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S. 3

Læs videre på næste side...

Sådan hjælper  
du børn i sorg S. 5

Damp under 
naturfagene

Nyt READ-materiale  
til de 0-3 årige
De allermindste får nu deres eget READ-materiale, der skal styrke forældresamarbejdet om barnets 

sproglige udvikling, nysgerrighed og glæde ved bøger.
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I DII Studsen i Skødstrup ser pædagogisk leder Laila Nielsen frem til at 
modtage det nye READ-materiale til de 0-3-årige. De gode erfaringer fra 
READ i børnehaven skal nu videreføres i vuggestuen. 

”Forældrene vil så gerne støtte børnenes sproglige udvikling men er oftest 
usikre på. hvordan de gør det bedst. READ er en stor hjælp til eksempelvis 
at forklare, hvad dialogisk læsning er. Materialet er meget konkret og giver 
råd, forældrene nemt kan bruge,” siger Laila Nielsen og fortsætter: 

”Der er ingen tvivl om, at børnenes interesse for sproget stiger, jo mere 
forældrene læser med dem og taler med dem om indhold og illustrationer 
i bøger. Det er vigtigt at kunne aflæse sprog og signaler helt fra spædbørn-
salderen, så READ 0-3 år vil uden tvivl være en velkommen håndsrækning 
til forældrene der efterspørger vejledning,” siger Laila Nielsen. 

Samtidig oplever medarbejderne, at READ-materialerne giver nye tanker 
og refleksioner og dermed inspiration til at arbejde med sprog og læsning 
på nye måder i hverdagen.   

”Forældre og medarbejdernes fælles fokus på sproget gør en forskel. 
Samtidig skaber det gode, nærværende stunder, når børn og voksne er 
sammen om bøgerne og har fælles fokus. Så skynd jer at komme i gang 
med READ,” siger Laila Nielsen.

FAKTA
I de kommende uger modtager vuggestuer og 
dagplejere READ-materialer, som de kan bringe 
i spil i deres vejledning af forældre til børn i 
alderen 0-3 år. 

I READ 0-3 år får forældrene udleveret en taske 
med én eller flere bøger og vejledningsmateri-
aler, der giver inspiration til, hvordan forældre 
kan læse, lege og samtale med deres barn. 

Find yderlig materiale (link) om READ 0-3 år, 
herunder film og supplerende materialer som 
eksempelvis forældrebreve og slides til foræl-
dremøde findes på AarhusIntra. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte Tina Kornbeck Nielsen på mail: tikon@
aarhus.dk

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/read-0-3-aar/
mailto:tikon@aarhus.dk
mailto:tikon@aarhus.dk
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3 SORG

Men det kan også være svært at være lærer eller pædagog til et 
barn, som har mistet. For hvordan skal man reagere? Carsten 
Møller, som både er lærer på Sødalskolen og uddannet traume-
terapeut, arbejder meget med børn der har mistet i sit arbejds-
liv. Sammen med billedkunstner Niels Rahbæk har han udviklet 
Bo, som er et dialogværktøj voksne kan bruge til at snakke med 
børn om de følelser, de går igennem, når de mister.  

Børn går ind og ud af sorgen
Bo synes, det er lidt mærkeligt, at han nogle gange kan være 
glad, selvom hans far lige er død. Og omvendt kan Bo nogle 
gange være i gang med en god leg med sine venner, og lige 
pludselig blive ked af det midt i legen, fordi han kommer til at 
tænke på, at hans far er død. Heldigvis har han en god klas-
selærer, som forklarer ham, at man godt kan gå ind og ud af 
sorgen, og at det er derfor, han mærker så store skift.

Som lærer eller pædagog til et barn der har mistet, er det 
vigtigt at vide, at sorg er anderledes hos børn end hos voksne. 

Der er større skift, og på samme tid bliver de ikke hængende i 
sorgen nær så længe ad gangen. 

”Sorgen er enormt påtrængende og fylder det hele, når den så 
er der. Og så går den også væk igen. Men den kommer også 
tilbage, for den er et livsvilkår. Det er en anden bevægelighed, 
der er følelsesmæssigt, end der tit er hos voksne, hvor vi kan 
være i længere tid i følelserne.”

