
Det oplevede blandt andre de opsøgende 
medarbejdere i Aarhus Kommune, der har 
været del af arrangementet i mange år.  
Bag sidste skoledag står en effektiv organi-
sation bestående af Århus Lokalkreds, SSP, 
Natteravnene, Østjyllands Politi, FU – Gade-
plan (både UC og FU), forældrenetværk m. 
deltagelse af medarbejdere fra Fritidscentre 
og Samaritterne I Aarhus.
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Det blev en af de bedste ”sidste skoledage” nogensinde, da 2500 unge mennesker 
mødtes til sidste skoledag i Botanisk Have 1. juni 2018.

Med hjælp fra en skinnende sol og høj 
temperatur var der travlhed i forhold til at 
sikre vand i tilstrækkelige mængder på alle 
dele af pladsen. 
”Der var rigtig god stemning hele vejen 
igennem og det sikrede også et historisk 
lavt konfliktniveau,” fortæller Jakob Klode 
Damgaard, koordinator og SSP-konsulent. 
”Vi har i år gjort os gode erfaringer med 

et tættere samarbejde med NGO som fx 
Natteravnene og med at inddrage elever 
i planlægningen. Det er noget, som vi vil 
sætte et styrket fokus på fremadrettet,” 
fortæller konsulenten, der også er tilfreds 
med en stor forældreopbakning på dagen 
og samtidig inviterer endnu flere forældre 
med. 
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Ny pædagogisk leder på 
Tranbjergskolen 

Jakob Overgaard 
tiltrådte 1. juni 
stillingen som pæ-
dagogisk leder på 
Tranbjergskolen. Her 
får han ansvar for 
5. og 6. årgang og 

dermed overgangen mellem skolens to 
matrikler. Endvidere bliver han leder for 
skolens pædagogiske læringscenter og 
inklusionsområdet. 

Jakob kommer fra en stilling som lærer 
på Beder Skole. Han er midt i en diplom-
uddannelse i ledelse, hvor han i løbet af 
sommeren færdiggør sit tredje modul.  

Ny administrativ leder på 
Frederiksbjerg Skole 

1. august tiltræder 
Mads Hansen som 
administrativ leder 
på Frederiksbjerg 
Skole. Mads er 43 år 
gammel og har siden 

2014 arbejdet som administrativ leder 
på Risskov Skole. Mads har en bachelor 
i statskundskab fra Aarhus Universitet 
og er uddannet finansøkonom fra den 
tidligere Købmandsskolen i Aarhus.  
Privat er han gift med Jette og far til to 
børn på 13 og 11 år. 
I arbejdet som administrativ leder på 
Frederiksbjerg Skole ser Mads frem til 
et godt og tillidsfuldt samarbejde med 
alle, der har deres gang på skolen. 
Mads glæder sig til at træde på de stier, 
der allerede er dannet på den smukke 
nye skole. Samtidigt glæder han sig til 
at finde nye og endnu uopdagede stier 
sammen med medarbejderne og det 
nye lederteam.

DIREKTØR JAN PRÆSTHOLM 
FRATRÆDER – SØREN 
AAKJÆR KONSTITUERES 
SOM DIREKTØR

Jan Præstholm har været ansat som 
direktør for Børn og Unge siden 1. 
januar 2017, hvortil han kom fra en 
stilling som børn- og ungedirektør i 
Svendborg Kommune. 

Indtil stillingen som direktør kan genbe-
sættes, er Børn og Unges chef for sko-
ler, dag- og fritidstilbud Søren Aakjær 
konstitueret i stillingen som direktør. I 
samme periode bliver opgaverne som 
chef for skoler, dag- og fritidstilbud 
fordelt mellem medlemmerne af Børn 
og Unges øvrige chefgruppe samt i 
gruppen af kontorchefer. Den nærmere 
beskrivelse af opgavernes fordeling vil 
blive præsenteret for Børn og Unges 
strategigruppe, der udover chefgrup-
pen består af område- og kontorchefer, 
torsdag 7. juni.

Proceduren med at finde en ny direktør 
indledes med nedsættelse af et ansæt-
telsesudvalg før sommerferien. Forvent-
ningen er, at en ny direktør kan tiltræde 
1. december 2018. Ansættelsesudval-
get vil bestå af rådmand, stadsdirektør 
Niels Højbjerg, medlemmer udpeget af 
magistraten, Børn- og Ungeudvalget og 
HMU, ligesom ledelsessiden i Børn og 
Unge vil være repræsenteret.

