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BU NYT
▶ BØRNENES Ø

Børnevenlig kunst sætter fantasien fri

▶ KICKSTART  

Dagtilbudsaftalen er sendt godt på vej

▶ AMR-VALG

Stil op til valget og gør en forskel for 
trivslen



Kunstværkerne i Generationernes Hus inspirerer til leg og 
samtaler, fordi fantasien får frit løb i mødet med farver, 
teksturer og mønstre. Husets beboere, besøgende og børn 
i dagtilbuddet mødes naturligt omkring kunsten, hvor de 
skaber liv og stemning i huset. 

Når daginstitutionen Børnenes Ø i Generationernes Hus 
er på opdagelse i fællesarealernes sale og afkroge, støder 
børn og pædagoger på forskellige kunstinstallationer. 
Husets fire helt nye kunstværker skal danne grobund for, 
at mennesker kan mødes på tværs i huset. 
 
Levende leg 
Johanne, Filosofia og Solveig på tre år drøner rundt på 
røde og blå scootere langs den mørke, pastelblå væg og 
følger rummets cirkulære form. Det bordeaux-røde gardin, 
der er trukket for indgangen til rummet, skaber intensitet 
og ro. 

Lidt senere, da gardinet igen er trukket fra, stopper en 
ældre mand kort op og betragter pigerne, der er dybt 
optaget af deres leg. På det mønstrede gulv af marmorfli-
ser forsøger de koncentreret at følge stisystemet, der ikke 
har en bestemt retning eller struktur. 

”Man kan lege sten-leg, når man går rundt på stenene. 
Eller gemmeleg. Jeg har også lyst til at lege hoppe-leg,” 
siger Johanne. 

Fantasifulde samtaler 
Pigerne betragter nysgerrigt det farverige vægtæppe, der 
tårner sig op foran dem. De hviner let, da de får fat i de 
tykke stofstrimler og flade hørtråde, der strækker sig helt 
ned til gulvtæppet. ”Det er ligesom rejer! Det kan man få 
til aftensmad,” fniser Filosofia.  

”Vi kommer tit forbi kunstværkerne, når vi er på tur rundt i 
huset. Vi snakker altid om, hvad vi ser, og vi rører også 
gerne ved det. Det sætter gang i børnenes motorik og 
sanser, når vi kommer helt tæt på farver og teksturer. 
Kunsten i huset kan være med til at stimulere sanserne, og 
vi kan bruge det til at øve os i at sætte ord på, hvad vi 
oplever,” fortæller Esther, der er pædagogmedhjælper i 
Børnenes Ø. 

 

Menneskemøder og eftertanker 
”Har I set kranen på tæppet?” spørger Kirsten Skadhede, 
der arbejder som kulturkoordinator i Generationernes 
Hus. Pigerne retter hurtigt blikket mod vægtæppet og får 
en fornyet interesse for det store tæppe, der gemmer på 
meget mere end flotte farver.

”Kunsten bliver levendegjort i samspil med dem, der 
møder den. Alle kan være med til at fortolke, læse og nyde 
det. Børn er fantastiske i denne her sammenhæng, fordi 
de er så umiddelbare,” fortæller Kirsten Skadhede. 

Børnevenlig kunst sætter 
fantasien fri

• Generationernes Hus er et boligprojekt i Aarhus Ø med 
fokus på fællesskaber på tværs af generationer. Bag 
Generationernes Hus står Aarhus Kommune og 
Brabrand Boligforening.

• I Generationernes Hus ligger den integrerede 
daginstitution Børnenes Ø med plads til 150 børn. De 
første børn rykkede ind dagtilbuddet i november 2020.

• Stueplanen er åben for offentligheden. Her finder man 
en café og flere af kunstinstallationerne.

FAKTA

FØLG MED I GENERATIONERNES HUS HER:   

▶ Generationerneshus.aarhus.dk(link)
▶ @generationerneshus(link)
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Mandag den 1. marts sendte Børn og Unge Aarhus’ spritnye 

Dagtilbudsaftale godt i vej ved et samlet kick-off for ledere og 

tillidsrepræsentanter i alle dagtilbud. 

