
Aarhusdrengen Mikkel Wejdemann, bedre kendt som MadMikkel, er gået sammen 
med Smag på Aarhus og Aarhus Kommune om at inspirere Aarhus’ skoler til at 
inddrage naturens spisekammer i kantinemaden. Skolernes møde med MadMikkels 
vildtvoksende råvarer skal være med til at øge madglæden og løfte børnenes 
madnysgerrighed og maddannelse ... (læs mere)  

Nr. 11   |   Maj 2018

S. 7

FRIVILLIGMARKED
PÅ GODSBANEN
I DAG

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
Næste nr.:juni 2018

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

MADMIKKEL PEPPER 
SKOLEMADEN OP MED GRAN, 
BLOMSTER OG ANDET VILDT 

S. 5

GOOGLE SUITE FOR 
EDUCATION GAV
OVERBLIK



BU Nyt  | Maj 2018

2 VILD SKOLEMAD

”Prøv lige at smage på denne her grannål og fortæl mig så, hvilken 
frugt den minder dig om?”

Med tillægsord som bitter, sød og citrus svarer størstedelen af de 
adspurgte elever fra Beder Skole grapefrugt. Det får den 39-årige 
århusianer Mikkel Wejdemann til at smile op til begge ører. Hans 
største passion i arbejdet som madinspirator er nemlig at gøre børn 
mere madmodige. 

”Det er fedt, når jeg kan få lille forsigtige Sofie fra 1. klasse til at 
smage på ramsløgsblomsten, samtidig med at jeg kan overbevise 
roden Sebastian fra 9. klasse om, at en lille grannål faktisk ikke 
smager ulækkert. Det er en kæmpe motivationsfaktor,” siger Mik-
kel Wejdemann, der i både ti-pausen og frokostpausen går rundt 
og præsenterer børnene for nogle af dagens smagsoplevelser.

Buffetbordet står i fuldt flor
Dagen forinden stod der byg-selv-burgere på buffetbordet. Nu 
er det i stedet spækket med blomster, gran og blade i forskellige 
afskygninger. To drenge rynker på næsen, da de passerer buffeten 
for at få en dagens ret: indisk wok. På vej ud fra kantinen stopper 
de op og betragter en håndfuld yngre elever, der med iver og be-

gejstring drysser buffetbordets grønne delikatesser ud over den 
fortrinlige wok-ret. Det får de to drenge til at vende om og gå 
ombord i løgkarse, douglasgran og ramsløgspesto.

”Jeg er overrasket over, hvor meget smag det giver til maden. Jeg 
kan rigtig godt lide at prøve noget, der er nyt og anderledes, men 
jeg havde for eksempel aldrig selv tænkt på at spise gran. Det vil 
ikke gøre mig noget, hvis skolen serverede det her mad igen. Det 
smager dejligt,” fortæller Julie Raahauge, der går i 8. klasse på 
Beder Skole. 

Et smagfuldt tilbud i en travl hverdag
Tilbuddet om at få besøg af MadMikkel blev lynhurtigt fulgt til 
dørs af Gitte Lund Christensen, køkkenleder på Beder Skole. Hun 
vidste sammen med sin skoleleder, at det var en god mulighed for 
at hente inspiration til ny og alternativ mad til børnene. 

”I arbejdet som køkkenleder har jeg sjældent meget tid til at tage 
ud af huset og blive inspireret til nye og alternative retter. Derfor 
har det været en fornøjelse at have besøg af Mikkel i dag. Han har 
mange spændende og simple madforslag, jeg kan tage til mig og 
bruge i den daglige madlavning,” siger Gitte Lund Christensen.



BU Nyt  | Maj 2018

3

I alt 15 skoler i Aarhus Kommune får besøg af MadMikkel, og flere 
endnu står på venteliste. Den store interesse for tilbuddet glæder 
Mikkel Wejdemann, som var spændt på, om køkkenlederne havde 
tid og lyst til at tilmelde sig. 

