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Den ekstraordinære situation stiller
nye krav til lærer, unge og forældre
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▶ FAQ TIL MEDARBEJDERE

Find svar på ofte stillede spørgsmål
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”Tusinde tak for den
kæmpestore indsats”
Se videohilsen fra direktør Martin Østergaard Christensen, hvor han sender en
tak og en hilsen til alle medarbejdere
i Børn og Unge (link).

Hilsen fra HMU-formandskabet
til alle ansatte i Børn og Unge
Kære kolleger
Vi står i en uvant og ekstraordinær situation. De
fleste af vores afdelinger er lukket ned, og mange er
hjemsendt og løser opgaver i nye rammer. Andre
arbejder med særligt kritiske opgaver og møder ind i
nødpasningen sammen med andre kolleger, børn og
ledere end vanligt eller løser koordineringsopgaver,
som hjælper børn, forældre, kolleger og ledelser i
hele organisationen.
Det påvirker os alle – lige nu bliver vores relationelle
koordinering, sociale kapital og meningen i vores
opgaveløsning testet og brugt. Alene kan vi hverken
arbejde meningsfuldt med vores opgaver eller skabe
et godt arbejdsmiljø for os selv og vores kolleger.

I Børn og Unge står vi sammen. Vi har øvet os længe,
og i disse uger viser vi, at vi også på distancen er
hinandens gode arbejdsmiljø og sammen bidrager til
at alle oplever at kunne håndtere og afhjælpe den
krise, som har ramt os alle.
I HMU sender vi en kæmpe ros til jer alle, som løfter
opgaven, insisterer på dialog og skaber høj kvalitet
under svære betingelser og konstant forandring. Vi
hjælper hinanden med at finde de gode svar og
løsninger. Med fokus på det vigtigste – at børnene og
de unge kan fortsætte en tryg hverdag.

Formandskabet
Marianne Gilbert
Formand for BUPL Århus
Næstformand, HMU
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Martin Østergaard Christensen
Direktør, Børn og Unge
Formand, HMU

Digital undervisning sætter nye
rammer for læringsfællesskaberne
Headset, google-meetings og en
ekstra skefuld tålmodighed i
morgenkaffen for mor og far.
Sådan ser den nye hverdag ud for
rigtig mange familier med beslutningen om at lukke skoler og
daginstitutioner. Den ekstraordinære situation stiller nye krav til
os alle: forældre, lærere og unge,
og ikke mindst brugen af digitale
læringsmidler i
fjernundervisningen.
De første dage derhjemme er allerede
gået, og det har for mange været en
uge med nye prøvelser og praktiske
erfaringer. Ifølge Jeppe Dalsgaard, der
er koordinator for De 32’s digitale
understøttelse af lærerne, har det
været en overraskende problemfri
start. Særligt én udfordring har dog
berørt de fleste: balancen mellem
hjemmeundervisning og hjemmearbejde.
”Som rådmanden også har sagt; ro
på. Forsøg at få de ting til at fungere,
som er muligt for dig og din familie.
Vi famler alle lidt i blinde og må
løbende justere under vejs. Det har vi
på fornemmelsen, at rigtig mange
forældre allerede er rigtig gode til,”
siger Jeppe Dalsgaard.

Understøtter lærerne
De 32’s fornemmeste opgave er at
understøtte det pædagogiske personale med den digitale
fjernundervisning. Selvom det kan
virke fristende at kaste sig ud i det
brede udvalg af didaktiske redskaber,
der findes på internettet, maner Jeppe

til det velkendte og i forvejen velfungerende.
”Vores anbefaling til de pædagogiske
medarbejdere er, at man kører med de
apps, programmer og platforme, man
kender i forvejen og ved virker. Nu er
ikke det bedste tidspunkt at påbegynde de store eksperimenter, men vælge
at fokusere på dem, børnene har
beskæftiget sig med før. Når det er
sagt, vil nogen skulle kaste sig ud i at
bruge nye programmer – det kan ikke
undgås," siger han.
På den måde kan De 32 stå klar til at
besvare spørgsmål, de er klædt på til
at håndtere. Det gør de med videomøde hver formiddag fra kl. 9 til 11,
hvor pædagogisk personale kan logge
sig på. Samtidig sikrer de velkendte
platforme en tryghed hos forældrene.
”Der er mange forskellige muligheder,
men det er vigtigt, vi gør det nogenlunde ens, så forældrene bliver trygge
ved den kommunikationsvej, vi kører
med," siger han.

Nye rammer for fællesskabet
Vendingen ”at stå sammen adskilt”
har den sidste uge vundet frem. Det
gælder også blandt de unge, for hvem
fællesskabet nu primært foregår i den
digitale verden. En verden, eleverne
allerede er vant til at opbygge og
vedligeholde fællesskaber i.
”Det er rigtig vigtigt, at platformene
bliver anvendt, så lærer og elever kan
være i regelmæssig kontakt med
hinanden. Vores ambition er, at
elever-

Jeppe Dalsgaard, koordinator for
De 32’s digitale understøttelse af lærerne
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ne stadigvæk mødes, selvom de ikke
kan være fysisk sammen og det er
utrolig vigtigt," siger Jeppe.
At alt handler om at være online, er
ifølge Jeppe ikke den fulde sandhed
for de unges nye, midlertidige
skoleform.
”En stor del vil selvfølgelig være
digitalt formidlet, men undervisningen foregår ikke kun i det virtuelle
rum. Mange skoler var hurtige til at få
de unge til at tage deres bøger med
hjem, og så bliver der skrevet på
Aula, hvad man skal læse. Samtidig
lægger vi hele tiden
inspirationsmateriale op på vores
hjemmeside, som vi eksempelvis lige
har gjort til idrætsundervisingen, så
vi også får noget variation i
hverdagen,” siger han.