Dagtilbudsaftalen er Aarhus’ første samlede, lokale arbejdstidsaf-

tale for pædagogisk personale, udviklet i et samarbejde mellem 

Børn og Unge i Aarhus Kommune, BUPL Århus og FOA År-

hus. Ved arrangementet mødtes de tre parter til dialog, repræ-

senteret ved pædagogisk chef Ole Kiil Jacobsen, formand for 

BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen og sektorformand i FOA 

Århus Jack Hougård Kristensen.

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom bød velkommen og 

satte rammen – og Søren Viemose hjalp deltagerne sikkert 

igennem dagen. 

Nu er samarbejdet begyndt - om at realisere Dagtilbudsaftalens 

intentioner og rammer for mere af den gode tid med og om 

børnene, og forudsigelighed i planlægningen af arbejdstiden. 

Tag et kig ind i værkstedet og hør parterne og medlemmer af 

forhandlingsudvalget fortælle om perspektiverne i Dagtilbudsaf-

talen på aarhus.dk/dagtilbudsaftalen(link)

Kickstart af samarbejdet 
om Dagtilbudsaftalen 

SE INTRODUKTION OG DRØFTELSER   

▶ Video fra af arrangementet(link)

Morgenmøde om corona, 
trivsel og samarbejde i Børn og Unge  

corona  covid-19

Tirsdag den 2. marts inviterede direktør Martin Østergaard 
Christensen igen medarbejdere, ledere og alle andre interessere-
de til virtuelt morgenmøde via Børn og Unges Facebookside.  

Anledningen blev brugt til at markere et lidt særligt jubilæum. I 
disse dage er det nemlig et år siden, kriseledelsen i Børn og Unge 
mødtes for første gang på grund af COVID-19. Sammen med 
dagtilbudsleder Martin Hundrup og Børn og Unge-chef Stefan 
Møller Christiansen så direktøren både frem og tilbage på en 
corona-hverdag, der er udfordrende og uforudselig – men hvor 
alle i Børn og Unge har fokus på trivslen for børnene og de unge.  

Vicefritids- og ungdomsskoleleder Rikke Herold fortalte desuden 
om årets ’Klar til Klub’, der også er påvirket af corona, mens 
sundhedsplejeleder Vibeke Westergaard gav et indblik i arbejdet 
med Sundhedsplejens telefonvagt.  

▶  SE MORGENMØDET PÅ FACEBOOK (link)

▶ SE MORGENMØDET PÅ AARHUSINTRA (link)

Næste morgenmøde er tirsdag den 13. april klokken 8.15.

▶ SE LIVE PÅ BØRN OG UNGES FACEBOOKSIDE (link)
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https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/personale/dagtilbudsaftalen/
https://web.microsoftstream.com/video/82386a7c-de60-487a-9e56-b3723e0f208f
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I Børne- og ungebyrådet glider samarbejdet her under 
corona-nedlukningen som en velsmurt maskine. På trods af 
at det nuværende råd aldrig har set hinanden ‘live’, er de 
allerede foran med opgaverne. 

Et digitalt boost  
Mange af os voksne kan sikkert nikke genkendende til det 
digitale benspænd som samarbejdet med kollegerne lider 
under i denne tid. Særligt de fælles kreative processer føles 
amputerede, når post-its, tusher og ‘live ping-pong’ er afløst 
af en skærm med 10 små hoveder, der forsøger at tænde og 
slukke for lyden på de rigtige tidspunkter. Men mens vi 
voksne sidder og bakser med teknikken, har den digitale 
dimension ligefrem boostet effektiviteten for vores Børne- 
og ungebyråd i Aarhus.  

Allerede tre forslag i proces  
Hvert år kan det aarhusianske Børne- og ungebyråd indstille 
op til fire forslag til voksen-byrådet. Allerede i februar 2021, 
fem måneder inde i det nuværende råds arbejdsår, var tredje 
forslag på trapperne.  

Første forslag, og samtidig den mærkesag, som vores 
Børne- og ungeborgmester i Aarhus, Rikke Jensen (16 år og 
elev i 9. klasse), gik til valg på, går på børn og unges 
mentale sundhed.  

‘Alt for mange børn og unge har problemer med den 
mentale sundhed, og corona-nedlukningen har kun gjort 
denne problemstilling endnu mere aktuel. Vi foreslår at 
skolepsykologen kommer tilbage på de aarhusianske 
folkeskoler og derudover, at skolerne forpligter sig på mere 
og bedre oplysning om mental sundhed til børn og unge,’ 
siger Rikke Jensen, Børne- og ungeborgmester i Aarhus.  

