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Vi er blevet et stærkere
læringsfællesskab
I næste uge er det to måneder siden, at regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen lukkede store dele af Danmark ned. Siden har vi oplevet både
nødpasning, delvis genåbning og nu venter vi spændt på de næste skridt. Vi har
levet med virkningerne af corona-virusset så længe, at det næsten er blevet
hverdag. Selv om helt hverdag bliver det aldrig, når man ikke kan være sammen
med alle børnene og de unge eller kollegerne.
Nu må vi se, hvad Folketingets partier når frem til som næste skridt. I skrivende
stund kender vi ikke aftalen, men uanset hvad er vi i Børn og Unge klar til opgaven. Det ved jeg, fordi jeg har set, hvordan I undervejs under vanskelige forhold
allerede har kæmpet med at sikre en god hverdag for børnene og de unge; i
dagtilbud, skoler og klubber, fra hjemmekontoret og på Google Meet og Teams.
I har taget opgaven på jer, og I har gjort det ved at være et stærkt læringsfællesskab. I har arbejdet sammen på kryds og tværs af organisationen. Nogle af jer med
kolleger, I aldrig har arbejdet sammen med før. For mange af jer på nye måder
sammen med dem, I plejer at arbejde sammen med. Alt sammen med fokus på
ungerne og i et samarbejde, der har styrket Børn og Unge som én samlet organisation.
Set fra min stol har I levet visionen om, at vi skal skabe Stærkere Læringsfællesskaber og sammen styrke læring, trivsel og udvikling hos børnene og de unge. Jeg
har oplevet det i Børn og Unges kriseledelse, som har været samlet stor set hver
eneste dag siden 27. februar. Jeg har set det, når jeg har siddet med i de faglige
ledelsesnetværk. Og jeg har mærket det, når jeg har delt mine oplevelser på de
sociale medier: Vi er blevet et stærkere læringsfællesskab under corona-krisen.
De uvante forhold påvirker os alle forskelligt, og mens det for nogle har været en
tid med muligheder, har det for andre været en tid med vanskeligheder. Derfor
skylder jeg også en tak til alle i MED-systemet, som hjælper med at tackle det,
som er svært.
God weekend

Martin Østergaard Christensen
Direktør, Børn og Unge
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DAGTILBUD

”Vi skaber, imens vi sejler”
Hverdagen blev lynhurtigt vendt på vrangen, da Danmark
blev lukket ned fredag den 13. marts.
Dagtilbud Hasle var et af de dagtilbud, som på rekordtid
skulle gøre klar til at tage imod børn i nødpasning, leve op
til de nye retningslinjer og hygiejneregler, men også finde
en fælles pædagogisk praksis, idet medarbejdere fra fem
forskellige dagtilbudsafdelinger blev sat sammen på ny og
skulle samarbejde.
Martin Christian Voldum, som er pædagogisk leder i Børnehuset Rydevænget, fortæller, hvordan hele dagtilbuddet har
lært, at den pædagogiske praksis også kan ske i nuet – at vi
skaber, imens vi sejler.

HVORDAN HAR I GJORT?
Det var min oplevelse, at vi ret hurtigt fandt hinanden. Vi kendte jo opgaven – den var givet. Så skulle
vi finde fælles løsninger på de problematikker, vi
stod i. Jeg havde forskellige gode oplevelser, hvor
man netop kom til at diskutere pædagogisk praksis i
forhold til den situation, vi stod i. Vi arbejdede meget
dialogbaseret, og jeg havde med medarbejdere at
gøre, som alle var utrolig åbne og udstyret med viljen
til at få det her til at fungere – hvordan får vi skabt
den bedste praksis i denne situation.
Der var ikke noget, som hed ”det plejer vi at gøre”.
Det lå slet ikke i luften – alt var punkteret. For nu var
vi i en ny gruppe, som skulle få det til at fungere. Jeg
opdagede, at det var et fedt udgangspunkt. Vi stod jo
uden forhåndsviden om mange af børnene, og det
gjorde, at vi blev nødt til at afprøve en ny praksis. Det
viste sig, at vi fik en rigtig god oplevelse ud af det.

