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– fællesskab betyder alt
DEL AF FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 OG BØRN OG UNGES 
ARBEJDE MED FRIVILLIGHED OG MEDBORGERSKAB 

S. 4

Ved Folkets Møde i Aarhus midtby 
21.-23. september bød Frivilligho-
vedstaden, byens foreninger og 
Aarhus Kommune velkommen til 
en weekend med debat, works-
hop, fest og fællesskab i hele 
byrummet omkring Ridehuset, 

VÅRSALONG
2019

Godsbanen og Rådhuset. Børns og 
unges rolle som frivillige medbor-
gere og deltagelse i foreningslivet 
blev på Folkets Møde omsat til 
aktivitet og festlige generati-
onsmøder, mens samarbejdet 
mellem foreninger og kommune 

om børnene og de unge blev sat 
til debat.

Læs videre på næste side 
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90 børn og unge mellem 10 og 17 år præsenterede deres fremtids-
drømme for Aarhus som en fed by for alle - og skabte et brag af en 
fest, da de 21. september deltog i ”Frivilligfesten”: Et VIP-arrange-
ment for unge med ekstra engagement i frivillige opgaver til gavn 
for andre. 

”Du får et kæmpe netværk, en masse nye venner og det er super-
fedt at vide at man er med til at gøre en forskel”, 

fortalte to af deltagerneom deres drive som frivillige. Med kreative 
workshops og underholdning viste de på få timer, hvordan alle kan 
gøre en forskel og være del af et sjovt og idérigt fællesskab. Bag 
arrangementet stod UngiAarhus og foreningen Sager der Samler. 
De vil nu vil fortsætte samarbejdet om at udvikle børnene og de 
unges engagement.

FRIVILLIGFESTEN: 
BØRN OG UNGE KAN OG VIL

BØRNEDEBATTEN: 
KONKURRERER VI 
OM AT HJÆLPE BØRN 
OG UNGE?

BØRNENES MØDE: 
GÅ IND I EN 
VERDEN AF SJOV

Foreninger i Aarhus ønsker bedre samarbejde med børne- 
og ungeområdet og søger hjælp til at finde de steder, 
hvor der er mest behov for deres tilbud. Børne- og Unge-
byrådsmedlemmerne Anine Vissing Kjærgaard Quist og 
Isabella Bangsund Nüssler deltog på lige fod med voksne 
debattører fra Røde Kors, Børn- og Ungeudvalget, Århus 
Ungdommens Fællesråd og DGI Østjylland i en spænden-
de debat med stærke input fra tilhørerne. Efter debatten 
blev der givet håndslag på at skabe et bedre samarbejde, 
så foreningernes kræfter bliver brugt bedre.

Mange børn og familier fik afprøvet nye og 
anderledes foreningsaktiviteter ved Børne-
nes Møde og Bevægelsesdagen i Åparken 
22. september. Foreninger med aktiviteter 
som dialogbål, trille-trolle håndbold, kano, 
røgdykkerbane, karate og gademægling gav 
de mange besøgende én på opleveren – og 
en mulighed for at finde en ny vej ind i et 
aktivt foreningsliv

2
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DET BETYDER DET NYE BUDGET 
FOR BØRN OG UNGE 
Natten til fredag indgik et 
stort flertal i Aarhus Byråd 
budget for 2019-2022.
 
Alle byrådets partier, med undtagelse 
af Enhedslisten og Liberal Alliance, står 
bag forliget. Med forliget sender byråds-
flertallet et klart signal om, at byrådet 
ønsker at prioritere ressourcer til pæda-
gogik, undervisning, SFO og fritidstilbud. 
Besparelserne er i stedet fundet på admi-
nistration, ledelse og højere forældrebe-
taling i pasnings- og fritidstilbud. 

Fremtidig organisering af 
Fælles Funktioner  

Den 8. oktober præsenterer chefgruppen 
bud på fremtidig organisering af Fælles 
Funktioner. Den ny organisering træder i 

kraft 1. februar 2019 

Med et indgået budgetforlig tager Børn og 
Unge nu næste skridt i at fastlægge den 
fremtidige organisering af Fælles Funktio-
ner. Forligspartierne peger i forliget blandt 
andet på 0-18 års perspektivet som det 
bærende princip, ligesom partierne også 
ønsker en styrkelse af det fagfaglige per-
spektiv og sammenhængskraften i Børn og 
Unge. Derfor indebærer den nye organi-
sering også, at der fremover vil være otte 
forvaltningschefer i chefgruppen, hvoraf 
fem vil have direkte ledelsesansvar for sko-
ler, dag- og fritidstilbud.   

