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BU NYT
▶ AULA I DAGTILBUD 

Forældre i Vestergård Dagtilbud har 
som de første sagt farvel til BørneIntra

▶ FLERE I FOLKESKOLEN 

Ny rapport: Hvordan kan Aarhus’ 
skoler tiltrække flere distriktsbørn

▶ NYT OM COVID-19 

Nye muligheder for test i 
Børn og Unge 



I tirsdags vinkede forældre i Vestergård Dagtilbud, som 
de første, farvel til BørneIntra for at tage godt imod Aula. 
Sammen med medarbejderne tester de den nye kommu-
nikationsplatform, inden Aula går i luften for de resteren-
de dagtilbud i Aarhus Kommune. 

Da forældrene i Vestergård Dagtilbud tog imod Aula, var 
det med spænding i maven og et håb om klarere kommu-
nikation med dagtilbuddet i fremtiden. 

Medarbejderne i Vestergård Dagtilbud er allerede godt i 
gang med platformen, og i tirsdags blev det forældrenes 
tur til at komme med på holdet. Som det første dagtilbud 
på Aula har de fået hjælp og vejledning til at komme godt i 
gang. Og det er gået bedre end forventet. 

”Når vi skal lave forandringer, kommer det jo altid lidt 
ubelejligt, uanset hvad det er. Men vi har fået god hjælp og 
støtte fra Aula projektgruppen i Børn og Unge, der har 
stået parat. Så alt i alt er det faktisk gået bedre end 
forventet. Og hurtigere,” siger Jan Fisker, dagtilbudsleder i 
Vestergård Dagtilbud.  

En test af Aula i et dagtilbud har længe været efterspurgt af 
dagtilbudslederne i Børn og Unge. Derfor synes Jan Fisker, 
at det fedt at gøre en forskel for de andre dagtilbud ved at 
tage en for holdet og de første bump på vejen i Aulapro-
cessen. 

”Vi vil selvfølgelig gerne være med til at hjælpe alle andre 
dagtilbud godt i gang. På den måde tager vi en for holdet, 
nu hvor de andre dagtilbud skal på Aula om nogle måne-
der. Men det giver os også muligheden for lidt ekstra hjælp 
og støtte, og at vi kommer et skridt foran,” siger Jan Fisker 
med et smil.  

Også forældrene i Vestergård Dagtilbud er spændte på den 
nye løsning, der skal være med til at styrke samarbejdet 
forældre og dagtilbud imellem. 

”Vi kan jo ikke komme udenom, at Aula har et lidt blakket 
ry. Så jeg håber, at det kommer til at gå helt vildt godt. Jeg 
kan jo se nogle gode ting ved, at forældre bruger den 
samme platform både i dagtilbud, skole og SFO,” siger 
Sofie Bak Hansen, forælder i Vestergård Dagtilbud og 
næstformand i Århus Forældreorganisation. 

Når Aula erstatter BørneIntra, skal forældrene kun bruge 
Aula til kommunikation med deres børns tilbud – uanset 
om barnet går i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, 
SFO eller klub. 

Derfor er der udarbejdet retningslinjer for brugen af Aula 
til medarbejderne, så det er nemmere for forældrene at 
finde den relevante information.  

Evaluering og feedback er på programmet for Vestergård 
Dagtilbud de kommende uger. Til maj siger de resterende 
dagtilbud i Aarhus Kommune goddag til Aula. De kan se 
dermed se frem til en løsning, der er testet og endnu mere 
klar til brug end før. 

Forældre i Vestergård Dagtilbud 
er på Aula som de første 

▶ LÆS MERE OM AULA TIL DAGTILBUD(link)
▶ SE VIDEO ”VESTERGÅRD DAGTILBUD TESTER AULA”(link)

Når du skal tilgå følsomt og fortroligt indhold som medarbejder i 
Aula og andre it-systemer, kræver det to-faktor-login. Så beskytter vi 
følsomme og fortrolige data med et højere sikkerhedsniveau. Derfor 
er det vigtigt, at alle pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og skole 
får opsat to-faktor-godkendelse. I dagtilbud skal medarbejderne gøre 
det inden påske, så de er klar til Aula. 