HVILKEN FORSKEL HAR BØRNENE OPLEVET?
Børn fra forskellige typer af afdelinger blev sat sammen på ny, og de blev pludselig mødt af en anden type børn, end
de plejer. Det var også rigtig spændende at se, hvad det gav – pludselig så vi, at der opstod helt nye legesituationer
end dem, de er vant til. Børnene fik et andet modspil – både sprogligt og i leg.
Der blev også åbnet op for nogle muligheder, fordi vi var de samme mennesker med samme mødetider. På den måde
blev der skabt en god grundrytme for de børn, som kom – de vidste præcis, hvad de mødte ind til. Det var de samme
voksne, de mødte ind til hver dag, og det, tænker jeg, gav børnene en utrolig stor tryghed.
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HVAD ER GÅET OVERRASKENDE GODT?
Jeg tænker, det der med at samskabe en ny pædagogisk praksis uden egentlig at have et forhåndskendskab til hinanden
personale og ledelse imellem. Det var uden egentlig at sætte sig ned og holde flere timers møde. Nogle gange kan den
pædagogiske praksis også ske i nuet. At vi skaber, imens vi sejler. Vi prøvede at spille bolden op ad hinanden og se – hvad
virker? Hvad kan vi hver især byde ind med? Det er gået overraskende godt.

HVAD TAGER I MED VIDERE, NÅR HVERDAGEN BLIVER ’ALMINDELIG’ IGEN?
Fordi vi var i de samme grupper med børn og voksne hele dagen, var det muligt at have nogle kontinuerlige forløb, hvor
børnene var med til et projekt fra start til slut, som ikke blev afbrudt af andet i løbet af dagen. Vi havde en dag, hvor vi
bagte pølsehorn. Børnene var med hele vejen – de var med til at slå dejen op, se den hæve, forme pølsehorn, bage det og
holde øje med det inde i ovnen. Og om eftermiddagen fik børnene lov til at spise lige præcis dét pølsehorn, som de selv
havde været med til at bage. Det der med at være en del af en lang proces fra start til slut, og ikke i fragmenter, det gør
altså en forskel. Det er noget, jeg tænker, vi vil tage med som en læring, når hverdagen bliver mere almindelig igen.
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SKOLER

Fjernundervisning på tværs af
årgange styrker fællesskabet for
både elever og lærere
Lærer Ole Solkjær (6. årgang) og Gitte Knudsen (7. årgang)
underviser på Sølystskolen, hvor man i corona-perioden har
koordineret tæt på tværs af de enkelte årgange og slået klasserne på årgangen sammen i større undervisningshold for
at frigive lærerkræfter til de yngste klasser.
Ifølge Ole og Gitte har det været godt for elevernes fællesskab, mens lærerne har fået erfaringer med undervisning
på nye måder og styrket det tætte samarbejde på tværs af
årgangen.

HVAD HAR VÆRET MEST UDFORDRENDE?
Ole:
”Når jeg underviser begge 6. klasser i dansk, kan det være udfordrende at få alle elever i spil. Der kan være
enkelte elever, hvor det kan svært at vide, hvordan jeg skal gå til dem, da jeg ikke har undervist dem tidligere.
Her har vidensdeling og dialog med de forskellige klassers faste undervisere været nøglen til at komme videst
muligt omkring alle elever”.
Gitte:
”Man er meget på, og det er på en anden måde at undervise end under normale forhold. Man kan ikke lige
hoppe ud af klassen for at tage en puster. Man er virkelig i spotlyset, når der sidder 60 unge mennesker og
pænt afventer instruks, men det pres har været en god motivation til at udvikle sig som underviser”.

