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Overskrift Målgruppe Indsats/effekt 

  
Ressourcer/ 
Forankring/ 
Samarbejde 
  

Ophold i naturen 
  
  
  
  

Voksne borgere, der er 
psykisk sårbare og /eller 
socialt udsatte. 
  
  

Aktiviteterne er ophold i naturen, naturterapi, bevæ-
gelse, fysiske aktiviteter og træning. Der er tale om 
madlavning over bål, samt vandre-, fiske-, fugle-, 
svampe- og sanketure.  
  
Aktiviteterne i naturen vil rumme borgernes forskel-
lige behov, dvs.: 
  
1. Nogle borgere har behov for at blive på ”basen”, 

falde til ro, tænde bål, lave kaffe og tilberede 
mad.  

2. Nogle borgere har behov for konkrete fysiske ak-
tiviteter, ex. mindfulness inde i skoven eller nede 
på stranden; bevægelse og idræts-aktiviteter. 

3. Nogle borgere har behov for individuelle forløb 
med gåture, samtaler og guidning for én borger 
og én medarbejder 

4. Nogle grupper af borgere har behov for gruppe-
tilbud til ex. udelukkende kvinder eller udeluk-
kende mænd af anden etnisk herkomst end 
dansk.  

  
Effekten er, at målgruppen får en aktiv hverdag med 
gode fællesskaber. 
 
  

1.200.000 kr. til forbrug 
i 2020 og 2021 
  
Der er tale om midler til 
personaleudgifter og 
aktiviteter 
  
Initiativet forankres ved 
Kultur- og Kontaktsted 
Kragelund, hvor der i 
forvejen er erfaringer 
med aktiviteter i natu-
ren for målgruppen 
  
Der vil være et bredt 
samarbejde omkring 
aktiviteterne. Dette med 
frivilligcenter Aarhus, 
DGI, MSO, Psykiatriens 
Hus med flere. 
  
  

Ture og udflugter Voksne borgere med 
svær psykisk sygdom,  

Ture væk fra botilbuddet/bofællesskabet. Turene er 
sammen med personalet.  

250.000 kr. til forbrug i 
2020 og 2021 



 

4 
 

der bor i bofællesskab 
eller botilbud 

Målet er på en sundhedsmæssig forsvarlig måde at 
sikre større variation i hverdagen for beboerne. 
Botilbuddene er bl.a. pt. underlagt besøgs-
restriktioner og andre begrænsninger i forhold til de 
sociale aktiviteter, hvorfor det er kærkomment med 
flere udadgående aktiviteter for målgruppen 
  

  
Midlerne vil også an-
vendes til vikarudgifter. 
  
  
  

Trivselspulje til civil-
samfundsaktører på 
Socialområdet 
  
  
  

Borgere med udsathed, 
psykisk sårbarhed og 
handicap  

Borgere med udsathed, psykisk sårbarhed og handi-
cap er selv i risikogruppen for alvorlig sygdom med 
Corona og isoleres derfor yderligere. Det foreslås 
derfor nedsat en trivselspulje, som civilsamfundsak-
tører kan søge støtte fra til konkrete trivselsfrem-
mende aktiviteter på socialområdet. Det kan f.eks. 
være arrangementer i det fri, mobile og udendørs 
væresteder, udendørs madudleverings-steder mm.  
 
Puljen skal understøtte civilsamfundets mange gode 
ideer og engagement for at hjælpe under corona -
epidemien. Puljen administreres i MSB efter samme 
procedure som § 18-puljen – dermed vil puljen hur-
tigere kunne etableres og udmøntes. 
  

500.000 kr. til forbrug i 
2020 og 2021 

Ud at se lidt af 
Danmark, mulighed 
for at få skabt en 
fritidsinteresse 
 

Unge hjemløse med til-
knytning til ungeindsat-
serne 

Tilbyde de unge udflugter, som har/er helt alminde-
lige for de fleste børn/unge, men som de fleste unge 
i indsatsen ikke har oplevet. F.eks. Randers Regn-
skov. 
Derudover tilbud om intro og undervisning i maleri 
og fiskeri. 
 

100.000 kr. til forbrug i 
2020 og 2021 

Virtuelle juleafslut-
ninger 

Udsatte unge i mindre 
skoletilbud/aktiviteter i 
MSB 

Der er tale om en målgruppe af unge, som i høj grad 
har oplevet mistrivsel og ensomhed under corona-
nedlukningen. 

50.000 kr. (anslået 
målgruppe: 330 unge). 
Kan skaleres. 
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Der afsættes midler til planlægning af virtuelle jule-
afslutninger for mindre skolelignende til-
bud/indsatser for sårbare og udsatte unge i 
MSB/UJU. Midler til konkurrencer, forplejning mv. 
  

Aktiviteter for psy-
kisk sårbare unge 
og udsatte unge 
med sag i Jobcente-
ret 

Målgruppen er de mest 
udsatte og psykisk sår-
bare unge mellem 18-29 
år med forskellige diag-
noser: autismespektret, 
skizofreni, de udviklings 
forsinkede og de angste 
og deprimerede unge.  
 
Grundet coronanedluk-
ninger og restriktioner 
har en række udsatte/ 
sårbare unge uden job 
været meget alene/ iso-
leret i en længere perio-
de.   
 
 
 

De unge i målgruppen er ikke selv i stand til at 
igangsætte/opsøge aktiviteterne, hvorfor det kan 
være nødvendigt med mentorer til at hente de unge, 
og facilitatorer til at igangsætte aktiviteter. Aktivite-
ter skal planlægges og afholdes iht. corona-
restriktioner.  
 