Gråd er en del af sorgprocessen 
Bo fortæller om en aften, hvor han ikke kan sove, fordi han er så 
ked af det, at han bare græder og græder. Hans mor kommer ind 
og lægger sig ved siden af ham, og de græder begge to sammen. 
Bos mor giver Bo lov til at græde, helt indtil der ikke er flere tårer 
i ham, og det, synes han egentlig, er dejligt. For så kommer det 
hele ud, og han får lov til at være ked af det og savne sin far. 

”Det at arbejde med følelser, om det så er sorg, vrede, trist-
hed eller andre følelser, er rigtig vigtigt i forhold til at forstå 

Læs videre på næste side...

Bos mor giver Bo lov til at græde, helt indtil der ikke er flere  
tårer i ham, og det, synes han egentlig, er dejligt. For så kommer 
det hele ud, og han får lov til at være ked af det og savne sin far. Da Bo mistede sin far

En dag bliver Bo hentet i skolen af sin mor. Bos mor ser anderledes ud, end hun plejer. Da de 
kommer hjem, sætter de sig på Bos seng, og Bos mor fortæller, at hans far er død. Bo bliver 
rigtig ked af det og mærker følelsen af sorg i sin krop. Det er svært at være Bo. 
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os selv. Det er også vigtigt i forhold til at kunne aflæse andre 
og deres følelser. Når du indgår i en social sammenhæng, er 
det vigtigt, at du har en vis forståelse for dine egne og andres 
følelser,” siger Carsten Møller og fortsætter: ”Hvis du har lært, 
at der er følelser, som ikke er tilladte, vil du fortrænge dem. 
Det betyder ikke, at de forsvinder. På den lange bane kan de 
fortrængte følelser få store konsekvenser for vores trivsel, og 
de kan blandt andet medføre aggression, depression og gene-
rel mistrivsel.”

Carsten Møller fortæller, at det er vigtigt at give alle følelser 
plads. Sorgen er et udtryk for, at man har mistet noget, man er 
glad for. Et barn kan også føle sorg, hvis det taber sin is. Som 
forælder og voksen til et barn, kan det være svært at kapere, at 
børn ikke er glade hele tiden. Derfor har vi en tendens til enten 
at købe en ny is for at få sorgen til at gå over eller at aflede 
barnet fra sin ked af det her. Han understreger, at det er med 
til at vise, at ked af det hed er en følelse, som ikke må få særlig 
meget plads i følelsesregisteret. I stedet for skal vi måske bare 
sætte os ned ved siden af barnet og sige: 

”Jeg forstår godt, du er ked af, at du har tabt den is.” På den 
måde vil barnet opleve at blive trøstet, og at følelsen går over, 
selvom du ikke får en ny is. Denne tankegang kan også over-
føres til et tab af en forælder. Du skal give plads til gråd og 
acceptere, at måden du kan hjælpe barnet på, er ved at lytte, 
snakke og give barnet plads til at være både ked af det og glad. 
Det kan være for overvældende for barnet at tale om sit eget 
tab her og nu, så man kan i stedet tale om tab på anden vis. 
På længere sigt er det dog afgørende for barnets sorgproces at 
tale om det konkrete tab.

”Man behøver ikke gå direkte på barnet og dets situation, for 
det kan være så stærkt, at barnet ikke kan rumme det. Tal om 
andre situationer – der vil altid blive bearbejdet noget, når 
man taler sammen, for situationerne kan minde om hinan-
den.” 

Da Bo mistede sin far
Carsten Møller har i samarbejde med billedkunstner Niels 
Rahbæk og Louise Hardisty, som er lærer og SorgPilot, ud-
viklet materialet ”Da Bo mistede sin far”. Bo er et fiktivt barn, 
som har mistet sin far. Han gennemgår mange følelser og 
situationer, som bliver gennemgået i videoer. Der er blandt an-
det emner som ”Bo skal i skole igen”, ”Begravelse”, ”Bo skal i 
sorggruppe”, ”Bos første jul uden sin far” og meget andet. 