Analysen af den fremtidige organise-
ring i Børn og Unge, der er iværksat af 
direktør og rådmand, fortsætter som 

planlagt. Her er det chefgruppen, der 
fremlægger en række scenarier for 
rådmanden, som i sidste ende træffer 
beslutningen. Også opgaven med at 
bidrage til det tværgående sparekata-
log, som skal ligge klar allerede efter 
sommerferien med henblik på at indgå i 
byrådets budgetforhandlinger, fortsæt-
ter som planlagt. 

Ny pædagogisk leder på 
Kragelundsskolen

Katja Sølvsten Thom-
sen er 1. august ansat 
som pædagogisk 
leder for udskolingen 
på Kragelundskolen. 
Katja er 45 år gammel 
og kommer fra en 

stilling som pædagogisk leder på Katrine-
bjergskolen. Hun er læreruddannet og er 
for øjeblikket i gang med at efteruddanne 
sig i Den Offentlige Lederuddannelse. 
Privat er hun gift med Jesper og mor til 3 
børn i alderen 9-16 år. 
I jobbet som pædagogisk leder for udsko-
lingen ved Kragelundskolen glæder Katja 
sig til at blive en del af en velfungerende 
skole, hvor hun kan være med til at præ-
ge den pædagogiske og faglige udvikling 
for både børn og voksne. Hun brænder 
for folkeskolen og er optaget af at skabe 
og understøtte motiverende processer for 
både elever og medarbejdere.

Aarhus Byråd har onsdag godkendt, at direktør for 
Børn og Unge Jan Præstholm i gensidig forståelse med 
Aarhus Kommune fratræder sin stilling med henblik på 
at søge andre udfordringer. 

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

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt hold
Kursus i ny sprogvurdering - Hold 19-22 
2-timers kursus for sprogvejledere og evt. sprogpædagoger eller pædagogiske ledere i 
dagtilbud - EKSTRA hold.

Hold 19: 25. juni

Hold 20: 26. juni

Hold 21: 26. juni

Hold 22: 21. august

Hold 19: 15. juni

Hold 20: 15. juni

Hold 21: 16. juni

Hold 22: 10. august

Nyt hold
LOKE intro - Hold 05
Seminar for ledere i Børn og Unge, der ikke tidligere har været på LOKE uddannelse.

8. oktober 1. oktober

Nyt hold
Velkommen til Børn og Unge - Hold 28
Introduktionsdag for nye ledere i Børn og Unge som ikke refererer til områdechefer eller FU-chef.

31. august 24. august

Børn og Unge har på Fol-
kemødet 2018 valgt - som 
sidste år - at gå sammen 
med BUPL Århus og Århus 
Lærerforening (ÅLF) om at 
arrangere og afholde to 
debatarrangementer. 

Debatternes formål er dels at drøfte de di-
lemmaer, der er forbundet med, at frivillige 
bidrager til opgaveløsningen i det offentli-
ge, dels at komme med svar på, hvordan vi 
løser dilemmaerne. 

På børne- og ungeområdet har kommu-
nen, BUPL Aarhus, Århus Lærerforening og 
de øvrige organisationer formået at etab-
lere og fastholde en dialog, som bygger 

DEBAT OM FRIVILLIGHED 
PÅ FOLKEMØDET

på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det 
betyder, at vi kan finde fælles løsninger. 
Selv når det er svært.

Vores påstand er, at Aarhus’ model for 
samarbejde på børn- og ungeområdet er 
en del af løsningen på de udfordringer, 

der er forbundet med at lade frivillige 
tage del i ”traditionelle” velfærdsopga-
ver. 

Debatterne afholdes I Allinge henholdsvis 
torsdag den 14. juni hos ÅLF/DLF og og 
fredag 15. juni hos BUPL. 

KURSER
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KORT NYT

Skal vi i mål med Aarhus som 
bæredygtig by, kræver det nye 
grønne medborgere, der involve-
rer sig og bidrager til at skabe nye 
løsninger. Nyt samarbejde skal 
gøre børn og unge klogere på, 
hvad de kan gøre for at handle og 
leve bæredygtigt.