”Når jeg kommer ud på skolerne, kan jeg virkelig mærke, at 
køkkenlederne har lyst til det her. De tager imod inspiration med 
kyshånd og er lydhøre og nysgerrige på, hvordan de kan peppe 
maden op med små simple virkemidler, der ikke kræver alverden,” 
fortæller Mikkel Wejdemann, der understreger, at han endnu ikke 
har mødt en køkkenleder, som ikke vil børnene det bedste. De gør 
sig umage med den mad, de serverer, og der er en masse kærlig-
hed bag.

Nye fokusområder skal styrke madoplevelsen
I samarbejde med MadMikkel har Gitte Lund Christensen ud-
valgt nogle fokusområder, der kan skrues lidt på for at styrke den 
gode madoplevelse for eleverne på Beder Skole, og her kan Julie 

Raahauges ønske om mere mad fra naturens spisekammer meget 
vel blive indfriet. 

”Vi har snakket om, at det kunne være sjovt at bestille flere vilde 
råvarer som for eksempel spiselige blomster og anvende buffet-
bordet noget mere i ti-pausen til introduktion og uddeling af gratis 
smagsprøver,” fortæller Gitte Lund Christensen, der 14 dage efter 
Mikkels besøg skal kreere sin egen opskrift med naturens vildtvok-
sende råvarer. Hendes opskrift bliver sammen med de øvrige køk-
kenlederes opskrifter samlet i en publikation og udsendt til byens 
skoler. 

Til efteråret 2018 retter MadMikkel igen fokus mod de aarhusian-
ske skolekantiner, når han indbyder alle køkkenledere i Aarhus 
Kommune til en madworkshop. 

•  Er født og opvokset i Aarhus og har gået på 
 Rosenvangskolen og Marselisborg Gymnasium. 
•  Er læreruddannet og har tidligere udfoldet 
  lærergerningen på Risskov efterskole, hvor han star-

tede en gastronomilinje. Han er i dag selvstændig 
med firmaet MadMikkel, hvor han turnerer Danmark 
rundt og afholder workshops for blandt andet skoler, 
efterskoler, virksomheder og kommuner. 

•  Er ambassadør for Coop Danmarks madprojekt 
”GoCook”, der udsender undervisningsmateriale til 
85% af landets folkeskoler.

•  Udgav i 2017 sin første kogebog ”Vores hav”.
•  Har cyklet fra Aarhus til Antarktis og besøgt 47 lande 

fordelt på 6 kontinenter.

FACTS OM MIKKEL 
WEJDEMANN:

VILD SKOLEMAD
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4 KURSER

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

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

 Nyt hold
Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum” - Hold 09 
1 dags kursus for arbejdsmiljøgrupper med introduktion til ”Forandringens fire rum” som metode 
til systematisk arbejde med udvalgte temaer i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

7. september 24. august

Nyhed

EDISON i Aarhus 2018
Edison er et læringsforløb i innovation, entreprenørskab og teknologi for 6.-7. klasser. Edison 
består af en 2-dages lærercamp, et læringsforløb på egen skole og afslutningsvist en kommunal 
konkurrencedag.

5. september 22. juni

Nyhed
Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - Hold 09
1 dags obligatorisk kursus for ledere med personaleansvar, som refererer til områdechef samt for 
administrative ledere på skoler.

13. september 5. september

 Nyt hold

Arbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge - Hold 05-2018 
Obligatorisk grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere, der er 
medlem af arbejdsmiljøorganisationen.Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder efter 
valg til funktionen, arbejdsmiljørepræsentant.

15. august 25. juli

Nyhed
KAMBU - Kommunommodul Psykologi og Kommunikation
Specialtilrettelagt 6 ugers kursustilbud til administrative medarbejdere i Børn og Unge.