Der foreslås følgende aktiviteter: 
1. Fællesspisning, evt. med fælles spisning evt. 

over bål på strand/ skov.  
2. Vandregrupper kunne også være godt. Måske 

med 1-2 fra samme bydel hvis der kunne tænkes 
på match. Nogle unge med diagnoser opholder 
sig stort set kun inde. De unge kunne på turen få 
gratis madpakker, varme drikke og snacks.  

3. Ture på brætspils cafe kan også være en mulig-
hed. Igen organiseret, da de unge ikke i starten 
kan samles. (en plads koster 30 kr., evt. supple-
ret med en kop kaffe eller vand + lidt spiseligt.) 

4. Udendørs oplevelsestur i grupper: Lær din by at 
kende, opgaveture rundt i Aarhus. Turene kan 
designes, så de unge ser det til noget brugbart i 
hverdagen (borgerservice, steder med gratis 
mad, sociale tilbud, gratis tøj, kulturelle tilbud 
m.m). De unge kunne på turen få gratis mad-
pakker, varme drikke og snacks. 

5. Bevægelses-/sportsaktiviteter: Der kan arrange-
res motion i mindre grupper for særligt udsatte 

2.500.000 kr. 
Til finansiering af ca. 10 
facilitatorer + mindre 
praktiske udgifter til 
aktiviteter/forplejning.  
 
Anslået målgruppe for 
aktiviteter ca. 100 unge, 
der skal deltage i flere 
løbende aktiviteter. An-
delen af aktiviteter kan 
skaleres med fx færre 
aktiviteter og facilitato-
rer. Aktiviteter både i 
2020-2021.  
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unge.  
6. Kreative aktiviteter: En skrivekonkurrence 

og/eller malekonkurrence med en offentlig udstil-
ling fx på bibliotek, rådhuset eller lign. , hvor den 
unge har mulighed for at vinde måske et gave-
kort og en pris. 

 
Alle aktiviteter kan afholdes sammen med civilsam-
fundsorganisationer, frivillige og private aktører. 
Nærmere aftaler er ikke afsøgt. 
 

Midler til fælles-
skabsaktiviteter i 
Ungekulturhuset 

 Midler afsættes til understøttelse af en række kreati-
ve og sociale aktiviteter så som fællesspisning, kon-
certer, kreative værkstedsaktiviteter, udendørs akti-
viteter, ture, biografture mv. Udmøntningen af mid-
lerne skal ske i samarbejde med de civilsamfundsor-
ganisationer, som indgår som samarbejdspartnere i 
Ungekulturhuset 

500.000 kr.  
(Andelen af aktiviteter 
kan skaleres alt efter 
tildelte midler.) Aktivite-
ter i 2020-2021. 
 
 

Aktiviteter for bor-
gere med autisme i 
regi af SORAS 
 

Borgere med autisme 
Målgruppe for aktivitet: 
Der er ca. 450 borgere, 
som modtager bostøtte 
af SORAS. 

SORAS giver bostøtte til borgere med autisme og 
driver et samværstilbud for målgruppen. Det er en 
gruppe af borgere, som bor i egen bolig, som grun-
det corona i særlig grad har været isoleret og be-
grænset af diverse restriktioner. Derfor kan der af-
sættes midler til virtuelle aktiviteter og aktiviteter i 
mindre grupper, der kan sikre trivsel for netop denne 
gruppe af borgere med autisme  

250.000 kr.  
Aktiviteter i 2020-2021. 
Kan skaleres 

    
    

Trivselspakke -  
set fra Værestedet 
 

Hjemløse og udsatte 
borgere med tilknytning 
til Værestedet 

Værestedet vil gerne igangsætte nogle husflidsdage, 
som brugerne har efterspurgt. Det drejer sig om 
smykkeværksted, juledekorationer, bage småkager. 
 
Der er tilkendegivelser fra Værestedets Venner om, 

50.000 kr. til forbrug i 
2020-2021 
 
Der er primært tale om 
midler til aktiviteter. 
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at de kan finde frivillige til at være igangsættende og 
deltage. 
 
Derudover er der bl.a. ønsker om: 

 Tivolitur  
 Tur til den gamle by 
 Tema – aftener 
 Info- tavle 

 

 
Initiativerne forankres 
ved Værestedet i Jæ-
gergårdsgade. 
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Ad. 1. Akut økonomihjælp 
Afsæt en pulje til økonomisk trænge foreninger på socialområdet. Det vil I sig selv understøtte at foreningerne kan koncentrere sig om deres kerne 
opgaver og ikke deres økonomiske huller. 
 
Ad. 2. Aktiviteter der akut vil skabe bedre trivsel under corona. 
 
2.1. Julearrangementer  

 Aktivitet: Afvikling af julearrangementer i Coronatid. Arrangementerne skal afvikles indenfor de gældende restriktioner ifm. Corona – dvs. 
max 10 deltagere (inklusiv frivillige).  

 Hvem: Tilbuddet udbydes ud til foreninger og fx rådene på lokalcentre. Julearrangementer, der afholdes d. 23. december eller d. 24. decem-
ber vil blive prioriteret. Øvrige julearrangementer tildeles midler efter først-til-mølle princippet. 

 Økonomi: 5.000 kr. pr .arrangement (svarende til 15 arrangementer i alt). Midlerne kan bruges på forplejning, indkøb af pynt og andet, der 
kan forsøde aftenen. Pengene kan ikke bruges underholdning. 