Du kan læse mere og se både videoer og vejledninger til mate-
rialet gratis her. Materialet er lavet til børn i alderen 6-10 år.
http://dabomistedesinfar.dk/

Carsten Møller
Lærer og inklusionsvejleder på Sødalskolen 
Uddannet traumeterapeut
Medskaber af FACE:IT

Louise Hardisty
Lærer på Elsted Skole
Udannet SorgPilot
Indehaver af Omsorgskassen

Niels Rahbæk
Billedkunstner
Medskaber af FACE:IT

Mærk efter hvordan du selv har det. Du 
står i en svær situation. Både fordi din 
elev har mistet, men også fordi det kan 
konfrontere dig med tab, du selv har lidt 
under.  

Få sparring af andre og tal med din leder. 
Sørg for ikke at stå alene med det.

Lyt til barnet og kom med invitationer til 
barnet, men altid med den mulighed, at 
barnet kan sige nej tak. Anerkend hvor 
barnet er og reager efter det. 

Det kan være for overvældende for bar-
net at tale direkte om, hvad der er sket. 
Tal i stedet om sorgen som en følelse, 
eller om andre hændelser, hvor nogen 
har mistet. 

Hav kontakt til hjemmet og vær opmærk-
som på, om barnet taler med nogen om 
sorgen.

Hvem står bag?

Fem gode råd til læreren/
pædagogen til et barn som 
har mistet: 

1

2

3

4

5

http://dabomistedesinfar.dk/
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Damp under naturfagene 

Èn ting er sikkert. Der bliver brug for videnskab, 
teknologi, ingeniørarbejde, kreativ tænkning og ma-
tematik. Det felt kalder vi i daglig tale for STEAM, og 
vi sætter nu damp på for at forme en strategi, der kan 
sætte kursen for fremtidens uddannelse. Derfor sam-
lede Thomas Medom tirsdag den 4. februar en masse 
gode lokale kræfter fra uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsliv, frivillige organisationer, skoler, dagtilbud, 
klubber og politikere fra både de voksnes og børne-
nes byråd. 

Sammen udviklede og delte de idéer, erfaringer og 
tanker, så vi kan give den bedste viden videre til vores 
børn og unge i Aarhus. Dagen bød også på oplæg 
fra både rådmand Thomas Medom og professor Ole 
Sejer Iversen. Du kan her læse nogle af deres vigtige 
pointer fra dagen.

Thomas Medom: ”Vores børn kan ikke svare på, hvad 
de vil være, når de bliver store. Grunden til det er 
såre simpel: Deres kommende jobs findes simpelt-
hen ikke endnu. Derfor skal vi sammen turde udfor-
ske den digitale verden og se, hvilke muligheder den 
kan give os.” 

Ole Sejer Iversen: ”Hvor er du bedst? På den analoge 
tennisbane, eller på Nintendo Wiis tennisbane? Den 
nye generation er bedst på Nintendo Wiis tennisba-
ne. Børn i dag har altså et helt andet udgangspunkt 
end tidligere, og det gælder om at gribe det og ud-
vikle og blive stærk indenfor det felt.” 

Du kan følge med i udviklingen og initiativerne her: 
https://detvigoer.aarhus.dk/steam-i-aarhus/

Hvad efterspørger fremtiden? Og hvad betyder det for, hvad vores børn 
og unge skal lære?

S T E A M
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6 UngiAarhus

Som en del af skoletiden, er han også i praktik nogle timer om 
ugen i UngiAarhus’ Vidtskuehuset, som bruges af institutioner, 
skoler og lokalbefolkningen til sociale, kreative og sportslige 
aktiviteter.

”Jeg synes, det er godt og dejligt at være her. Jeg snakker med 
Steen om alting – for eksempel mine arbejdsopgaver, gederne 
og kaninerne jeg passer her, skolen, og hvad jeg lavede før, jeg 
kom til Danmark. Jeg møder også mange andre søde folk her”, 
siger Mohammad om sit makkerskab med Steen Møller Jensen, 
der er kontaktpædagog i Vidtskuehuset. 

”Mohammad har lige fra begyndelsen haft ansvar for at fodre 
dyr, lukke gederne ud og ind, samt feje og holde stedet pænt. 
Og det er bare gået over al forventning. Alle opgaver bliver løst, 
som de skal”, lyder rosen fra projektkoordinator i UngiAarhus, 
Michael Tagesen, som har etableret skolepraktikken i samarbej-
de med Vidtskuehuset og skolen.  