22. oktober 31. maj

Nyhed
KAMBU - Kommunommodul Den digitalt bevidste medarbejder
Specialtilrettelagt 6 ugers kursustilbud til administrative medarbejdere i Børn og Unge.

3. september 31. maj

Ny Fritidscenterleder i 
UngiAarhus SYD 

1. maj tiltrådte Lars 
Pind sit nye job som 
leder i Fritidscenter 
Søndervang. Han 
kommer fra en stil-
ling som skoleleder i 
Horsens. 

Lars er uddannet lærer og er i øjeblikket 
i gang med Master i Læreprocesser med 
Specialisering i Ledelses- og organisati-
onspsykologi. Han glæder sig til at gå 
forrest i fortsat at udvikle et attraktivt fri-
tidstilbud for børn og unge i Søndervang 
i nye rammer, samt udvikle samarbejdet 
med både interne og eksterne interes-
senter – herunder de lokale samarbejder 
med skolen og helhedsplanen i Viby Syd. 

Projektleder til spændende 
innovationsprojekt 
Vi søger en projektleder, der kan drive og 
lede et ambitiøst innovationsprojekt, som 
går på tværs af afdelinger og forvaltninger 
i Aarhus Kommune. Formålet er, at styrke 
en tidlig og helhedsorienteret indsats, der 
kan bidrage til, at ikke-uddannelsesparate 
unge i 8.-10. kl. bliver kvalificerede til at 
vælge, påbegynde og gennemføre en ung-
domsuddannelse.

Leder til nybygget institution i Viby
Vestergård Dagtilbud åbner ny stor afde-
ling og søger en pædagogisk leder. Gri-
ber du en enestående chance for at sam-
mensætte dit eget team og stå i spidsen 

for at skabe en god samarbejdskultur, 
udvikling og læring hos børn og voksne?

Pædagogisk leder til Stenhøjen 
Stenhøjen søger en pædagogisk leder, som 
har lyst til at sætte sit præg på en lille inte-
greret institution og gå forrest i det daglige 
pædagogiske arbejde. Er det dig?

Pædagogisk leder til Børnehuset 
Eghovedvej 
Vil du gå forrest og arbejde for det gode 
børneliv? Børnehuset Eghovedvej søger 
en tydelig pædagogisk leder, som sætter 
retning og har fokus på et godt udeliv 
til gavn for både børn, medarbejdere og 
forældre.

EN STILLING FOR DIG ELLER DIN KOLLEGA? 

Læs mere og søg stillingerne via aarhus.dk/job 

JOB NAVNE



BU Nyt  | Maj 2018

5 DIGITALE BØRN OG UNGE

Charlotte havde godt hørt flere af sine 
kolleger snakke om G Suite for Education 
(GSfE) og specielt efter, at systemet i april 
2017 blev bestemt til at skulle være den 
obligatoriske it-platform til pædagogisk 
brug, begyndte flere at snakke om det. 
Men Charlotte bed ikke umiddelbart 
på. Hun havde, hvad hun skulle bruge i 
sin undervisning og havde ikke lyst til at 
sætte sig selv i en sårbar position ved at 
udforske et nyt system med sin klasse på 
tilskuerpladserne. En flok tilskuere, som 
oven i købet er født med it i deres DNA.  

Google Classroom….Aha hvor 
smart!
Vendepunktet for Charlotte var den dag, 
hendes kollega trak hende til side og viste 
hende applikationen Google Classroom, 
som er en del af GSfE. 
”Med Google Classroom fik jeg lige plud-
selig dét, jeg havde gået og ventet på” 
siger Charlotte.
Charlotte fortæller, hvordan Google Class-
room hjalp hende med at få det overblik, 
hun havde efterlyst. Både et overblik over 

Charlotte Papsø, skolebibliotekar og læringsvejleder på Bakkegårdskolen, kan i dag 
ikke forestille sig en hverdag uden GSfE i sin undervisning. Men sådan har det ikke 
altid været. Da hun første gang hørte om GSfE, var det ikke med hænderne i vejret. 
Tværtimod var det med dybe suk og frustration over endnu en gang at skulle tage et 
nyt system i brug. 

