Nr. 2 | Januar 2020

Chromebooks
giver gevinst

S. 4

Aarhus får ny
stor bøjleklinik

S. 7

xxx / Foto:xx

Nyt tilbud om motorisk
sparring for alle pædagoger
og lærere i Aarhus
Hvis du er pædagog eller lærer på en skole eller i et dagtilbud i Aarhus, kan du nu få sparring
og vejledning til at give den rette hjælp, når du spotter et barn med motoriske vanskeligheder.
Flere og flere børn bøvler nemlig stadig med motorikken, når de starter i skole.
Læs videre på næste side...
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2 MOTORIK
Tines tre gode råd til dig før, under
og efter motorisk sparring om et barn

1
Vær modig
Du er dygtig, når du tør indrømme, at du har brug for hjælp.
Du er pædagog eller lærer – ikke
fysioterapeut. Derfor hverken
kan eller skal du have svarene på
forhånd. Hav mod til at bede om
råd og vejledning fra eksperter.
Det handler om, hvordan
vi bedst hjælper barnet.

2

3

Tal med
forældrene

Del din viden

Forældrene er den vigtigste
ressource i forhold til barnets
udvikling og trivsel. Få dem i spil
og tal om, hvordan barnet agerer
i hjemmet. Sørg også for, at de
gode vaner, I etablerer på
stuen eller i klasselokalet,
fortsætter derhjemme.

Husk at dele de gode råd og den
vejledning, du får med fysioterapeuten, med dine kolleger. På den
måde ved alle, hvordan de skal
reagere, og hvordan de kan hjælpe, næste gang en af jer møder et
barn med lignende
udfordringer.

Hvordan hjælper man bedst et barn med motoriske vanskeligheder? Fra 1. februar 2020 kan aarhusianske pædagoger og
lærere få konkret sparring, råd og vejledning, når det spørgsmål
melder sig i hverdagen. To fysioterapeuter fra Sundhed står klar
til at hjælpe og vejlede skoler og dagtilbud, der efterspørger
hjælp.

Små ændringer gør en stor forskel
Tine Tuemand, der er pædagog i Hasselhuset (Solbjerg-Mårslet
Dagtilbud) har været uddannet krop- og bevægelsesvejleder siden april 2018. For hende har uddannelsen betydet, at hun har
fået øje for de små ændringer, man kan gøre i hverdagen, for at
gavne børnenes motorik og ikke mindst lyst til at bevæge sig.

”Undersøgelser viser, at børns motorik hænger tæt sammen
med deres indlæring, koncentration og aktivitetsniveau. Når vi
hjælper børn med motorikken, hjælper vi dem altså også med
at få det bedste fundament for læring, udvikling, sundhed og
trivsel,” siger Nanna Bak Johansen, der er børnefysioterapeut i
Sundhed, Børn og Unge.

Som krop- og bevægelsesvejleder har Tine Tuemand flere gange
gjort brug af sparring med en fysioterapeut, når hun har mødt et
barn, hvis motorik ikke udviklede sig i samme fart som de andre
børns. Det er den samme sparring, der nu bliver tilgængelig for
alle pædagoger og lærere, der er bekymrede for et barns motorik.

Netop derfor har godt 400 pædagogiske medarbejdere i de
aarhusianske dagtilbud over de seneste tre år taget Aarhus
Kommunes uddannelse i krop og bevægelse – enten som vejledere eller assistenter. Uddannelsen er en del af projektet Krop
og Bevægelse, der nu udbygges med motorisk sparring for alle
pædagoger og lærere på både skoler og i dagtilbud.

”Sammen med fysioterapeuten kiggede jeg på, hvad barnet
havde svært ved eller ikke gjorde. På den måde fik mine kolleger
og jeg nogle helt konkrete værktøjer, vi kunne bruge til vende
barnets udvikling til det bedre. I dag kan vi tydeligt se, hvordan
selv de små ting har gavnet hvert barns udvikling. Det kommer
også de andre børn til gavn, for hver gang, vi får sparring og
vejledning, bliver vi lidt klogere,” siger hun.