Aarhus’ omstilling til en bæredygtig by uden CO2-udled-
ning er afhængig af nutidens børn og fremtidige genera-
tioner. Derfor er Teknik og Miljø gået sammen med Børn 
og Unge om at styrke viden om grøn omstilling hos byens 
yngste medborgere. 

”Det er nødvendigt at børn og unge træffer bæredygtige 
valg. Alle kan gøre en forskel - ingen kan alene stoppe 
klimakrisen. Det kræver, at alle uden undtagelse hand-
ler og lever bæredygtigt. Derfor har vi brug for at styrke 
og udvikle nye tilbud, så børn og unge bliver klogere på 
klimaudfordringer, og hvad de kan gøre for at være med 
til at sikre en grøn omstilling i Aarhus,” siger Thomas Me-
dom, rådmand for Børn og Unge.

Arbejdet med at sikre relevante forløb og udvikle nye tilbud 
til dagtilbud og skoler er lagt i hænderne på en arbejds-
gruppe, der frem mod 2020 skal indsamle og dele materi-
ale med hele 0-18 års området. Anne Dissing Rasmussen, 
konsulent i Læring og Udvikling og projektleder, siger: 

”Viden om klimaområdet skal være aktuelt og let tilgæn-
geligt for pædagoger, lærere og byens mange tusinde 
børn og unge. Derfor vil vi også udvikle nye tilbud og 
materialer sammen med både lokale virksomheder og 
NGO’er. Målet er, at børn og unge bliver klogere på, hvad 
de selv kan gøre, men også hvad vi sammen kan gøre på 
samfundsniveau.” 

Prisen som Årets Lykkebringer gik i år til Max Rasmussen, ta-
xachauffør i Aarhus Taxa, der kører for Kørselskontoret i Aarhus 
Kommune. Max er indstillet af flere hold forældre til børn, som 
han hver dag kører til og fra specialbørnehave. Prisen blev uddelt 
af tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen og hendes Lykkeliga, 
som er en landsdækkende håndboldliga for børn med udviklings-
handicap. Med prisen fulgte blandt andet et rejsegavekort.

Rikke Nielsen: ”Vi vil gerne med årets Lykkebringer hylde de men-
nesker, som til daglig gør en indsats for at skabe lidt mere lykke 
for børn med udviklingshandicaps og deres familier. Vi har haft 
over 200 nomineringer – og da vi læste dem var vi ikke i tvivl om, 
at det skulle være Max.”

Signe Bøgh Lovring er mor til Gorm Schouboe, der er 3 år og har 
fragilt x-syndrom – noget der blandt andet gør ham udviklings-
hæmmet. Signe har taget initiativ til at indstille Max til Lykkebrin-
ger-prisen:

”Max har en fantastisk varm personlighed. Han gør ikke bare sit 
arbejde, men gør noget ekstra. Jeg vil så gerne hylde dem, der 
gør det godt i stedet for at fokusere på det dårlige. Vi følger Lyk-
keliga på Facebook, selvom Gorm er for lille endnu, og jeg synes, 
at det er en helt fantastisk ting, som de har sat i gang,” siger 
Signe.

Ved overrækkelsen stillede to piger fra Aarhus Musikskole op og 
spillede en trompetfanfare. Det var Trine og Laura Bro, der begge 
er 13 år. Tak til de to piger.

GRØN 
OMSTILLING 
GÅR GENNEM 
BØRN OG UNGE

AARHUSIANSK 
TAXACHAUFFØR 
BLEV ÅRETS 
LYKKEBRINGER
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DIGITALE BØRN OG UNGE

Søndervangskolen har 
testet videotolkning ved 
flere skole-hjem-samtaler 
og med succes. Fleksibili-
tet, et større tolkekorps 
og en besparelse er nogle 
af fordelene ved video-
tolkning. 

Selvom Søndervangskolen henover de 
seneste år har reduceret deres brug af tol-
ke, er tolkning ikke uvant, når skolen skal 
kommunikere med de elevers forældre, 
hvis dansk er begrænset. 

Søndervangskolen var derfor hurtige til 
at bide på, da de hørte om muligheden 
for videotolkning. I første omgang ved to 
skole-hjem-samtaler og med så stor succes, 
at de allerede har hævet målsætningen for 
næste skoleår. 