I praktikken får Mohammad såkaldte øvebaner, det vil sige 
opgaver med passende udfordringer, så han får en masse 

succesoplevelser. De er med til at styrke hans selvværd og 
mod på at lære mere, samt søge fællesskaber i og udenfor 
skolen. Desuden får Mohammad praktisk erfaring med, hvor-
dan det, han lærer i skolen, er og fungerer i virkeligheden: 

”Man kan sige, at vi åbner verden op og gør den større med de 
ting, vi gør, når vi arbejder sammen. Mohammad får talt dansk, 
og han lærer danske begreber og talemåder at kende. Han får 
også erfaring med at være på en arbejdsplads, hvor man skal 
møde til tiden, hjælpe hinanden og tage ansvar. Derudover får 
han praktiske kompetencer, for vi laver også mindre håndværks-
opgaver. Mohammad er både en god kollega og lærenem”, siger 
Steen Møller Jensen.  

Ud over skolegang med skolepraktik vil Mohammad sam-
men med UngiAarhus’ projektkoordinator Michael Tagesen i 
fællesskab finde ud af, hvad området har af fritidstilbud, som 
Mohammad synes er spændende – eksempelvis i ungdoms-
klubben og lokale sportsforeninger. 

Mohammad får mod og 
succes i skolepraktik
Mohammad (14) er født i Syrien, men har de seneste tre år boet i Danmark med sin mor i det sydlige 
Aarhus. Indtil for et par måneder siden gik Mohammad i modtagerklasse, men nu følger han en al-
mindelig 8. klasse på Rosenvangskolen i Viby i eksamensfagene dansk, engelsk og matematik. 
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Tirsdag 18. februar gik et nyt Unilogin 
i luften landet over. Derfor skal du 
logge ind på en ny måde, hvor du  
plejer at bruge Unilogin. 

Er du medarbejder, skal du logge ind med din az-
ident eller aarhus.dk-mail, hvor du plejer at bruge 
Unilogin.

Elever skal logge ind på en ny måde, når de logger 
på med Unilogin. Hjælp eleverne med at logge 
korrekt ind. 

Hvis en elev har glemt sit kodeord, skal du nulstille 
elevens kodeord på kodeskift.dk.

Forældre skal fortsat anvende Unilogin, som de 
plejer.

Få hjælp til at logge ind og til at nulstille elevers kodeord  
på AarhusIntra (link)
 

I Aarhus Kommune har byrådet og direk-
tørgruppen besluttet, at fremtiden skal 
gå mod øget samskabelse og samarbejde 
med frivillige. 

Men hvordan gør man som arbejdsplads? Det er fokus, 
når Børn og Unges konsulenter for Frivillighed og Samska-
belse står klar til at hjælpe jeres arbejdsplads i gang med 
at tænke frivillighed og samskabelse ind i jeres hverdag 
eller videre med de gode samarbejder, mange allerede har 
gang i. 

I kan få hjælp til: 
•  Overblik, råd og vejledning omkring frivillige og for-

eninger
•  Formidling af frivillige
•  inspirationsoplæg 
•  Udviklingsforløb
•  Eller noget helt andet der kan hjælpe jer videre

Kontakt: 
Anders Probst Jensen
apjen@aarhus.dk, 29 20 99 78

Hvad betyder 
det nye Unilogin 
for dig?

Få hjælp til 
frivillighed og 
samskabelse!

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/52747
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50 år med tænder
Der er ikke mange i dag, der kan prale af at være 
ansat det samme sted i fem årtier. Den 15. februar 
fejrede tandklinikassistent Inge Mundus-Pedersen 
sit 50-års jubilæum i Tandplejen Aarhus.

Det ord, der bedst beskriver den udvikling, Inge Mundus-Peder-
sen har oplevet i sine fem årtier i Aarhus Kommunes Tandpleje, 
er forebyggelse.

”Da jeg startede i 1970, var der rigtig meget fokus på at behand-
le huller og dårlig tandsundhed, når skaden var sket. I dag er 
det forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse. Det er vejen frem,” 
fortæller Inge, der synes, at tandpleje er et fantastisk tilbud, vi 
har til børnene her i Danmark:

”Det må vi ikke må tage for givet,” siger hun.