Læs videre på næste side...
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3 MOTORIK
God motorik er grundstenen
Yvonne Pedersen, der er pædagogisk leder i Hasselhuset, ser
stor værdi i at hendes personale får råd og vejledning om blandt
andet motorik og bevægelse fra fysioterapeut med speciale i
børn og motorisk udvikling som Nanna Bak Johansen og hendes
kolleger. Som leder i en integreret institution med både vuggestue og børnehave ser hun tydeligt gevinsten i, at børnene får
den rigtige hjælp så tidligt som muligt, så udfordringerne ikke
fortsætter helt ind i skolen.

Med Hasselhusets gode erfaringer i bagagen glæder både pædagog og leder sig over, at sparring om krop, bevægelse og motorik nu bliver muligt for endnu flere. Den glæde deler Nanna Bak
Johansen, der ser frem til nu at kunne hjælpe endnu flere med
sparring og vejledning.

”Bevægelse er grundstenen i børns udvikling og helt afgørende
for, at de udvikler sig og kan være en del af fællesskabet. Derfor
kan jeg kun opfordre til, at alle tager imod råd og vejledning fra
eksperter udefra, når der er brug for det,” lyder opfordringen fra
Yvonne Pedersen.

Du finder information om, hvordan du gør brug af det nye tilbud
i Ugepakken uge 6.

”Vi håber, at vi sammen med pædagoger og lærere kan kvalificere
vores nye tilbud, så det giver bedst mulig mening for børnene,”
siger Nanna Bak Johansen.
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CHROMEBOOKS

Gevinst og læring med
Chromebooks i specialklasser
På Katrinebjergskolen har eleverne – special såvel som almene elever – adgang til Chromebooks i undervisningen. Gevinsten og læringen er nemlig ens på tværs af klasser, hvis Chromebooks bliver brugt rigtigt.
Det er midt på dagen, da specialklassen 1.F på Katrinebjergskolen skal øve sig i at genkende bogstaver og staveord. Klassens
syv elever sidder hver især foran deres egen Chromebook med
et sæt høretelefoner. Eleverne har helt styr på, hvordan de selv
logger Chromebooken med deres UNI-login, og de næste 40
minutter står på et interaktiv læringspil, hvor eleverne skal lytte,
læse og skrive.

trationen,” fortæller Klaus. Imens går Dennis rundt og besvarer
elevernes spørgsmål om, hvordan bogstaver og deres ordlyd er.
Der er ro på klassen.

Klaus Ørum, der er skolens IT-vejleder, hjælper sammen med
klassens lærer Dennis eleverne godt i gang med spillet. De sidste syv år har alle skolens specialklasseelever haft hver deres personlige Chromebook, de gør brug af i undervisningssituationer.
Derudover har eleverne i 5. – 9. klasse også deres egen personlige Chromebook, mens de øvrige elever anvender klassesæt, som
eleverne henter og afleverer i depotet, når lærerne har booket
dem til undervisningen.

”Det handler om at få alle med på samme spor. Vi sætter ikke
ungerne til noget, som de ikke kan finde ud af. Det handler om
at give dem en klar, god struktur. Som lærere skaber vi en vej for
eleverne, hvor de ved at tage en computer og følge min tegning
ved, hvad der skal ske i de næste 40 minutter.” Dennis fortsætter: ”Og så siger man, at specialklasser ikke kan koncentrere sig
mere end 20 minutter.”

Gode rutiner og strukturer gør det let
Da der for en stund ikke er hænder oppe i klassen, forklarer
Dennis:

På skolen har de positive oplevelser med Chromebooks, ikke
mindst i specialklasserne.
”Lærere og elever kan koncentrere sig om indholdet fremfor formen og det tekniske, fordi det er let og hurtigt at komme i gang
på en Chromebook. Der er ingen ventetid, og dens hastighed
sander ikke til, fordi alt bliver gemt i skyen. Det er særligt vigtigt,
når vi har at gøre med elever, der har svært ved at holde koncen-

Klaus og Dennis er begge enige om, at skolen ikke oplever forskel på brugen af Chromebooks i special- såvel som almene klasser. De behov, som en specialklasse har for overblik og struktur,
er de samme, som en almen klasse har. Gevinsten og læringen
er ens på tværs af klasser, hvis Chromebooks bliver brugt rigtigt.
Afslutningsvis nævner Klaus Ørum derfor:
”Chromebooks må aldrig blive en belønning i læringssammenhæng – det er et værktøj, der understøtter andre læringsmål.”

