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Særlig indsats til sårbare gravide
styrker barnet og samarbejdet i Aarhus
Aarhus har stor succes med særlig indsats til sårbare gravide.
Med fokus på hele familien har
indsatsen styrket de kommende
forældres robusthed og gjort
dem trygge ved hverdagen som
familie. Projektet, der blev afsluttet med udgangen af 2017,
er i dag ført videre som en del af
sundhedsplejens praksis. Tvær-

fagligt har projektet styrket
samarbejdet i Aarhus, mens de
nyfødte er blevet stærkere og
sundere - og børnene fødes tættere på terminen med en højere
fødselsvægt.
Projekt Sårbare Gravide er målrettet
gravide i Aarhus, der har psykiske eller
sociale udfordringer. Tilbuddet er en
særlig indsatspakke, som indebærer gra-

viditetsbesøg i uge 24-26 med henblik på
at snakke om de forventninger, der kan
være til en graviditet og rollen som forældre. Forældrene er også blevet tilbudt en
screening for fødselsdepression allerede i
graviditeten. I alt har 8 sundhedsplejersker
været ansat til at rådgive de 416 sårbare
gravide, der har deltaget. Aarhus Kommune har samarbejdet med læger, Aarhus
Universitetshospital og Mødrehjælpen i
Aarhus.
Læs videre på næste side
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2 SÅRBARE GRAVIDE

Fokus på begge forældre
Selvom Projekt Sårbare Gravide var
henvendt til gravide, så har den særlige
indsats haft fokus på begge forældre.
Derfor er også partneren blevet tilbudt en
screening for fødselsdepression.
”Målet har været at sikre en bedre trivsel
for både forældre og barn. Graviditetsbesøgene skal nedbringe stress og usikkerhed og i stedet skabe mere tryghed omkring hverdagen med et spædbarn. Det
er vigtigt, at faren oplever, at han spiller
en vigtig rolle, og derfor har vi haft fokus
på hele familien,” siger projektleder Elise
Winther.
Projekt Sårbare Gravide har ikke kun
støttet forældrene under graviditeten.
De har også haft tæt kontakt med en
sundhedsplejerske fra projektet i op til 28
dage efter fødslen. Det er ikke de samme
udfordringer, de sårbare gravide og deres
partner har haft, men én ting har været
fælles.
”Ofte har forældrene bare haft brug for,
at vi støtter dem i, at de sagtens kan tage
omsorg for barnet. Vi hjælper dem med
at sortere i deres bekymringer og støtter
dem i at opnå en tro på sig selv i rollen
som forældre,” siger sundhedsplejerske
Maria Bolvig Thomsen, der har haft kontakt med 3-4 familier om måneden.
Spot på familiens ressourcer
Under besøgene er forældrene blevet
præsenteret for familiehjulet. Det er et
dialoghjul, der er udviklet til at danne
overblik over familiens ressourcer og udfordringer. Det kan være bolig, økonomi,
fødslen, tanker om amning eller parforholdet.
”Et vigtigt fokus i projektet har været at
få italesat det, som er svært. Vi vejleder
forældrene på de områder, de har udfordringer. Vi giver dem en robusthed til at
klare andre ting også, så det er egentlig
hjælp til selvhjælp. Vi har kun fået positiv
respons på det,” siger projektleder Elise
Winther.

Familiehjulet er ikke kun blevet brugt sammen med sundhedsplejersken, men har
også givet forældrene anledning til videre
snak og refleksion efter besøgene.

Forældrene har haft mulighed for at evaluere på forløbet bagefter. Her tegner sig et
billede af, at de fleste føler sig godt hjulpet
både under og efter graviditeten.

”Det er en god måde at snakke situationen igennem, så det bliver tydeligt, hvilke
ressourcer og udfordringer familien har.
Nogen har endda sagt, at det har givet
anledning til at tale om nogle ting efterfølgende, som de måske ellers ikke ville
have talt om. Det er fantastisk, at det kan
sætte noget i gang,” siger sundhedsplejerske Maria Bolvig Thomsen.

