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Bredere børnefællesskaber

▶ NYT INTROFORLØB

Fundamentet til dit pædagogliv

▶ KUNSTEN AT FINDE VEJ

Kunstprojekt på Stensagerskolen



Bredere børnefællesskaber

Hvordan kan flere børn indgå i de bredere børnefællesska-
ber i folkeskolen? Hvordan opnår vi højere læring og trivsel 
for de børn, som går i et specialundervisningstilbud? 
Hvordan understøtter PPR bedst muligt arbejdet med både 
de bredere børnefællesskaber i det almene skoletilbud og 
individuelle tilbud?  

Disse spørgsmål vil Børn og Unge, gennem et stort ana-
lysearbejde, finde en række løsningsmodeller på i 2022. 
Frem mod nytår er fokus på at indsamle viden om, og 
indsigter i, den eksisterende praksis.   
 
Udfordringerne  
”Alle børn skal udvikle sig til personligt robuste, livsduelige 
og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan 
og er rustede til at møde fremtidens udfordringer. De skal 
deltage i og inkludere hinanden i fællesskaber” - fortæller 
Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.   

Tiltagende udfordringer gør det dog vanskeligt at realisere 
denne ambition i hverdagen. Først og fremmest er der 
en stigende gruppe af børn og unge, som af forskellige 
årsager, i en kortere eller længere periode, befinder sig i en 
sårbar position og derfor har brug for en særlig tilrettelagt 
indsats.   

Udviklingen har sociale og faglige konsekvenser for 
børnene og de unge, økonomiske og anlægsmæssige kon-
sekvenser for kommunen og faglige konsekvenser i PPR. 
I takt med at de individrettede indsatser fylder mere og 
mere hos PPR, daler muligheden nemlig for at udføre det 
forebyggende og rådgivende arbejde med at understøtte 
kulturudviklingen mod de bredere børnefællesskaber i 
skoler og dagtilbud.  
 
Analysen  
Analysearbejdet vil tage afsæt i Aarhuskompasset og 
dermed have fokus på værdi for børnene og de unge, 
samskabelse med borgerne og viden-informeret ledelse og 
praksis. Arbejdet vil være opdelt i fire områder:   
 
1) Borgernes oplevelser og det tværfaglige samarbejde   
2) Bredere børnefællesskaber på almenområdet   
3) Specialområdet   
4) PPR   

Analyserne vil have fokus på både indholdet af tilbuddene 
på almenområdet, specialområdet og i PPR, og på sam-
spillet og samarbejdet mellem de tre områder.   
 
Vi vil lykkes endnu bedre   
Børn og Unge har haft fokus på at udvikle og styrke de bre-
de børnefælleskaber i mange år. På skoleområdet lægges 
der bl.a. mange kræfter i arbejdet med mellemformer.  

Tal for skoleåret 2021/2022 viser imidlertid, at 38 procent 
af de børn, der indstilles til specialpædagogiske tilbud, er i 
indskolingsalderen. Udviklingen peger derfor på et behov 
for at starte tidligere, hvis vi skal lykkes med, at flere børn 
kan trives og udvikle sig i fællesskabet.  

Efter indsamling af viden om, og indsigter i, praksis følger 
opstillingen af løsningsmodeller frem mod budgetproces-
sen, der vil finde sted i efteråret 2022. Umiddelbart efter vil 
der blive præsenteret en handleplan og forandringsteori, 
der skal skabe fundament for det videre arbejde med bre-
dere børnefællesskaber. 

PROCES

• D. 2. november indsamles viden om praksis på persona-
lemødet i PPR. 

• D. 8. november gentages manøvren på skoleledernet-
værksmødet. 

• D. 9. november vil dagtilbudslederne bidrage på dagtil-
budsledernetværksmødet. 

• D. 18. november afholdes forældreworkshop. 

• D. 24. november er der viden-indsamling på netværks- 
mødet for UngiAarhus og SFO. 

• D. 29. november vil der blive indsamlet viden på net-
værksmødet for specialpædagogik og specialtilbud.   

Og derudover afholdes en række individuelle interviews.  

Analysen for bredere børnefællesskaber har fået sin egen side på 
AarhusIntra, hvor du også kan finde det samlede kommissorium:

 ► ANALYSE AF BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER (link)
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Nyuddannede pædagoger styrker 
fundamentet for deres arbejdsliv  

35 forventningsfulde pædagoger fra Børn og Unge er 
startet på introduktionsforløbet ‘Fundamentet til dit 
pædagogliv’.  

Der var mere end fuldt hold, da 35 pædagoger mødte ind 
hos BUPL Århus, for at tage hul på introduktionsforløbet 
‘Fundamentet til dig pædagogliv’. Pædagogerne skal 
mødes henover fire kursusgange, hvor de skal igennem 
emner som konflikthåndtering, samarbejde og det gode 
arbejdsliv.  

