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Back2school halverer
fraværet

Klar til skole?

S. 4

S. 8

Et bredere blik på
erhvervsuddannelser
Når de unge skal vælge sig en
ungdomsuddannelse, spiller
forældrene ofte en vigtig rolle
i beslutningsprocessen. Derfor
har erhvervsmessen AarhusSkills
fokus på at informere både de
unge og deres forældre om erhvervsuddannelser.
Der var rig mulighed for at prøve at
malke en ko eller komme helt tæt på en
torso, da dette års udgave af erhvervsskolemessen AarhusSkills i torsdags

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

blev afholdt i Ceres Park og Arena. Her
skulle kombinationen af information og
praktiske opgaver lære elever fra 7.-10.
klasser i Aarhus om alternativerne til den
gymnasiale uddannelse. For 8. klasserne
var der mulighed for at deltage i konkurrencen SkillsStafetten, hvor de prøvede
kræfter med deres erhvervsskills. Senere
på dagen blev der afholdt en konference
for forældrene. De er nemlig vigtige for,
at de unge kan navigere rundt i karrierejunglen.

FAKTA:
AarhusSkills arrangeres af Aarhus Kommune i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter, SkillsDenmark og de seks erhvervsskoler - Aarhus Tech, Aarhus Business College, SOSU Østjylland,
Jordbrugets Uddannelsescenter
Aarhus, VIA Beklædningshåndværker samt Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

Læs videre på næste side

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
Næste nr.: 6. december 2018
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Hanne Marklund, projektleder, AarhusSkills
”AarhusSkills handler om at vise
mangfoldigheden i ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt at give
både de unge og deres forældre
helt konkrete billeder på, hvad
erhvervsuddannelser indebærer.
Interessen for vores arrangementer er stigende, og i år har vi
rekorden for antal tilmeldte elever
og skoler nogensinde. Vi har også
tradition for, at der kommer rigtig
mange forældre.”
Henrik Johansen, skolekonsulent, Børn og Unge,
Aarhus Kommune
”De seneste år har vi lavet en
række forløb, som skal give
unge flere perspektiver på ungdomsuddannelser. Det er en fælles dagsorden for hele byen at
informere de unge om erhvervsuddannelser. Fremadrettet skal vi
have mere fokus på forældrene.
De har stor indflydelse på deres
børns valg i livet, men mange
forældre ved ikke særlig meget
om erhvervsuddannelser. Den
erhvervskonference, vi afholder
i forlængelse af AarhusSkills, er
et forsøg på at nå ud til forældrene.”
Faisal Mohamed, foredragsholder, De Blå Stjerner
”De fleste unge med anden etnisk
baggrund vælger per automatik
en gymnasial uddannelse. Det
skyldes, at mange forældre har
negative tanker om erhvervsuddannelser. En vigtig faktor for
forældrene er, hvad deres børn kommer
til at tjene. Derfor skal vi informere om, at
man ved at tage en erhvervsuddannelse
faktisk ofte kan komme hurtigere i arbejde og komme til at tjene mere. De gamle
forestillinger om erhvervsuddannelser skal
ud, og AarhusSkills er en god måde for
de unge at vise deres forældre, hvad en
erhvervsuddannelse er. Faktisk bliver flere
forældre imponerede.”

Manuela Christensen, lærer for
8.A
”Jeg har en forventning om, at mine
elever får øjnene op for, at de har flere
erhvervsskills, end de tror. Derfor er det
så vigtigt, at skolen prioriterer at deltage
i arrangementer som AarhusSkills.” Som
lærer har jeg en rådgivende rolle, og AarhusSkills giver mig et bedre udgangspunkt
for at vejlede mine elever om, hvilken
retning de skal gå.”