”Det har været trygt for dem, at de altid
har kunne ringe til os. Når de har mere ro
på deres tanker, så kan de bruge deres tid
og energi på barnet i stedet. Det betyder
meget for barnets start her i livet, at forældrene kan være nærværende,” siger sundhedsplejerske Maria Bolvig Thomsen.

FAKTA:
Projekt Sårbare Gravide var
oprindeligt en del af et satspuljeprojekt fra Sundhedsstyrelsen,
men er efterfølgende ført videre
som investeringsmodel. Projektet
har fået ekstra midler til og med
2020 til at fortsætte flere af
elementerne. Det er finansieret
ved hjælp af midler fra investeringsmodellen til forebyggelse af
indlæggelser for 0-2årige.

Bedre betingelser for barnet
Sammenligner man børn af sårbare gravide før projektet med børnene fra Projekt
Sårbare Gravide, viser tallene tydelige
forskelle.
”Børnene bliver født tættere på terminen
og dermed med en højere fødselsvægt.
Samtidig er antallet af indlæggelsesdage i
forbindelse med fødslen faldet. Det viser,
at det har betydning for barnet, hvordan
forældrene håndterer graviditeten. Det giver i sig selv forældrene en tryghed at få et
barn, der er født så tæt på terminen som
muligt,” siger projektleder Elise Winther.

Et styrket samarbejde på tværs
Projekt Sårbare Gravide har haft fokus på
at skabe fællesskaber på tværs af fagligheder. Blandt andet har sundhedsplejerskerne
kunne få sparring hos jordemødre, socialrådgivere og sygeplejersker.
”Set i et større perspektiv er projektet
lykkes på flere parametre end forventet.
For eksempel har vores tætte kontakt med
jordemødrene givet god ballast til samarbejdet fremadrettet. Det er skønt at opleve,
hvordan projektet har været godt for både
samarbejdet på tværs, borgerne og fagligheden,” siger projektleder Elise Winther.
Selvom Projekt Sårbare Gravide er afsluttet,
så er store dele af projektet blevet implementeret i sundhedsplejens indsats. Det
gælder eksempelvis familiehjulet, og at de
gravide fortsat bliver tilbudt en screening
for fødselsdepression under graviditeten.
”Det er fantastisk, at det nu er alle sundhedsplejersker, der med udgangspunkt i
familiehjulet, har graviditetsbesøg hos de
sårbare. Det har nemlig været anken, men
et vilkår ved projektet, at forældrene har
skulle skifte sundhedsplejerske. Generelt er
der blevet skabt et rigtig godt sikkerhedsnet for gravide og deres partner i Aarhus,”
siger projektleder Elise Winther.
Projekt Sårbare Gravide har med sit samarbejde på tværs af fagligheder og inddragelsen af borgerne vist sig at være en stor
succes. Det gode samarbejde vil danne
grundlag for det videre arbejde med at udvikle indsatser til sårbare gravide i Aarhus.
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3 LÆR OM NATUR

”MIO har gjort en stor forskel for
arbejdet med natur og science i Solbjerg
Dagtilbud. Både børn, medarbejdere og
lederne har lært virkelig meget og har fået
både inspiration og blod på tanden. Det har
givet et fælles fagligt løfte.”
Kim Sønderkær,
dagtilbudsleder i Solbjerg:

Gør læring om natur,
udeliv og science til en leg
Hvordan tisser en fugl? Hvor kommer blæsten fra? Naturen er fuld af forunderlige
fænomener. MIO Aarhus tilbyder forløb,
der skal gøre det nemmere for ledere og
det pædagogiske personale at skabe leg
indenfor læreplanstemaet ’natur, udeliv
og science’. Indtil nu har det kørt i Gl. Brabrand og Solbjerg Dagtilbud, hvor det har
vist sig at være en stor succes. Derfor åbner
MIO Aarhus nu dørene for, at flere dagtilbud kan være med.
Matematik og science er begreber, som
MIO Aarhus gør praktiske ved at lege og
eksperimentere i naturen. Et aktionslæringsforløb med MIO Aarhus varer ca. 3
måneder, hvor der er fokus på at lære i
små grupper og løbende reflektere over
egen praksis. Forløbene indebærer også
workshops for ledere og det pædagogiske
personale, og dagtilbuddet modtager ligeledes løbende inspirationshæfter med helt
konkrete MIO-lege og har mulighed for
løbende sparring med en MIO-konsulent.
MIO Aarhus har fokus på science-pædagogikken. Det handler om at gribe og nære
børnenes naturlige og spontane lyst til at