HVORDAN HAR I SAMARBEJDET?
Ole:
”Vi har et tæt samarbejde med vores teams. Vi har formaliseret det med
et fast møde hver tirsdag og løbende telefonisk kontakt. Under sidste
fællesmøde snakkede vi om, at nogle af eleverne ikke fik lavet alle de
opgaver, de skulle. Alle klasselærere var tilstede, så de kan tage den
videre kontakt til forældrene og sikre, at alle er med”.
Gitte:
”Jeg har et kendskab eleverne på kryds og tværs af klassetrinene, fordi vi i
forvejen har et tæt samarbejde på tværs af årgangsteamet. Det har vist sit
værd under corona-perioden, hvor jeg egentlig har ret godt styr på, hvem
de forskellige elever er og hvordan jeg skal arbejde med dem. Vi (årgangsteam) holder løbende hinanden opdaterede”.
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HVAD TAGER I MED JER VIDERE?
Ole:
”Det er svært at sige, mens vi stadig står i situationen, som dog er ved at normalisere sig. Vi er selvfølgelig blevet
meget klogere på IT og brug af digitale redskaber i undervisningen. Jeg tror også, at det digitale kan få indflydelse på,
hvordan vi afvikler møder og arbejder sammen i fremtiden. Det kommer til at gøre os mere effektive, nu hvor vi har
fået så god erfaring med det”
Gitte:
”Når man har haft med så mange elever at gøre ad gangen bliver man nærmest tvunget til at genoverveje sin lærerstil.
Man kommer lidt ud af komfortzonen. Noget af det, man tror virker, virker ikke og omvendt. Det er der læring i. Jeg
tror hele tiden, at man udvikler sig som lærer, og den her undervisningsform har været en stor katalysator for ny selvindsigt og faglig didaktik, som jeg er sikker på, kommer til at være genstand for diskussion på fremtidige lærermøder,
når vi engang skal kigge tilbage”
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SFO

Sabro-Korsvejens pædagoger med
fælles kreativt kick til børnene
Hun bruger ikke nær så mange timer med børnene. Kollegerne ser hun næsten kun som pixelerede surrogater på
Google Meet. Det ambitiøse kreative værksted er gået i
corona-hi, for det er alligevel for bøvlet at afspritte en balje
Hama-perler.
Alligevel synes skolepædagog Christina Pedersen, at ændringerne i dagligdagen har givet noget særligt langtidsholdbart til kollegerne, børnene og hende selv i Sabro-Korsvejskolens SFO.

BALANCEGANG
SFO-livet i virustider er en balancegang med et evigt nagende dilemma, fortæller Christina Pedersen:
»Et tilbagevendende spørgsmål er: ’Hvordan gør vi SFO-tilbuddet fedt, samtidig med at vi overholder retningslinjerne?’ Vi vil
gerne gøre det lækkert for børnene og helst heller ikke miste for mange kunder.«
Idéerne til, hvordan børnene i SFO’en kan få en tryg, givende og afvekslende tid lige nu, har gødet et spirende arbejde med
Stærkere Læringsfællesskaber.
»Vi pædagoger var ikke på skolen fuldtid i begyndelsen af coronafasen. I stedet udnyttede vi muligheden for at holde onlinemøder i større og mindre teams, og det har givet fede dialoger og sat gang i refleksionerne. Personalets dialoger er blevet
løftet til et nyt niveau. Og nogle af dem, der normalt ikke siger så meget, er virkelig kommet på banen,« siger Christina Pedersen.

NYE IDEÉR
Hun er ressourceperson for Stærkere Læringsfællesskaber og har haft en fremtrædende rolle i at styre dialogerne og spørge nysgerrigt kritisk ind til nye idéer.
»Som medarbejder på ’gulvet’ ved jeg, at hvis noget ikke giver mening, eller
hvis det besværliggør min hverdag, så møder det modstand, og så vi får ingen
resultater. Derfor er det vigtigt, at vores tanker og idéer kommer væk fra drømmeniveauet og ind i en praktisk hverdag.«
For et år siden lavede Christina Pedersen og kollegerne mål- og indholdsbeskrivelser for SFO’ens aktiviteter. Dengang fyldte det kreative værksted meget,
mens det nu er degraderet til en midlertidig fodnote. Kreativiteten er dog langt
fra død – den er flyttet ud af værkstedet. Udenfor kan børnene for eksempel
tegne med hvidt fra hvide sten, sort fra kul, grønt fra blade og rødt fra aflagte
mursten. Og hvis alle tager egne tegneredskaber og tuscher med – også
Christina – så kan de stadig lave kreative aktiviteter sammen. Det er blot to af
mange nye twists, den nye hverdag har ført med sig.
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TRIVSEL FØRST
Christina Pedersen og kollegerne har også opdaget, hvordan pædagogens rolle har ændret sig.
»Jeg skal som pædagog være mere synlig og gå forrest nu. I går ville mange børn noget forskelligt. Da jeg så siger ’nu
spiller vi fodbold’, så fulgte børnene trop – i sådan en grad, at da jeg holdt en vandpause, trissede børnene efter, og
jeg kunne nærmest se dem tænke: ’stopper hun så nu?’« siger Christina Pedersen og understreger, at alle børn skal
være en del af fællesskabet. Selv om et barn i SFO’en det eneste fra sin sædvanlige legegruppe, betyder det ikke, at
barnet skal lege alene.
»Vi vægter trivslen for børnene højest. Vi må bare tænke kreativt, så det måske ikke lige er brydeleg, de kaster sig ud
i, « siger hun med et smil.
»Lige nu har vi også en anden kontakt med børnene. Den kontakt håber jeg meget bliver trukket med ind i end mere
normal hverdag.«
»Samtidig har vi lært, hvor kreative vi som kolleger faktisk er, og hvor meget vi kan sammen og hver for sig. Tidligere
har vi også løftet i flok, men måske mere stået i hver vores ende og løftet. Vi arbejder meget mere langtidsorienteret
nu og har fokus på at være udviklende og reflekterende. Var coronaen kommet nogle år tidligere, havde vi nok løst den
opgave, vi stod i, men samtidig groft sagt tænkt ’skidt med i morgen’. Nu har vi fat i noget, og vi skal holde fast i den
dialog!«
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KLUB