 
2.2. Pulje til Mikro-aktiviteter  

 Aktivitet: Afvikling af aktiviteter for op til 10 deltagere på fx lokalcentre, medborgerhuse, biblioteker, meninghedsråd, frivillighuse mv.. Arran-
gementerne skal afvikles indenfor de gældende restriktioner ifm. Corona – dvs. max 10 deltagere (inklusiv frivillige).  

 Aktiviteterne skal forløbe over minimum 3 gange. Aktiviteterne kan være alt fra skriveværksteder, mindfulness, stenmaling med mere.  
 Hvem: tilbuddet bydes ud til foreninger, råd og bestyrelser på fx lokalcentre mv 
 Økonomi:  

o Aktiviteter uden instruktør/underviser: 500 kr. pr. gang v/10 deltagere (midlerne kan bruges til indkøb af materialer samt forplejning) 
– dog max 10 gange. 

o Aktiviteter med instruktør/underviser: 1000 kr. pr. gang v/10 deltagere – dog max 6 gange (midlerne kan bruges til honorar, indkøb af 
materialer samt forplejning) 

 
2.3 Værnemidler til frivillige 
Afsæt midler/værnemidler så der er værnemidler tilgængelig for frivillige og foreninger, så det ikke bliver logistik og utryghed ift. sikkerhed som kom-
mer til at bremse afvikling af frivillige aktiviteter og indsatser.  

 
2.4 Nye frivillige en-til-en initiativer 
Mange ældre og sårbare borgere er nervøse for at gå udenfor døren og efterlyser besøgs- eller gåtursvenner. Nogle skal bruge en lang forberedel-
sestid for at være trygge ved at komme afsted og nogle har konkret brug for en hånd til at komme ud ad døren. Allerede før Corona-krisen var der 
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mangel på frivillige besøgsvenner og stor venteliste. Foreningerne har svært ved at tiltrække nok frivillige til de længerevarende indsatser, og ifm. 
Corona-krisen er efterspørgslen kun blevet endnu større. 

Forslag: Flere besøgsvenner! – Sammen med foreningerne i byen afsøge mulighederne for at etablere flere midlertidige en-til-en initiativer. Det kan 
fx være ’efterårsvenner’, ’julevenner’ eller ’sommervenner’. Kampagne og midler til understøttelse og igangsættelse. Fx gavekort til kaffe i byen eller 
billetter til aktiviteter (musikhuset mv.) 

 
2.5 Flere Online oplevelser og fælleskaber 
Online fællesskaber – fx digitale læsefællesskaber – er opstået, men begrænser sig til mennesker, der selv kan administrere den tekniske adgang. 
Online fællesskaber muliggør, at de mennesker der er i særlig risiko, i højere grad kan ’mødes’ med hinanden i de grupper, de tidligere har mødtes 
fysisk med. Der er dog brug for at klæde flere frivillige og borgere på til at håndtere de teknologiske muligheder i det virtuelle.  

Forslag: Udvikling af undervisningstilbud i brug af online samtaleplatforme, så flere mennesker i højrisiko for Corona kan fortsætte deltagelse i deres 
aktiviteter eller bevare kontakten til deres frivillige besøgsvenner mv. 

 
2.6 Livsglæde aktiviteter i efteråret 
Musiske og kulturelle oplevelser kan være med til at skabe lyspunkter i en ellers mørk tid. I foråret afviklede Sundhed og Omsorg en ’livsglæde pul-
je’, hvor professionelle musikere og kulturaktører kunne lave vindueskoncerter og oplevelser til glæde for beboerne på byens plejehjem. Livsglæde-
puljen var en stor succes og en fortsættelse efterspørges af beboerne på plejehjem men også ældre i ældreboligerne, hvor mange ældre i særlig 
risiko bor dør om dør. 
 
Forslag: Livsglædepulje 2.0 her i efteråret. MSO havde stor succes i sommers og har koncept der kan kopieres. Takst til Musikere og kunstnere. 

 
2.7 ”Vinteraktivitetspakke” til institutioner ramt af besøøgsforbud/restriktioner (plejehjem og handicapinstitutioner) 
Afsæt midler som regeringens sommerpakke til hver institution til at forsøde tilværelsen i denne tid. Det er et stort behov. Det skal ikke være midler 
der skal søges, men de gives ligesom sommerpuljen efter en fordelingsmodel. Midlerne skal anvendes inden fx 31.5.21. til ture, aktiviteter, livsglæde 
og særlige oplevelser. 
Der mange ting man ikke kan, men der er også rigtig meget der vil skabe stor glæde og give aktiviteter hos mennesker der er rigtig hårdt ramt.  
 
Ad.3 Akuttilbud til særligt hårdt ramte 
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Der opnormeres på særlige tilbud – fx Center for Livskvalitet for ældre og gratis psykolog tilbud til unge. Fri visitaion. Evt. Sociallægeinstitutionen 
som bredt tilbud?  
Målgruppe: Borgere der rammes hårdt i coronatiden – Stress, angst og depression. 
 
Ad. 4 Mere samfundssind/Medborgerskab 
 
4.1 Fælles kampagne mod ensomhed i Aarhus Kommune – Fælles om Aarhus mod ensomhed 
 
En kampagne mod ensomhed kan indeholde to elementer;  

 Oplyse og nedbryde tabuet omkring ensomhed – det er svært at tale om ensomhed og derfor svært at række ud for dem der oplever ensom-
hed og omvendt svært at spørge ind til og derfor hjælpe.  

 Opfordring til at række ud til nære og naboer, der kan opleve ensomhed i denne svære tid.  
 