opdage og undersøge den verden, der
omgiver dem – og at gøre det gennem leg. MIO Aarhus er åben for
”Jeg har som områdech
ef både set og hørt den
flere dagtilbud, der har lyst til at
forskel, MIO har gjort for
de pædagogiske medar
gøre læring om natur, udeliv og
bejdere
og ledere. Det har givet
et fælles sprog, som udf
science til en leg i fællesskab
ordrer leg- og
læringsbegrebet fra en
ny vinkel, som bygger på
med børnene.
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spo
Vil I som dagtilbud være med
til MIO Aarhus? Der er opstart
på MIO aktionslæringsforløb
i starten af det nye år. Kontakt
MIO Aarhus for mere information
ved at skrive til mio@mbu.aarhus.dk

ntanitet og lyst til at lær
e. Jeg har oplevet pædag
oger præsentere MIO med et så
stort og smittende engage
ment, at det
kun kan have effekt i sam
været med børnene, hvil
ket jo er det,
som det hele handler om
.”

”Som forældre har det
været fuldstændig fantastisk at blive
inddraget i projektet ved at børnene kommer
hjem og fortæller om deres oplevelser. Jeg kan
mærke på mine børn, at de har udviklet sig på især
natursiden, deres nysgerrighed på nye udfordringer og
det sociale med de jævnaldrende børn.”
Forældre til barn i dagtilbud:

Berit Vinther, områdech
ef:
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4 MUSIK OG FÆLLESSKAB

Musik, fællesskab
og farvel til usikkerheden
Både deltagere, deres familier og
bandet Nephew var begejstrede
over fællesskabet og muligheden
for at fordybe sig i UngiAarhus’
Musikstarter camp og koncert.
”Med al respekt for X-Faktor og andet,
hvor der især er fokus på individuelle præstationer. Men dét der. Det er det, musik
også handler om, nemlig fællesskaber og
glæden ved musik,” sagde succesbandet
Nephews keyboardspiller Réne Thalund
og nikkede op mod scenen på Train, der
torsdag i efterårsferien var hjertet i Musikstarters højdepunkt: en koncert med deltagerne for deres familier og venner. Idéen
til Musikstarter er netop fostret af Nephew,
og konceptet har siden bredt sig til flere
byer i Danmark.
Et væld af instrumenter
I Aarhus var det fjerde gang i år, at 90
unge fra både nær og fjern mødtes og
overnattede i UngiAarhus’ Musikstarter
Camp i Åbyhøj i efterårsferien. I alt 11
bands optrådte på Train, og ud over sangstemmerne var instrumenterne mange
og forskellige: tværfløjte, trompet, guitar,
elektrisk guitar, trommer og keyboard.
De optrædende unge havde desuden
kun haft fire dage til at skrive en del af
sangene selv og øve dem. Det foregik på
campen på Gammelgaardsskolen, hvor
deltagerne fyldte UngiAarhus’ ungemiljø
12’rn og klasselokalerne med liv, glade
dage og masser af musik.
At høre til
”At være her giver et helt specielt fællesskab, som jeg i hvert fald ikke har prøvet
hjemme i min egen klasse til daglig. Og det
er netop også derfor, jeg er med her – og
har deltaget i mange forskellige musik-

VOXPOP:
Hvad synes gæsterne om
Musikstarter?
Familien Kragelund, Hørning:

camps rundt omkring i landet. For at føle,
at jeg hører til. Det gør jeg her,” sagde
Liane, der rejste hele vejen fra det sydlige
Jylland for at knytte venskaber i Musikstarter Aarhus gennem musikken. To af hendes
bandkammerater, Teis og Danina, kender
hinanden i forvejen og er garvede Musikstarter-deltagere og efterhånden ligeså i
det aarhusianske ungdomsmusikmiljø. Og
de gav Liane helt ret i, at det at mødes om
musikken gør noget helt særligt ved én:
”Flere af os var nok lidt introverte, inden
vi begyndte at spille musik. Det er vi ikke
mere, og slet ikke, når vi spiller”, forklarede Teis.
”Jeg er blevet mere udadvendt, og jeg er
ikke længere så usikker på mig selv, som
jeg har været”, konstaterede Danina.