5 gode råd om GSFE til 
dig, som står på vippen

1.  Gør som dine elever - vær ikke 
bange for at springe ud i det

2.  Bryd vanerne. Når du først har 
lært det, skaber det kæmpe 
værdi

3.  Grib fat i en 32'er, hvis du synes, 
at det er svært at komme i gang

4.  Brug GSfE til at skabe overblik 
for dig og dine elever

5.  Tøv ikke. GSfE er nemt at gå til 
og øger tilgængeligheden for 

 dig og dine elever

TAG SPRINGET, OG UDFORSK 
GSfE MED DINE ELEVER

sine egne dokumenter, samlemapper og 
dokumenter til skraldespanden, men også 
et overblik over elevernes afleveringer. 
”Og så er det bare smart, at alt ligger on-
line og tilgængeligt for alle. Det betyder, 
at det ikke længere er muligt for eleverne 
at komme med undskyldninger for ikke at 
aflevere opgaver, fordi nogle er syge eller 
fordi, de har glemt afleveringen hjemme”, 
tilføjer Charlotte. 

Man skal lige over opsætningen, og 
så kører det
Det, der tog længst tid, da Charlotte og 
hendes klasse skulle i gang med at bruge 
GSfE var opsætningen. 
”Det tog lidt tid at få vores konti op og 
køre, men det er jo en engangsforestilling, 
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Som det har været fortalt i blandt andet 
medarbejderinformation og i lokalpresse i 
Aarhus, står Aarhus Kommune over for at 
skulle tilpasse budgettet for 2019 og de 
kommende år. I forhold til forudsætninger-
ne i budgettet for 2018, mangler der 241 
millioner kroner i 2019 voksende til 273 
millioner kroner i 2022.
I den forbindelse har Magistraten besluttet 
at give direktørgruppen til opgave at ud-
arbejde et sparekatalog samt komme med 
forslag til, hvordan der kan findes andre 
veje end besparelser til budgetforbedringer. 
Dette er under forudsætning af byrådets 
godkendelse.

”Der er økonomisk snusfornuft at se på, 
hvor vi bedst kan forbedre budgetterne 
uden at skulle spare direkte. Vi bør som 
byråd være åbne for, at der kan findes an-
dre veje til at forbedre budgettet end rene 
besparelser. Når jeg ser på hverdagen ude 
blandt børn og medarbejdere i Børn og 
Unge, så bliver der allerede løbet stærkt. 
Der bliver overalt lagt et meget stort arbej-
de i at ruste børnene og de unge i Aarhus 
bedst muligt til fremtiden. Måske kommer 
nogle alligevel til at løbe lidt stærkere, men 
jeg ser det som min vigtigste rådmandsop-
gave at sikre mest muligt til kerneopgaven i 
Børn og Unge, siger Thomas Medom, råd-
mand for Børn og Unge.

Thomas Medom påpeger samtidig, at bør-
ne- og ungeområdet i Aarhus gennem de 
seneste år oplevet flere store forandringer. 
Området er under pres fra blandt andet 
vækst i befolkningstallet og de senere års 
budgetreduktioner, og aktuelt er det en 
udebleven national udligningsreform, der 
presser økonomien. Derfor har Thomas Me-
dom sammen med Børn og Unge-direktør 
Jan Præstholm iværksat en organisations-
undersøgelse, der skal kaste et kritisk fag-
ligt, økonomisk og organisatorisk blik på, 

og eleverne er så hurtige til at tage syste-
met i brug”, siger Charlotte. 
Som råd til andre lærere fremhæver Char-
lotte, at man som lærer kan bede De32 
om at komme ud og hjælpe ens klasse i 
gang med GSfE. GSfE. 