Elementer i en kampagne:  
- et fælles hashtag (#delditfællesskab er tidligere brugt, bl.a. under Folkets Møde) 
- Et budskab med 5 gode råd til alle borgere for at gøre en indsats mod ensomhed (fx ring til din nærmeste) 
- ambassadører mod ensomhed, kendte Aarhusianere der opfordrer til række ud og italesætter tabuet omkring ensomhed.  
- Civilsamfund og erhvervsliv inviteres til at tage del i kampagnen (der laves et ensartet materiale, som hurtigt og let kan tages i anvendelse) 
- En uge med særlig fokus på ensomhed, hvor kommunens reklamestandere i hele byen deler budskabet. Det kan være op til jul, hvor nogle særligt 
kan føle sig ensomme.  
- Løbende deling af historier om borgere, foreninger og fællesskaber, der gør en særlig indsats for at bekæmpe ensomhed i denne tid. 
- I kampagnen skal der linkes til en ’hotline’/support funktion, hvor man kan ringe ind, hvis man selv oplever ensomhed. Der kan indgås dialog med 
forskellige frivillige foreninger om varetagelsen af denne funktion. 
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Alle fysiske arrangementer vil blive planlagt og gennemført i henhold til Corona-retningslinjerne, så afstandskrav, forsamlingsforbud mm overholdes.  
 
Bidragene fra Kultur og Borgerservice er opdelt efter primær målgruppe på baggrund af alder – med forbehold for at nogle af aktiviteterne henvender 
sig til flere målgrupper. 
 
  
 
”Alle aarhusianere”       
 
Teaterforestillinger og koncerter målrettet ensomme  

- I 2021 kan Musikhuset prioritere teaterforestillinger, der har tematikker omkring ensomhed som særligt tema, i det omfang vi får dem tilbudt, 
og de har tilstrækkelig høj kvalitet.  
Det vil formentlig være forbundet med øgede omkostninger, da disse aktiviteter sjældent er økonomisk bæredygtige. 
 

- Forslag om et samarbejde mellem Mary Fondet, Aarhus Kommune og Musikhuset Aarhus om at udvikle koncertformater målrettet ensom-
me.  

Socialt arrangement før og efter koncerter 
- Musikhuset Aarhus får som det første koncerthus i Norden udviklet en ”social” feature i sit billetsystem. Det indebærer, at når gæsterne kø-

ber billet til en forestilling og samtidig klikker på ”social knappen”, bliver de inviteret til et præ og post arrangement sammen med de andre, 
der har trykket social. I præ og post arrangementet er der øl/vand/vin ved mindre borde, mens gæsterne i fællesskab kan diskutere og fordø-
je aftenens indtryk. 

Godsbanen som facilitator for andres idéer 
- På Godsbanen kan vi byde ind med rammer og faciliteter til eksterne partnere, der har brug for en lokation eller venue til at afvikle deres 

events. Vi har mandskab, materiel og lokaler til at rumme både store og mindre arrangementer, og har også plads til at lave et mere venue 
baseret koncept f.eks. i Rå Hal.   

- Budget: Afhænger af omfang. 

Aftenskoler 
- Oprette en pulje til aftenskoler til aktiviteter og kurser målrettet udsatte unge og voksne.  

Gå-turs-netværk, eventuelt i regi af Bevæg dig for Livet 
- En gåtur er lige til at gå til. Og en gåtur er godt for den mentale og fysiske sundhed. 
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Forslag om at samle alle, der er interesseret i at være gå-værter (private, foreninger, lokalcentre, biblioteker mm) og uddanne dem som gå-
værter. 
Næste (og mindst lige så vigtige) skridt bliver at lave en løsning, hvor alle gå-værter melder deres gåture ind, så vi har en langtidsholdbar 
løsning, som rækker ud over COVID19.  

 
Antiensomhed.dk ved Aarhus Symfoniorkester 

- Aarhus Symfoniorkester lancerer hjemmesiden antiensomhed.dk, som en portal til indhold vi målretter indsatsen for at bekæmpe den stigende ensom-
hed og isolation i samfundet. Antiensomhed.dk forventes at være klar ved udgangen af 2020, og består af to dele: ”Gi Lyd” og ”Musik med ét klik”. 

- Gi Lyd er et koncept, som består i, at Symfoniorkesteret stiller et antal gratis billetter til rådighed til kommende koncerter målrettet personer, 
som kæmper med stigende følelse af ensomhed, isolation eller utryghed – måske især på grund af Corona, og som kan få to gratis billetter 
til en koncert (vedkommende skal skrive et par linjer om sig selv til Symfoniorkesteret, som uddeler billetterne på baggrund heraf). Der kan 
også blive tale om et antal mindre private koncerter, hvor én eller flere af vores musikere kan komme ud til vedkommende og spille, eksem-
pelvis hvis der er udfordringer med f.eks. mobilitet eller helbred der forhindrer tilstedeværelse i Symfonisk Sal. 

- ”Musik med ét klik” er et koncept, der vil give uhindret og ukompliceret (reklamefri og stressfri!) adgang til en lang række musikvideoer og 
indspilninger, som Symfoniorkesteret selv har produceret, en samling af positive, rørende og berigende videoer og historier der relaterer til 
den klassiske musik, og et samtale-forum hvor brugerne kan snakke sammen og holde kontakt - med musikken som bindeled. 

