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▶ GLIMT FRA GENÅBNING

▶ EN NY HVERDAG

▶ FRIVILLIGE FÆLLESSKABER

Aarhus’ dagtilbud, skoler og
fritidstilbud begyndte i sidste uge
den gradvise genåbning

Sådan ser den nye hverdag ud i
dagplejen og fritidsklubben

Mange frivillige organisationer
tilbyder hjælp og støtte til børn, unge
og deres familier under coronakrisen.
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Direktørens digitale
morgenmøde
Traditionen tro fortsætter morgenmøderne med direktør
Martin Østergaard Christensen. Tirsdagens møde var ingen
undtagelse, og selvom det hele nu foregår digitalt, sendte vi
igen live på Facebook med sidste nyt fra Børn og Unge og
den gradvise genåbning af dagtilbud, skoler og fritidstilbud.
Hjemme fra stuen havde direktøren fornemt virtuelt besøg
af flere gæster: Anne Ernst Grøndal, formand for Århus
Forældreorganisation, Henrik Kallestrup, skoleleder på
Skødstrup Skole og Merete Poulsen, fritidscenterleder i
UngiAarhus Tranbjerg. Hver især fortalte de om deres
oplevelser med den gradvise genåbning gav et indblik i,
hvad der går godt, og hvad der fortsat bøvler i den nye
hverdag.

▶ SE MORGENMØDET(LINK)

#DetViErSammenOm
Kirsten Sørensen havde onsdag første arbejdsdag i Træhøjen i
Viby.
Normalt arbejder Kirsten i Børn og Unges forvaltning, men
genåbningen af dagtilbud, skoler og fritidsklubber har krævet
ekstra hænder, og i nogle institutioner har det været svært at
finde hænderne lokalt. Derfor er medarbejderne fra forvaltningen med pædagogisk baggrund nu med til at løfte opgaven
med at sikre en tryg hverdag for børn og unge, mens andre
opgave må vente.
”Det har været en super god oplevelse at møde ind i Træhøjen,
hvor alle gør deres allerbedste for at få dagligdagen til at
fungere med nye rutiner og forholdsregler uden at give køb på
værdifuld pædagogiske principper og omsorgen for børnene,”
fortæller Kirsten Sørensen.
Også forældrene har taget positivt mod Kirsten, der havde
medbragt billede og en præsentation af sig selv, så forældrene
vidste hvem det nye ansigt var.
”Jeg har kun fået smil, et velkommen og vink. Forældrene er så
søde og viser stor forståelse for den uvante situation,” siger
Kirsten.
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Foto: Kirsten Sørensen (th) sammen med
pædagogisk leder i Træhøjen Lone Skov Jørgensen.

Glimt fra genåbningen
Velkommen tilbage! Gensynets glæde var stor for både børn, forældre, pædagogisk personale, ledere
og lærere, da Aarhus’ dagtilbud, skoler og fritidstilbud igen kunne begynde at åbne op i sidste uge.

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 med
omverdenen, så både børn og voksne kan holde motivationen oppe og
gryden i kog. 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