De resterende tre forvaltningschefer vil få 
ansvar for henholdsvis Økonomi og Admi-
nistration og Pædagogik og Forebyggelse, 
mens Strategi og Udvikling vil være en 
stabsfunktion. Det er endnu ikke besluttet 
hvilke funktioner og arbejdsopgaver, der 
skal ligge i de tre forvaltningsgrene, og det 
er netop denne organisering, som chef-

gruppen fremlægger forslag til 8. oktober. 
Forslaget vil herefter være i høring indtil 
30. oktober, hvorefter der træffes endelig 
beslutning om den nye organisering. 
26. november ventes navne på nye kon-
torchefer offentliggjort på BUportalen, og 
12. december orienteres medarbejderne i 
Fælles Funktioner om, hvilke nye kontorer 
de vil tilhøre fremover. Samme dato vil 
medarbejderne også blive orienteret om 
eventuel udpegning som overtallig som 
følge af besparelserne. 

Ansættelse af nye forvaltningschefer 
med ledelsesansvar for skoler, dag- og 
fritidstilbud forventes at være på plads 1. 
februar 2019. Nye dagtilbudsledere som 
følge af tilpasning af dagtilbudsstrukturen 
ventes at tiltræde 1. marts 2019. Den nye 
FU-struktur træder i kraft i forhold til FU- 
og vice-FU-ledere fra 1. marts 2019 og i 
forhold til fritidscentrene fra 1. april 2019.

Læs hele forliget med bilag på kommunens 
hjemmeside, HER

Se konstitueret direktør Søren Aakjær fortælle om forligets betydning for Børn og Unge.

http://www.bunyt.dk/budget1 
http://www.aarhus.dk/budgetforlig2019
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FAKTA: 
•  26. februar 2019: Indle-

vering af værker på Grøn-
dalsvej 2 mellem 14 og 17. 

•   6. marts 2019: Fernisering 
på Aarhus Rådhus fra 
klokken 15.

•   20. marts 2019: Ferni-
sering på Københavns 
Rådhus. 

•   4. april 2019: Værker skal 
afhentes på Grøndalsvej 2 
mellem 13 til 17.

VÅRSALONG
2019

UNGDOMMENS

"KUNSTIGT"

Fernisering

Aarhus Rådhus

Onsdag d. 6. marts 2019

klokken 15.00

 Fernisering

Københavns Rådhus

Onsdag d. 20. marts 2019
klokken 15.00

Indlevering af værker

Grøndalsvej 2, Viby

d. 26. februar mellem kl. 14 og 17

Afhentning af værker

Grøndalsvej 2, Viby

d. 4. april mellem kl. 13 og 17

KORT NYT

’Kunstigt’ er temaet for Ungdommens 
Vårsalong 2019, og UngiAarhus glæder 
sig til at se alle de værker, de 12 til 
18-årige får skabt. 

”Vi opfordrer alle, der arbejder med 
kreative fag for de 12 til 18-årige til at 
indtænke Ungdommens Vårsalong i 
deres arbejde,” fortæller Peter H. Søren-
sen, der er Ungdomsskolekoordinator i 
UngiAarhus og ansvarlig for Ungdom-
mens Vårsalong. 

Det er 12. gang UngiAarhus deltager i 
Vårsalongen, og til Vårsalong 2018 blev 
der indleveret mere end 200 værker 
under temaet ’Som jeg ser det’.

En censureret udstilling
Alle værker, der deltager i Ungdom-
mens Vårsalong, bliver censureret af en 
komite af lokale kunstnere, og herefter 
bliver de udvalgte værker udstillet på 
Aarhus Rådhus. 

”Værkerne, der bliver udstillet på råd-
huset, får endnu en censurering af dom-
mere fra København, hvor det afgøres, 
hvilke, der skal med på den landsdæk-
kende udstilling på Københavns Råd-
hus," forklarer Peter H. Sørensen. 
Censureringen vurderes ud fra, hvordan 
årets tema er fortolket, styrken af vær-
kets udtryk, den håndværksmæssige 
dygtighed samt indsatsen bag værket 
og nytænkningen.