Jonathan Lægdsgaard Dimsits,
elev i 8.B
”Jeg tænker umiddelbart, at jeg gerne vil
på gymnasiet, men jeg er åben overfor
andre alternativer. Jeg kunne godt finde
på at vælge en erhvervsuddannelse, fordi
det er mere praktisk. Det er fedt at kunne
få en forsmag på de mange erhvervsuddannelser, inden jeg beslutter mig.”
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3 KORT NYT

Nyt fælles intranet:

1. december lukker BUportalen
og MedarbejderPortalen
Fremover kan du finde nyheder, fagligt indhold og vejledninger
på det nye fælles intranet i Aarhus Kommune

Du kan allerede nu tage et kig indenfor inden åbningen
AarhusIntra på intranet.aarhuskommune.dk

BUportalen og MedarbejderPortalen erstattes af AarhusIntra,
der ud over information også giver dig mulighed for at samarbejde med kolleger på tværs af kommunen. Det fælles intranet
åbner efter planen 29. november

Når du åbner det nye intranet, tager det i øjeblikket flere sekunder at åbne. Indtil det bliver løst i det nye år, må du væbne
dig med lidt tålmodighed.

Se en ultrakort introfilm til det fælles intranet:
AarhusIntra til dig som administrativ medarbejder
AarhusIntra til dig som leder
AarhusIntra til dig som medarbejder

Det fælles intranet er ikke at forveksle med Aula, der bliver
den primære platform for medarbejdere i skoler, UngiAarhus
og dagtilbud. Aula åbner i 2019 for skoler og UngiAarhus og i
2020 for dagtilbud.
Kontakt: Stig Ramløv Frandsen, srf@aarhus.dk

Hjælp til at bruge intranettet: Guides og instruktionsvideoer
hjælper dig i gang, når intranettet åbner den 29. november så du nemt kommer i gang.

Skal du være Aula
supporter?
Hvis du har særlige kompetencer og interesse for IT, er du måske én ud
af de fire medarbejdere fra skole, SFO, UngiAarhus og dagtilbud, der til
sammen skal udgøre Aula Support.
Aula Support skal supportere superbrugerne og undervise i Aula. Som Aula supporter bliver
du frikøbt en dag om ugen fra april 2019 til juni 2020.
Har du lyst til at vide mere?
Læs om Aula Support og arbejdsopgaverne på bujob.dk/aulasupport.
Ansøgningsfristen er 27. november 2018.
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Terapi og psykologhjælp hjælper
elever til mindre skolefravær
Back2School viser lovende resultater efter endt pilotstudie.
Her fik 22 børn terapi og psykologhjælp til at håndtere et massivt skolefravær. Efter 10 ugers
behandling var børnenes fravær
halveret, og et år efter er fraværskurven stadig nedadgående.
Pædagogisk leder på Vestergaardsskolen, Mette Rasmussen
fortæller, hvordan skolen kan
hjælpe, når barnet kæmper med
fravær.
Det seneste halvandet år har forskningsprojektet Back2School tilbudt gratis psykologhjælp og terapi til børn med et bekym-

rende skolefravær. Mere end 43 folkeskoler
og indtil videre 54 børn har deltaget i
Back2School, og nu kan projektet fremvise
de første resultater fra pilotafprøvningen:
”Da vi startede pilotstudiet, havde børnene
et massivt fravær på cirka 66 procent, men
efter behandlingen var det reduceret til det
halve. Et år senere kan vi se, at børnenes
fravær er helt nede på cirka 18 procent,”
fortæller professor ved Aarhus Universitet
Mikael Thastum og fortsætter:
”Vi kan også se, at børnene har fået det
bedre. De har fået bedre selvværd og en
større tiltro til, at de er i stand til at komme
i skole. Angst og depression fylder mindre
hos barnet.”