”Oplevelsen med at bruge videotolkning 
ved skole-hjem-samtalerne var positiv. Så 
vi har besluttet os for at introducere vide-
otolkning på alle skole-hjem-samtaler fra 
næste skoleår. Det var nemt og fleksibelt 
og ikke en stor opgave for, hverken vores 
medarbejdere eller forældre at vænne sig 
til. 

Derudover giver videotolkning os nogle nye 
muligheder, som vi ikke har haft tidligere,” 

BRUGER I TOLK? 
– SÅ OVERVEJ AT 
FÅ TOLKEN MED 
VIA VIDEO

siger Martin Bernhard, pædagogisk leder 
på Søndervangskolen. 

Nye muligheder med videotolkning
Og netop nye muligheder er også noget 
Lene Lundstrøm Jerding Jensen, projektle-
der i Tolkeservice, understreger:

”Med videotolkning er tolken ikke fysisk til 
stede i lokalet, men over video på Skype. 
Det betyder flere ting. Som kunde undgår 
du at betale et gebyr i transport for tolken. 
Du får et større udvalg af tolke med flere 
forskellige sprogkundskaber, som skyldes, 
at vi samarbejder med andre kommuner. 
Samt en ny måde at betale på, hvor du kan 
betale for hvert kvarter/hver halve time, 
hvorimod vores kunder tidligere har betalt 
per time.” 

Lene fortæller også, hvordan man i andre 
kommuner, jobcentre og hos Sundhedsvæ-
senet allerede bruger videotolkning. 

”De tilbagemeldinger vi får er, at brugen 
af videotolkning for mange virker helt na-
turlig. Mange af dem, som ikke taler dansk 
har allerede mødt videotolkning i andre 
sammenhænge”. 

Videotolkning afløser eleven som 
oversætter
Og netop på grund af den øgede fleksibi-
litet og et større tolkekorps, afløser man 
også eleven som oversætter i de sammen-
hænge, hvor man ikke tidligere har kunne 

Ønsker I at komme i 
gang med videotolkning? 

Der er masser af hjælp at hente, 
hvis I ønsker at begynde med 
videotolkning. 
- Kontakt Mette Lysemose, 
projektleder på Skype 
(metlys@aarhus.dk)

finde en tolk med de rette sprogkompe-
tencer på grund af logistik. 

”Vi har tidligere haft nogle elever, som 
taler et nichesprog. Det har betydet, at 
det sommetider har været svært at finde 
en tolk inden for et specifikt sprog. Den 
problematik er betydeligt reduceret med 
videotolkning. Det er rigtig godt, fordi det 
aflaster eleven eller andre familiemedlem-
mer i at agere oversættere,” siger Pia Ryr-
berg Moelsby, lærer på Søndervangskolen. 

Alle kan bruge videotolkning 
På de nye medarbejder-pc’er på skoleom-
rådet, som er lige rundt om hjørnet, er 
Skype allerede installeret. Alle får derfor 
nem adgang til Skype og dermed også 
mulighed for videotolkning. Videotolkning 
har indtil videre kun været afprøvet på 
skoleområdet, men er oplagt at anvende 
til forældresamarbejdet på dagtilbud, Un-
giAarhus og Fælles Funktioner. 
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SKOLE OL

Sejlsport, bowling og parasport er nye di-
scipliner, når 12.000 elever fra 4.-7. klasser 
i hele landet strømmer til Aarhus den 12.-
15. juni for at konkurrere ved Skole OL-fi-
nalerne. Jubelskrig og heppekor vil lyde til 
lands, til vands og i bowlinghallen når bør-
nene dyster i den børneolympiske ånd med 
fællesskab, færdigheder og fairplay. 

Når de 12.000 deltagere mødes til Skole 
OL-finaler er det med et deltagerantal, der 
slår ”de voksnes” OL i Rio. Eleverne dyster 
om at blive landets bedste klasser i svøm-
ning, atletik, bueskydning, roning - samt 
som noget helt nyt Sejlsport/SUB, bowling 
og parasport. 