Dette første forslag er allerede vendt i voksen-byrådet, hvor 
forslagets fokus og konkrete handleforslag mødte stor 
anerkendelse. Forslaget er nu sendt videre i proces.   

De to næste forslag som er på trapperne fra Børne- og 
ungebyrådet er:  

#2  Forbedring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø       
på folkeskolerne i Aarhus. 

#3 Bedre UU-vejledning.  

Arbejdet i Børne- og ungebyrådet  
Udover de resultater, som Børne- og ungebyrådet skaber 
med sine forslag til voksen-byrådet, er de også høringspart-
ner på en lang række vigtige områder i de forskellige 
magistrater.   

Rådet har blandt andet skrevet høringssvar til besparelserne 
i Børn og Unge, prioritering af RULL-midler, Medborger-
skabspolitikken og senest til Dagplejeanalysen.   

Ydermere bliver Børne- og ungebyrådet inviteret til diverse 
workshops, samtalesaloner og tænketanke, hvor rådet 
repræsenterer alle børn og unge i Aarhus Kommune.

Børne- og ungebyrådet er hoppet 
i de digitale syvmilestøvler

• 31 medlemmer + seks 1. suppleanter. 
• Fem opstillingsområder. 
• Unge i 7. klasse til og med 17 år er opstillings- og stemme-

berettigede. 
• Drives af Århus Ungdommens Fællesråd (www.aauf.dk). 
• Det voksne byråd kan bede rådet om en udtalelse i aktuelle 

sager. 
• Rådet kan i hver byrådsperiode sende op til 4 forslag til det 

voksne byråd, som byrådet har forpligtet sig til at behandle. 
• Rådet mødes med hele det voksne byråd mindst én gang om 

året til det såkaldte Dialogmøde.  

BØRNE- OG UNGEBYRÅDET IN SHORT

▶ LÆS MERE PÅ UNGEBYRAAD.DK(link)

 ▶ Følg Børne- og ungebyrådet på facebook(link) og Instagram(link)
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De seneste år har Annette, Patrick og Jenny været arbejds-
miljørepræsentanter. Nøgleordene for arbejdet er samarbej-
de, trivsel og tillid – krydret med en ny og udfordrende 
faglighed. I løbet af de næste måneder er der AMR-valg i 
skoler og SFO’er. Vil du også gerne sætte dit aftryk på 
arbejdsmiljøet? Så stil op til AMR-valget.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er afgørende for, at vi trives 
på vores arbejdsplads og sammen lykkes med kerneopga-
ven. På skoler og SFO’er er der AMR-valg i disse måneder, 
og det sætter fokus på arbejdsmiljøet i en tid, hvor det om 
noget er aktuelt. Som arbejdsmiljørepræsentant er du med 
til at skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø. Netop 
fokus på trivsel var vigtigt for Annette Østerby Guldbrand-
sen, da hun stillede op som arbejdsmiljørepræsentant. 

”Min kæphest er trivsel blandt mine kolleger. Som AMR 
stikker jeg fingeren i jorden og mærker, hvad der rør sig,” 
fortæller Annette, AMR og lærer på Virupskolen. 

Patrick Fyhring Fjord har altid haft en interesse for persona-
letrivsel og for det gode arbejdsmiljø. Derfor var det oplagt 
for ham at stille op som arbejdsmiljørepræsentant.   

”Arbejdsmiljøet og mine kollegers trivsel betyder meget for 
min arbejdsglæde. Som AMR er jeg med til at skabe en 
forståelse for, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Jeg arbejder 
meget med, hvordan vi spiller hinanden bedre,” siger 
Patrick, AMR og SFO-pædagog på Gammelgårdsskolen.  

En vigtig del af rollen som arbejdsmiljørepræsentant er 
samarbejdet med ledelsen, tillidsrepræsentanten og 
kollegaerne. Det var også det, der blandt andet tiltrak Jenny 
Lyngklip Strøm. 