For at et barn skal lykkedes med at nedbringe sit skolefravær, er det afgørende, at
der er et tæt samarbejde mellem skole og
hjem. Derfor afholder Back2School 3 skolemøder i løbet af de ti uger, hvor behandlingen står på og et afsluttende møde tre
måneder efter behandlingen er afsluttet.
”Lærerne har en unik viden, som vi skal
bruge i vores indsats. Omvendt kan vi også
hjælpe skolen og forældrene med at få
etableret et bedre samarbejde,” siger Mikael Thastum.
Skolemøder tager afsæt i barnets
fortælling om et skoleliv
Pædagogisk leder på Vestergaardsskolen,
Mette Rasmussen, har af flere omgange
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stiftet bekendtskab med Back2School.
Det seneste år har hun været tovholder på
fire Back2School-forløb. Hun fortæller, at
børnene kommer med forskellige udfordringer:
”Når en elev har et bekymrende højt fravær, kan det skyldes længere tids generel
mistrivsel eller opstå akut. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skilsmisse.
Uanset årsagen skal vi gøre vores bedste
for at hjælpe dem i situationen. Vi tror på,
at børn kommer i skole, hvis de kan. Kan
de ikke det, skal vi tilbyde at lave særlige
aftaler og bryde krav ned, så der igen bygges bro til skolelivet.”
Når Back2School afholder skolemøder gør
de det på systematisk vis, og samtalen
tager altid udgangspunkt i barnets egne
fortællinger om et skoleliv. Det ser Mette
Rasmussen som en af projektets styrker:
’Back2School får en viden fra barnet, som
vi ikke på samme måde får adgang til i en
elevsamtale. Det giver os et andet afsæt
for i samarbejdet med forældrene at finde
frem til, hvordan vi sammen skaber flere
gode dage i skolen for barnet.”
Lærerne får overskuelige opgaver
Læreren får også viden og værktøjer, som
de kan bruge ind i klasseværelset. På Ve-

stergaardsskolen bruger man blandt andet
detektivtænkningen til at mindske barnets
bekymringstanker:

på trekvart eller fuld tid, men har stadig
brug for særlig opmærksomhed. Eller som
Mette Rasmussen siger:

”Hvis et barn eksempelvis har svært ved
larm, undersøger læreren sammen med
barnet, hvad eleven oplever som larm ?
Føles gruppearbejde som larm, eller opstår
larmen i pauserne? Gennem detektivtænkningen kommer vi nærmere kernen i
den aktuelle udfordring,” forklarer Mette
Rasmussen.

”Man kan ikke vende et negativt fravær
med en tilhørende nederlagsfølelse på ti
uger. Vi skal anerkende, at det tager tid for
eleven at skabe et nyt mønster.”

Det har også frigivet energi hos lærerne, at
de føler sig klædt på til opgaven, selvom
de ikke er psykologer:
”Det er en stor hjælp, at opgaverne bliver
brudt ned i mindre dele. Det gør det overskueligt og nemt at handle på. En opgave
kan eksempelvis være at møde barnet hver
morgen med en særlig opmærksomhed
eller sørge for, at barnet er skærmet mod
larm og tumleri, når frikvarteret starter.
Back to School giver konkrete handleanvisninger, som lærerne trygt kan læne sig ind
i. Og det virker!” fortsætter hun.
Selvom Back2School er slut, har man på
Vestergaardsskolen valgt at holde fast i et
meget tæt skole-hjem-samarbejde med
regelmæssig opfølgning. Eleverne er i skole

Læs mere på universitetsklinikkens hjemmeside: www.psy.au.dk/b2s

FAKTA:
Back2School søger i øjeblikket
efter familier, der vil deltage.
Alle børn, der deltager i projektet, får tilbudt hjælp til at
håndtere deres skolefravær. Der
bliver trukket lod, om barnet
skal deltage i Back2School eller
have tilbudt kommunens nuværende fraværsindsats. Barnet
skal gå i 0-9 klasse og have et
skolefravær, der svarer til mere
end 10 % over de seneste tre
måneder.
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6 KURSER 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

Kursus

Startdato

Tilmelding

Hold 01: 23. januar 2019
Hold 02: 24. januar 2019
Hold 03: 28. januar 2019
Hold 04: 29. januar 2019

Alle hold: 9. januar 2019

Nyt kursus

Workshop om styrket evalueringskultur i dagtilbud
Heldags workshop for dagtilbudsledere og pædagogiske ledere i dagtilbud. Fælles drøftelser og
refleksioner og oplæg ved Malene Skov Dinesen om, hvordan en stærk evalueringskultur styrker
den pædagogiske praksis.

Nyt kursus

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning - Mellemtrin og udskolingen
Kompetencecenter for læsning udbyder 3-timers kursus for lærere i melemtrin og udskoling.

