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▶ SÅRBARE BØRN OG UNGE 

PPR hjælper med en tryg hverdag for 
børn med særlige behov.

▶ BØRN OG UNGE-LÆGE

”Fantastisk at opleve organisationen 
stå sammen i en krisetid”.

▶ DEL DIN HVERDAG 

Inspirer og motiver ved at dele idéer 
og tanker



Kære alle

Vi vil gerne takke alle, der har været med til at sikre, at vi, på 
trods af omstændighederne, er kommet godt igennem de første 
uger af corona-krisen. I en tid som denne er det vigtigt med en 
særlig opmærksomhed på trivslen blandt de ansatte i Børn og 
Unge – både dem, der er hjemsendte og dem, der fortsat 
møder fysisk ind på arbejde hver dag. 

Som MED-organisation kan vi gøre en forskel, lokalt og ikke 
mindst i fællesskab. Vi vil derfor opfordre jer til - i jeres lokale 
(og nu digitale) MED-udvalg eller formandskab - at fastholde 
dialogen om løsningen af kerneopgaven i denne uvante 
situation samt de udfordringer, det giver for arbejdsmiljøet og 
trivslen. En tæt og dialog mellem ledere og MED-udvalg, 
arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere er af stor 
betydning.

Den nuværende situation har generelt krævet en gentænkning 
af måden, hvorpå vi samarbejder og kommunikerer i Børn og 
Unge. En stor del af vores kommunikation, planlægning, 
koordinering og samarbejde foregår nu digitalt, hvilket har 
skabt nye vilkår for måden, vi arbejder på. 

Endnu en faktor med betydning for den enkelte medarbejders 
trivsel og arbejdsmiljø – og det skal vi italesætte på arbejds-
pladserne. 

I HMU har vi drøftet aftalen om den fælles forståelse mellem 
Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF), AC og Aarhus 
Kommune om fleksibilitet under Corona-situationen, som er en 
udløber af fælleserklæringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet 
om smidige løsninger under den nuværende situation. Aftalen 
kan skabe usikkerhed og spørgsmål blandt medarbejderne. Det 
er derfor vigtigt med en opmærksomhed på ledelsesunderstøt-
telse og formidling af relevante informationer, bl.a via MED-ud-
valget, så eventuelle usikkerheder mindskes – også for de 
medarbejdere, der skal afgive eller modtage en ny kollega. 

Hilsen fra HMU-formandskabet til 
alle ansatte i Børn og Unge

Kære alle

På vegne af HMU
 
Martin Østergaard Christensen Marianne Gilbert
Formand                            Næstformand

Direktør Martin Østergaard Christensen ønskede god påske 
på et ekstraordinært digitalt morgenmøde fredag, hvor han 
havde besøg af blandt andet skolelærer Tina Vittrup fra 
Solbjergskolen og pædagogisk leder Margrethe Nørgaard 
Læssøe fra Søstjernen i Gl. Brabrand-Sødalens Dagtilbud. 

Begge fortalte om deres oplevelser med fjernundervisning 
og nødpasning de sidste uger, mens viceborgmester i 
Børne- og ungebyrådet Nanna Jessen og skolebestyrelsesfor-
mand og formand for Skole og Forældre i Aarhus Cecilie 
Harrits fortalte om deres sidste uger som henholdsvis elev 
og forældre med en forandret hverdag. Også stadsdirektør 
Niels Højbjerg var på linjen og fortalte om krisestyring i 
Aarhus Kommune i en usædvanlig tid.

▶ SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK(LINK)

▶ SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA(LINK)
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https://youtu.be/vdX-3dYXK_g
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/217433559358281/
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/56944
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Lukkede dagtilbud og skoler 

Min rolle som forælder   

Hvad sker der i skoler og afdelinger, som er lukkede? 
Børn og Unge har anlægs- og byggearbejder i gang mange steder – og disse opgaver fortsætter. Ren-
gøring fortsætter i alle bygninger og de tekniske servicemedarbejdere vil være til stede. 

Hvad sker der med forældrebetaling til lukkede pasningstilbud? 
Den nationale beslutning er, at der ikke ydes tilbagebetaling til forældre. Hvis I ikke har en friplads, 
skal I fortsat betale.  

Hvad gør jeg, hvis jeg er bekymret for mit barns trivsel og læring? 
Der er åbnet en telefonrådgivning til forældre, som bekymrer sig om deres barns trivsel, læring og ud-
vikling i en forandret hverdag. 