Allerede åben for tilmelding
Igen i år benytter Vårsalongen sig af 
digital tilmelding, og det betyder, at det 
allerede nu er muligt at tilmelde værker 
til Ungdommens Vårsalong 2019. 

UngiAarhus glæder sig til at se alle de 
værker og kunstnere, som vil deltage. 
Samtidig er det muligt at læse meget 
mere om Ungdommens Vårsalong 2019 
i Aarhus på facebook.com/Vaarsalon-
gAarhus. 

ER I ÅRETS BEDSTE 
KAMMERATER?
I samarbejde med Aarhus Kommune og byens 
Børne- og ungebyråd har Lokalavisen Aarhus 
skabt Kammeratskabsprisen. 

Går I i en klasse, hvor I gør en masse godt for 
andre, eller har I sammen med jeres bedste 
venner fået stoppet mobning? I samarbejde 
med Aarhus Kommune og byens Børne- og 
Ungebyråd uddeler Lokalavisen Aarhus Kam-
meratskabsprisen til aarhusianske børn og 
unge, der har gjort en ekstraordinær indsats 
for at fremme fællesskab og venskab. Vin-
deren får 15.000 kroner under prisoverræk-
kelsen.

Kender du en klasse, en gruppe eller andet i 
alderen 0-18 år, der har fortjent at modtage 
Kammeratskabsprisen 2018, så skal du sende 
en mail til Lokalavisen Aarhus på redaktion.
aarhus@lokalavisen.dk. I emnefeltet skal du 
skrive Kammeratskabsprisen. I mailen skriver 
du navnet på de kandidater, du mener, der 
har fortjent at vinde samt en begrundelse for 
hvorfor.

Dommerkomiteen, som blandt andet be-
står af rådmand for Børn og Unge Thomas 
Medom og børne- og ungeborgmesteren, 
udvælger de fem bedste kandidater, som vil 
blive portrætteret i avisen. Der vil efterfølgen-
de være afstemning på Lokalavisen Aarhus' 
hjemmeside, for læserne skal nemlig være 
med til at bestemme, hvem der skal vinde 
Kammeratskabsprisen.

Rådmanden er begejstret for samarbejdet.

"Vi har tidligere lavet Aarhus Takker-prisen 
sammen med Lokalavisen Aarhus, og nu 
tager vi den et skridt videre og sætter i sam-
arbejde med Børne- og ungebyrådet fokus 
på børn og unge i Aarhus Kommune. Som 
rådmand på området ved jeg, at der hver 
dag bliver gjort en masse gode ting derude, 
som kan styrke venskaber og fællesskaber. 
Det fortjener at blive anerkendt," siger Tho-
mas Medom.

Indstillingen skal være indsendt senest tirsdag 
30. oktober klokken 12.

’KUNSTIGT’ UNGDOMMENS 
VÅRSALONG 2019
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Rådmand for Børn og Unge Thomas Me-
dom bød velkommen, da skolebestyrelser 
fra hele Aarhus var samlet til Skolebesty-
relsernes Dag 2018 den 19. september. 
Der var blandt andre oplæg af forstander 
v/Testrup Højskole Simon Axø, som talte 
om skolebestyrelsens arbejde med ud-

20 hold på tværs af dagtilbud, skoler og 
klubber afprøver i disse dage læringsfor-
løb i frivilligt medborgerskab. Forløbene er 
støttet af en central pulje og udkommer 
som læringsforløb på læringsplatformen 
og i en pjece. Flere af holdene har brugt 
projektet til at udvikle noget varigt. Enten 
i form af lokalt samarbejde eller som en 
tilbagevendende tradition. Et af dem er 
dagtilbuddet Holme-Rundhøj, der besøger 

gangspunkt i Folkeskolens formål. Også 
Foreningen Skole og Forældre afholdte to 
oplæg om skolebestyrelsens arbejde.