En af kursusdeltagere er Katrine, som arbejder i Den Inte-
grerede institution Grøften. Hun ser frem til at netværke 
med andre nyuddannede, og håber at gå fra forløbet med 
ny viden, som kan bruges i hverdagens pædagogiske 
arbejde. 

”Jeg håber, at jeg får noget med mig, som jeg kan bruge 
i praksis. At der er noget i oplæggene eller fra nogle af de 
andres erfaringer, som jeg kan bruge i min børnegruppe.” 

Rift om de nyuddannede 
Introduktionsforløbet er et samarbejde mellem Børn og 
Unge og BUPL Århus, og er ét af de nye initiativer Børn og 
Unge har iværksat i kampen mod rekrutteringsudfordrin-
gerne på det pædagogiske område.  

Formålet med forløbet er, at nyuddannede pædagoger får 
en god start på deres arbejdsliv og hurtigere finder rodfæ-
ste i den pædagogiske praksis. Hanna Timmermann, som 
er pædagogisk leder i Den integrerede institution Grøften, 
mener at forløbet tilgodeser både de nyuddannede og 
lederen.  

”Dét, som fangede mig ved forløbet, var at det handler om 
at klargøre, fastholde og understøtte nyuddannede i skiftet 
fra studie til arbejde, og klæde dem bedre på til hverdagen. 
Derudover er det af høj værdi, at jeg, som leder, også kan 
få hjælp til at støtte de nyuddannede.” 

Fra uddannelse til arbejdsliv  
Springet fra uddannelse til arbejdsmarked kan være noget 
af et chok. Der er mange nye ting at forholde sig til, og 
læringskurven kan til tider være stejl. For hvordan benytter 
man Aula, hvad kan man bruge PPR til, og hvornår skal 
man afholde forældresamtaler? 

Line blev uddannet pædagog i sommer. Hun har været 
ansat som pædagog i den integrerede institution Grøften i 
2,5 måneder, og selvom hun elsker sit arbejde, og hver dag 
bliver mødt at liv og glade dage, så har det været udfor-
drende at træde ind i den nye rolle.  

”Det har været godt, men også rigtig hårdt at starte. Man 
er på, på en helt anden måde, og man får et helt andet an-
svar. Ens kollegaer bruger én meget mere, hvilket er fedt, 
men det giver også et helt nyt pres.” 

Line ser derfor frem til at mødes med andre nyuddannede, 
og i fællesskab reflektere over opstarten som pædagog.  

FAKTA

• Forløbet har været udbudt til alle nyuddannede, nyansatte 
pædagoger i Børn og Unge. Et hold på cirka 35 deltagere 
skal i første omgang teste forløbet, hvorefter det bliver 
vurderet, om det skal fortsætte.  

 ► SE DET SAMLEDE PROGRAM AARHUS.DK (link)
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Pilen peger på samskabelse 

Et tværfagligt samarbejde mellem studerende på forskelli-
ge professionsuddannelser former fremtidens arbejdskraft 
til at tænke i samskabelse, tværfaglighed og medborger-
skab. Vindende blæser samskabelsens vej, når det handler 
om børn og unges trivsel.  

I 12 år har Møllevangsskolen dannet ramme om et tvær-
fagligt projektforløb, hvor forskellige uddannelsesinsti-
tutioner samles under samme tag i tre uger. Her skal 
studerende fra VIA University College og Diakonhøjskolen 
i fællesskab løse forskellige cases, som fire forskellige or-
ganisationer har sammensat.  

I år kom især et tema til udtryk; frivillighed og samskabel-
se– både i form af oplæg fra Børn og Unges konsulenter 
for Frivillighed og Samskabelse, men også i form af de 
cases eleverne arbejdede med, som blandt andet kom fra 
frivillige organisationer. 

Tværfaglighed styrker alles faglighed 
Det tværfaglige forløb har eksisteret i mange år, og de 
studerende er meget begejstrede for, at det er en del af 
uddannelsen, da det hjælper dem i tænke i nye baner og 
løsninger.  

”Det tværfaglige samarbejder hjælper med at få øjnene 
op for, at man kan udnytte hinandens faglighed til at opnå 
bedre resultater for barnet,” siger Mathias fra pædagogud-
dannelsen. 

Alberte, der læser til socialrådgiver fortæller: ”At skulle 
samarbejde med andre uddannelser gør, at man er nødt 
til at gå anderledes til opgaverne. Man kan ikke bare gøre 
som man plejer.”  