Du kan anonymt: 
• Tale med vores rådgivere om de udfordringer, du oplever. 
• Få råd om, hvordan du bedst støtter dit barn. 

Vores rådgivere er psykologer og konsulenter fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), og de sid-
der klar til at lytte til dig. 

Den åbne rådgivning vil indtil videre være åben alle hverdage fra klokken 9 til 15. Rådgivningen er ano-
nym, så du behøver ikke fortælle dit eget eller dit barns navn, når du ringer op. 

Du kan ringe til: 
▶ Psykologer på telefon 4187 4887
▶ Pædagogiske konsulenter på telefon 4187 4888
▶ Talehøre-konsulenter på telefon 4187 4889

Hvorfor er det vigtigt at være i dialog med mit barns lærere og pædagoger? 
Samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger er vigtigt at fastholde, så I sammen kan støtte et 
sundt digitalt børn- og ungeliv under nedlukningen. Det er vigtigt, at der stadig er et fokus på klassens 
trivsel – også selvom eleverne sidder hver for sig. Skulle der f.eks. opstå dårlig stemning på de sociale 
medier, er det vigtig at reagere på, da det er deres eneste mødested lige nu. 

Vær derfor opmærksom på, hvad børnene og de unge fortæller om livet på sociale medier. Der kan 
også være elementer/situationer, som skal gives videre til lærere og pædagoger, da det kan få betyd-
ning for klassen samvær og trivsel, når eleverne vender tilbage til skolen.

Hvad gør jeg, hvis mit barn har tekniske udfordringer, fx med Uni-login? 
Der er oprettet en Uni-login Hotline til forældre, hvis børn har problemer med UNI-login. 

▶ Kontakt hotlinen på telefon 4187 4700. Åbent i tidsrummet 9.00 - 12.00 på hverdage. 

FAQ til forældrene 

Forældre kan på aarhus.dk/corona finde svar på en lang række spørgsmål 
– se et uddrag her og find flere svar på aarhus.dk/corona (link).
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https://www.aarhus.dk/information-om-coronavirus/til-dig-som-borger/skoler-og-pasning/faq-til-foraeldre/


Skolernes nedlukning stiller nye krav 
til os alle. Det gælder også dem, der 
skal sikre tryghed og velvære for børn 
med særlige behov, som er ekstra 
udsatte i denne krisetid.  

Hverdagen har forandret sig, men 
det har indsatsens på Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) 
området ikke – blot formen. 

Børn med særlige behov – fx børn 
med fysisk eller psykisk handicap, 
har i denne krisetid brug for særlig 
opmærksomhed.  

En af dem der skal løse denne 
opgave, er Lotte Fensbo, der er 
sektionsleder i PPR. Det foregår på to 
plan: et opsøgende og et rådgivende.  

”Vi er meget opmærksomme på 
børn, som har brug for at være i 
aflastning eller nødpasning, men 
som ikke er det. Det sker gennem 
opsøgende og opfølgende dialoger 
med medarbejdere fra skolerne, 
klubberne, gadeplan og social- og 
familierådgivningen”, siger hun.  

PPR yder en rådgivende indsats til 
forældre til børn og unge med 
særlige behov med psykologsamtaler 

over teams eller telefon. Her klædes 
forældre på til den opgave, som 
normalt påhviler læreren eller 
pædagogen.   

”Vi har løbende kontakt til børn og 
unge med psykiske eller sociale 
udfordringer og deres forældre 
gennem telefon eller team-møder, 
hvor de kan få sparring og rådgivning 
af de psykologer, de kender”, siger 
hun. 

Det kunne eksempelvis være vejled-
ning til forældre med børn, der har 
depression eller angst, hvor den 
nuværende samfundssituation kan 
virke særligt overvældende.  

”Nogle af de sårbare unge er ekstra 
udsatte i en krisetid, fordi de er mere 
tilbøjelige til at bekymre sig. Når 
samfundet bekymrer sig, men 
samtidig siger, at der ikke er grund til 
bekymring, skaber det en forvirring i 
nogle udsatte unge. De udfordringer 
skal vi hjælpe forældrene så godt 
som muligt igennem”, siger hun. 