- Projektet er opdelt i 2 faser, hvor ovenstående aktiviteter hører under fase 1 og fase 2 er en dedikeret ”Antiensomheds koncert”.  
- Samlet budget: 252.000 kr., heraf udgør fase 1: 172.000 kr. og fase 2: 80.000 kr. 

Virtuelle møder mellem mennesker  
På den ene side borgere der har brug for interaktion og på den anden side frivillige kommunalt ansatte, der donerer sin tid til at snakke med menne-
sker, der har behov for det. Ved at bruge kommunens ansatte har vi validering og sikrer dermed, at vi skaber møder mellem mennesker, der her 
reelle hensigter. Kunne være en service, der kører i december.  
 
Virtuelle lytteklubber (med dialog) målrettet henholdsvis børn, voksne og ældre  
Samarbejde med forfattere (f.eks. oplæsning), forlag (rettigheder) og biblioteker (medfacilitatorer). Styrker fællesskaber gennem en virtuel platform 
(Teams).  
 
Virtuelle julehistorier oplæst af kendte aarhusianere  
Åbne invitationer til at overvære højtlæsning af julehistorier i december, for eksempel oplæst af kendte aarhusianere. Inviteres ind i samarbejde med 
byens medier. Styrker fællesskaber gennem en virtuel platform (Teams Event). 
 
Udvidelse fra grænsen for udlån på eReolen resten af 2020 (fra 3 til 6 udlån) 
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Udvidelsen i foråret medførte øget udlån og ikke mindst mange nye brugere, der her fik mulighed for et digitalt kultur- og litteraturtilbud i en tid hvor 
mange føler sig alene og isolerede. Kan evt. målrettes fx til at alene at omfatte børn og unge og kobles med direkte markedsføring af eReolen Go til 
børn og unge i udsatte boligområder. 
 
Styrket formidling af fællesskaber og arrangementer der modvirker ensomhed 
Mediebilledet bliver mere og mere spredt, og læser- og seertal på de klassiske medier har i mange år været faldende.  I forbindelse med arbejdet i 
oplandsudvalget er der fra flere sider blevet peget på, at det er vanskeligt at få indblik i, hvad der foregår i lokalområdet. Der er et stort ønske om at 
få etableret digitale opslagstavler i form af byrums-pyloner, som kan oplyse om begivenheder, arrangementer og fællesskaber. MKB foreslår, at der 
etableres forsøg i udsatte bydele.  
 
 
 
Børn / familier        
 
Sangskattekistekoncert, hvor generationerne mødes  

- Børnene inviterer deres bedsteforældre og ensomme ældre til sangskattekistekoncert, hvor alle deltager i en koncert af 45 minutter med pro-
fessionelle musikpædagoger. Koncerterne kan foregå både lokalt på lokalcentre, på biblioteker, på Gellerupscenen og som et større arran-
gement f.eks. i Ridehuset. 

- Budget: 100.000 kr. 

 
Etablere virtuelle fællesskaber a la CS:GO, Fortnite, minecraft i foreningsregi for børn og unge 

- Virtuelle fællesskaber a la CS:GO, Fortnite, minecraft i foreningsregi.  
DOKK1 og DGI havde minecraft på programmet i sommers målrettet børn og unge med ADHD/autisme eller andre udfordringer. 

 
Ferieaktiviteter for børn og unge – sammen med MSB og MBU 

- Ferieaktiviteter kunne være en mulighed, hvor MKB sammen med MSB og MBU laver aktiviteter sammen med foreningerne for børn og un-
ge, og holder enkelte pladser tilbage til børn og unge i udsatte positioner. De henvises af MBU eller af MSB. Det giver børn og unge i udsatte 
positioner en mulighed for at indgå i og stifte bekendtskab med foreningslivet i fællesskaber med andre børn og unge.  

Opgradering af foreningsmentorer og brobyggerfunktioner 
- For at hjælpe børn og unge ind i foreningerne – og hjælpe dem tilbage, som måske er droppet ud af foreningerne efter forårets Corona-

nedlukning, foreslås at opgradere den eksisterende indsats med foreningsmentorer. 

Virtual Kids City Lab 
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- En virtuel version af Kids City Lab fra i sommers. Platformen vil være Teams. Vi kan entrere med de samme eksterne som sidst. Projektet 
kunne skabes i samarbejde med Bibliotekerne, MBU, STIL etc.  

Corona-film projekt 
- Elever laver med deres mobil en minidokumentar om livet under COVID-19 set med deres øjne. Det sætter ord på børnenes følelser, ople-

velser og tanker om livet under COVID-19 samtidig med det bliver en platform til formidling heraf. POV projekt.  
- Bygger videre på pilotprojekt fra foråret. Et samarbejde mellem MKB og MBU. Det er ikke clearet med MBU, men de var med i foråret.  

Social Virtual Reality i ungdomscentrene 
- Etablering af et virtuelt 3D mødested og fællesskab for unge mennesker, der er særligt udfordrede under COVID-19. Et samarbejde med 

MSB.  

Minecraft-klub  
- For ensomme unge – Bibliotekerne har gennemført testforløb over sommeren med tilskud fra Børne – Ungeministeriet. Kan skaleres op i en 

driftssammenhæng. 

Læsegrupper (for unge)  
- Udvide eksisterende koncept med læsegrupper for børn og unge, der er sårbare/ensomme/udsatte. 