OM PROJEKTET
Efter sommerferien vil alle elever i de aarhusianske folkeskoler fra
2. til 10. klasse møde ind til en hverdag med let og fri adgang til en
computer. Her får eleverne stillet en personlig computer til rådighed,
som de kan bruge i skolen og tage med hjem. Du kan læse mere om
projektet ”Computere til elever” på AarhusIntra eller
aarhus.dk/elevcomputer.

FÅ HJÆLP OG GODE RÅD
Skal du i gang med at gøre brug af digital teknologi i undervisningen på skolen? Du kan finde hjælp og gode råd med 10 gode råd til
brug af digital teknologi i undervisningen på læringsportalen EMU
eller booke De32 her til praksisnær kompetenceudvikling.

Læs videre på næste side...
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5 FRITIDSPÆDAGOGIK

Fælles vision for UngiAarhus skal
få flere unge i klubberne
UngiAarhus skal have en ny vision, men hvad skal den indeholde? Det
er alle ledere og ungdomsskolekoordinatorer blevet spurgt om på en
faglig dag. Deres budskab er: ”Lyt til de unge og styrk det tværgående
samarbejde.”

”Vi skal ikke tænke klubberne som institutioner. Det dur ikke at lave
en ungdomsklub, som vi gjorde før i tiden. Vi skal tale sammen og
måske træde over grænserne for at arbejde med unge,” siger han og
fortsætter:

UngiAarhus skal have en ny fælles vision for fritids- og ungdomsskoleområdet. Visionen har fået arbejdstitlen ’Et FU for alle’. Flere unge skal
vælge de aarhusianske fritidsklubber til, og flere unge skal opleve at
træde ind i et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til alle.

”Vi skal have de unge i spil, så de sætter dagsordenen, ellers taber vi.”

De seneste medlemstal viser nemlig en mindre sivning fra klubben, jo
ældre de unge bliver.
I spidsen for visionsarbejdet står forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen og
Børn og Unge-chef Karina Møller. Sammen skal de sørge for, at den
kommende vision bliver en klar ledestjerne, der lyser på fritidslivets
værdi og sætter fælles retning for udviklingen af fritidsområdet.
”Rigtig mange børn og unge er glade for deres klub, men vi har en
særlig udfordring i at være et attraktivt tilbud for ældste. Derfor skal vi
blive endnu bedre til at skabe et fritidstilbud sammen med de unge,”
siger Karina Møller.
”Vi skal skabe en vision, der stiller skarpt på fritidspædagogikkens værdi og den vigtige samfundsopgave, som vores klubber og ungdomsskoler løser,” siger Ole Kiil Jakobsen.
Men hvad skal visionen indeholde? Det var alle ledere i UngiAarhus
inviteret til at give deres bud på, da de mødtes til en faglig lederdag
kort før jul.
’Vi taber, hvis vi ikke sætter de unge i spil’
Hvis UngiAarhus fortsat skal være relevant og gøre en forskel for de
unge, skal vi rykke ved vores grænser og opfattelse af at gå i klub i år
2020, mener Morten Kvist, der er fritidscenterleder i Fritidscenter Møllevang-Samsøgade:

Samtidig skal samarbejdet om de unge styrkes, hvis man spørger
ungdomsskolekoordinator Niels Rønde. UngiAarhus skal være en aktiv
samarbejdspartner, der bygger bro til ungdomsskoler, erhvervsliv og
foreningsliv:
”I ungdomsskolen sætter vi samarbejdet om de unges udvikling i centrum. Vi kan gøre mere, når vi er sammen med skoler, Ungdommens
Uddannelsesvejledning, foreninger eller andre’’, supplerer han.
Både de unge, bestyrelser i UngiAarhus og samarbejdspartnere får
mulighed for at give deres bidrag til visionen, som skal være klar i
efteråret.

Fakta
•

Visionen bliver behandlet i byrådet i efteråret.

•

Sammen med visionen bliver FU- planen
opdateret. Den indeholder strategi, mål og
det pædagogiske grundlag for UngiAarhus’
arbejde.
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6 KURSER
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal
Nyhed

Kursus

Startdato

Tilmelding

Nye kurser fra
Kompetencecenter for
Læsning (KCL)

AppWriter og IntoWords - redskaber og strategier til lige deltagelse
i læringsmiljøet (5.-9. kl.)
3-timers kursus for lærere. Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers
lige deltagelse i læringsmiljøet ved hjælp af læse-skriveteknologi og didaktiske
greb i alle fag.