Skolebestyrelsernes Dag er tilrettelagt i 
et samarbejde med Foreningen af sko-
lebestyrelser i Aarhus, Skole og 

SKOLEBESTYRELSERNES DAG 2018
Forældre Aarhus, Århus Forældreorgani-
sation, Aarhus Skolelederforening, Aarhus 
lærerforening, Århus SFO-Ledelses Forum, 
BUPL Aarhus, FOA Aarhus samt Børn og 
Unges områdechefgruppe. 

Som en del af arbejdet med 
kvalificering af skolebestyrel-
sernes arbejde afholder Børn 
og Unge den 2. oktober kur-
sus for elevrepræsentanter i 
skolebestyrelser.  
Læs mere HER

Og lige ledes afholdes der 
temamøde for skolebestyrel-
sesformænd, SFO-forældre-
rådsformænd, skoleledere 
og ledere af SFO. om arbej-
det med Rammer for Mål- 
og indholdsbeskrivelse for 
SFO i Aarhus Kommune. 
Læs mere HER

20 HOLD UDVIKLER LÆRINGS-
FORLØB OM BØRN OG UNGE 
SOM FRIVILLIGE MEDBORGERE 

plejehjemmet Madsbjerg og sammen 
med de ældre beboere tegner på 
klare glasfliser til en flot frise. Også 
Bavnehøjskolens 3. og 8. klasser 
deltager med et initiativ til en ny 
Fællesskabsdag, der skal samle 
borgere, foreninger og erhvervs-
liv og skabe bedre kendskab og 
sammenhæng i lokalområdet 
omkring Kolt-Hasselager. 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/emner/Ledelse/Ugepakker/Lists/Ugepakker%20Uge%208/DispForm.aspx?ID=7435&Source=http%3A%2F%2Fmedarbejderportalen%2Eadm%2Eaarhuskommune%2Edk%2FBU%2Femner%2FLedelse%2FUgepakker%2FSider%2FArkiv2018%2Easpx 
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/emner/Ledelse/Ugepakker/Lists/Ugepakker%20Uge%208/DispForm.aspx?ID=7470&Source=http%3A%2F%2Fmedarbejderportalen%2Eadm%2Eaarhuskommune%2Edk%2FBU%2Femner%2FLedelse%2FUgepakker%2FSider%2FUgepakken%2Easpx 
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UNGIAARHUS ER 
KLAR TIL UNGDAG
I foråret inviterede UngiAarhus i forbindelse med kampagnen 
’Klar til Klub’ forældre med børn i fritidsklubalderen indenfor til 
Åben Klub. Nu sætter UngiAarhus fokus på de unge og åbner 
dørene til ungdomsklubber og ungdomsskolehold.

I den seneste tid har du nok set UngiAarhus’ plakater i bybille-
det, hvor der gøres opmærksom på tilbuddene ungdomsklub 
og ungdomsskole for unge fra 7. klasse til og med 17 år. 

”Vi vil rette de unges opmærksomhed på to ting. På den ene 
side viser vi den mangfoldighed af muligheder, der er i Un-
giAarhus, og på den anden side vil vi eksponere de unge for 
det fællesskab, det er at være en del af UngiAarhus,” forklarer 
Områdechef for Fritids- og Ungdomsskoleområdet Toke Ager-
schou.

DER SKER MEGET FOR 
DE UNGE
Ungdomstiden er de store følelsers tid, hvor der skal være plads 
til at reflektere uden, at man nødvendigvis skal præstere noget 
bestemt. 

”Der er mange ting, de unge skal prøve for første gang. Det at 
stå på en scene, at have den første kæreste og prøve ens egen 
selvstændighed af, det er noget, vi alle kan genkende. Det er 
også noget, de unge kan dele med deres forældre, for alle har 
haft en første gang,” fortæller Toke Agerschou, og i UngiAar-
hus støttes de unge netop i de processer. 

UNGDAG 2018
”Den 4. oktober er der for første gang UngDag i alle ung-
domsklubber og ungemiljøer i UngiAarhus. Her får alle unge 
mulighed for at komme og få en smagsprøve på klublivet og 
UngiAarhus’ ungdomsskolehold. På 
selve dagen vil der være en bydæk-
kende konkurrence #UngDyst18, 
hvor alle klubber konkurrerer med 
hinanden. #UngDyst skal skabe hold-
ånd i klubben på dagen og invitere 
nye unge ind,” fortæller Toke Ager-
schou. 