”Det er spændende at arbejde sammen med ledelsen, og 
rollen som AMR giver legitimitet til at blande sig. I samar-
bejdet kan jeg påvirke min og mine kollegaers trivsel 
positivt. Samtidig har jeg fået et bedre kendskab til mine 
kolleger, fordi vi har et professionelt fortrolighedsrum, hvor 
jeg er bindeled mellem dem og ledelsen. Det oplever jeg 
som meget givende, og jeg er taknemmelig for tilliden,” 
fortæller Jenny, AMR og lærer på Næshøjskolen.  
 

Mulighed for faglig og personlig udvikling  
Gennem en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, løbende 
kurser og kompetenceudvikling bliver du klædt godt på til 
rollen. Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du kastet ud i 
nye typer opgaver, der udvikler og udfordrer dine personlige 
og faglige kompetencer. 

”Den tre dages arbejdsmiljø-uddannelse gav mig meget 
spændende viden om, hvad arbejdsmiljø indeholder. Det 
klædte mig på til at holde oplæg for alle skolens medarbej-
dere om vigtigheden af et godt arbejdsmiljø. Det handlede 
også om, at man skal forstå arbejdsmiljø meget bredt,” 
fortæller Annette. 

Vil du have indflydelse på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?  
Så stil op til AMR-valget. Du kan forhøre dig hos din leder 
eller den nuværende arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan 
du stiller op. Alle skoler og SFO’er i Aarhus afholder 
AMR-valg inden april 2021. Alle øvrige arbejdspladser i Børn 
og Unge afholder valg i efteråret.

AMR-VALG 2021 
Annette, Patrick og Jenny gør en forskel for kollegernes trivsel

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du valgt af dine kolleger til 
et tillidserhverv for en f ire-årig periode. Her skal du understøtte 
og samarbejde med lederen om, at kerneopgaven kan udføres i et 
sundt og sikkert arbejdsmiljø. Du skal arbejde på at forebygge og 
løse problemer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

 HVAD ER EN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? 

▶ LÆS MERE OM ROLLEN SOM AMR(link)

Jenny Lyngklip StrømPatrick Fyhring FjordAnnette Ø. Guldbrandsen
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KORT NYT

Fastelavn, halloween og andre udklædningstra-
ditioner er altid et tilløbsstykke i klubberne i Un-
giAarhus. Og fastelavn i år var ingen undtagelse. I 
Klubben Risskov og Klub Strand blev fastelavn fejret 
med tøndeslagning - på den virtuelle måde.  

Pædagogerne var udklædte, og i alt tre tønder 
hængt op i klubberne, da flere end 60 børn og unge 
blændede op for deres computerskærme hjemme 
fra værelserne. De var også klædt ud, og der var 
præmier til de bedste kostumer, i Klub Strand ud-
valgt på baggrund af kriterierne opfindsomhed, 
aktualitet og corona-faktor. I Klubben Risskov havde 
medlemmerne forinden fået udleveret goodiebags 
med blandt andet fastelavnsboller.  

Selve tøndeslagningen foregik i Klub Strand ved, at 
medlemmerne på skift kastede en terning, og hver 
gang det enten blev en firer, femmer eller sekser, 
slog en pædagog til tønden. Da der var en del flere 
deltagere i Klubben Risskov, slog pædagogerne til 
tønderne på vegne af hvert medlem.  

Efter sidste tøndeslag, og de virtuelle fastelavns-
festers kattedronninger og kattekonger var kåret, 
kørte klubpædagogerne rundt til både dem og ko-
stume-vinderne med præmier. 

Virtuel tøndeslagning i 
UngIAarhus 

KORT NYT

Ungdommens Vårsalong går online, så Aarhus’ 
kreative unge, også i år, får mulighed for at vise deres 
kunstneriske evner.

9. marts inviterer UngiAarhus ALLE til en stor, fælles 
Vårsalongfernisering. Børn og Unge-rådmand 
Thomas Medom byder velkommen. 

Arrangementet bliver afholdt sammen med ung-
domsskolen i København og UngOdense. Årets tema 
er ’På Den Anden Side’. 

Nedtællingen til årets flotteste online kunstudstilling 
for unge begynder snart. Følg med på Ung i Aarhus’ 
facebook, UngiAarhus, Aarhus Kommune.

Vi ses ’På Den Anden Side’ d. 9. marts klokken 16.30. 