Klubber inspirerer hinanden på
tværs af danmark
Nedlukningen af de fysiske fritids- og ungdomsklubber og
ungdomsskolen har ikke kun betydet nye virtuelle fællesskaber og fritidsaktiviteter i UngiAarhus til byens børn og
unge. På tværs af hele landet udveksler pædagoger nu idéer
til at holde kontakten vedlige til børnene og de unge.
Det sker blandt andet i facebookgruppen ’Netværk af klubmedarbejdere’, der egentlig har eksisteret siden september
2018, men som i løbet af de seneste få uger er gået fra knap
400 til nu godt 1400 nye medlemmer. Gruppen er oprettet
af et par klubpædagoger fra UngiAarhus, blandt andre Magnus Wad Larsen fra Klubberne Peter Fabers Vej.

HVAD ER GÅET GODT?
Antallet af nye medlemmer i gruppen gik helt amok, mens nedlukningen stod på. Og det er fantastisk at se, hvordan
kreative pædagoger fra hele Danmark har delt og stadig deler viden og inspirerer hinanden.
Vi har også fået selskab af folk, der arbejder med børn og unge på anden vis, for eksempel indenfor politik, og det er
rart at se, at andre også er interesseret i at følge med i både idéudvikling og vores hverdag som klubpædagoger.

HVAD GØR NETVÆRKET?
Vi var jo alle sammen i en helt særlig situation, da klubberne var lukket fysisk, og vi gerne
ville bevare kontakten til vores klubmedlemmer og sikre, at de havde det godt.

Der er og bliver fortsat delt mange kreative
idéer til konkrete aktiviteter for børn og unge
på siden, og responsen på idéerne er altid
med positivt fortegn.

Vi har alle sammen idéer til, hvad man kan
lave af aktiviteter via sociale medier og andre
virtuelle netværk for at holde denne kontakt
vedlige.

Af eksempler kan nævnes cykel-ringridning
og online pigeklub for unge piger.

Der var jo ingen grund til, at vi hver især skulle opfinde den dybe tallerken.

9

HVILKE IDEÈR DELES I NETVÆRKET?

BU NYT | NR. 08 | APRIL 2020

Siden fungerer som en problemløsningsplatform, hvor kollegaer hjælper hinanden med
problemer. Det har eksempelvis været helt
konkrete udfordringer i online-spil og -foraer.

KLUB

HVAD TAGER I MED VIDERE?
Netværket er en oplagt facilitator af interessebroer mellem de forskellige organisationer. Der deles også flere jobopslag
på siden, så de når ud til flere mennesker i hele landet.
Der er i det hele taget skabt en kommunikation på tværs af landet, som kun kan være med til at opkvalificere vores
klubtilbud. På sigt kan det måske give grobund for decideret samarbejde kommunerne imellem.
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Fik du set, klikket og lyttet til?
VIDEODAGBØGER
Videodagbøger fra ny hverdag

FRA NY HVERDAG
Hvordan ser den nye hverdag ud for børn og voksne i Børn og Unge? Seje
medarbejdere fra blandt andet dagplejen, skoler, SFO, dagtilbud og forvaltningen og elever har under nedlukningen og genåbningen lavet videodagbøger fra deres nye hverdag.
På den måde kan forældre, kolleger, pårørende, elever og andre nysgerrige
komme med indenfor og med øjne se, hvordan vi får den nye hverdag til at
fungere i denne helt ekstraordinære situation.