Struktur giver ro  
Spørger man Lotte Fensbo, hvad 
man kan gøre som familie med 
særligt udsatte børn og unge, er 

svaret, at man for så vidt muligt skal 
tilbyde en struktureret og ”alminde-
lig” hverdag. Det giver ro for de børn 
og unge, som føler situationen er 
uoverskueligt.   

”Stå op på samme tidspunkt hver 
dag. Hav nogle faste pauser med 
spisning, gå en tur sammen, få noget 
bevægelse og afslapning og alt 
sammen gerne i fællesskab. Det 
hjælper at have en plan med sin 
hverdag, for så sidder man ikke og 
bliver rastløs. Man ved, hvad der skal 
ske, og det sænker uvisheden”, siger 
hun.  

Det er også vigtigt for børnene at 
bevare en fysisk kontakt men til så få 
legekammerater, som muligt.

Teknologien hjælper en stor del af 
vejen med at opfylde de unges 
sociale behov, men det kan ikke 
erstatte den fysiske kontakt. 

”Det er rigtig vigtigt for børnene at 
have nogle legekammerater, de kan 
mødes med fysisk, men det skal 
understreges, at det skal holdes til så 
få personer som muligt”, siger hun.     

Intensiv indsats sikrer rammerne 
om børn med særlige behov

FAKTA

ÅBEN FORÆLDRERÅDGIVNING UNDER CORONAKRISE 

Torsdag den 2. april åbnede PPR en telefonrådgivning til forældre i 
Aarhus, som bekymrer sig om deres barns trivsel, læring og udvikling i en 
forandret hverdag. 

Den åbne rådgivning vil indtil videre være åben alle hverdage fra klokken 
9 til 15 og er anonym - du behøver altså ikke opgave dit eget eller dit barns 

navn, når du ringer op. 

Læs mere om den åbne forældrerådgivning (link). 
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https://www.aarhus.dk/…/aben-foraeldreraadgivning-under-co…/


Danmark anno slutningen af februar. Fie Gregersen Møller, 
der er børn- og ungelæge i Aarhus kommune, passer sine 
opgaver, som hun plejer. Ude i verden raserer en aggressiv 
virus, men det er endnu ikke for alvor noget, der påvirker 
danskernes hverdag. Om få uger testes den første dansker 
positiv med Corona. Nu er det ikke længere et spørgsmål 
om vi får coronavirus, men hvor voldsomt den rammer.

”Da vi fik bekræftet, at en elev på Malling skole var smittet, 
var vi allerede klar til at rådgive skoler og personale. Jeg 
nåede da lige at tænke: nu starter det”, siger hun. 

Børnelægerne er et team af fem læger, der skal sikre trivsel 
og sundhed blandt børn og unge. Det skal Fie stadig, men 
udelukkende med fokus på coronasituationen som en del 
af det nyoprettede coronakriseberedskab. 

“Jeg forestillede mig, at jeg ved behov kunne blive bedt om 
at informere institutioner og skoler om corona, og på den 
måde være med til at brede nyttig viden ud. Men jeg havde 
ikke forestillet mig, at jeg pludselig skulle arbejde med 
corona på fuld tid og rådgive i konkrete problemstillinger 
med smittede børn eller personale”, siger hun. 

Telefonen gløder 
Omstillingen til kriseberedskab er sket hurtigt, og der er 
kommet nye ´kunder`. Pludselig ringer folk fra politiet og 
mange bekymrede forældre. 

Fie rådgiver normalt ledere og medarbejdere på skoler, i 
dagtilbud og i Fællesfunktionerne, så de kan træffe 
sundhedsmæssige beslutninger på et oplyst grundlag. 
Men hvordan forholder man sig som eksperten, der skal 
være rådgiver i en situation hvor alt er nyt, spørgsmålene 
er mange og svarene er få?    

”På én dag havde vi over 50 indkommende telefonopkald, 
som var corona-relaterede, og da retningslinjerne fra 
myndighederne ændrede sig hele tiden, var rådgivningen 
meget udfordrende. Det er aldrig rart ikke at kunne give 
helt entydige og klare svar, men det var sådan situationen 
var i de dage. Nu er tingene mere klare for alle, og ret-
ningslinjerne ændrer sig ikke med samme hast. Nu kan vi 
følge med”, siger hun.
 

Systemet sættes på prøve
Selvom Fie er en rutineret børnelæge, der har stået på 
frontlinjen og behandlet syge børn med SARS og MERS, 
havde hun ikke forestillet sig, at den coronavirus ville få så 
omfattende konsekvenser, så hurtigt som den har. Men det 
har følge Fie bevist, at selv et stort og komplekst system, 
som kommunen er, kan manøvrere hurtigt og effektivt, når 
situationen kræver det. 