3

BU NYT | NR. 07 | APRIL 2020

Bøvl og blær fra den nye hverdag i dagplejen
”Det er helt utroligt, hvor godt
børnene har taget imod den nye
situation,” smiler Gitte Christiansen
lettet.
Hun er gæstedagplejer i Dagtilbuddet Skovvangen, men har lige nu de
samme børn i en periode. Med
genåbnings mange nye retningslinjer
for rengøring, hygiejne og afstand
har Gitte – for både for børnenes og
hendes egen skyld - valgt, at hverdagen for nu foregår under åben
himmel i haven.
En beslutning, som vejrguderne
heldigvis har hjulpet godt på vej med
solskin og milde forårstemperaturer.
I haven står også et stort telt, der
giver ly til spise- og skifteplads. Og til
leg, hvis vejrguderne nu skulle
ombestemme sig.
”Det handler om at finde nye
løsninger og få nye vaner, og så er
det slet ikke så slemt. For mig har
tanker, bekymringer og planer om det
hele fyldt rigtig meget – men nu,
hvor alt er på plads, kører det,”
smiler Gitte, mens hun hjælper
børnene med i den lille gåbil, de
skiftes til at give hinanden ture i.
Fællesskabet mangler
”Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have
gjort, hvis jeg boede på 2. sal. Det
havde været en helt anden arbejdsdag for mig. Men hvis man bor på 2.
sal, finder man også nye, kreative
løsninger,” forsikrer Gitte – men hun
ved det ikke med sikkerhed, for
fællesskabet og kontakten med
kollegerne er det, der mangler mest i
denne tid.
På grund af smittefare kan hun ikke
længere se sine kolleger og mødes i
legestuerne og på legepladser, som
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de plejer. Det er især en udfordring,
når man som Gitte er gæstedagplejer.
”Jeg er jo heldig nu at have børn, jeg
kender godt – men når jeg ikke kan
mødes med de andre dagplejere, har
jeg svært ved at lære de nye børn at
kende, så de også kan føle sig trygge,
hvis de en dag skal passes af mig.
Det, tror jeg, bliver det allerværste,”
siger Gitte.
Anerkendelse og kreative
løsninger
Gitte har - med udrykningen af hele
dagplejen til haven - også taget alle
sine hjælpemidler med. Det viste sig
eksempelvis at være for hårdt at
sidde foroverbøjet ved vaskestationen hele dagen. I stedet bruger hun
nu en lav stol, så hun er i øjenhøjde
med børnene, der står for tur til at få
sæbet og vasket hænder ved det
improviserede vaskestativ.
Når børnene skal i barnevognene,

har hun også sin stige med, så de
selv kan klatre op, og når der skal
hjælpes ved spisebordet, ruller Gitte
rundt på sin gas-stol med hjul, så
hun hurtigt kan komme rundt
mellem børnene.
Generelt er der rigtig meget ekstra,
dagplejere som Gitte skal gøre, for at
kunne leve op til myndighedernes
retningslinjer. Legetøj skal vaskes,
sengetøj skal vaskes hyppigere, mad
og frugt skal serveres separat til hvert
barn – og så går der meget tid med
håndvask og anden rengøring. Det
oplever Gitte heldigvis, at forældrene
har stor forståelse for:
”Forældrene har været meget
positive, og de er gode til at anerkende os og opgaven. Der er stor
forståelse for alt det ekstra arbejde,
jeg har i disse dage, og de virker
trygge ved af aflevere deres barn.”

Børn har savnet frirum
og fællesskab i fritidsklubben
Efter mange ugers nedlukning er fritidsklubberne i Aarhus
i fuld gang med genåbningen for de yngste i fjerde og
femte klasser og for børn med særlige behov. BU Nyt
besøgte Klubben Læssøesgade for at spørge, hvad genåbningen har betydet for både børnene og de voksne i
klubben.

”Vi havde planlagt den helt store båltur med masser af leg
og aktiviteter. Troede vi. Men for de flestes vedkommende
endte vi med at sidde to eller tre sammen og bare snakke.
Jeg tror, det er børnenes måde at bearbejde krisen på,
sammen med hinanden i klubben, hvor der er rum og tid
til det,” siger han.

”Skal I ikke filme, at jeg kører ned ad den højeste rampe?”
spørger Wille.

Kent skal nu, udover de sædvanlige opgaver, være opsøgende over for børn, der kunne have behov for at komme i
fritidsklubben. Dertil kommer vidensdeling med skole og
SFO og omstillingsparathed til at støtte dem med ressourcer, hvis situationen kræver det.

Han er, sammen med sine venner, Frederik og Bertram,
tilbage i fritidsklubben på Læssøesgade i midtbyen.
Spørger du de unge drenge, hvad de har savnet mest ved
at være væk fra klubben, får du klar besked:
”Fællesskabet,” svarer Frederik, mens Bertram og Wille
nikker i takt.
”Men fællesskabet er også anderledes nu på grund af
corona og nye regler, men det er dejligt at komme tilbage
til de voksne og andre børn igen,” tilføjer Frederik betænksomt.
Tid og rum til refleksion
For drengene går fritiden i klubben med fodbold, løbehjul
og diverse andre afstandsaktiviteter kreativt planlagt af de
voksne. For Kent Sletting, der er leder i fritidsklubben, er
der særligt én ting, der har overrasket ham i løbet af de
første par dage:
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”Det giver god mening, at vi fordeler ressourcerne ud,
hvor det kan lade sig gøre. Nu tænker vi på, hvordan vi kan
være til hjælp og støtte for nogle af de andre opgaver for
skolerne og SFO’en med den viden og relation, vi har til
børnene,” siger han.
Sol over Aarhus
Tilbage hos de fartsultne løbehjulsvovehalse er stemningen fortsat i top over genforeningen under det gode vejr.
”Jeg tror vores forældre er glade for, at vi ikke sidder så
meget ved computeren,” siger Wille.
”Det er også heldigt med vejret,” siger Bertram.
”Ja, det er god timing,” tilføjer Frederik med et smil.