”Helt fantastisk. Det er et super
arrangement både socialt og i forhold til muligheden for at bruge en
masse tid på sit instrument. Vores
Oliver var med sidste år også, og
her fandt han det band, han spiller
guitar i den dag i dag.”
Familien Odgaard-Jans, Brabrand:

”Vi har to drenge, Jonas og Mathias, der deltager. Og vi har overhovedet ikke hørt noget fra dem hele
ugen. Det tager vi som et godt
tegn! Mathias har været med før,
og han synes, det er rigtig fedt,
fordi han møder nye kammerater,
der ligesom ham går op i at spille
musik.”
Liams familie, Nørresundby:

”Det er et godt initiativ for én som
Liam, der bare elsker musik. Han
går og glæder sig et helt år, og han
er på pletten, så snart Musikstarter
åbner for tilmelding.”
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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

Kursus

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 12
1-dags grundkursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere i decentrale enheder.

Nyt hold

eDoc grundkursus - Hold 12
3- timers workshop for alle eDoc brugere, hvor du kan få hjælp til dine specifikke udfordringer i
forhold til funktionalitet, sagsgange, egen enheds strategi og proces m.m.

Startdato

Tilmelding

9. januar 2019

26. december 2018

4. december 2018

27. november 2018

Ny direktør for Børn og Unge
Aarhus Byråd har godkendt
ansættelsen af 43-årige Martin
Østergaard Christensen som
direktør for Børn og Unge.
Martin Østergaard Christensen kommer fra en stilling som skoledirektør
i Aalborg Kommune. Han afløser
forvaltningschef Søren Aakjær, der
har været konstitueret direktør, siden
tidligere direktør Jan Præstholm fratrådte i juni. Det er et enigt ansættelsesudvalg, som står bag indstillingen
af den nye direktør.
”Børn og Unge har en afgørende rolle
i at sikre, at alle børn i kommunen
lærer, trives og generelt oplever gode
børneliv. For at vi lykkes med det, er vi
dybt afhængige af den professionelle
indsats, der udføres af medarbejdere
og ledere i kommunen - og deres
arbejde glæder jeg mig til at opleve
og blive en del af. For mig handler
det i høj grad om, at vi går sammen,
når vi udvikler os fra det stærke fundament, jeg synes, Aarhus Kommune
allerede har i dag. Det gælder ikke
bare for os som kommune, men også

for de foreninger, organisationer og andre
interessenter, som området er præget
af, og naturligvis for de familier, hvis liv
vi hver dag er med til at sætte aftryk på.
Det bliver rigtig spændende”, siger Martin
Østergaard Christensen.
Thomas Medom, rådmand for Børn og
Unge, ser frem til samarbejdet.
”Martin Østergaard Christensen er en erfaren topleder, som har indgående kendskab til børne- og ungeområdet. Han har
skabt en række markante resultater, som
også har nydt national anerkendelse. Vi
får en direktør med stærke personlige
og professionelle egenskaber og med et
skarpt blik for både strategi og helhed,
som er krævet i toplederrollen. Jeg glæder mig til at byde Martin Østergaard
Christensen velkommen,” siger Thomas
Medom.
Martin Østergaard Christensen har sin første arbejdsdag mandag
3. december.
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6 ALBUS