▶ Se videodagbøgerne på Børn og Unges Facebookside(link)

CORONASANG
Pædagogmedhjælpere laver coronasang
”Host i dit ærme og sprit dine hænder, så du ikke
smitter din familie og dine venner!” Brødrene Thomas og Mikkel, der begge pædagogmedhjælpere i
Tranbjerg Dagtilbud, har under navnet ’Karen Tæne’
lavet en sang og musikvideo til børnene i dagtilbuddet om coronavirus - eller KoHvid19, som de kalder
det. Det er en rigtig ørehænger, der samtidig husker
børnene på de gode hygiejneråd.

▶ Lyt til sangen på YouTube (link)

OPFINDSOM FAR
Far opfinder smittesikkert håndtag
Dang Le, der er far til Nina i 0.B på Sølystskolen, har
designet et nyt håndtag til skolens håndvaske. Håndtaget gør det muligt for børnene at tænde og slukke
for vandet med albuen - og ikke hænderne, som de
lige har vasket rene.
Håndtagene har Dang Le selv tegnet og 3D-printet
derhjemme. Designet ligger nu frit tilgængeligt på
Sølystskolens hjemmeside, så endnu flere skoler kan
få gavn af den gode idé.

▶ Find designet på Sølystskolens hjemmeside (link)
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DIGITAL UNGDOMSSKOLE
Ungdomsskolen fortsætter digitalt
Corona har ikke lukket de aarhusianske ungdomsskolehold ned. Tvært imod. Unge i hele Aarhus
efterspørger og får fortsat masser af ny viden,
inspiration og opbakning til alverdens fritidsaktiviteter og supplerende skolefag – for eksempel boksning, matematik og fysik, rollespil, rap, mindfulness, dansk, guitar, lektiecafé, skriveværksted,
bageskole, teater og holdsang.
Selvom fritidsaktiviteterne for en stund foregår virtuelt og digitalt, er de unge glade for, fællesskabet med
vennerne og underviserne bliver holdt i gang - og det
kan vi godt forstå.

▶ Se danseundervisningen via Instagramprofilen ’Coronadans_UngiAarhus’ (link)

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 i Børn og Unges
guide til sociale medier (link)

# HUSK HASHTAGS
#DetViErSammenOm
#ViPasserPåHinanden
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HMU: Det er vigtigt, at vi står tæt
sammen og deler viden
Som øverste arbejdsmiljøansvarlige i Børn og Unge har vi i
Børn og Unges Hoved MED Udvalg erfaret værdien af at
samarbejde tæt i en situation, hvor alle medarbejdere og
ledere grundet Covid 19-situationen navigerer inden for
rammer og retningslinjer under stadig ændring.
Det står helt klart for os, at vores MED-organisation som
helhed og det enkelte MED-udvalg på skoler, i dag-,
fritids- og ungetilbud samt i administration og fælles
funktioner løfter en stor opgave i en svær tid.
De holder fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og
fællesskaber, når ændrede opgaver og vilkår for at løse
dem er udfordret. Det vil vi gerne takke alle lokale
MED-udvalg for.
I vores eget samarbejde i HMU vi fået den erfaring, at vi
med en tæt og systematisk dialog i fællesskab har bedre
forudsætning for at tage hånd om alle medarbejdere. For
vi har en fælles forpligtigelse og interesse for alle medarbejdere og lederes arbejdsmiljø.
Vi arbejder meget med at dele vores viden på en måde, så
vi er opmærksomme på alle medarbejdergrupper. Og gør
det blandt andet ved at italesætte den oplevede forskel i
opgaver og arbejdsmiljø hos medarbejdere og ledere i hele
organisationen.
Det er vores overbevisning, at det gør en forskel og
bidrager til forståelse, rummelighed og opbakning på
tværs.
På et tidspunkt skal vi vende tilbage til en hverdag vi ikke
kender. Og vi er sammen om at værne om vores fælles
arbejdsmiljø og komme samlet og styrket ud af krisen.

På vegne af HMU
Martin Østergaard Christensen, formand for HMU
Marianne Gilbert, næstformand i HMU
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