14. januar 2019

7. januar 2019

Nyt kursus

Ordblinde og faglig læsning - Mellemtrin og udskolingen
Kompetencecenter for læsning udbyder 3-timers kursus for lærere i melemtrin og udskoling.

23. januar 2019

16. januar 2019

Nyt kursus

Basiskursus 1 - For lærere, der kun har lidt eller intet kendskab til læse/skriveteknologi
Kompetencecenter for læsning udbyder 2-timers kursus for lærere. Få en kort gennemgang af
de vigtigste programmer og funktioner for elever i læse/skrivevanskeligheder, især CD-ord 10 og
Adobe, lidt om Intowords og tale-tiltekst.

2. maj 2019

25. april 2019

Nyt kursus

Respekt for grænser - Hold 15 og 16
Obligatorisk kursus for nye ledere i Børn og Unge, hvor man får kendskab til sin rolle og ansvar i
forebyggelse og håndtering af mistanker om overgreb mod børn og unge.

Nyt kursus

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 18
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning
af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obligatoriske 2 dage, man som
nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år.

Hold 15: 27. marts 2019 Hold 15: 13. marts 2019
Hold 16: 22. oktober 2019 Hold 16: 8. oktober 2019

8. januar 2019

Søren Aakjær ansat som direktør i Viborg
Søren Aakjær, der siden forsommeren i år har været konstitueret i
stillingen som direktør for Børn og
Unge, skifter til nytår Aarhus ud
med Viborg. Et enigt byråd i Viborg
Kommune har onsdag aften vedtaget at ansætte Søren Aakjær som
direktør for byens børn- og ungeafdeling. Her bliver han øverste chef i
en afdeling, der udover dagtilbud,
skoler og fritidstilbud også rummer
familie- og rådgivningsområdet.
”Jeg har været utrolig glad for at
være en del af skolevæsnet og Børn
og Unge i Aarhus gennem 16 år i

forskellige roller. Samtidig ser jeg frem til
lære en ny organisation nærmere at kende i Viborg,” siger Søren Aakjær.
Søren Aakjær tiltræder sin nye stilling 1.
januar 2019, og der ikke er sat dato på
hans sidste arbejdsdag i Aarhus. Rådmand
Thomas Medom siger om Sørens Aakjærs
jobskifte.
”Jeg ønsker både Søren og Viborg tillykke
med direktøransættelsen. Med Sørens
afsked må vi sige farvel til en lang række
stærke kompetencer samlet i en mand,
men vi må først og fremmest sige farvel
til en chef og en kollega, som har villet

Børn og Unge det
bedste. Søren har
gennem årene
og fra forskellige
vinkler ydet en
meget stor og
værdifuld indsats
for børn, forældre
og medarbejdere i
Børn og Unge,” siger
Thomas Medom.

19. december
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Foreningsoversigt - hjælp familier med at finde
vej til de sociale foreninger
”Det er vigtigt, at frontmedarbejdere til såkaldte almindelige børn med almindelige problemer kender vores tilbud.”
– Søren Nyskov fra foreningen Børns Voksenvenner
Hjælp familier til selv at handle – og giv forebyggelsen og den tidlige indsats et ekstra nøk:
Med en ny Foreningsoversigt kan du nemt oplyse familier om sociale foreninger, som har relevante tilbud for familierne, børnene og de unge. Dermed kan du hjælpe familierne til selv at styrke deres barns trivsel efter eget valg.
Find Foreningsoversigten HER. Derinde finder du tre lister med hhv.:
Foreninger, der hjælper småbørnsfamilier med børn 0-5 år
•	Foreninger, der hjælper børn 6-11 år
•	Foreninger, der hjælper unge 12-18 år
Til unge, find da også flere sociale foreninger på www.aarhusung.dk/ungdomsliv