Det sker: 
11. juni:  
 Skole OL-landsbyen åbner på Holme Skole. 
2.800 overnattende

12. juni:  
Skole OL-flammen løbes ind af børn fra 
Holme Skole og Skole OL-ambassadører: 
Sara Slott, Daniel Skaaning, Maja Jager, 
Daniel Wagner og Aya Runge 

 Officiel åbning ved blandt andre Børne og 
Unge-byrådsborgmester Karim Kaddouran 
og Børn og Unge-rådmand Thomas Me-
dom 

 Børneidrætspolitisk topmøde i Ceres Park 
og Arena om Det aktive børneliv, fællesska-
ber og samarbejde kommuner. Oplæg v. 
Rådmand Thomas Medom

Hver dag:
…tænder Skole OL’s ambassadører Skole 
OL-flammen og uddeler medaljer

Find finalerne: 

REKORD: 12.000 FINALISTER 
DYSTER VED SKOLE OL - OL I 
BØRNEHØJDE. 

Ceres Park og Arena, Aarhus Svømmesta-
dion, Marselisborg Havn/SUB, Bowl’n’Fun 
Viby J

Skole OL 2018 er:
65 kommuner - 83 lokale stævner- 546 sko-
ler - 600 frivillige - 1500 flere finalister end 
OL i Rio de Janeiro - 3219 klasser - 4.000 
børn fra Aarhus - 12.000 finalister - 80.000 
elever i DK

Kontakt: Skole OL-landsby: Skoleleder 
Ditte Hagn-Meincke, Holme Skole, birhm@
aarhus.dk. Skole OL & Børneidrætspolitisk 
topmøde: Karen Mette Hansen, kamh@
aarhus.dk

www.skoleol.dk
facebook.com/skoleOl
instagram.com/skoleOl
#skoleol#delditfællesskab

https://youtu.be/7C1MEZI1EgQ
http://www.skoleol.dk
http://facebook.com/skoleOl
http://instagram.com/skoleOl
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FRIVILLIGHED

”Vi oplever særligt en usikkerhed om de formelle regler og 
rammer, når vi vil starte et samarbejde med frivillige. Så jeg 
har brug for at få helt klarhed på, hvilke formelle regler og 
krav, der er til samarbejdet med frivillige. Derudover håber jeg 
at finde ud af, hvordan jeg lettere kan finde borgere, der øn-
sker at være frivillige”, fortæller Kathrine Wacher Duus, pæ-
dagogisk leder i den integrerede institution Evigglad i Sabro.

Læsevært. Køkkenhjælper. Blomsterpasser. Samarbejdet med 
frivillige kommer til udtryk på mange måder, og gevinsterne 
ved samarbejdet er ikke svære at få øje på. Men oplever du, 
ligesom Kathrine, at det er svært at finde de rette frivillige 
til netop din institution, eller at der er mange indviklede og 
formelle krav, som gør opstarten besværlig?

På ”Kickstartskursus for samarbejde med frivillige” får du 
redskaber, ny viden og gode råd med hjem, som du kan 
bruge med det samme i samarbejdet med frivillige. Herefter 
kan du og dine kollegaer hurtigere komme forbi det formelle 
arbejde og videre til det, der giver mening for jer, børnene og 
den frivillige.

”Kickstartkursus for samarbejde med frivillige” foregår den 
12. juni fra 15-17. Tilmelding foregår via Kursusportalen:  
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=56051.

I Klubben Musvågevej mødes en gruppe mænd fra nabolaget. 
De har taget udeområdet til sig og fået mængden af hærværk 
til at falde. Hør afdelingsleder Ane Størups gode råd til samar-
bejdet med de frivillige i denne video.

http://frivillighed.mitbu.dk/digitalebu?item=12777 

Frivillighed til debat:

FRIVILLIGMARKE-
DET PÅ GODSBANEN 
24. MAJ 2018

Tre debatter om borgerinitiativer og 
samarbejde, frivillighed for alle og 
fremtidens frivillige. 

Hørt på dagen:

Helle Mølgaard, skoleleder på Virupskolen: ”På Virups-
kolen har vi en vision om at lære eleverne at indgå i respekt-
fulde fællesskaber. Vi inviterer børnehaverne op til besøg med 
ældre elever, som læser for de kommende skolestartere. Det 
samme kan foregå, når elever besøger Lokalcenteret og læser 
for de ældre.  I de situationer oplever eleverne en udvikling 
på egen krop, og hvor vi skal træde tilbage og lade dem selv 
skabe meningen og mærke hvilke kompetencer, de har op-
bygget og kan give videre til andre.”