19. marts

14. marts

Nye kurser fra
Kompetencecenter for
Læsning (KCL)

AppWriter og Intowords i fremmedsprogsundervisningen
3-timers kursus for lærere. Hvordan kan man ved hjælp af læse-skriveteknologi
inkludere ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen.

01. april

27. marts

Nye kurser fra
Kompetencecenter for
Læsning (KCL)

AppWriter og Intowords i matematikundervisningen
3- timers kursus for lærere. Hvordan kan man ved hjælp af redskaber
og strategier skabe lige deltagelse for ordblinde elever

26. marts

21. marts

Nye kurser fra
Kompetencecenter for
Læsning (KCL)

AppWriter og Intowords og faglig læsning
3- timers kursus for lærere. Hvordan kan man ved hjælp af redskaber
og strategier skabe lige deltagelse for ordblinde elever

17. februar

12. februar

Nye kurser fra
Kompetencecenter for
Læsning (KCL)

AppWriter, Intowords og TxtAnalyser og ordblinde
elevers skriftlighed
3- timers kursus for lærere. Hvordan kan man understøtte ordblinde
elevers skriftlighed samt stilladsere den gode skriveproces

19. februar

14. februar

Ny workshop

TRIO - Skoleårets planlægning 2020/21 - Hold 01 - 03
1-dags workshop for for administrationsledere og pædagogiske ledere
på skoler. Trio skal bruges til planlægning af aktiviteter for al pædagogisk
personale i undervisningsdelen på skolerne.
På workshoppen vil der være fokus på udrulning til nyt skoleår og forberedelse
af skolens egne data forud for det lokale planlægningsarbejde. Der vil også
være fokus på forvaltningens krav til brug af systemet.

Hold 01: 16. marts
Hold 02: 23. marts
Hold 03: 31. marts

Hold 01: 09. marts
Hold 02: 16. marts
Hold 03: 24. marts

Ny workshop

Grundskoleindberetning til STIL - skoleåret 2020/21 - Hold 01 - 03
1-dags workshop for administrationsledere og pædagogiske ledere på
skoler. Dagen er tilrettelagt som en hands-on workshop. Superbrugerne
for Trio, medarbejdere fra PUF og Personale står for dagen.

Hold 01: 14. september
Hold 02: 22. september
Hold 03: 28. september

Hold 01: 07. september
Hold 02: 15. september
Hold 03: 21. september

Nyt hold

APV: Sund uenigheds -og samarbejdskultur - Hold 03
2-dages seminar for arbejdsmiljøgruppen, hvor vi vil arbejde med den professionelle samarbejds- og kommunikationskultur udfra forskellige temaer.
Både ledelses- og arbejdsmiljørepræsentant skal deltage.

30. april

23. april

Nyt hold

Respekt for grænser - Hold 17
Obligatorisk 1-dags kursus for nye ledere. Kurset skal sikre forståelse af, at
du som ledere kender din rolle og ansvar i forebyggelse og håndtering af
mistanker om overgreb mod børn og unge. Der er ligeledes fokus på, at
du som leder har kendskab til grundlæggende redskaber i forebyggelse og
håndtering af en eventuel mistanke.

7. maj

23. april

Nyt hold

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering
af sygefravær - Hold 25
1-dags kursus for ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er
obligatorisk for de ledere, der refererer til Børn og Unge-chef samt for
administrationsledere. Du får indsigt i processen i forbindelse med sygefraværsopfølgning og afsked på baggrund af sygefravær.

17. april

14. april

Nyt cafemøde

Den pædagogiske læreplan - Cafemøde til understøttelse af
skriveprocessen
1½ times cafemøde for ledere og faglige fyrtårne i dagtilbud. Få viden og
sparring til udarbejdelsen af jeres pædagogiske læreplan. Bemærk at man
ved tilmelding bedes sende spørgsmål og eksempler til PUF, som vil tilpasse
cafemødets proces og program herefter.