Frivillige samles til netværk og videndeling
Børn og Unges frivilligkoordinator Ulla Bording Jørgensen hjælper frivillige med netværk og kurser. Ved det seneste
netværksmøde deltog 12 frivillige i børnehaver og skoler til en aften om tosprogede elever. Oplægsholder, skoleleder
på Søndervangskolen Rani Hørlyck, fortalte om udfordringer for børn der er lidt bagefter i deres sproglige udvikling
ved skolestart – samt hvad det kan betyde for børn at have familie i verdens brændpunkter. Rani Hørlyck takkede de
fremmødte for at bruge fritiden på at hjælpe og for inspiration til selv at give frivilligsamarbejdet et skub fremad:
”Jeg tror mange børn bliver lidt stolte af, at der er nogle ’fremmede’ som de ikke kender, der gerne vil bruge tid sammen med dem. De frivillige kan koncentrere sig om færre elever og lære dem at kende – og det har været rørende at
høre om deres møder med børnene,” siger skolelederen.
Rani Hørlycks tips til frivillige vedr. tosprogede elever:
•	Vis interesse og nysgerrighed – og hav høje forventninger
•	Kommuniker enkelt – og skift til barnets perspektiv
•	Vis din lyst til at høre, hvordan barnet lever derhjemme
•	Vær tålmodig og husk at alle børn gør det bedste de kan

Inspirationshæfte til dit
læringsforløb
om medborgerskab
Glæd dig til ny inspiration til dit læringsforløb om børnenes og de unges rolle som frivillige medborgere. Inspirationshæftet Børn og unge som frivillige medborgere er udviklet af pædagoger og lærere i Aarhus, i samarbejde med bl.a.
plejehjem, idrætsklubber, Læring og Udvikling og frivilligteamet. Børn og unge som frivillige medborgere udkommer 4.
december 2018 med Ugepakken. Skoler og institutioner får tilsendt eksemplarer af hæftet.
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Nu begynder
skoleindskrivning i Aarhus
Tusindvis af aarhusianske forældre står i disse dage over for
det vigtige valg om, hvor deres
skoleparate børn skal begynde i skole efter sommerferien.
Skoleindskrivningen for de flere
end 3000 elever åbner fredag 23.
november, og rådmand Thomas
Medom er ikke i tvivl om sin
anbefaling:
”Folkeskolen i Aarhus er et godt valg.
Forældrene er generelt meget tilfredse, eleverne trives godt, og de forlader
skolen med rigtig gode muligheder for
at klare uddannelse og job. Den lokale
folkeskole er også afgørende for at styrke
sammenhængskraften lokalt. Her mødes
vi på tværs af ligheder og forskelle i et
stærkt fællesskab,” siger Thomas Medom.
De aarhusianske folkeskoler er lige nu i
dialog med massevis af forældre, der ønsker information og oplysning om netop
den lokale skole. Det sker ved informationsmøder, personlige samtaler og ved
ligefrem at stemme dørklokker hos potentielle skolestartere og deres forældre,
som det blandt andet sker på Sødalskolen
i Brabrand.
”Vi ønsker at få fat i alle lokale forældre
fra vores område, der har et barn, som
skal til at begynde i skole. Skolevalg er en
stor beslutning for forældre. Derfor er det
vigtigt for os, at vi er med til at sikre dette
valg tages ud fra mest mulig viden om sit
barns lokale distriktsskole. Vi leverer en
høj kvalitet, hvor vi vægter og kan sætte
ord på vores bærende værdier faglighed
og fællesskab,” siger Karen Henriette Jessen, skoleleder på Sødalskolen.

Skolelederen og skolens øvrige ledelse er
i denne uge personligt ude i en række af
områdets dagtilbudsafdelinger med information om Sødalskolen. Der er arrangeret
et skoleskrivningsarrangement 29. november kl. 16.00 – 18.00. Skolen bestræber
sig på at nå ud til alle forældre - og de
forældre, skolen ikke har mødt, kan forvente et besøg hjemme.
”Skolen tager simpelthen ud og ringer på
dørklokken. Valget er forældrenes, men
vores erfaring er, at vi i en god, personlig

snak med forældre styrker lysten til at
søge vores skole. Det handler om kendskab, og vi mener, at alle børn fortjener
at gå i skole hos os,” siger skolebestyrelsesformand og forælder Heidi Sloth
Hingelberg.
Skoleindskrivning til skoleåret 2019/2020
foretages digitalt via www.aarhus.dk i
perioden 23. november til 31. december
2018.

