrede hendes sejr i børnenes Melodi Grand
Prix, MGP, ved et arrangement i Musikhusets foyer.
Cirka 250 begejstrede børn fra dagtilbud og skoler i
midtbyen og fra Milles eget lokaldistrikt var mødt op for
sammen med rådmændene Thomas Medom og Rabih
Azad-Ahmad at hylde vinderen. Mille selv kaldte det
”en stor ære” og en ”kæmpestor oplevelse” at blive
fejret i Musikhuset – og jubelen var også stor, da hun
afsluttede sin mini-koncert med årets vindernummer
”Til næste år”.
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”KAN DU IKKE
LIGE LÆRE MIG
DET DER OM ÆG?”
Solen skinner, der er tændt
bål på Naturcentrets bålplads,
og hvide røgskyer hvirvler
rundt mellem bygningerne.
4B skal lave fladbrød af korn,
som de selv har dyrket og
malet. Fladbrødene bliver
bagt over bålet og spises med
rigeligt smør, og der bliver
også smagsprøver til rådmand
Thomas Medom, som er gæst
på Naturcentret denne dag.

Naturcentrets daglige leder, forklarer,
at det tager 21 dage, før æggene er
udruget. Æggene skal naturligvis være
befrugtede, så det kræver en hane i
hønsegården, hvis der skal komme kyllinger ud af det. Naturcentret sælger også
en del af æggene, som er certificerede
økologiske og salmonellafri. Den lokale
Rema1000 sponsorerer en del af hønsefoderet i form af gammel frugt og grønt,
som butikken ellers ville kassere, men
som hønsene spiser med velbehag. Et fint
eksempel på et lokalt samarbejde, som
kommer alle parter til gode.

”Engang var jeg helt oppe ved kirken for
at hente nogen af dem hjem”.

Mads er en af de børn, som elsker at
komme på Naturcentret, og han kommer
der både med skolen og i sin fritid. Han
hjælper Henning med at passe dyrene og
nyder det fristed, som centret er. Her er
som regel fred og ro, og der er altid nogen dyr at nusse om. Høns, kaniner, får,
geder og koen Isabella, som alle gerne
vil snakkes med. Naturcentret et virkeligt
fint supplement - og for nogen børn et
rigtigt godt alternativ - til det traditionelle forenings- og fritidsliv. Her får man
både fællesskab og ansvar.

Mads fra 4B guider rådmanden rundt
og fortæller ivrigt om Naturcentrets
ænder, der går frit omkring, og som
tilsyneladende ind i mellem får trang til
at begive sig ud på deres helt eget lille
eventyr. En gås af imponerende størrelse
vandrer også frit omkring på pladsen
mellem bygningerne og tiltrækker sig en
vis opmærksomhed fra rådmanden.
Mads har glædet sig til at være guide,
og han ved tydeligvis, hvad han taler om,
når han forklarer om de forskellige hønseracer. På Naturcentret har man blandt
andet en race, der oprindeligt kommer
fra Chile, som lægger de fineste, grønne
æg. Da rådmanden er på besøg, er det
netop nogle af disse æg, der ligger i
Naturcentrets rugemaskine.
”Kan du ikke lige lære mig det der med
æg?” spørger rådmanden, og Henning,

Et unikt sted for alle

Undervejs på sin rundvisning får rådmanden et indblik i alle de muligheder, Naturcentret byder på. Både skoleklasser og
børn fra dagtilbud og UngiAarhus bruger
de mange tilbud. Henning tilrettelægger
læringsforløb og aktiviteter, målrettet
de forskellige alderstrin, der eksempelvis
kan handle om årstiderne og naturens
gang, smådyr i vandhullet, fra ’jord til
bord’, spiring og såning, tilplantning af
kornmark og høst af afgrøder og meget

mere. Blandt både børn og voksne er
Naturcentret et meget populært sted.
”Vi bruger mange af timerne i Natur
& Teknik her på Naturcentret. Eleverne
nyder at komme væk fra klasseværelset
og bruge krop og sanser på en anden,
mere aktiv måde. Stedet er desuden guld
værd i inklusionsøjemed, fordi alle børn
kan være med på lige fod her” fortæller
Birte Nielsen, lærer i 4B.
Børnene har mange indbyrdes samtaler
om de ting, de oplever på centret, og
ind i mellem bliver der rykket ved nogen
grænser. Som den dag, eleverne skulle
flå en håndfuld fasaner:
”I starten var det ulækkert, men så blev
det meget sjovt,” som Mads’ klassekammerat udtrykker det. Skolens modtageklasser kommer også jævnligt på Naturcentret. Det er god sprogtræning, for her
får de ord for mange ting, som de måske
ikke møder andre steder i hverdagen.
Thomas Medom slutter sit besøg med
en kop varm kakao i den ene hånd og et
fladbrød i den anden. Han takker Mads
for rundturen, som har givet ham en fin
indsigt i, hvilket unikt sted Naturcentret er.