3. marts

17. februar

BU Nyt | nr. 2 - Januar 2020

7 Tandpleje

Nu får byens
børn en ny stor
bøjleklinik

I april flytter Tandplejens to klinikker for tandregulering
sammen i et nybygget hus i Viby. Det nye hus samler
medarbejdernes ekspertiser og skal tage højde for det
stigende børnetal i kommunen.
Tag et kig ud ad vinduet. Hvis din arbejdsplads ligger på Grøndalsvej og vender ud mod fodboldbanerne og stadion, kan du
med lidt god vilje se Tandplejens nye klinik for tandregulering,
som åbner i foråret.
Det er her, Aarhus’ børn og unge fremover skal møde op, når de
skal have bøjle på. Og det er noget, Tandplejens chef, overtandlæge Mette Borum, ser frem til.
”Jeg er rigtig glad for, at vi snart kan tage nye og mere tidssvarende rammer for tandregulering i brug. Den nye klinik betyder,
at vi samler vores ekspertiser fra to forskellige steder i byen, og
det kommer til at gavne både vores børn og unge og Tandplejens medarbejdere,” siger hun.
I dag får børnene rettet tænder på tandreguleringsklinikkerne i
Graven og Tranbjerg, der begge lukker i foråret, når personalet
fra de to klinikker flytter sammen i det nye hus.

Imødekommer øget befolkningstilvækst
Cirka hvert fjerde barn har brug for at få rettet tænder, for eksempel ved meget skæve tænder eller overbid. Det stiller krav til
kapaciteten, da der bliver flere og flere børn i Aarhus Kommune.
Med 21 tandlægestole tager den nye klinik højde for det stigende børnetal, hvor de to tandreguleringsklinikker i dag kun har 14
tandlægestole tilsammen.
Klinikken på Nordbyvej i Viby får det officielle navn ”Aarhus
Tandregulering” og er sidste etape i den store omstrukturering af Tandplejen, som blev vedtaget af Byrådet i 2009. Den
nye struktur betød blandt andet, at tandklinikkerne på 42
folkeskoler blev samlet på færre og større klinikker, herunder
seks storklinikker, med henblik på at øge tværfagligheden og
kvaliteten.
Første patient og åbent hus
Den nye tandreguleringsklinik tager imod de første patienter
i april og indvies officielt senere i foråret. Har du lyst til at
se klinikken, får du mulighed for det derefter, når Tandplejen
inviterer indenfor til åbent hus. Datoer annonceres på AarhusIntra.
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8 Arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2020

Vi har et fælles ansvar for
det gode arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er blandt andet god forebyggelse og
håndtering af vold, trusler og chikane. Det er også et velfungerende samarbejde og samskabelse med frivillige.
Ved Aarhus Kommunes fælles Arbejdsmiljøkonference 2020 delte 1000
deltagere fra arbejdspladser i hele Aarhus Kommune samt foreninger,
forskere og politikere erfaringer, materialer og viden gennem talks og 35
workshops samt mini-workshops.
Børn og Unge-direktør Martin Østergaard Christensen introducerede
temaet ‘Samskabelse og frivillighed’: ”Byrådet har vedtaget værdier og
principper for at vi skal give plads til de frivillige – det er et vilkår, som vi
skal arbejde under. I direktørgruppen arbejder vi systematisk med emnet.
For samskabelse og frivillighed er noget vi vil og gør i Aarhus Kommune,
sammen med skoleonkler på skolerne, frivillige på handicapinstitutioner
og medlemmer af bestyrelser eller sportsklubber. Som frivillige gør vi en
ekstra indsats for at andre får noget ud af det. Som professionelle får vi
også noget – inkl. bøvl. For samskabelse er svært styrbart, svært at forudsige og der er store hjerter med i samarbejdet. Og det skal vi håndtere.”
Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Erik Kaastrup-Hansen,
introducerede temaet vold, trusler og chikane:
”Det har stor betydning for os som medarbejdere og de borgere som vi
er sat til at hjælpe, at vi bliver endnu bedre til at forebygge og håndtere
vold, trusler og chikane. Vi skal handle. Lader vi være med at handle,
bidrager det til en forråelse af vores arbejdsmiljø. Vi skal sige fra og have
løbende fokus på at forebygge og håndtere når det sker. Opgaven er
fælles og vi skal forvente noget af hinanden i arbejdet med at skabe et
tryggere arbejdsmiljø”.

Er I endnu ikke kommet i gang
med frivillighed og samskabelse?