 
Unge         
Ung programmering af Ridehuset – i samarbejde med Aarhus Volume 

- Forslag om at omdanne Ridehuset til et midlertidigt pulserende corona sikkert ungdomshus i ca. to måneder, hvor Ridehuset i forvejen står 
tomt. Vi vil skabe en ramme, der kan rumme et bredt udvalg af ungdomskultur og samvær. Alt fra koncerter, film fremvisninger og debat. Det 
skal være gratis for byens ungdomsorganisationer & vækstlag at bruge platformen. Tanken er, at vi rykker Aarhus Volume kontoret ind i Ri-
dehuset i en periode, hvor Ridehuset i forvejen står tomt, og på den måde kan vi holde huset åbent og hjælpe med at facilitere en lang ræk-
ke forskellige aktiviteter fra andre ungdomsorganisationer i byen, samtidig med at vi bruger rammen til at afholde koncerter og andre arran-
gementer fra Aarhus Volume. På den måde kan unge mennesker, der ikke er en del af et fællesskab i forvejen, både deltage i afholdelsen af 
arrangementer fra Aarhus Volume men også i hele udviklingen af rammen i rummet, som kommer til at udvikle sig hen over den periode, 
hvor Aarhus Volume er til stede.  

- Budget 700.000 kr.  

 
Workshops i Ungdomskulturhuset (UKH) 
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- UKH vil hurtigt kunne sætte gang i aktiviteter i små målestoksforhold, eksempelvis workshops, hvor unge deler deres viden med andre unge. 
Det kan være workshops i fremstilling af zines, linoleumstryk, serigrafi, analog filmfremkaldelse mm. Det er ting og aktiviteter, de unge selv 
efterspørger, og det er fint at afvikle med maks. 10 personer.  

- Budget: økonomisk håndsrækning 

Øvrige aktiviteter i Ungdomskulturhuset (UKH) 
Nedenfor er eksempler på aktiviteter, som ret hurtigt vil kunne arrangeres. Nogle af aktiviteterne vil kunne foregå f.eks. i Ridehuset, hvor andre kul-
turinstitutioner, der arbejder med unge, kan byde ind. f.eks. Frontløberne, som UKH i forvejen samarbejder med. 
 

- Litteraturoplæsninger kombineret med skriveværksted. Kan kombineres med livestreaming til unge, 
som ikke kan eller tør gå ud. 

- Små, siddende koncerter med unge bands og med livestreaming til unge. 
- Skateboard workshops (både i skatehallen, men også ude i byen, parkeringskældre osv.) 
- Parkour workshops. 
- Bevægelse-/street dans workshops. 
- Små fællesspisninger. 
- Tur til Djursland med gåtur på Friland og i Mols Bjerge. 
- Aarhus Soup - månedlige begivenheder, som kickstarter unge kulturentreprenører og samtidigt skaber liv i UKH over vinteren.  
- Brætspilsaftener. 
- Workshops i politiske engagementsformer, civilsamfund og politisk selvtillid.  
- Juleaften mod ensomhed i UKH. Vi har beboere i UKHome som ikke har en familie, de kan tilbringe julen sammen med og unge internatio-

nale, som pga. rejsesituationen ikke kan rejse hjem. 

Unge Initiativ-pulje  
Pulje, som unge mennesker kan søge penge til at lave trivselsfremmende aktiviteter for andre unge, og derigennem fremme skaberlysten hos de 
unge selv. Eksempler på ideer til aktiviteter, som de unge vil kunne søge penge til:  

- Online madfællesskaber  
- Live undervisning i yoga, meditation, træning. Hvor man aflønner en underviser. Vores erfaring med at afholde yoga online viser, at det er 

væsentligt at det foregår live og at der dermed er en interaktion.   
- Alle mulige slags fysiske workshops (med deltagerbegrænsning). Noget vi har haft stor succes med i UKH. At nogle af de unge aflønnes for 

at afholde gratis workshops for andre unge.  
- Online performances. Det kunne være unge performere, som søger penge til at udvikle en performance, som de livestreamer på plejehjem 

og for andre unge.  
- Strikke-klub. (Penge til indkøb af materialer).  
- Spilleaftener (indkøb af spil). 
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- Kreative aktiviteter (indkøb af materialer). 

 
Film fortællinger fra unge til unge  

- Filmby Aarhus kan facilitere produktion af korte, dokumentariske og personlige fortællinger i Aarhus Kommune om de udsatte unge, der 
kæmper med ensomhed, depression og angst som følge af Corona. Filmene skal vise, at der er en vej ud af mørket – evt. igennem nogle af 
de initiativer, der i øvrigt understøttes/tilbydes af Aarhus Kommune eller selvstændige aktører.  
Film kan give indblik og forståelse. Vi kan spejle os selv i det, vi ser og dermed forstå, at vi ikke er ene om at føle os ensomme eller have det 
svært. Filmene vil kunne inspirere andre i samme situation til, hvordan de kommer ud af mørket.  
Det udbydes som projektmidler til unge professionelle filmtalenter i Aarhus, der ønsker at lave dokumentariske fortællinger inden for ram-
men. Filmene vil efter emne og format kunne knyttes til Aarhus Kommunes kommunikation om corona, indgå i NGO-arbejde, skoleundervis-
ning og/eller målrettes tv. 

- Budget 500-750.000 kr. 