VOXPOP:
Hvad betyder corona for din hverdag?
Corona tvinger os til at tænke anderledes og arbejde på nye måder. BU Nyt har spurgt en lærer, en
pædagog og en elev, hvilke gode ting den nye hverdag har ført med sig.

”Rigtig meget af undervisningen er udenfor, og det er
rigtig sjovt. Nu er undervisningen mere med aktiviteter i
stedet for at sidde med en bog. Vi bevæger os mere. I
dansk og matematik kan vi for eksempel løbe rundt til
forskellige kegler, og så er der en opgave, man skal løse.”
Oliva Kofoged
4.a, elev på Bavnehøj Skole

”Vi er vant til at have et skoleskema, som dikterer,
hvornår man har hvad, og hvor man er hvornår. Og
nu oplever vi, at det normale er opbrudt. En dag som
i dag, hvor vi er udenfor, er vi nødt til at tænke fagene
ind i nogle andre rammer og arbejde tværfagligt, så
vi sikrer os, at vi får tilgodeset alle fag i løbet af en
skoleuge.”
Jacob Kærgaard Jensen
Lærer på Frederiksbjerg Skole
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”Vi har ikke det samme tempo, som vi plejer. Vi kan
fordybe os langt mere og er meget mere nærværende
med børnene, fordi vi har delt dem op i små grupper
og er sammen med de samme hele dagen. Det gør
virkelig en stor forskel, og det er en af de gode ting, vi
har opdaget under denne coronakrise. ”
Else Hedelund
Pædagog og stedfortræder i Børnehaven Skræppen.

Sådan blev vi klar til genåbning

Budget og Regnskab
Budget og Regnskab sprintede til det sidste for at blive
klar med rengøringsaftaler og kørsel til skolernes og
dagtilbuddenes genåbning d. 15. april. Det var ikke uden
benspænd undervejs. Sektionsleder Kim Lauritsen
beretter fra nogle tempofyldte dage, hvor fleksibilitet og
fælles forståelse gjorde det muligt at komme i mål.
”Det var ikke til at forudse, hvad vi havde i vente, og
hvilke opgaver, vi skulle løse. Hele coronasituationen
har været lidt af en presbold. Den har vist os, at vi kan
arbejde hurtigt og finde nogle fornuftige, praktiske
løsninger på meget kort tid, når bare vi har en gensidig
forståelse for hinandens opgaver, ” konstaterer sektionsleder Kim Lauritsen eftertænksomt.
Sundhedsstyrelsens udmeldinger og krav til rengøringen har fyldt meget i hverdagen for rengøringskonsulenterne i Budget og Regnskab. De er ansvarlige for
aftaler med rengøringsfirmaer og de ydelser, de skal
levere. Under nedlukningen har de forsøgt at holde
hånden under leverandørerne og sørget for, at der blev
gjort hovedrent på alle skoler og dagtilbud, mens
genåbningen har stået på etablering af ekstra rengøring:
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”Vi har haft travlt med at koordinere med rengøringsfirmaerne og lave nye rengøringsmanualer, fordi de skal
være yderst grundige med at tørre toiletter og overflader
af. Nogle gange mærker man en snert af tvivl. ”Gør vi
nu det rigtige?” Men vi har hele vejen igennem haft
fokus på, at få tingene til at fungere lokalt,” fortæller
Kim.
Han fik sig en ekstra overraskelse 2. påskedag med
nyheden om, at et af de busselskaber, som i årevis har
kørt specialbørn til og fra skole, var gået konkurs. På en
halv dag lykkes det at lave en aftale med et andet
busselskab:
”Vi måtte handle hurtigt. Det var ikke et alternativ at sige:
”Vi har ikke en skolebus, der kan hente jer.” Vi fandt en
løsning, fordi vi har mødt stor velvilje og samarbejdsvillighed hos vores leverandører,” slutter Kim.
I den næste tid venter der en stor opgave for Budget og
Regnskab, der skal i gang med at gøre det endelige
regnestykke op. Hvilket økonomisk aftryk efterlader
coronavirussen på kort og lang sigt?