Om klokken er 23:30 eller kvart over fire spiller ingen rolle. 
Når telefonen ringer, tager hun den. Og det gør den ofte. 
Det samme gør hendes kollegaer, der følger udviklingen, 
myndigheders anbefalinger og henvendelser fra ledere og 
personale meget tæt. 

 ”Jeg er virkelig imponeret over den indsats, alle medarbej-
dere har vist i krisen. Folk har svaret på mails og henven-
delser døgnet rundt. Det har været helt fantastisk at 
opleve, hvordan systemet fungerer, når det for alvor står i 
en krisesituation”, siger hun. 

Hun er ikke i tvivl om, at coronakrisen vil få en helt særlig 
betydning, når hun om noget tid kan puste ud og reflekte-
re over dét, der er sket.   

”Om ti år kommer jeg til at kigge tilbage med ære over, at 
have været en del af det her. Det har været enormt me-
ningsfyldt at være en del af den indsats”, siger hun.

Det har været enormt menings-
fyldt at være en del af indsatsen

Fie Gregersen Møller, 
Børn- og ungelæge i Aarhus kommune
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Del din hverdag

Bliv inspireret af dine kolleger
Det virtuelle klasseværelse Google Meet hitter i Aarhus med over 111.040 logins 
fra elever og lærere de sidste 14 dage. Thomas Brink Siem, der er lærer på Lystrup 
Skole, har lavet en video, hvor han fortæller om, hvordan han bruger Google Meet 
til at bevare det gode klassefællesskab i hans 5. klasse. 

 

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 skole, 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 

Bevægelse og 
rengøring på én 
gang  
Hvordan sørger man for at få 
bevæget sig nok, når skolen nu 
foregår derhjemme? Peter Riis, lærer 
på Holme Skole, har filmet et par 
gode råd til sine elever, der blandt 
andet involverer en støvsuger, en 
opvaskemaskine og en klud.  

Bliv inspireret af Thomas (link)

Bliv inspireret af Peter (link)

Bliv inspireret af dine kolleger
Det virtuelle klasseværelse Google Meet hitter i Aarhus med over 111.040 logins 
fra elever og lærere de sidste 14 dage. Thomas Brink Siem, der er lærer på Lystrup 
Skole, har lavet en video, hvor han fortæller om, hvordan han bruger Google Meet 
til at bevare det gode klassefællesskab i hans 5. klasse.
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https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/kommunikation/saadan-bruger-vi-sociale-medier-en-haandbog-til-arbejdet-med-sociale-medier-lokalt-i-boern-og-unge/
https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/548342449120471/ 
https://www.skoletube.dk/video/5446150/a34e3d915fbc8afb97f2640a84f0c932?fbclid=IwAR0SBaq_LtkdOHIy55WLnib4FDpyrGd7ttErO2_lYlFzYlkHVsFeYPiBTI8 


Fotografens seks tips 
til gode selfie-videoer

1 2 3

4 5 6

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.

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.

Hvilke apps bruger du i disse corona-tider? 

TIKTOK

Kamille: ”En app jeg bruger lidt for meget i den her tid, det er TikTok. 
TikTok er en app, hvor du kan optage dig selv synge eller danse til noget 
musik. Så kan du poste det eller du kan lade være. Det fedeste ved TikTok er 
helt sikkert at lære alle de forskellige danse. Jeg er mega dårlig til at danse, 
men alligevel kan jeg i løbet af dagen få flere timer til at gå med at lære og 
optage mig selv lave alle de her mærkelige og alligevel lidt fede danse.” 

Amalie: ”Hay Day er en af 
de apps jeg bruger allermest 
for tiden. Meningen er 
ligesom at stige i niveau, og 
det gør man, hver gang man 
for eksempel kører en vogn 
afsted med leveringer. ”

HAY DAY HFUN

William: ”Først og fremmest 
bruger jeg meget HFun til at 
styre mine to droner med. En 
af de andre apps jeg også 
bruger rigtig meget, det er 
Snapchat. Så tager jeg et 
sjovt billede af mig selv, 
sætter et filter på, og så 
sender jeg det til nogen fra 
min klasse.”

BU NYT   |   NR. 06   |   APRIL 20207