▶ LÆS MERE OG SE VEJLEDNING(link)

TO-FAKTOR-LOGIN
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/66597
https://www.youtube.com/watch?v=OZ_Xu5iFIis
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/75132


Opbakningen til den lokale folkeskole er en væsentlig 
faktor for sammenhængskraften i lokalområdet. En ny 
rapport fra Børn og Unge undersøger, hvordan de lokale 
skoler, i endnu højere grad, kan tiltrække distriktets børn. 
Skolen som mødested for børn og voksne og ramme for 
både skole- og fritidsliv spiller en stor rolle i det lokale 
fællesskab. 

Rapportens overordnede anbefaling er, at alle folkeskoler i 
Aarhus aktivt skal arbejde med at blive familiernes fore-
trukne førstevalg i hele skoleforløbet. 

”At vælge den lokale folkeskole har stor betydning for de 
relationer, som børn og voksne skaber lokalt. Skolen er det 
naturlige mødested og ofte centrum for både skole- og 
fritidsliv. Det er her, vi møder hinanden og skaber grobund 
for tætte relationer på tværs i lokalområdet. Det gode 
børneliv næres af venskaber og fællesskaber der, hvor man 
bor, og derfor giver det så god mening at vælge den lokale 
folkeskole,” siger rådmanden for Børn og Unge, Thomas 
Medom.

Med afsæt i national forskning samt data og erfaringer fra 
de aarhusianske folkeskoler, giver rapporten et nuanceret 
billede af de forskellige forhold og forudsætninger, som 
skolerne har i forhold til at tiltrække distriktets børn. Den 
indsamlede viden og analyse er baggrund for en række 
generelle anbefalinger, som skolerne med fordel kan 
arbejde med. Skolerne skal især blive bedre til tydeligt at 
formidle deres tilbud og aktivt arbejde med fortællingen 
om skolen. Gerne i tæt samarbejde med bestyrelsen, for 
engagerede forældre spiller en stor rolle både udadtil og 
indadtil.

Skal skolerne tiltrække endnu flere til den lokale folkeskole 
er et tæt samarbejde med distriktets dagtilbud også en 
afgørende faktor. For forældrene er en tryg overgang fra 
dagtilbud til skole vital, for det kan være en stor omvælt-
ning at skifte børnehaven ud med skolelivet. Samtidig er 
det vigtigt, at de lokale skoler kommunikerer om deres 
tilbud til familierne – også inden børnene når førskolealde-
ren. Mange forældre vægter kontinuitet og den sociale 
sammenhæng som en rød tråd fra vuggestue til skole - så 
den røde tråd skal være tydelig.

Fastholde eleverne i udskolingen
Udover fokus på tiltrækning og at øge andelen af eleverne i 
distriktet, har rapporten også øje for fastholdelse. Generelt 
oplever skolerne et markant fald i den lokale elevtilslutning 
i udskolingen. Årsagerne er flere, men forskningen viser, at 
skoleskift i udskolingen især begrundes med mistrivsel, 
dårligt undervisningsmiljø og manglende faglighed hos 
lærerne.

Derfor kan skolerne med fordel øge fokus på fællesskabet 
og give eleverne mulighed for et sceneskift inden for 
skolens rammer. Det er generelt set en styrke, når udsko-
lingen adskiller sig fra det skoleforløb, eleverne har haft 
indtil da. 

Rapporten vil i de kommende måneder blive drøftet med 
skolelederne i Aarhus, som blandt andet får til opgave at 
tage en årlig drøftelse af emnet i ledelsen og med skolebe-
styrelsen.

Flere skal vælge den lokale 
folkeskole

▶ LÆS HELE RAPPORTEN(link)
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https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/flere-i-folkeskolen/


Opfordring til medarbejdere: 
Benyt jer af muligheden for test to gange ugentligt 

corona  covid-19

Børn og Unge og flere faglige organisationer opfordrer 
sammen medarbejdere i dagtilbud, skoler, UngiAarhus og 
Administrative Fællesskaber til at benytte sig af mulighe-
den for at blive testet to gange i ugen. 