Ét skridt ad gangen
Da Charlotte og hendes klasse havde 
fået ordnet opsætningen i GSfE tog de ét 
skridt af gangen. 
”Vi tog os den tid, vi havde brug for og 
hjalp hinanden. Jeg havde ikke meget 
kendskab til systemet inden, jeg introdu-

cerede det for min klasse. Det var tiden 
sammen i klasseværelset, som gjorde, at 
jeg blev tryg ved systemet”. 
Charlotte fortæller også, hvordan flere af 
hendes elever allerede kendte til GSfE, og 
at hun derfor kunne lære fra dem, både i 
opsætningen, men også i brugen af GSfE. 
Noget hun ikke synes, at man skal være 
bange for, men modtage med åbne arme. 

Hvad er GSfE?
GSfE er den obligatoriske it-platform til 
pædagogisk brug i Aarhus Kommune 
og har været det siden april 2017. Med 

GSfE får du adgang til en række gratis 
værktøjer - deriblandt tekstdokumenter, 
regneark, præsentationer, men også mere 
avancerede værktøjer, hvor du kan lave 
din egen hjemmeside. 
Fælles for værktøjerne er, at de er desig-
net til at understøtte undervisningen og 
elevens læring og er ideelt at bruge til 
at skabe overblik for lærer og elev. For 
eksempel overblik over afleveringer eller 
dokumenter. 

RÅDMAND OM KOMMENDE BESPARELSER:

VI LØBER STÆRKT I BØRN OG UNGE

OVERORDNET TIDSPLAN
Tid Aktivitet

Maj – juni Udarbejdelse af spareforslag og beskrivelser af tværgå-
ende temaer

Maj – medio juni Inddragelse af ledere, medarbejder- og lederorganisa-
tioner, faglige organisationer, m.fl. (fælles proces med 
organisationsanalyse)

12. august Spareforslagene skal afleveres til direktørgruppen

22. august Forslagene sendes i høring og til byrådets medlemmer

9. september Frist for at fremsende høringssvar

17. september Forslag til realisering af innovative investeringer/bespa-
relser og høringssvar behandles af forligspartierne bag 
Budget 2018. Det vil ske forud for eller sideløbende med 
drøftelserne om Budget 2019.

3. oktober Eventuelt reviderede behandles på et fællesmøde mellem 
magistraten og økonomiudvalget

11. oktober Vedtages sammen med 2. behandlingen af budget 
2019-2022.

hvordan opgaver udføres og løses i Børn og 
Unge. Undersøgelsen vil i de kommende 
uger køre parallelt med budgetprocessen.

Som det fremgår af nedenstående tids-
plan vil de samlede forslag til besparelser 
komme i offentlig høring, ligesom både 
MED-systemet og en række faglige- og 
interesseorganisationer vil blive inddraget i 
processen.
De samlede forslag sendes i offentlig hø-
ring 22. august til 9. september 2018.
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Helle Møllgaard, skoleder på Virupskolen, er med på dagens Frivilligmarked [00:30]

FRIVILLIGHED

I DAG KL. 13: GULD PÅ GODSBANEN
Så er det nu. Frivilligmarked – Guld på 
Godsbanen åbner i dag kl. 13. Tag din 
kollega i hånden og kom ned på Godsba-
nen, hvor komiker Sebastian Dorset sætter 
gang i frivilligmarkedet. Her kan I møde 
mere end 60 frivillige foreninger, og I kan 
deltage i tre spændende debatter om fri-
villighed.

Debat 1: Sammen om Aarhus
Denne debat fokuserer på de succeser og barrierer, som initia-
tivtagere fra civilsamfundet oplever i samarbejdet med Aarhus 
Kommune. Hvordan kan vi gøre samarbejdet mellem borgere og 
kommunens medarbejdere endnu bedre? Og hvad kan vi lære af 
de mennesker, der har ført nogle af deres drømme om et bedre 
Aarhus ud i livet? 

