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Læs videre på næste side...

Lejr skaber 
sammenhold

Børn med autisme 
stortrives i Nest-klasser

S. 5

 
God start for 
flygtningeforældre

Elever i det særlige skoleprogram Nest har lige gode chancer for at 
lykkes med skolegangen – uanset om de har en diagnose eller ej. 

Konference: 
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I Nest-klasserne går fire elever med autisme sammen med 12 
kammerater fra skoledistriktet, og her møder eleverne en under-
visning bygget på ro, struktur og en systematisk tilgang til hver-
dagen. Det giver positive resultater for alle viser evalueringen af 
Nest-klasserne på Katrinebjergskolen, der har været i gang de 
sidste tre år, hvor Børn og Unge har kørt Nest-projektet sammen 
med Egmont Fonden. 

Tirsdag blev evalueringen præsenteret som et væsentligt nyt 
tiltag for at komme børn med særlige behov i møde. Både elever, 
forældre og pædagogiske medarbejdere er glade for Nest-klas-
serne, og selv om klassekvotienten er lav, og der er to voksne 
i timerne, ser økonomien ud til at hænge sammen hen over et 
skoleforløb, fremgår det af evalueringen. Det skete på en ud-
solgt, national konference om Nest med Egmont Fonden og 
Børn og Unge som værter. 

Rådmand Thomas Medom fra Børn og Unge åbnede konferencen 
og udtrykte begejstring over resultaterne i Nest-klasserne. 

”Interessen for Nest har været fantastisk stor, og det er med god 
grund. Jeg er simpelthen så glad på elevers og forældres vegne 
over resultaterne. Uanset elevernes forskellige forudsætninger 
trives de sammen med kammeraterne og lærer det, de skal. Der 
er al mulig grund til, at vi skal arbejde videre med Nest, for vi har 
brug for positive veje til at komme børn med særlige behov i møde 
i skolerne,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Lyt til nogle af konferencens hovedtalere (link) – Henriette Christiansen, 
direktør i Egmont Fonden, Lene Tanggaard, professor på Aalborg 
Universitet og Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen. 

Link til evalueringsrapporten: www.aarhus.dk/nest

Om Nest
De centrale læringssætninger er:

•  Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen’

•  Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervi-
se dem på en måde, så de lærer

Principperne fra Nest er allerede introduceret i den almindelige un-
dervisning på mange andre skoler i Aarhus. Det samme gælder flere 
dagtilbud, der arbejder med læringsmiljøer med ro, struktur og en sy-
stematisk tilgang til hverdage. 

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skole-for-alle/nest-for-fagpersoner/
http://www.aarhus.dk/nest
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Teltlejr skaber sammen-
hold på Beder Skole 

”Her er virkelig hyggeligt, fordi her er mange at lege med, og vi 
kan gå rundt og besøge hinanden. Måske begynder det at regne, 
men det gør ikke noget, for vi sover i telte i nat,” siger spejder-
drengen Sebastian fra 3.C, der netop er steget af sin cykel. Se-
bastian er godt klædt på til regn og blæst med gummistøvler og 
regnfrakke, og de grønne spor af græs på knæene vidner om en 
dreng, der ikke er bange for teltlejrens udeliv. 

Sebastian spejder ud over marken i Malling, hvor børn har fordelt 
sig i mindre grupper. Her har Beder Skole forvandlet den store 
mark til en todages livsduelighedslejr for alle skolens knap 700 
børn og voksne. Formiddagen går med stjerneløb på 32 poster, 
hvor børnene blandt andet kan cykle, poppe popcorn og gå på 
line. Eftermiddagen byder på fri leg, og i løbet af aftenen kryber 
først de små børn og senere de store under soveposen i gule 
tippi-lignende telte. 

En af de voksne, der er med på lejren, er bestyrelsesformand 
Anne Harrits. Hendes brune hår blæser i vinden, og et halstør-
klæde er slynget om halsen, men smilet er bredt. Det bliver ikke 
mindre, når hun fortæller om det store engagement, børn, foræl-
dre, personale og lokalsamfund har lagt i at skabe en god og tryg 
lejr for børnene:

Vi slår lejr på en lokal landmands mark, 
og strøm og vand kommer fra Eftersko-
len for Scenekunst. Forældre sørger for 
telte og mad, og de overtager undervis-
ningen, når lærerne afspadserer efter to 
dage i Malling.”

Børn og voksne stod sammen, da Beder Skole flyttede skoledagene til en 
mark, hvor de slog lejr og var sammen i fællesskab.

”
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Anne Harrits har været med til at stable lejren på benene, og hun 
har fået positiv respons fra forældre omkring opbakningen på og 
omkring skolens livsduelighedslejr.    