”Ved en fælles indsats kan vi sammen skabe de trygge rammer, 
der skal til for at sikre god trivsel for både børn og voksne, og 
samtidig bane vejen for en yderligere genåbning.”  

Sådan lyder budskabet fra Børn og Unge og flere faglige organisa-
tioner. Sammen opfordrer de medarbejdere i dagtilbud, skoler, 
UngiAarhus og Administrative Fællesskaber til at benytte sig af 
muligheden for at blive testet to gange om ugen.  

▶  LÆS OPFORDRINGEN TIL MEDARBEJDERE I  
DAGTILBUD(link)

▶  LÆS OPFORDRINGEN TIL MEDARBEJDERE I SKOLER, 
UNGIAARHUS OG ADMINISTRATIVE FÆLLESSKABER(link)

corona  covid-19

Tilbud om kviktest 
til flere medarbejdere i Børn og Unge 

corona  covid-19

Pædagoger i dagtilbud, sundhedsplejersker, gadeplans-
medarbejdere, pædagogmedhjælpere, frontpersonale i 
Tandplejen, pædagogiske assistenter, dagplejere og andre 
medarbejdergrupper har nu kortere og lettere vej til 
kviktest for corona. 

Fra mandag den 15. marts har Børn og Unge tilbudt kviktest til 
flere medarbejdergrupper, som dermed ikke længere er henvist til 
regionens testcentre. Det betyder, der er ansat flere pode-assi-
stenter, som supplerer de 100, der allerede var ansat til test på 
skolerne.  

”Vi har selv et stærkt beredskab og test-setup, som jeg er glad 
for, at vi nu kan udbrede til at gælde flere medarbejdere. Det har 

været et stort ønske ikke mindst fra dagtilbuddene, og jeg er 
selvfølgelig tilfreds med, at vi nu må og kan tage opgaven hjem 
og løse den selv. Det handler om tryghed for både børn og 
voksne og er en højt prioriteret opgave,” siger Thomas Medom, 
rådmand for Børn og Unge.  

Fra næste uge vil elever over 12 år, der møder i skole i halvdelen 
af tiden eller mere, også blive tilbudt kviktest på skolerne. 
Dermed vil tilbuddet i første omgang være aktuelt for afgangsele-
ver og sårbare og udsatte elever, der modtager undervisning på 
skolen. Test af eleverne kræver, at forældrene har givet samtykke 
på oplyst grundlag.  
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https://intranet.aarhuskommune.dk/api/files/665b9402-7f85-eb11-b566-000d3a20e5e1/data?inline=true
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https://intranet.aarhuskommune.dk/api/files/675b9402-7f85-eb11-b566-000d3a20e5e1/data?inline=true


I alt 10 pædagogiske ledere og administrative medarbejdere har 
sagt ’ja’ til at hjælpe med udviklingen af PAPPA – det nye værktøj 
til planlægning og administration af arbejdstid for de aarhusian-
ske dag- og fritidstilbud. Og det er fedt at være med til.

Da chancen bød sig for at medvirke i udviklingen af et nyt 
planlægningsværktøj til de aarhusianske dagtilbud, og på sigt 
også fritidstilbud, var valget ikke svært for Bettina Berwald, 
administrationsleder i Åbyhøj Dagtilbud. For det er afgørende, 
at værktøjet er designet i samarbejde med medarbejderne.

”Det er vigtigt, at dem der skal bruge værktøjet til dagligt, 
også er med til at udvikle det. Det giver os mulighed for 
indflydelse og for at få det tilpasset hverdagen ude i institutio-
nerne. Det giver en følelse af, at det er vores,” siger Bettina 
Berwald.

Et samspil med brugerne
Det er første gang i Danmark, at der udvikles et samlet 
planlægningsværktøj skræddersyet til pædagogisk arbejde. 
Fem pædagogiske ledere og fem administrative medarbejdere 
fra de aarhusianske dagtilbud står derfor parat til at hjælpe 
projektleder fra Digitalisering, Martine Bøgesgaard, med 
udviklingen af PAPPA. Og det giver god værdi.