Du kan følge de 32’s råd og
anbefalinger til den digitale
fjernundervisning på deres
hjemmeside, hvor der jævnligt
opdateres med ny inspiration
til pædagogisk personale (link)

FAQ til medarbejdere
if bm. corona-situationen
Børn og Unge har lavet en FAQ, hvor du som medarbejder
finder svar på ofte stillede spørgsmål om fx:

01

Åbne og lukkede arbejdspladser
Hvor mange dagtilbudsafdelinger og SFO-afdelinger har åbent nu?
Hvad sker der på de lukkede arbejdspladser i Børn og Unge?

02

Undervisning
Hvor henter jeg som lærer hen inspiration?
Hvad gør jeg som lærer, når de digitale læremidler giver tekniske udfordringer?

03

Nødpasning
Hvor henter jeg som lærer hen inspiration?
Hvad gør jeg som lærer, når de digitale læremidler giver tekniske udfordringer?

04

Undervisning
Kan vi overholde forsamlingsforbuddet på max 10 personer i nødpasningen?
Hvordan vurderer jeg, om afdelingen kan tage imod børn, der hoster, har en syg
forælder el. lign?

05

For dig, der arbejder hjemme
Hvad gælder for medarbejdere, der er hjemsendte?
Kan jeg pålægges mere arbejde i den aktuelle situation?

Find Børn og Unges FAQ til medarbejdere på
Aarhus.dk (link)
Og husk: Har du andre spørgsmål eller bekymringer, opfordrer vi som altid til at du
kontakter din nærmeste leder.
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Del din hverdag
Det er vigtigt og relevant, at vi deler. Ja, faktisk er det nu endnu vigtigere end ellers, at vi
deler vores erfaringer, initiativer, idéer og tanker, så både børn og voksne kan holde
motivationen oppe og gryden i kog i de kommende uger. Det er også med til at skabe ro,
tillid og tryghed i en situation som denne. Brug dine egne sociale medier eller din skoles,
klubs eller dagtilbuds Facebookside, hjemmeside eller intranet.
Find gode råd og vejledninger til, hvordan du gør, i Børn og Unges guide til sociale medier (link).
Husk hashtags #DetViErSammenOm og #ViPasserPåHinanden

Tale, tale, tale!
Tirsdag holdt Dronning Margrethe tale til nationen. Ditte
Hagn-Meincke, skoleleder på Holme Skole, lod sig hurtigt
inspirere af majestæten og holdt dagen efter en opmuntrende
tale til skolens elever og forældre – direkte fra sin egen stue.

Bliv inspireret af Ditte (link)

Eventyrlige
historier
Agnes Langgard Andersen, pædagog
i Gl. Åby Dagtilbud, har kastet sig
over en gammel interesse. Hver dag
– så vidt muligt – skriver hun et
kapitel i historien ’Et sørøvereventyr’,
som hun selv har skabt. Kapitlerne
bliver delt på både intranet og
dagtilbuddets hjemmeside til gavn
for både børn og voksne. I nogle af
kapitlerne bliver der lagt op til en
aktivitet, man kan lave derhjemme.
Håbet er, at hun med sørøvereventyret kan krydre hverdagen med en
blanding af normalitet og fantasi.

Bliv inspireret af Agnes (link)
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Fortsættes ...

Dagbog fra nødpasning
Marianne Jepsen, dagtilbudsleder i Søndervang Dagtilbud, udgiver
dagligt en kort artikel på sin LinkedIn-profil. Artiklerne er en slags
dagbog om hverdagen i dagtilbuddets nødpasningstilbud. Her får
hendes netværk et indblik i, hvordan hun og medarbejderne giver
børnene og deres forældre en så god og normal hverdag som
overhovedet muligt i denne ekstraordinære situation.
Bliv inspireret af Marianne (link)

Lisa Bruun, pædagog i Tovshøj Dagtilbud, har lavet videodagbog
fra hverdagen i institutionen Tumlehuset. Tumlehuset er en af
Aarhus Kommunes 77 dagtilbudsafdelinger, der tilbyder nødpasning. Videoen giver svar på de bekymringer, forældre kan have, når
de sender deres børn i nødpasning.
Bliv inspireret af Lisa (link)

Fotografens seks tips
til gode selfie-videoer
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Hold det kort, højst 1-1½
minut.

Tænk over, hvad du vil sige/
vise, inden du optager. Lav
måske 3-4 punkter, du vil
igennem.

Optag kvadratisk eller i
bredformat.
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Optag et sted, hvor du får
lys forfra/i ansigtet. Undgå
modlys, f.eks. at have
vinduer i baggrunden
indenfor.

Vis eventuelt noget af
omgivelserne eller detaljer
omkring dig, hvis det giver
mening.

Lyd: Optag gerne et sted
uden for meget støj eller
rumklang.
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