”En forælder har sms’et: ’Større følelse af fællesskab fås ikke’. 
Præcis den oplevelse har jeg som forælder til tre af skolens børn. 
Det gør mig glad og rørt, når jeg kan se spændingen og begej-
stringen i mine børns og deres venners øjne,” siger hun. 

Lejren styrker livsduelighed

Lejrturen starter og slutter i Beder Skoles skolegård. Børnene 
går selv turen fra Beder til Malling og tilbage. De store børn 
med taske, liggeunderlag og sovepose på slæb, og de små 
børn med madpakke og drikkedunk i rygsækken. Det har taget 
skolens børn halvanden time at stable lejren på benene, hvor 
de største elever også har slået telte op for de mindste klasser, 
så de stod klar, da de også nåede lejren efter gåturen.

”Når børnene er samlet i nye rammer, finder de ud af, hvor 
kompetente og seje, de er, når de lykkes med at rejse lejren, rulle 
soveposen ud eller arbejde sammen med elever fra både større 
og mindre klasser. Det er med til at give dem oplevelser og erfa-
ringer, som de kan tage med sig,” fortæller Anne Harrits. 

’Livsduelighedslejr’ kan lyde som et stort begreb, men det skal 
helt lavpraktisk forstås som en oplevelse for børnene af at møde 

hinanden i nye, ukendte rammer, hvor de hjælpes ad med i fæl-
lesskab at få sat telte op og gennemført sjove aktiviteter. Det er 
med til at danne dem og gøre dem mere robuste til at mestre 
fremtidige udfordringer, forklarer Anne Harrits.  

Livsduelighedslejren skal være med til at markere den sidste af 
tre værdier, som skolen har vedtaget for halvandet år siden: for-
pligtende fællesskab, udsyn og livsduelighed. 

Små og store samarbejder

Under stjerneløbet bliver børnene sat sammen på tværs af klas-
setrin for at styrke fællesskabet. 

”Vi tager ansvar for hinanden, passer på hinanden og holder øje 
med hinanden,” siger Beder Skoles bestyrelsesformand Anne 
Harrits.

8-årige Sebastian finder tryghed i at have større børn omkring sig. 
 

Det er fint nok, at min mor og far ikke er 
her, fordi de voksne og store børn passer 
på mig,” siger han og smiler skævt til en 
dreng, der passerer.  

”

DET VI ER SAMMEN OM
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5 EN VARM VELKOMST

Velkomstmateriale  
til nyankomne  
flygtningefamilier

Der er mange spørgsmål og informationer, man skal forholde sig til, når man som 
flygtningeforældre skal aflevere sit barn i vuggestue, børnehave, skole eller klub for 
første gang. Derfor har Børn og Unge udviklet et samlet velkomstmateriale, som 
ledere og medarbejdere kan gøre brug af og udlevere til forældrene i den første tid.

Barnets hverdag fortalt i billeder
Velkomstmaterialet består af film og pjecer, der er oversat til fire sprog: engelsk, 
arabisk, farsi og tigrinsk. Filmene skal være med til at give forældrene et indblik 
i, hvad det vil sige at gå i vuggestue, børnehave, skole eller klub, mens pjecerne 
tager fat på en række praktiske spørgsmål, som typisk fylder i forældrenes hoveder. 
Det kan være spørgsmål som: Hvordan kan jeg være sikker på, at lærerne og pæ-
dagogerne passer på mit barn? Hvorfor er det vigtigt at lære det danske sprog? Og 
hvad består en sund og nærende madpakke af? 

Materialet er tænkt som et arbejdsredskab til at styrke kommunikationen og sam-
arbejdet med forældrene. I Langenæs Dagtilbud bruger man blandt andet materia-
let til at genbesøge bestemte emner og områder, når behovet opstår:

”Vi gør meget ud af at tage forældrene i hånden og fortælle dem om vores hus og 
hverdag. Forældrene får materialet udleveret, men vi bruger det også i vores løben-
de dialoger med forældrene. Vi kan pege på billeder af tøj, hvis der mangler noget i 
garderoben eller bruge humørikonerne, når vi vil fortælle, at barnet har været glad i 
dag,” fortæller Dorte Grønkjær, der er pædagogiske leder i Langenæsstien 6A.  

Hvad mon det er at gå i vuggestue, børnehave, skole eller klub i Aarhus? Det forsøger et nyt velkomst-
materiale at give svar på. Materialet henvender sig til nyankomne flygtningefamilier, og det består af 
film og pjecer, der beskriver den hverdag og de rutiner, som familien snart bliver en del af.

Mere viden

Velkomstmaterialet findes i elektronisk 
form (link)  eller på BørneIntra under ’Info 
fra Børn og Unge’. 