Eva Marie Borg, leder af specialinstitutionen Klubben 
Holme Søndergaard: ”Det handler om at finde menings-
fulde opgaver til vores unge, for eksempel at stå i baren i et 
kvarter. Det er små skridt, der gør at man bliver del af fælles-
skabet. Vores opgave er at skabe fællesskabsløsninger og et 
ungdomsliv, hvor vi bevæger os mellem traditioner og ny-
tænkning. Og vi bliver overraskede over, hvor meget de unge 
kan - gang på gang.”

KURSUS:  
KOM GODT I 
GANG MED AT 
SAMARBEJDE 
MED FRIVILLIGE

MANDEKLUB I 
KLUBBEN MUSVÅGEVEJ

https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=56051
http://frivillighed.mitbu.dk/digitalebu?item=12777
http://frivillighed.mitbu.dk/digitalebu?item=12777
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FRIVILLIGHED

Snakken galoperer derudad, da kontakt-
personerne for de deltagende hold for før-
ste gang sætter sig sammen om de runde 
borde. På opstartsdagen kan de lade sig 
inspirere af både hinanden og de eksterne 
oplægsholdere, til at sætte frivillighed og 
medborgerskab på dagtilbuds, skolers og 
ungdomsskolens agenda. 

”I det her forum handler det om at udvikle 
og afprøve nogle metoder, som vi kan 
arbejde videre med og lave opgaver, som 
børnene uanset alderstrin kan mestre. Fri-
villighed og medborgerskab er for alle, og 
det er vigtigt at børn og unge bliver moti-
veret til at tage ansvar i det samfund, der 
er omkring dem,” fortæller Elin Poulsen, 
konsulent i Læring og Udvikling.

Nogle af deltagerne har allerede kastet sig 
ud i forløb, der cirkulerer om frivillighed. 
På Beder Skole har skolelærer Christian 
Østergaard Pedersen for eksempel startet et 
samarbejde med det lokale plejehjem i Be-

SAMARBEJDE OM BØRN OG UNGE 
SOM FRIVILLIGE MEDBORGERE

der, hvor han en gang om måneden tager 
sin 6. klasse med ud og besøger plejehjems-
beboerne. Ved besøget synger de sammen 
og fortæller hinanden historier om deres 
største idoler. De er selvfølgelig ikke enige 
om, hvorvidt Dirch Passer og Ove Sprogøe 
er sejere end Lionel Messi og Justin Bieber.

”Der sker bare noget rigtig godt i interak-
tionen mellem børnene og de ældre. De 
lærer noget om livet, der er svært at læse 
sig til i en bog,” siger Christian Østergaard 
Pedersen.

Beder Skoles samarbejde med plejehjem-
met er også kickstartet for en af tredje 
klasserne, og det glæder Christian Øster-
gaard Pedersen. 
”Vi vil rigtig gerne bygge videre på vores 
gode samarbejde med plejehjemmet. Hvor-
dan vi bedst gør det, er noget, vi håber på, 
at vi kan hente inspiration til i netop det 
her forum,” fortæller Christian Østergaard 
Pedersen. 

Efter opstartsmødet arbejder holdene lokalt 
med at udvikle deres egne frivillighedsak-
tiviteter. Der er ved at blive etableret en 
elektronisk platform, hvor de løbende kan 
inspirere og sparre med hinanden på tværs 
af dagtilbud, skoler og ungdomsskole. Og i 
begyndelsen af september samles holdene 
igen til den sidste finpudsning af aktivite-
terne omkring frivillighed og medborger-
skab i børnehøjde.

”Alle andre i Børn og Unge, som også 
gerne vil have en bid af ’frivillighedskagen’, 
vil løbende kunne hente inspiration hos de 
igangværende hold – og som afslutning på 
frivillighedsugen vil der blive udarbejdet et 
samlet materiale med idéer til frivilligheds-
aktiviteter og -forløb,” siger Elin Poulsen.