Debatpanel:
Bo Nordby formand for frivilligrådet
Poul Erik Tindbæk, Initiativtager til skoleonkelordning
Camilla Fabricius, 1. Viceborgmester 

Debat 2: Frivillighed for Alle
Undersøgelser viser, at frivillige er gladere og lever et længere liv 
end gennemsnitsdanskeren, og uden at kigge i komplicerede sta-
tistikker og undersøgelser, kan de fleste blive enige om, hvor gi-
vende en frivillig indsats kan være for krop og sjæl. Men er det alle 
forundt at kunne gøre noget for andre - er frivillighed for alle?

Debatpanel:
Rikke Nielsen tidligere landsholdsspiller og kvinden bag Lykkeliga
Eva Marie Borg, leder af Aarhus Kommunes specialklubber for 
unge med forskellige handicap
Jens Christensen fra foreningen Glæden.

Kursus: Bliv klar til at sam-
arbejde med frivillige
Arbejder du som leder eller medarbejder med 

frivillige, eller vil I gerne blive klogere på, hvordan 

I bedst muligt starter et samarbejde op med frivilli-

ge? Så husk at tilmelde jer Kickstartkursus for sam-

arbejde med frivillige på Kursusportalen.

På kurset får I gode råd til hvor og hvordan, I finder 

de rette frivillige til jeres institution eller skole, og 

hvordan I bedst muligt tager imod dem og bevarer 

dem i det frivillige arbejde. Derudover får I også styr 

på regler og rammer for samarbejdet.

Kurset er gratis og foregår den 12. juni fra 15.00-

17.00 på Grøndalsvej 2.

Debat 3: Fremtidens frivillige
Sammen med unge fra Irland er de danske unge Europamestre i 
frivillighed. Dagens sidste debat giver et bud på, hvad byens dag-
tilbud og uddannelsesinstitutioner kan gøre for at styrke børn og 
unges evner og lyst til at yde en frivillig indsats. For hvem er fremti-
dens unge? Og hvordan ser frivilligheden ud i fremtiden? 

Debatpanel:
Mark Druett, Gymnasielærer fra Langkjær Gymnasiums frivilliglinje
Cecilie Hansen, Formand for Aarhus Ungdommens Fællesråd
Michael Fehsenfeld, PHD SDU. Frivillighed og Medborgerskab
Helle Mølgaard, skoleleder på Virupskolen i Hjortshøj

Har du ikke mulighed for at deltage i Guldkorn på Godsba-
nen – Frivilligmarked, kan du live-streame både oplæg og 
debatter på Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad på 
Facebook.

Se nye tips til samarbejde med frivillige i dagtilbud på 
http://frivillighed.mitbu.dk/

Kan du kende ham her?

Thorkild Andersen, tidligere områdechef i Børn og Unge, 

er frivillig teamleder til Skole OL finalen 2018. Hør om hans 

rolle under finalen og hans motiv for at melde sig som fri-

villig. Har du også lyst til at blive en del af frivilligteamet til 

skole OL finalen den 12. -15. juni, kan du skrive til frivillig@

skoleol.dk.

Oplev meget mere Skole OL på skoleol.dk eller Skole 

OLs facebook side og Instagram.     