E-sport mod (Corona) ensomhed) 
- Bredt initiativ, hvor vi møder de unge, hvor de er – digitalt – kombineret med Filmbyens igangværende udvikling af Aarhus’ største (amatør) 

E-sports klub. 
Initiativet skal få de unge, der kæmper med ensomhed til at finde sammen om et E-sportsfællesskab. De skal dyrke det, de elsker men 
sammen med andre og med professionel undervisning, hvor de motiveres til en bedre fysisk og psykisk trivsel, da dette er nogle meget vigti-
ge elementer af E-sport, som man ofte ikke får med alene derhjemme.  
Dette initiativ skal køre over 3-6 mdr. og inddrage så mange unge som muligt. Det skal afsluttes med et større stævne, der afhængig af Co-
rona situationen er en kombination af fysisk og digital deltagelse i Turbinehallen. Projektet er skalerbart ud fra midler, der gives, men vil uan-
set have en lav ”kontaktpris” fordi det primært er digitalt. Projektet vil afsøge partnerskaber med andre E-sports initiativer i Aarhus Kommune 
samt de professionelle klubber som f.eks. Astralis. 

- Budget: 750-1.000.000 kr.  

 
Ældre (65 år og op)       
 
Genåbne Musikhusets gratis tilbud til ældre og andre interesserede 

- Genåbne Musikhusets gratis tilbud til ældre og andre interesserede, herunder Syng i den Blå, Morgensang, Husker Du (sang for demente og 
deres pårørende).  

- Budget: Øgede omkostninger, bl.a. til særligt personale på arrangementerne til at byde folk velkommen og drage omsorg for dem, og flytning 
af arrangementerne til større sale (af hensyn til afstandskrav og øget tilgængelighed).  
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Livsglædepulje – samarbejde mellem MSO og MKB 

- I foråret udmøntede MSO i samarbejde med MKB en livsglædepulje, hvor sigtet var at sprede livsglæde blandt plejehjemsbeboere og ældre 
gennem kunstneriske oplevelser. En gentagelse af initiativet vil kunne være med at til hjælpe folk igennem en svær tid, ved at skabe trygge 
fælles oplevelser som binder folk sammen og er med til at skabe stjernestunder.  Musikere kommer f.eks. ud og spiller uden for plejehjem. 
Initiativet kan også favne fx litteraturoplæsninger.  

- Budget afklares. 

Digital litteratur på lokalcentre/plejehjem 
- Forslag til fælles initiativ mellem MKB og MSO om formidling af digital litteratur (lydbøger)på lokalcentre og evt. plejehjem. Tilbuddet tilpas-

ses målgruppen både indholdsmæssigt og teknologisk. Kan evt. også formidles via Besøgstjenesten.  

Kulturelle fællesskaber for ensomme ældre 
- Etablering af gruppe(r) af ensomme ældre, hvor biblioteket faciliterer en række kulturelle aktiviteter (hvoraf nogle er digitale) men med stort 

fokus på det relationsopbyggende. I fase 2, er målet at grupperne i høj grad er selvkørende, men med støtte fra biblioteket.  

Digital læsekreds for ensomme ældre 
- I samarbejde med MSO. Der er tale om en anden målgruppe end forslaget om digital litteratur på lokalcenter/plejehjem). 
- Projektet er i en tidlig udviklingsfase, men vil hurtigt kunne blive klar til en prototypeforsøg i lidt større skala. Styrker fællesskaber og digitale 

kompetencer. 
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MBU 
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3. klasses samtaler med alle børn v/ Sundhedsplejen. 
At give barnet et fortroligt rum til at tale med en voksen og hjælp til at takle udfordringerne under corona eller i andre trivselshæmmende udfordrin-
ger. Der er erfaringer fra nuværende indsats til forebyggelse af alkohol i familien, hvor der afholdes gruppesamtaler med alle børn i 3. klasse, og hvor 
vi ser, at indsatserne også opsporer børn med andre trivselsproblematikker end alkohol i hjemmet, f.eks. psykisk sygdom, svær skilsmisse, skænde-
rier, psykisk/fysisk vold mv. Denne indsats er pt en del af en investeringsmodel som lukker ved udgangen af dette skoleår, men kan med fordel for-
længes. 
Helt konkret opspores i gennemsnit 4-5 behovsbørn i hver klasse med trivselsproblemer og/eller behov for en overvægtsindsats i 3. klasseindsatsen. 
Pris; 650.000 kr. pr. år 
  
Robusthed og Vedholdenhed - forløb for dagtilbud og skoler 
Projektet Robusthed og Vedholdenhed har til formål at styrke børnenes og de unges mentale robusthed ved at træne deres personlige og relationel-
le færdigheder. Med indsatsen tilbydes pædagogisk personale i dagtilbud, skole og FU et aktionslæringsforløb, der opkvalificerer dem i at etablere et 
udviklende og lærende fællesskab, hvor de med børnene og de unge kan træne sociale kompetencer, selvregulering og vedholdenhed. 
Pris; 90.000 kr. pr. hold. Der er pt efterspørgsel på 5-6 hold i 2021, i alt 540.000 kr. 
  
Webinar/Film til dagtilbud og skoler om at møde børn i svære livsudfordringer 
Der udvikles et Webinar til dagtilbud, skoler og FU med fokus på børn og unges mentale trivsel i de forskellige arbejdsgrupper og hvordan man som 
pædagog eller lærer kan arbejde med at fremme trivslen både på gruppe- og individniveau. Webinaret skal være redskabsorienteret og tænkes ind i 
hverdagen med børnene i et dagtilbud, på en skole og i FU.  
Medarbejdere fra Sundhed og PPR vil i samarbejde med medarbejdere fra et par dagtilbud og skoler udvikle et webinar som skal tilbydes alle dagtil-
bud og skoler om at ”møde børn i svære livsudfordringer” – ensomhed, udfordringer i hjemmet, udfordringer med pres og stress i hverdagen, udfor-
dringer med venskaber m.v. Webinaret skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på de udfordringer som nogle børn står i, særligt forstærket af 
Covid-19 situationen, og hvordan disse børn opspores og hjælpes. 
Pris; 500.000 kr. 
 