Alle medarbejdere i UngiAarhus er 
med til at forme kampagnen og har 

blandt andet været rundt på skoler med muleposer til de unge 
med oplysninger om både UngiAarhus og den kommende by-
dækkende UngDag. I dagene op til UngDag kommer UngiAarhus 
rundt lokalt og i byrummet i iøjnefaldende kedeldragter for at gøre 

så mange unge som muligt opmærksomme 
på, at der sker noget den 4. oktober, der er 
relevant for dem og for at dele UngiAarhus 
armbånd ud, der giver adgang til at deltage 
i UngDag. Skulle en ung have misset et arm-
bånd, så kan man på dagen få armbånd ved 
ungdomsklubberne. 

Du kan læse meget mere om kampagnen 
og se vores film på erduklar.dk eller på face-
book.com/ungiaarhus
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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

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt hold

Kickstartskursus for samarbejde med frivillige i hverdagen i børnehaver, skoler, 
SFO og fritidsklubber - Hold 02
2½ timers kursus for ledere og medarbejdere med ansvar for at samarbejde med frivillige.
Kom og få hjælp til,  let og hurtigt at komme i gang med at samarbejde med borgere, der vil give 
en hjælpende hånd. 

6. november 2. november

Ny konference
Sprogkonference om flersprogede børns sproglige vanskeligheder
1-dags konference for logopæd’er, psykologer, sprogvejledere m.fl. i dagtilbud, 
skoler, SFO og forvaltning.

26. november 2. november

Nyt kursus
AULA superbrugerkursus - Hold 01 - 14
1-dags kursus for lærere og pædagoger, der skal varetage opgaven som superbruger i Aula.

Se holddatoer i 
Kursusportalen

13. november

Nyt hold
Velkommen til Børn og Unge - Hold 29
Obligatorisk introdag for nye ledere i Børn og Unge som ikke refererer 
til områdechefer eller FU-chef.

7. december 30. november

To 25-års jubilæer 
i UngiAarhus 
Gellerup-Toveshøj

 ”Vi stod i fællesskab på en bar 
mark dengang, og vi har brugt de 
seneste 12 år på at skabe det her 
sammen. Jeg kunne ikke have klaret 
det uden jer.” 

Ordene er fritids- og ungdomsskole-
leder Anders Glahns, og de var ret-
tet mod fritidslederne for klubberne 
i henholdsvis Toveshøj og Gellerup, 

Lilian Kjærsgaard og Mohamed Ibrahim, da de to blev fejret ved 
receptionen for deres fælles 25 års jubilæum i Aarhus Kommu-
ne. Mødet på marken var begyndelsen på et stærkt samarbejde 
mellem de tre, og i jubilæumstalen havde Anders Glahn meget at 
takke sine to kolleger for: 

”Det er jeres menneskesyn, der gør, at vi kan gøre det, vi kan, 
herude. Lilian har givet mig sparring fra starten og har altid haft 
fokus på pædagogikken. Du sørger for ro i kaos, og det er noget, 
du har holdt fast i hele tiden. Og Mohamed har altid haft fokus 
på, at alle er mennesker, og at vi skal have den menneskelige 
vinkel med i vores arbejde.” 

De to fritidsledere har stået som støtter i UngiAarhus Gellerup-To-
veshøj gennem tiden. De har altid haft fokus på, at det, der bliver 

Ny pædagogisk leder i 
Risskov Dagtilbud 

Betina Groth Bonde er pr. 1. oktober 2018 
ansat som pædagogisk leder i Børnehuset Frij-
senborgvej, der er en del af Risskov Dagtilbud. 
Hun er 45 år og har arbejdet i det pædago-
giske felt de sidste 20 år.Hun kommer fra en 
stilling som pædagog og sprogvejleder i D.I.I. 
Tryllefløjten i Sabro 0-6 år. 