Det blev det med tænder
Hendes egen vej ind i Tandplejen begyndte, da hun i slutningen 
af 1960’erne kom i huset hos en familie, hvor moderen arbejde-
de som tandklinikassistent.

”Hun mente, at det også måtte være noget for mig, så jeg kom 
til en jobsamtale og startede kort efter på tandklinikken i Graven 
i Aarhus midtby. Så det blev altså det med tænder,” smiler Inge, 
der ikke et øjeblik fortryder valget, når hun ser tilbage på de 
mange udfordringer og spændende oplevelser, de seneste 50 år 
har givet hende.

Tandpleje til børn og ældre
De første mange år arbejdede hun med børnenes tandsundhed 
på skoleklinikkerne, indtil hun i midten af firserne skiftede til 
Omsorgstandplejen, som er Tandplejen Aarhus’ tilbud til ældre 
mennesker med et særligt behov. 

”Det, jeg husker bedst, når jeg tænker tilbage, er, at jeg har haft 
nogle ledere, som har været lyttende. Jeg har haft brug for at 
komme ud og opleve en masse og prøve nogle grænser af, og 
det har jeg fået lov til,” siger Inge.

Hjertebarnet
I dag arbejder Inge på et projekt i Voksentandplejen, hvor hun 
underviser sosu-assistenter og plejehjemspersonale i at hjælpe 
ældre mennesker med den daglige tandsundhed.

”Jeg har det som en fisk i vandet. Jeg kommer ud hver dag og 
møder en masse mennesker. Og så er det blevet et hjertebarn 
for mig at gøre opmærksom på, at munden er en vigtig del af 
kroppen, og at mangelfuld mundhygiejne i de ældres tilfælde 
kan føre til alvorlig sygdom som for eksempel lungebetændelse 
og hjerte-kar-sygdomme.”

Undervisningsprojektet er et samarbejde mellem to af magi-
straterne i Aarhus Kommune, Børn og Unge og Sundhed og 
Omsorg. Når det udløber ved årsskiftet 2021/2022, regner Inge 
med at gå på pension.

”Så har Tandplejen vist også fået nok af mig,” griner hun.
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Det kan være vanskeligt at få unge i snak om 
deres tanker og følelser om køn, krop og seksua-
litet. Kampagnen ”Uge Sex” tager udfordringen 
op. Læs Malthes, Farhans og Emichaelas fra 
9. klasse på Bavnehøj Skoles gode råd.

Om lidt ringer klokken ind til seksualundervisning for 9.B 
på Bavnehøjskolen. Foran tavlen står biologilærer Marian-
ne Golding og forbereder dages undervisningsmateriale. 
Farverige centicubes, billeder og brætspil, der minder om 
ludo, pryder kateteret.

”Materialerne vi får fra Sex og Samfund har en fantastisk 
evne til at løsne op, så det bliver nemmere for eleverne at 
tale om kroppen og sex. I sidste ende får det flere med i 
seksualundervisningen,” siger Marianne Golding, biologi-
lærer 9.B. 

Fedt at tale med klassekammeraterne 
Eleverne i 9.B er glade for de mere kreative læringsformer. 
”Spillene gør det meget sjovere at deltage i undervisnin-
gen,” siger Malthe, 15 år.  

”Det er sjovere med film, billeder og diskussion i klassen 
Vi taler med hinanden om det, frem for at læren bare for-
tæller, sådan, sådan og sådan hænger tingene sammen,” 
tilføjer Farhan, 15 år.

”Det er godt, når vi kan have en diskussion på klassen om 
de forskellige emner, for det giver meget at høre, hvad an-
dre har af tanker. Så ved man, at andre måske også er usik-
re på noget eller har de samme bekymringer, man måske 
selv har,” siger Emichaela, 16 år. 

Kreative læringsværktøjer 
får flere med i 
seksualundervisningen 

Elevernes tip til den gode  
seksualundervisning 
•  Lad eleverne tale med hinanden i fælles-

skab
•  Gør undervisningen interaktiv  
•  Undgå forklar-på-tavle og række-hånden 

op modellen. 