Læseambassadører spreder
læseglæde til andre børn og unge
15 børn fra Skæring Skole havde
en helt særlig rolle, da børnelitteraturfestivalen Albus løb af
stablen på Dokk1.
Harry Potter, Skyggernes Lærling og Percy
Jackson er blandt favorit-bøgerne, når
14-årige Tobias Feldbak Svantemann og Ida
Augusta Press Mathiasen læser – og som
de læseheste, de er, går der sjældent en
dag, hvor de ikke læser. Derfor tøvede de
ikke med at takke ja, da de blev spurgt, om
de ville have titlen som læseambassadører
til Albus Festival for børnelitteratur, der i
sidste uge begyndte på Dokk1.
Den fornemme titel som læseambassadører
delte Ida og Tobias med 13 andre elever fra
Skæring Skole. Sammen havde de til opgave at give deres læselyst videre til andre
børn og unge. Med konkurrence fra YouTube, Netflix og computerspil erkender de to
læseambassadører, at det ikke er en nem
opgave at få flere børn og unge til at vælge

bogen til fordel for skærmen. Alligevel tror
de på, at de kan gøre en forskel:
”Mange unge synes, det er kedeligt og
nørdet at læse bøger. Derfor hjælper det
ikke, hvis det er skolen, der tvinger os til at
læse. Det er bedst, hvis det er en ven eller
klassekammerat, der anbefaler en god bog,
for vi har samme smag og kan inspirere
hinanden til at læse. Vi er en slags bogpushere,” fortæller Ida.
”Man bruger sin fantasi mere, når man
læser en bog, end når man ser serier eller
spiller computer. Det er alt andet end
kedeligt,” slår Tobias fast. Selvom han er
ordblind, stopper det ham ikke fra at læse
hver dag. Faktisk er han begyndt at læse
meget mere, siden han for to år siden
fandt ud af, at han har svært ved ord.
Lydbøger og andre værktøjer har nemlig
åbnet en helt ny dør til bøgernes verden,
som han ikke kendte til før. Den vil han
gerne dele med sine venner og andre
unge.

Siden september har de femten elever fra
6.-8. klasse på Skæring Skole i det nordøstlige Aarhus uddannet sig til rollen som
læseambassadører. Her har de blandt andet
lært at kommunikere på sociale medier, og
hvordan man klipper booktrailers. Under festivalen havde læseambassadørerne nemlig
også til opgave at interviewe forfattere, vise
vej og producere indhold til sociale medier.

Fakta om ALBUS
Albus er en ny international børnelitteraturfestival, der finder sted
hvert andet år på Dokk1 og bibliotekerne i Aarhus – første gang
var den 1.-4. november 2018. Det
var fire dage med arrangementer
for alle der elsker børnelitteratur både store og små.
Festivalen arrangeres af Aarhus
Kommunes Biblioteker i tæt samarbejde med en række partnere.
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7 FRIVILLIGHED

Frivillighed i Børn og Unge 2018
Inspirerede til unge-demokrati og
frivilligt engagement i Europa
To medlemmer af Aarhus Kommunes Børne- og ungebyråd, Anine Qvist & Isabella
Nuessler, repræsenterede unges stemme
og engagement, da de den 10. oktober
2018 deltog i ’European Week of Regions
and Cities’ i Bruxelles. De to unge-byrødder var inviteret som repræsentanter for
Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018
og medbragte god inspiration og et oplæg
om, hvordan vi i Aarhus understøtter unges
engagement i samfundet og demokratiet
som frivillige medborgere. De fortalte om
Børne- og ungebyrådets indsats i Aarhus
og om betydningen af at have et aktivt
bagland i form af de lokale senater, som
UngiAarhus skaber rammerne for. Anine
Quist og Isabella Nuessler høstede kæmpe
ros og respekt for deres indsats og workshop ved arrangementet, hvor de inspirerede borgmestre og ambassadører fra
hele Europa med emnet ‘Building cohesive
communities through solidarity and volunteering’.

Isabella Nuessler om besøget i Bruxelles:

”Jeg syntes helt klart at det er noget af det
fedeste at gøre noget for andre. Dagens
Danmark er virkelig åben over for os unge,
derfor er det en fantastisk følelse man får

når de voksne faktisk gerne vil diskutere og
høre på hvilke meninger man har. Andre
lande i EU kan klart lære at slippe tøjlerne
lidt, altså jeg ved jo at de unge er klar til
ansvar, men er de voksne klar til at vi får
det?”