Hun har netop afsluttet Aarhus Kommunes lederaspirant forløb. 
Betina lægger stor vægt på personaleledelse og vil have fokus på 
at inddrage medarbejderne i at løse kerneopgaverne og skabe et 
sundt og udviklende arbejdsmiljø. Betina Groth Bonde er gift med 
Henrik og parret har sammen 3 drenge. 

gjort, det gør man sammen. De er bundfaste, dedikerede og 
solide i deres arbejde, også når der er kriser:

”Vi er altid kommet styrket ud af dem. I er mestre i at sikre bevæ-
gelsen og at holde sammen på flokken her i lokalområdet - uan-
set om det er personalet, naboerne eller chefen, og det har I gjort 
mesterligt. Tak for det, sagde Anders Glahn, mens han overrakte 
et par hyrdestave til de to jubilarer, så de fortsat kan holde sam-
men på flokken,” sagde Anders Glahn. 
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Lisbjergskolen bliver lige 
om lidt ny UNICEF Ret-
tighedsskole. Målet er at 
oplyse eleverne om deres 
rettigheder, inddrage dem 
mere i undervisningen og 
at øge trivslen på skolen. 
 
Fredag den 21. september startede Lis-
bjergskolen sit arbejde med at lade prin-
cipperne i FN’s Børnekonvention bidrage 
til den røde tråd, som hele skolens miljø 
og hverdag er bygget op omkring. Skolen 
bliver nemlig en UNICEF Rettighedsskole.
 
På en UNICEF Rettighedsskole sidder 
eleverne med helt fremme i førersædet. 
De hjælper med at udpege og finde 
løsninger på skolens udfordringer, og så 
lærer de meget intensivt om de rettighe-
der, som verdens børn har krav på bliver 
respekteret – både af andre børn og af 
voksne.
 
Jakob Holme Prag, viceskoleleder på 
Lisbjerg Skole, ser frem til at gå i gang, 
og han fremhæver især målene om at 
styrke elevernes medbestemmelse, trivsel 
og globale udsyn som vigtige grunde 
til at omfavne rettighedsskoletanken. 
Skolen ser nemlig, at den som UNICEF 

Rettighedsskole vil bidrage yderligere til 
børnenes almene dannelse og øge ind-
dragelsen af børnene. Her er der nemlig 
plads til forbedring, 
 
”Vi ved fra trivselsmålinger, at vi ikke 
scorer særligt godt på medbestemmelse 
i undervisningen. Og hele ideen med, at 
man er med til at bestemme noget i sit 
eget liv og kan deltage aktivt, det får vi 
med som UNICEF Rettighedsskole. Det 
har vi en forventning om, at vi kan gøre 
bedre og mere,” fortæller viceskolelede-
ren.
 
Anne Mette Friis, børn- og ungechef i 
UNICEF Danmark, glæder sig til at få 
Lisbjergskolen med i gruppen af UNICEF 
Rettighedsskoler, som den allerførste i 
Aarhus-området:
 
”Vi ved fra andre UNICEF Rettighedssko-
ler, at eleverne føler sig stærkere, hvis de 
kender deres rettigheder. I UNICEF ser vi 
det som en af vores vigtigste opgaver at 
oplyse børn om FN’s Børnekonventionen. 
Det er fantastisk, at Lisbjergskolen vil 
være med til at løfte den vigtige opgave 
sammen med en af samfundets vigtigste 
ressourcer – nemlig vores børn. Vi glæder 
os meget til at følge deres videre rettig-
hedsfærd.”

LISBJERGSKOLEN BLIVER 
AARHUS' FØRSTE 
RETTIGHEDSSKOLE

HVAD ER EN 
RETTIGHEDSSKOLE?

•  En rettighedsskole forener ele-
ver, forældre, lærere og andet 
personale i et fællesskab, der 
er baseret på de gode værdier, 
der står i FNs Børnekonventi-
on.

•  Skolen er baseret på rumme-
lighed, respekt, tryghed, en-
gagement og ansvarsfølelse, 
og man gør det på en måde, 
så værdierne er mere end bare 
tommer ord.

•  Alle undersøgelser peger på, 
at børn, som kender deres 
rettigheder og forstår dem i 
praksis, trives og behandler 
hinanden med respekt og 
værdighed.

•  Danmark har lige nu syv ret-
tighedsskoler, og 15 nye sko-
ler er på vej i dette skoleår.

•  Unicef Rettighedsskoler er 
støttet af Ikea i Danmark, 
Velux Fonden og Fonden af 8. 
juli 1983. 

AARHUS’ FØRSTE RETTIGHEDSSKOLE