https://www.facebook.com/frivillig2018/?hc_ref=ARR-ZpQ4pebWuXUr_3xLgHlSGHDPnQ1D3W0KRC8q5qM33juoFU-1IdEm0Jzn9rIKfv0&fref=nf
https://www.facebook.com/frivillig2018/?hc_ref=ARR-ZpQ4pebWuXUr_3xLgHlSGHDPnQ1D3W0KRC8q5qM33juoFU-1IdEm0Jzn9rIKfv0&fref=nf
http://frivillighed.mitbu.dk/digitalebu?item=12708
https://youtu.be/aO1H4IYjeEg
http://skoleol.dk
https://www.facebook.com/SkoleOL/
https://www.facebook.com/SkoleOL/
https://www.instagram.com/skoleol/
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Aarhus’ ro-finalister er fundet 
Der var fart på romaskinerne, da 6. og 7. 
klasser i sidste uge mødtes på Ellevangs-
skolen i et hæsblæsende ro-opgør om de 
eftertragtede pladser til Skole OL finalen 
den 12.-15. juni på Ceres Park og Arena 
i Aarhus. Stævnet var stablet på benene 
af frivillige fra Aarhus Roklub, som også 
kommer til at stå for afviklingen af OL 
ro-finalen.

Dagen startede med introduktion til ro-
ning, hvor eleverne fik tips og kyndig 
vejledning i at udføre, det perfekte ro-tag 
og det perfekte ro-skift med en klassekam-
merat. Oven på en gardin frokost trådte 
eleverne med fornyet energi ind i stæv-
nehallen til afgørelsens time. Efter en kort 
opvarmning og indmarchceremoni stillede 
klasserne an til ro-start. Da hornet lød satte 
første mand i sadlen i fuld firspring mod 
3000 meter-mærket. Der var løbende skift 

Den Blå Skole udvider 
ved internationalt sejl-
sportscenter i Aarhus

”Det er mega sjovt!” Sådan lød det 
i kor fra en flok 5. klasses elever fra 
Viby Skole, der i sidste uge besøgte 
det internationale sejlsportscenter 
på Aarhus Ø. I fremtiden får endnu 
flere aarhusianske folkeskoleelever 
mulighed for at boltre sig på, i og ved 
Aarhus Bugt, når Den Blå Skole flytter 
aktiviteter til det nye internationale 
sejlsportscenter på Aarhus Ø, som i 
sidste uge blev indviet af kronprinse-
parret. 

Den Blå Skole er et tilbud til alle 
skoler i Aarhus om læring under 
åben himmel med fokus på sejlads, 
naturvidenskab, klima og miljø. Hidtil 
har Den Blå Skole samarbejdet med 
lokale sejlklubber, og nu udvides 
aktiviteterne til også at omfatte Aar-
hus Internationale Sejlsportscenter. 
Eleverne prøver blandt andet kræfter 
med sejlads i joller, større kølbåde og 
på de såkaldte SUP-boards, hvor der 
padles stående.

”Vi bliver en del af et attraktivt miljø 
med en fantastisk beliggenhed midt 
i Aarhus. Vi får samtidig mulighed 
for at forlænge sæsonen, da vi kan 
bruge faciliteterne i og omkring sejl-
sportscenteret, også når vejret ikke er 
til aktiviteter på bugten. Dermed kan 
vi give yderligere tilbud om naturvi-
denskab, bæredygtighed, byudvik-
ling, klima og science med havet som 
afsæt,” siger afdelingsleder Thomas 
Batting fra Natursamarbejdet og 
UNO Friluftscenter. 

mellem klassernes roere, mens de øvrige 
klassekammerater sørgede for kampråb, 
der bølgede fra den ene hal-væg til den 
anden. 

Med kun 90 millisekunder mellem nr. 1 og 
nr. 2. blev det 6.V fra Ellevangskolen, der 
løb med sejren mens det blandt 7. klasser-
ne blev Ellevangsskolens 7.Y.

SKOLE OL-FEBEREN ER 
OVER BYENS SKOLER 

Aarhus og Skole OL
I alt 116 af byens skoleklasser har til-
meldt sig Skole OL. Heraf er der 27 4. 
klasser, 34 5. klasser, 34 6. klasser og 21 
7. klasser

Få overblikket over Aarhus Skolers delta-
gelse i Skole OL på: 
https://skoleol.dk/lokalstaevner

https://skoleol.dk/lokalstaevner/#filterSport=&filterRegion=