For mere info kan Elin Poulsen kontaktes 
på: elpou@aarhus.dk

20 hold fordelt på dagtilbud, skoler og ungdomsskole er gået sammen med konsu-
lenter fra Læring og Udvikling for at udvikle læringsforløb og materiale, der kan 
lære børn og unge om frivillighed og medborgerskab. Holdene starter allerede nu 
med udviklingen og planlægningen af frivillighedsaktiviteter, som primært kommer 
til at foregå i forbindelse med frivilligugen i uge 39.
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PRAKTIK

Rådmand Thomas Medom 
rev en dag ud af program-
met for at komme i praktik 
i Børnehaven Spiren i 
Toveshøj
 
”Hvor er Thomas To? Jeg har brug for 
ham,” råber den fireårige fører af forreste 
mooncar.
Der er opstået en mindre kø af mooncars 
og trehjulere på det smalle asfaltspor 
rundt om Børnehaven Spiren i Toveshøj, 
lige ved siden af Toushøjskolen. ”Dyyyt”, 
bliver der råbt, og der er brug for et par 
stærke arme – eller i det mindste et godt 
råd – for at få løst op på trafiksituationen.

Den efterspurgte ”Thomas To” er rådmand 
for Børn og Unge, Thomas Medom, der 
har ryddet kalenderen for at få et nært og 
umiddelbart indtryk af en helt almindelig 
hverdag i en aarhusiansk børnehave. Sit 
nye kaldenavn har han fået, fordi Spirens 
børn allerede kender en voksen-Thomas 
– og efter en formiddag synes alle børn at 
vide, hvem Thomas To er. 

”Man bliver jo altid klogere af at være 
sammen med børn. Der er herligt. På pa-
piret er Spiren er med mange tosprogede 
børn anderledes, end hvor jeg afleverer 
mine egne børn. Men i realiteten ligner 
det hinanden til forveksling. Her er masser 
af leg, læring og stærke pædagogiske 
aktiviteter. Børn, der virker til at have en 
god dag,” siger Thomas Medom. Med en 

håndbevægelse vejleder han trafikkøen i 
et trække ind til siden, så man kan kom-
me forbi.

I løbet af dagen har Medom blandt andet 
deltaget i udendørs morgengymnastik, ak-
tiviteter på legepladsen, måltider og Mu-
sikUnik, hvor en medarbejder fra Aarhus 
Musikskole sammen med kendte voksne 
har spillet og lavet musik med børnene.
”Medarbejderne løber hurtigt, det gør 
indtryk. Der er et par børn, som har brug 
for ekstra opmærksomhed og dem hånd-
terer medarbejderne flot sammen med de 
andre børn, samtidig med møder, registre-
ring og papirarbejde. Det balancerer de 
på en god måde, men selvfølgelig også 
travl måde,” siger Thomas Medom, der 
også fik skærpet nysgerrigheden i løbet af 
dagen.

”Der ligger et tema omkring skoleud-
sættere, hvor pædagogerne kan se, at 
det kan give rigtig god mening at give 
et barn et år mere i dagtilbud. Omvendt 
presser både økonomien og forældrene 
tit på for at få barnet af sted i skole, og 
kompetencen til at træffe beslutningen 
ligger hos skolelederen, der måske aldrig 
har set barnet. Det er jeg nysgerrig over 
for og vil gerne blive klogere på,” siger 
Thomas Medom.

Praktikopholdet i Toveshøj er et af de 
første egentlige praktikophold, men langt 
fra det sidste for Thomas Medom. Han 
planlægger hyppige besøg i skoler, dag- 
og fritidstilbud.

”Jeg vil gerne gøre det så ofte som mu-
ligt. Det giver et godt, konkret og hånd-
gribeligt billede på den hverdag for børn, 
forældre og medarbejdere, som er min 
førsteprioritet,” siger Thomas Medom.

 

SPIREN FIK 
EKSTRA HJÆLP 
FOR EN DAG

 Pædagogisk leder Susanne Hamborg og dagtilbudsleder Jan Grand var viste 
gerne hverdagen i Spiren frem, mens Thomas Medom var meget glad for den 

buket græs, han fik af en af børnehavens drenge som tak for i dag.

Thomas Medom blev budt på ”sandkaffe” med 
både sandsukker og sandmælk og stjerneformet 

sandkage på Spirens legeplads. 

Thomas Medom besøgte Bør-
nehaven Spiren på Lenesvej i 
Brabrand. Spiren har 48 børn fra 
3-6 år fordelt på tre stuer.

Spiren ligger i et grønt område i 
Hasle Bakker tæt på sø og skov. 
Bærende elementer er udeliv og 
bevægelse.