Hørt på dagen:
Gitte Nørkjær, lærer og arbejdsmiljø- samt tillidsrepræsentant på
Langagerskolen: ”Vi bruger ”Low Arousal” – både i hverdagen,
i vores fokusområder og i de mere strukturerede ting vi gør. Et
eksempel: En elev forlader undervisningen og jeg kan risikere
en konflikt ved at spørge: ”Hvorfor går du?”. Jeg kan også
vente og høre hvad der ligger bag handlingen. Måske kan
eleven ikke rigtig kan være i undervisningen lige nu og har
valgt en ”ordentlig” måde at klare det på ved at sige: ”Jeg skal
ud og have et glas vand?”. Vi ser på, hvad der ligger bag folks
handlinger – ikke for at undskylde, men forklare – og så kan
vi vælge hvad vi gør. Den metode bruger vi også i forældresamarbejdet.”
Poul Erik Tindbæk, frivillig skoleonkel på Højvangskolen: ”Jeg og 11
andre seniorer kommer en gang om ugen på Højvangskolen.
Når der kun er en lærer til 25 børn, er det godt med en ekstra
voksen til at give opmærksomhed og bidrage til det sociale og
lidt fagligt. Vi er der primært for børnenes skyld, men vi nyder
når vi kommer op på skolen og bliver mødt af børn og unge,
som tager imod os med knus og ”nejj hvor har vi savnet dig”.
Det betyder meget at vi kan give noget meningsfuldt af vores
erfaring og talent videre til de kommende generationer. I dag
har vi givet lidt inspiration til flere skoler, der har lyst men
manglede et skub for at komme i gang.”
Læs mere og find henvisninger til materialer og kontakter
i AMBU den 20. februar 2020.

Kontakt konsulenterne for Frivillighed og Samskabelse, Lasse Holm
og Anders Probst-Jensen (Link)
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9 Navnenyt

Tre nye skoleledere til Aarhusskoler

Elsted Skole

Viby Skole

Birgitte Agersnap er 52 år og kommer fra en stilling
som skoleleder på Marienhoffskolen i Syddjurs Kommune, hvor hun har været i seks år. Nu vender hun
tilbage til Aarhus Kommune, hvor hun også tidligere
har arbejdet som både leder og medarbejder.

Dorte Marianne Jensen er 54 år og har siden 2016
været ansat som viceskoleleder på Viby Skole. De sidste 10 måneder har hun været konstitueret som skoleleder på skolen. Dorte kommer desuden med solid
ledelseserfaring fra Ikast-Brande Kommune, hvor hun
tidligere har været viceskoleleder på Ikast Vestre Skole i
ni år. Hun er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium
og har diplom i ledelse.

Birgitte glæder sig til at begynde på Elsted Skole og
blive en del af skolefællesskabet og lokalområdet.
Hendes hjerte banker for børn og unge, som fortjener
det bedste skoleliv. Når børn er en del af nære relationer og bliver mødt af engagerede, ambitiøse voksne
med en stærk social og faglig kompetence, har de det
bedste grundlag for at udfolde deres potentiale og
udvikle sig som hele mennesker, mener Birgitte, der
derfor vil arbejde særligt for et tæt samarbejde mellem
skole og hjem.

Skoleudvikling er noget af det, som Dorte er allermest
optaget af, og hun glæder sig til at fortsætte det gode
arbejde på Viby Skole. Det står højt på hendes agenda
at skabe lige muligheder for alle børn på skolen, og
hun har høje forventninger på både børnenes og medarbejdernes vegne. Det handler med hendes egne ord
om at gøre en god skole endnu bedre.

Bavnehøj Skole
Vibeke Kjær Agger er 51 år og kommer fra en stilling som viceskoleleder og konstitueret skoleleder på Bavnehøj Skole. Tidligere har hun
desuden fungeret som pædagogisk leder og SFO-leder på skolen. Vibeke er uddannet lærer og har diplom i ledelse. Hun har frem til 2016
arbejdet som lærer på Skovvangskolen og som pædagogisk leder og
viceskoleleder på skolerne i Elev og Hårup.
Selv prioriterer hun at lede gennem inddragende processer, tillid og, som
hun formulerer det, ”kloge valg”.

De tre nye ledere tiltræder alle den 1. marts 2020.