Det er udviklet i samarbejde med Lange-
næs Dagtilbud, Rosenvangsskolen og Klub 
Toveshøj, der alle har erfaringer med at 
tage imod flygtningefamilier. 

https://flygtninge.aarhus.dk/info-om-dagtilbud-skole-og-klub/
https://flygtninge.aarhus.dk/info-om-dagtilbud-skole-og-klub/
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Fra 1. oktober opgraderes 
din Windows – sæt tid af 
og gem dokumenter

Alle pc’er i Aarhus Kommune skal 
have opgraderet deres Windows. 
Det sker automatisk, men du kan 
udsætte det flere gange, til det 
passer dig bedst.

•  Du kan ikke opgradere hjemmefra via 
AnyConnect

•  Husk at lægge filer fra dit skrivebord over 
på Onedrive, inden du opgraderer

•  Opgraderingen er afgørende for, at 
Windows 10 kan køre godt og sikkert.

•  Får du behov for hjælp? Så kan du oprette 
en sag i Serviceportalen. 

Læs mere under Nyheder på AarhusIntra.

Som det første får du en boks med en advisering 
op på din skærm – her kan du vælge at udsætte 
opgraderingen 7 gange i alt. Du skal sætte ca. 90 
minutter af til opgraderingen, afhængigt af din pc. 

Du kan fx vælge at få opgraderet i frokostpausen, 
eller inden du går hjem. Husk at lade pc’en stå 
tændt (men låst).

https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/40834
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Med pigeklubben på 
kvindemuseum
I UngiAarhus’ pigeklub i Åby Fri-
tidsklub opstår nye venskaber på 
tværs af skoleklasser, og her er 
plads til at tale om alt det, der op-
tager piger i præpuberteten. 

Kvindemuseet i det centrale Aarhus sum-
mer af liv fra både besøgende og gæster 
til en stor jubilæumsreception på denne 
eftermiddag, hvor også tøserne fra Åby 
Fritidsklubs pigeklub er samlet i et lokale 
i stueetagen. Et stort skab med glaslåger, 
der fylder næsten hele den ene væg tiltræk-
ker nysgerrige blikke, for her er der på en 
meget direkte måde med både genstande 
og billeder vist forskellige temaer indenfor 
køn, krop, kvindeliv og seksualitet. 

Det er pigerne selv, der har valgt at tilbrin-
ge en eftermiddag på Kvindemuseet, for 
en del af konceptet med pigeklubben i Åby 
Fritidsklub under UngiAarhus er netop, at 
medlemmerne i høj grad selv er med til at 
bestemme, hvad de skal lave, når de mø-
des en gang om ugen. 

”Det varer ikke så længe, inden vi kommer 
i puberteten, og vi vil gerne vide endnu 

mere om emnet. Så derfor er vi hér. Dren-
gene på vores alder gider slet ikke at snak-
ke om pubertet, og på en måde virker det 
trygt, at det kun er piger, der er med her og 
i pigeklubben,” forklarer Anna på 11 år. 

Fortrolighed

I det hele taget bliver der talt og reflekteret 
en del i pigeklubben. Puberteten fylder 
meget i samtalerne, men også mobning 
og følelserne omkring enten det at blive 
mobbet eller være én, der mobber, er ble-
vet vendt. 

”Jeg synes, det er rart, at vi bruger tid på 
at snakke sammen, og det er især dejligt 
at vide, at man også kan snakke om noget, 
der er svært,” siger 10-årige Karla. 
 

Derudover har alle medlemmer af pige-
klubben underskrevet en kontrakt, de selv 
har lavet, som forpligter dem til at gøre 
deres bedste for at overholde regler, som 
blandt andet går ud på at tale pænt sam-
men; at have løst konflikter med hinanden, 
inden man møder op; samt ikke at sladre 
til andre udenfor klubben om, hvad der 
bliver talt om i pigeklubben. 

De vigtige fællesskaber

”Formålet med at samle pigerne en gang 
imellem er at inspirere til fællesskaber, 
som øger trivslen, og så vil vi også gerne 
tilbyde rammer, som gør, at pigerne danner 
venskaber på tværs af de klasser, de går i, i 
skoletiden, siger klubpædagog og tovholder 
for pigeklubben,” Sigrid Larsen Thorsen. 

UNGIAARHUS

Der er pigeklub cirka en gang om ugen i Åby Fritidsklub, som ligger på Åby 
Skole, hvor alle pigerne går i fjerde klasse. De mødes om forskellige aktivi-
teter, der interesserer dem. Foruden samtaler om pubertet og alt, hvad den 
medfører, kan det være bagekonkurrencer, Harry Potter, håropsætning, og 
meget andet. 

UngiAarhus: 