”Jeg ser det som en stor fordel at være med i hele processen. 
Det er vigtigt for os, at PAPPA kommer til at lette vores 
arbejde, og at det kommer til at give mening for os,” siger 
pædagogisk leder i Sabro Dagtilbud Birgit Moeslund, der er 
med til at teste PAPPA.

Siden januar har der været fire kreative workshops i kalende-
ren for de ti testpersoner, samt en workshop for fritidstilbud. 
Her er de kommet med feedback til brugervenlighed, design 
og arbejdsgange i værktøjet. Samspillet fortsætter frem til juli, 
hvor der løbende er workshops på programmet.

Endnu mere børnetid
PAPPA står for Planlægning Af Pædagogisk Personales 
Arbejdstid, og det er netop planlægningen af arbejdstiden, 
som PAPPA skal lette. Målet er at skabe et bedre overblik og 
ekstra tid med børnene for medarbejderne.

”Jeg håber, at vi finder en god balance mellem den tid, vi 
bruger om børn, hvor vi kvalificerer arbejdet med børn, som 
Dagtilbudsaftalen også lægger op til,” siger Birgit Moeslund.

Starten på en længere rejse
De indledende workshops er kun det første skridt på rejsen. 
Der er derfor stadig spænding i maven hos Birgit Moeslund, 
der håber på, at PAPPA kommer til at fungere ude i dagtilbud-
dene. 

”Jeg ved jo ikke, hvor det ender, men det er spændende at 
være med i hele processen. Og jeg tror på det,” siger Birgit 
Moeslund med et smil. 

Også Bettina Berwald ser frem til, at PAPPA kommer ud at 
leve på stuerne:

”Det er fedt, at vi er i gang nu. Det har vi jo råbt på længe. Jeg 
glæder mig til at se, hvad det kan, og jeg håber, at vi bliver 
ved med at udbygge det,” siger hun med håb i stemmen.

PAPPA går hånd i hånd 
med brugerne

• PAPPA er et nyt digitalt planlægningsværktøj til det pædagogiske 
personale i daginstitutioner og på sigt fritidstilbud i Aarhus 
Kommune

• Børn og Unge skrev kontrakt med firmaet INFOBA om at udvikle 
PAPPA i januar 2021

• PAPPA skal understøtte den nye Dagtilbudsaftale og forventes at 
være klar til brug i løbet af efteråret 2021. Her skal superbrugere 
og medarbejdere uddannes i det nye planlægningsværktøj

OM PAPPA

▶ LÆS HELE DAGTILBUDSAFTALEN(link)

▶ FØLG MED I PAPPA-PROCESSEN(link)
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https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/personale/dagtilbudsaftalen/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/72034


Rådmand til kamp for flere 
mænd i dagtilbud  

Kun hver ottende pædagog i Aarhus’ vuggestuer og børne-
haver er mand. Det vil Thomas Medom, rådmand for Børn 
og Unge, gøre op med. 

På kvindernes internationale kampdag, den 8. marts, gik 
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, til 
kamp for endnu flere mænd i børnehaver og vuggestuer i 
Aarhus.  

”Det er ærgerligt, at få mænd vælger at arbejde med de 
yngste børn. Børn har godt af at møde forskellige livssyn, 
væremåder og udtryk, som ligger i menneskers forskellig-
hed. Det er også en stor faglig udfordring at hjælpe de 
yngste godt i gang med livet, og de små er herlige at arbejde 
med. Derfor skal vi blive bedre til at finde en større bredde 
og dermed en bedre balance,” siger Thomas Medom. 

I dag er hver fjerde pædagogisk uddannede medarbejder i 
Børn og Unge mand, mens blot hver ottende er ansat i 
dagtilbud. Det vil sige, at mange mænd søger mod fritids-
området i SFO, klubber og ungdomsskoler fremfor at være 
blandt de yngste. 