Ny børne- og ungealliance for nemmere
adgang til foreningers tilbud
3. december inviterer Børn og Unge til en
børne- og ungealliance, som skal bidrage
til, at foreninger og Aarhus Kommune
sammen når ud til de børn, der har mest
brug for hjælp for at trives og udvikle sig.
Deltagerne byder selv ind med konkrete
ønsker til samarbejde og koordinering. Et
ønske er for eksempel at skoler, dagtilbud

og klubber hjælper med at formidle ledige
pladser på sommerlejre for udsatte børn og
Unge, og at medarbejdere får lettere overblik over foreningernes forskellige tilbud til
børn og unge i Aarhus.
Alliancen mødes 3. december kl. 17-20 på
Grøndalsvej 2 og er resultatet af debatten

”Konkurrerer vi om at hjælpe børn og
unge?”, som foregik under Folkets Møde i
september.
Læs mere: frivillighed.mitbu.dk
Kontakt: Frivilligkonsulent Ulla Bording Jørgensen, ulbj@aarhus.dk eller projektleder
Anders Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk
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8 KOMME-GÅ OPTIMERER HVERDAGEN

Komme-Gå optimerer
hverdagen i dagtilbud
I institutionen Snurretoppen er både den pædagogiske leder, medarbejdere og forældre glade
for ’Komme-Gå’, som
er en vigtig brik i at få
hverdagens puslespil til
at gå op.
I 2014 tog Aarhus Kommunes dagtilbud
’Komme-Gå’ i brug. Samme år åbnede
institutionen Snurretoppen. Værktøjet
har derfor vundet naturligt indpas hos
både forældre og medarbejdere. Dorte
Windahl Hansen, som er pædagogisk

leder i Snurretoppen, mener, at den gode
kommunikation med forældrene er vejen
til at opnå det optimale brug af ’Komme-Gå’.
”Vi har forsøgt at give forældrene den
mest nyttige information og viden omkring ’Komme-Gå’, og hvis ikke alle har
forstået det, vil vi altid gerne hjælpe
dem,” fortæller Dorte Windahl Hansen.
Forældrene skal nemlig ikke kun melde
barnets ankomst om morgenen og tjekke ud ved afhentning senere på dagen.
For at gøre planlægningen nemmere for
Snurretoppens medarbejdere, indskriver
forældrene møde- og afhentningstider for
længere perioder frem i tiden.

”I sidste ende giver det os bedre mulighed for at planlægge. Hvis vi på forhånd
ved, hvor mange børn der dukker op i
en ferie, behøver vi eksempelvis ikke lige
så meget personale til færre børn. Det
giver os mere tid ved børnene, og så har
vi ikke brug for vikarer,” fortæller Dorte
Windahl Hansen.
Forældrene kan også skrive beskeder til
pædagogerne. Det kan være ændrede
afhentningstider, mormor der henter
eller noget helt tredje. På samme måde
kan pædagogerne også vedhæfte en
besked til forældre med kort information
om dagen.
Dorte Windahl Hansen er desuden glad
for funktionen: Udeblevet. Det er en nyere funktion, der giver et mere retvisende billede af barnets fravær. Hvor børnene før blev registreret som enten syge
eller mødt op, kan de i dag også være
udeblevet. Et barn er udeblevet, hvis
ikke sygdom eller en planlagt fridag er
årsag til fraværet. Pædagogerne kan på
den måde holde øje med barnets regelmæssige fremmøde og vurdere, om der
er behov for en tidlig indsats for barnet,
hvis mønstret med fravær fortsætter.

Alle dagtilbud har for nyligt fået
skiftet deres ’Komme-Gå’ skærme.
Hvor de gamle skærme skabte
lange køer, irriterede forældre og
støj, er de nye sikrere, hurtigere
og støjsvage. Det gør det nemmere for forældrene ved ét hurtigt
klik at melde barnets ankomst
samt tjekke ud senere på dagen.