Intet stopper Ungdommens 
Vårsalong 2021

KONTAKT
Tina Gønge Projektkoordinator, bydækkende Events 
Mail: tingo@aarhus.dk

▶ SE MERE PÅ VÅRSALONENS FACEBOOKSIDE (link)
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KORT NYT

Årets første nyhedsbrev om arbejdsmiljø i Børn og 
Unge er udkommet.  

I dette nummer:

• Opfølgning på social kapital  

• App hjælper med at registrere, følge op og fore-
bygge uønskede hændelser  

• Valg til arbejdsmiljørepræsentant 2021  

• Hilsen fra Hovedarbejdsmiljøudvalget om         
arbejdsmiljø under corona-situationen  

AMBU NYT om arbejdsmiljø 
i Børn og Unge 

Opfølgning på Social kapital 2020

Børn og Unge gennemførte i efteråret 2020 den årlige måling af social kapital, 
og den lokale opfølgning på resultaterne er mange steder i gang. Som arbejds-
miljøgruppe kan I hente inspiration til opfølgningen i et nyt proceskatalog, 
som indeholder forslag til forskellige lokale processer. 

HR og Organisation understøtter derudover den lokale opfølgning med arbejds-
seminarer for de arbejdspladser og ledergrupper, som ønsker det, mens der 
gennemføres målrettede indsatser for og understøttelse af de arbejdspladser 
og ledergrupper, der er særligt udfordret. 

▶ LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA (link)

▶ KONTAKT: Christina Muhs Nielsen, HRO, Analysekonsulent - Mail: chrisni@aarhus.dk

Lettere at registrere og forebygge vold og trusler

Læs om ny App til arbejdsmiljø – uønskede hændelser, som gør det lettere for 
jer at registrere hændelserne, følge og forebygge nye. App’en implementeres i 
sommeren 2021 – det er udskudt pga coronaepidemien, men I kan få adgang 
til den allerede nu. 

Det, I registrerer, vil koble sig til LIS, Børn og Unges LedelsesInformations-
System. Det skal hjælpe jer med at skabe overblik og være på forkant med 
arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (link)

▶ KONTAKT: Troels Luun Nautrup, HRO - Mail: ntl@aarhus.dk
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AMBU

▶ AMBU ONLINE

KORT NYT

Nu er der ekstra støtte på vej til børn og unge, 
der må kæmpe med regnestykker, geometri 
eller tal. 

Over de næste to år vil Aarhus Kommune løfte matematik-
undervisningen på de aarhusianske skoler. Børn, der 
befinder sig i matematikvanskeligheder, skal spottes 
tidligere og have mere vejledning og støtte i undervisnin-
gen, så de kan blive så dygtige til matematik, som de kan. 

”Vi forstærker matematikindsatsen i Aarhus, fordi alle børn 
tidligt i deres skoleforløb skal udvikle stærke matematik-
kompetencer og opleve glæde og begejstring ved faget. Al 
forskning peger på, at vi skal sætte ind med en tidlig og 
systematisk indsats, hvis vi skal gøre os forhåbninger om 
at hjælpe de børn, der har det allersværest i matematik,” 
siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge. 

Den styrkede matematikindsats er støttet af A.P. Møller og 
Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene 
Formaal, som har doneret 1,4 millioner kroner, mens 
Aarhus Kommune investerer 3,4 mio.kr i projektet. Pengene 
skal gå til kompetenceudvikling af alle matematikvejledere 
og matematiklærere på skolernes 2. årgang. Der er tale om 
et obligatorisk uddannelsesforløb, hvor vejledere og lærere 
får viden, inspiration og fagdidaktiske værktøjer til, hvordan 
de bedst muligt kan tilrettelægge undervisningen og hjælpe 
børn med en svag tal-eller matematikforståelse.  

Hjælp på vej til børn i 
matematikvanskeligheder  

▶ LÆS AMBU NYT 
• Kompetenceudviklingsforløbet ’Tidlig indsats i matematik’ 

(TIMA) bygger på evidensbaseret forskning fra ’Tidlig Ma-
tematikindsats til Marginalgruppeelever’ og Matematikind-
sats 2017. Begge forskningsprojekter har vist positiv effekt 
på børn og unges læring. 

• VIA University College varetager undervisningen på forløbet.  

▶ LÆS OM MATEMATIKINDSATSERNE I AARHUS(link)
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