”Jeg er nysgerrig efter at vide mere om, hvad det er, der er 
på spil? Er det noget i jobopslagene, er vi ikke gode nok til at 
fastholde interessen hos pædagogstuderende, som er i prak-
tik i dagtilbud, eller kan uddannelserne gøre mere for at få 
flere mænd til at se i retning af job hos de yngste,” siger 
Thomas Medom. 

Thomas Medom har derfor sat strategisk fokus på ansættel-
ser i blandt andet dagtilbud, herunder hvordan der kan 
ansættes flere uddannede og mandlige pædagoger.  

Herudover skærper Børn og Unge en eksisterende indsats 
for at hjælpe ledere til at se bredt på profiler og kompeten-
cer, når der skal ansættes en ny medarbejder i et dagtilbud, 
ligesom Thomas Medom har inviteret uddannelsesinstituti-
onerne for både pædagoger og pædagogiske assistenter til 
at drøfte udfordringen. 

”Udfordringen kalder på en åben dialog om at øge rekrutte-
ring til dagtilbud, som jeg gerne tager. Der bliver kamp om 
dygtige pædagogiske medarbejdere i de kommende år, da vi 
skal indfri kravet om minimumsnormering og en del 
pædagoger er på vej på pension. Jeg ser et stort, uforløst 
potentiale i at få flere mænd i dagtilbud,” siger Thomas 
Medom, der også har igangsat fortællinger om mandlige 
rollemodeller i dagtilbuddene. 

Thomas Steffensen er pædagog i Søndervang Dagtilbud. 
Nogle ville kalde det at være mand i et kvindefag, men sådan 
ser Thomas Steffensen det ikke nødvendigvis.  

Mød Thomas og bliv klogere på, hvorfor han valgte at blive 
pædagog i dagtilbud i hans interview med TV2 Østjylland.

▶ LÆS INTERVIEW MED TV2 ØSTJYLLAND(link)

MØD THOMAS STEFFENSEN
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https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/thomas-er-paedagog-nu-skal-han-have-flere-mandlige-kolleger


KORT NYT

Mere end 12.000 skoleelever måtte sidste år undvære 
Skole OL Finalen, da Corona lukkede ned for både skoler 
og store forsamlinger. Det må ikke ske igen! Derfor 
inviterer Skole OL og Billund Kommune nu alle 0.-8. 
klasser til De virtuelle Skole Olympiske Lege. 
 
De virtuelle Skole Olympiske Lege starter den 25. maj og 
løber over tre uger. Tilmeldingen er netop skudt i gang. 
 
Til Skole OL har din klasse mulighed for at deltage i 10 
udfordrende og sjove konkurrencer. På OL-programmet er 
blandt andet: 

Den præcise: Michael Jordan Challenge 
Den gående: Trillebør Relay 
Den krævende: Skiskydning

Du kan tilmelde din klasse på SkoleOL.dk. De 100 første 
tilmeldte klasser får unikke Skole OL t-shirts til hele 
klassen med både navn på skolen og den enkelte elev. 

Skole OL lancerer
Danmarks største virtuelle 
sportsbegivenhed for børn

KORT NYT

Et flertal i Aarhus Byråd vil fritage alle elever på aarhu-
sianske folkeskoler for alle de nationale test, der ellers er 
obligatoriske i dette skoleår. De søger nu Undervisnings-
ministeriet om dispensation.   

Ansøgningen er nødvendig, fordi regeringen har beslut-
tet, at alle elever i folkeskolen i år skal gennemføre de 
nationale test i forbindelse med genåbningen af skolerne. 
Det sker på trods af, at der efter massiv kritik af de 
nationale test fra flere kanter sidste år kun blev udført 
stikprøver på udvalgte skoler med henblik på at få 
udviklet et nyt bedømmelses- og evalueringssystem. 

Beslutningen undrer rådmand Thomas Medom, der 
mener, at både lærernes og elevernes tid og kræfter er 
brugt bedre på undervisning og trivsel end på test – sær-
ligt efter et år, hvor det meste af skoletiden er brugt bag 
skærmen og på afstand af fællesskaberne i klassen.    