Planlægning og Pladsanvisning
Bevæbnet med headset og pc har Tina Degn, kontorchef i Planlægning og Pladsanvisning, sammen med
sine medarbejdere styret fordelingen af børn og
lokationer i skoler og dagtilbud gennem først nødpasning og siden genåbningen. Det har været en stor
koordineringsopgave, der har vist, hvor tæt vi står
sammen, når det gælder.
Der har ikke været stille på hjemmekontoret hos Tina
Degn de sidste uger. Sammen med sine medarbejdere
har hun blandt andet haft ansvaret for det daglige
overblik over antallet af børn i nødpasningen, og at der
ved genåbningen af dagtilbud og skoler har været
tilstrækkelig kapacitet til at overholde retningslinjerne
fra Sundhedsstyrelsen.
Opgaverne er blevet løst i samarbejde med andre
afdelinger i Fællesfunktioner, de fem Børn- og Ungechefer og ikke mindst de lokale ledere af skoler, dag- og
fritidstilbud:
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”Arbejdet har gjort det meget tydeligt, at vi med vores
forskellige funktioner er hinandens forudsætning. Der
er brug for alle kompetencer for at skabe god kvalitet
og gode løsninger ude hos børnene. Alle har budt ind
med fleksibilitet og forståelse for den unikke opgave.
Det har været virkelig fedt at opleve,” siger Tina Degn.
Med udsigt til endnu nogle uger på hjemmekontoret,
er der stadig mange opgaver i vente. Udover almindelig
drift med anlægsopgaver under udvikling og anvisning
af nye børn i dagtilbud og skole, kigger Tina Degn også
ind i forskellige scenarier for en mere eller mindre
genåbning for de ældste elever efter den 10. maj.
”Ingen kender virkeligheden efter den 10. maj. Vi
planlægger med forskellige scenarier for øje, så vi er
parate til et tilpasse os, som vi har gjort siden nedlukningen. Det gode samarbejde har bekræftet mig i, at vi
virkeligt står stærkt i fællesskab på tværs af faggrænser
og opgaver.”

Frivillige foreninger tilbyder
lektiehjælp til coronatrætte elever

Ungdommens Røde Kors: #CoronaVenner
Ungdommens Røde Kors Aarhus har startet en ny,
virtuel lektiecafé, som tilbyder udskolingselever en
ekstra hånd med lektierne i corontiden.
De 15 frivillige lektiehjælpere går under navnet
#CoronaVenner, og lektiecaféen er åben hver
tirsdag fra klokken 14 til 16.
Caféen bliver afholdt i programmet ZOOM. Såfremt
du kender et eller flere børn og unge, der ønsker at
benytte sig af tilbuddet, kontakt da URK (Ungdommens Røde Kors).
Hvert barn/ung skal have deres egen bruger på
ZOOM, og når denne er oprettet, skal brugernavnet
sendes på mail eller sms til URK (se kontatk info),
så der sikres afgrænset adgang til lektiecafeen.

Dansk Flygtningehjælp: Lektiehjælp på
Facebook
I disse tider tilbyder Dansk Flygtningehjælp online
lektiehjælp til alle hjemmetrætte skolebørn uanset
baggrund.
Det foregår gennem Facebookgruppen ’DRC
lektiehjælp online’, der tæller mere end 1100
medlemmer – 60 procent er brugere og 40 procent
er frivillige.
De frivillige, som tilbyder online lektiehjælp i
Facebook-gruppen, er de samme, som er aktive i
lektiecaféerne. Det betyder, at det er frivillige, som
er godkendt af Dansk Flygtningehjælp, og som er
vant til at hjælpe børn og unge med faglige problemstillinger.

▶ LÆS MERE
www.urk.dk/CoronaVenner (link)

▶ LÆS MERE
www.facebook.com (link)

▶ KONTAKT

▶ KONTAKT
Dansk Flygtningehjælp | Mail: drc@drc.ngo

URK

| Mail: aarhus@urkmail.dk | Tlf.: 5118 5470

Find flere tilbud fra frivillige organisationer på AarhusIntra(link)
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