Gratis psykologhjælp til børn og unge 0-14 år 
Tilbuddet om gratis psykologhjælp trådte i kraft maj 2020 og giver trængte børn og unge mulighed for at få op til fem gratis samtaler med en autorise-
ret psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Samtalerne foregår i vante og trygge rammer på barnet skole, SFO eller fritidsklub. 
Børn, unge eller deres forældre kan ringe ind til PPR og lave en aftale med en psykolog. Er man barn eller ung bliver man kontaktet indenfor to timer, 
mens forældre kan forvente svar indenfor en dag. Efter opstarten har der været en stor efterspørgsel, og ultimo november står der ca. 95 børn på 
venteliste. En del af denne efterspørgsel har afsæt i akutopstået Coronarelateret mistrivsel. Vi har derudover været i dialog med vores samarbejds-
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partnere, der også udbyder samtaleforløb med børn og unge tilbud. Herunder Headspace, sociallægevagten og Børnetelefonen, som også oplever 
en stor efterspørgsel og en stigende venteliste.  
Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt til gratis psykologhjælp, og det vurderes, at der minimum skal tilføres 75% for at imødekomme efterspørgslen bl.a. 
relateret til Corona og svarende til 1,1 mio. kr. yderligere i en periode. 
 
Back2School  
Manualbaseret fraværsindsats, hvor en psykolog fra PPR over ti mødegange arbejder med eleven og familien det formål, at eleven kan vende tilba-
ge til en normal skolegang. I Back2School arbejdes der med de bagvedliggende årsager til barnets fravær. Dette kan både være angst- og/eller de-
pressionsproblematikker eller udfordringer relateret til adfærd. Familien, skolen og PPR-psykologen mødes yderligere tre gange gennem forløbet, 
hvor der arbejdes med elevens tilbagevenden til skolen. Et Back2School-forløb varer tre måneder. 
Forældre er selvhenvisende og kan derfor få iværksat et forløbet på eget initiativ. Tilbuddet åbnede for henvendelse 15. september 2020 og der gik 
blot fire uger, før det blev nødvendigt at etablere venteliste. I løbet af de seneste 6 uger er der skrevet 14 elever på venteliste, og her er der også tale 
om, at en del af denne efterspørgsel har afsæt i Coronarelateret mistrivsel/fravær, hvor hurtig og målrettet indsats vil sikre en hurtigere tilbageven-
den til skolen. Ved budgetforliget for 2020 blev der til Back2School afsat 1,9 mio. kr. det første år og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år. Dette giver en 
kapacitet til 60 forløb om året fordelt på seks psykologer (2,3 fuldtidsstilling). Hvis tilbuddet skal justeres, så det i højere grad afspejler efterspørgslen 
(bl.a. pga. Corona) vil det være nødvendigt med en yderligere tilførsel på 0,7 mio. kr. Dette vil muliggøre gennemførsel af 25 ekstra Back2School-
forløb. 
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Unge Kriseledelsen 
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Ungekriseledelsen: Sammenfatning af hjemmeopgave vedr. trivsel 

UKL er i forlængelse af denne uges UKL-møde blevet bedt om via en hurtig hjemmeopgave at komme med idéer til, hvordan man kan bekæmpe den 
voksende mistrivsel blandt unge under corona. Idéerne skal ses som et første input til det videre arbejde med at unges trivsel under corona. Idéerne 
foreligger i råudkast og er endnu ikke kuraterede, men vil snarest muligt blive kvalificerede med henblik på Kriseledelsens behandling af forslagene. 

Kommunikation: 
 Minimere den skyldfølelse, som medierne mange gange forsøger at give de unge, hvor de bliver fremstillet som værende den bærende år-

sag til smitte. Det er frustrerende for mange, når man hele tiden bliver fortalt, at “det kan da ikke være så svært at sætte sit sociale liv på 
pause” når man samtidig har en fornemmelse af, at de ældre nogle gange glemmer, hvilke sociale behov mange i højere grad har som ung.  

 
Online-arrangementer og fællesskaber: 

 Flere online-tilbud – evt. markedsføring af eksisterende tilbud via katalog 
 Hyggeøl, julekomsammen, juleklip, quiz etc. – og midler hertil (se også idéer til fysiske arrangementer nedenfor) 

 
Fysiske møder: 

 Anvende institutioner og organisationers lokaler (uddannelsesinstitutioner, Ungdomskulturhuset etc.) til at etablere coronasikre fysiske mø-
der 

o Strikkecafé 
o Musikcafé 
o Samtale- og brætspils aften’ 
o Julehygge og juleklip 
o Filmaften 
o Tegnecafe  
o Yoga/mindfullness efter skole  
o En livestream kunne evt køre samtidig så alle klasserne kunne ses på smartboardet 

 Happenings, hvor der deles drikke, mad (indpakket), corona karma klistermærker etc. ud. 
 Mulighed for at mødes til arrangementer i sikkert antal, fx med opdeling af deltagerne.  
 Arrangementer uden alkohol, så afstand og andet kan overholdes. 

 
Undervisningssituationer: 

 Så meget fysisk undervisning som muligt, da det medvirker til at holde kontakten og den sociale omgangskreds 
 Quizzer i pauserne i undervisningen, så elever bliver i klassen imens 
 Give plads til socialt rum i faglige/undervisningssammenhænge 
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 Coronasikker speeddating i de nye klasser.  
 