Aarhus vil fritage elever for 
nationale test 

▶ SE MERE PÅ SKOLEOL.DK (link)
• Flere andre kommuner arbejder på eller har allerede 

rettet henvendelse til Undervisningsministeriet for at 
få fritaget også deres skoler fra at deltage i de nationale 
test – blandt andre København og Aalborg.   

• I forbindelse med nedlukningen har regeringen forlæn-
get den periode, skolerne har til at gennemføre testene, 
så den løber fra 1. marts til 11. juni. 

FAKTA
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KORT NYT KORT NYT

Fredag den 12. marts var aarhusianske unge værter 
ved første del af konferencen Youth City Future Lab 
(YCFL) om unges vilkår og opvækst i nordiske 
storbyer.  

”Vi kan vise, at vi har en stemme, og at vi har budskaber, 
og at vi også er værd at lytte til. Vi trodser kulturforskelle, 
vi trodser sprogbarrierer,” lød det fra børne- og ungeborg-
mester i Aarhus, Rikke Kondrup Jensen.  

Værtskabet, debatten og samarbejdet foregik alt sammen 
virtuelt på Instagram og Youtube. Derudover havde 
deltagerne i såvel Danmark som i de øvrige nordiske 
lande fået tilsendt goodiebags med t-shirts, skrivegrej, og 
andet til processerne hver for sig. 

Det er medlemmer af UngiAarhus’ ungeråd, Senaterne, 
der står for den store nordiske ungdomskonference. 
Formålet med YCFL er at give input til moderkonferencen 
Nordisk Storstadskonference ”Storbyens Hjerte og 
Smerte,” der ligesom anden del af YCFL holdes i Aarhus 
til efteråret. Både Storstadskonferencen og YCFL tager 
udgangspunkt i det meget aktuelle emne ”Håb for 
fremtiden.” Deltagerne arbejder med otte temaer, der alle 
knytter sig til FN’s Verdensmål – og så har de unge selv 
udpeget dem som de væsentligste for både fremtidshåb 
og for unges trivsel:  

• Internationalt samarbejde 

• Social ulighed og ligestilling 

• Hjemløshed blandt unge  

• Klima og bæredygtighed  

• Mental sundhed  

• Parallelsamfund 

• Rettigheder og retfærdighed 

• Uddannelse 

Aarhus’ unge kickstarter 
debat om unges vilkår og 
opvækst i nordiske storbyer 

En stigning i forældrebetalingen skal være med til 
sikre bedre normeringer i Aarhus’ dagtilbud. 

Både et flertal i Aarhus Byråd samt Aarhus forældreorga-
nisation bakker op om rådmand Thomas Medoms forslag 
om øget forældrebetaling, der allerede fra i år bliver 
udmøntet i senere børnehavestart for vuggestuebørn 
samt et budgetløft til dagtilbuddene, så de kan ansætte 
mere pædagogisk personale. 

Udover bedre normeringer understreger rådmand 
Thomas Medom vigtigheden af et kvalificeret pædagogisk 
personale. Derfor vil der parallelt med indfasningen af 
minimumsnormeringerne være fokus på at sikre flere 
uddannede medarbejdere til gavn for børnene. 

”Det er en forudsætning for børnenes trivsel, læring og 
udvikling, at det pædagogiske personale i vores dagtilbud 
har fagligheden på plads,” siger Thomas Medom.  

Øget forældrebetaling skal 
give bedre normeringer og 
flere uddannede pædagoger  

For en fuldtidsplads ekskl. kost vil stigningen i 
forældrebetalingen i 2021 betyde:  

• 122 kr. pr. måned for 0-3-årige 

• 55 kr. pr. måned for 3-5-årige 

Det svarer til en stigning på ca. 3 procent. 

Rådmanden indstiller, at forældrebetalingen i 
dagtilbud skal stige fra 1. april – og dermed, at der 
ikke kræves øget betaling for de første tre måne-
der af 2021. 
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