Netop at se nye løsninger og muligheder er, ifølge konsu-
lent for frivillighed og Samskabelse Anders Probst-Jensen, 
vigtigt når medborgerskab og samskabelse skal tænkes ind 
i det kommende arbejdsliv:  

”Når de studerende tænker tværfagligt, er de allerede klar 
til at gøre op med “plejer”, vaner, kultur og organisering, 
og derfor er de også klar til at tage næste skridt mod ci-
vilsamfund og erhverv. Samskabelse er for mange et luftigt 
begreb, og derfor er vi meget glade for samarbejdet med 
VIA om konkretiseringen af begrebet, og hvordan tilgan-
gen kan give nye værktøjer for de studerende - som i sidste 
ende kan skabe mere værdi for børnene.” 

Konsulenterne for Frivillighed og Samskabelse er ikke ale-
ne om at være glade for samarbejdet med VIA - de stude-
rende ser også en stor værdi i øget fokus på samskabelse:  

”Dage som i dag er vigtige. Man får udvidet sit perspektiv 
med viden om, at man kan hente andre ind, og bruge hin-
andens fagligheder. Det er starten på til at løse fremtidige 
udfordringer, at vi lærer at tænke i samskabelse og tvær-
fagligt samarbejde,” siger Eva fra Diakonhøjskolen. 

I Børn og Unge har vi to konsulenter for Frivillighed 
og Samskabelse, som I kan trække på, og foreningerne 
kan bruge som indgang til vores organisation.

Vi har arbejdet med systematisk med frivillighed og 
samskabelse siden 2017 og er meget interesseret i at 
dele vores viden og blive klogere på din.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du er nysgerrig eller 
har spørgsmål:

Anders Probst-Jensen
Mail: apjen@aarhus.dk
Tlf.: 2920 9978

Lasse Holm
Mail: lahol@aarhus.dk
Tlf.: 4185 7054
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Kunsten at finde vej
- Børn sætter aftryk på ny specialskole og -dagtilbud  

Til sommer rykker 270 børn fra Stensagerskolen og af-
deling Skovhøj fra dagtilbud Skovbrynet ind i et helt nyt 
specialpædaogisk miljø i Vestbyen. Børnene har allerede 
nu fået mulighed for at sætte deres eget aftryk på de nye 
rammer i kunst, der skal gøre det nemmere at finde vej.

Skilte og bogstaver som vejvisere er ikke en optimal løs-
ning for børn og unge med forskellige fysiske- og psykiske 
handicaps. Derfor skal dækaftryk i forskellige farver og 
materialer lette kunsten at finde vej med forskellige sanser, 
når de mange børn og unge skal have deres dagligdag i 
den nye specialinstitution og -skole.  

Navnet på kunstprojektet er ‘Leg, liv, læring’, og ønsket fra 
billedkunstneren bag, Tanja Kruse, er, at kunsten kan give 
børnene deres eget alfabet og udtryksform:  

”For børnene er tegn forstadiet til sprog, og for nogle af 
børnene er deres kørestol en direkte forlængelse af deres 
krop, så jeg tænker, at dækaftrykkene kan være måde for 
børnene at kommunikere på. Det er deres tegn og deres 
helt unikke aftryk på skolen.”  

Billedkunstneren har besøgt både dagtilbud og skole hen 
over fire dage. Her har børnene en ad gangen fået smurt 
go’ gammeldags sovekulør på dækkene af deres køretøj 
– hvad enten dette har været cykel eller en kørestol – hvor-
efter de har kørt hen over store stykker af papir for at skabe 
dækaftryk.  

For pædagogisk leder i afdeling Skovhøj, Marianne Nord-
vig, vandt Tanjas Kruses idé i den forudgående kunstkon-
kurrence, fordi børnene selv er med til at skabe kunsten.   

”Det er godt tænkt, at børnene helt fysisk bliver inddraget 
i projektet. Derudover så blev jeg draget af ideen om, at 
børn sætter spor i deres hverdag. Alle børn, ikke kun de 
børn som selv fysisk kan, men også for de børn, som sid-
der i kørestol. Alle børnene er inddraget i projektet på lige 
vilkår.”  

Nu skal børnenes dækaftryk bearbejdes i forskellige mate-
rialer, inden kunsten kan vise vej fra sommeren 2022.  

OM AT FINDE VEJ

• Kunstprojektet skal i samspil med arkitekturen, farver, skiltning, 
belysning og inddeling i områder sikre, at det er enkelt og trygt for 
børnene og de unge at orientere sig både inde og ude 

• Wayfinding handler om alt det, der sker i os, når vi skal finde vej. 
Her spiller fx pejlemærker, arkitekturen, udsyn, følesansen, kunst, 
farver og skiltning ind  

• Det er endnu mere vigtigt at tænke forskellige parametre ind, når 
brugerne har forskellige fysiske og kognitive udfordringer. Derfor 
fylder wayfinding en vigtig rolle i stensagerprojektet 

 ► SE VIDEO HVOR BØRN OG UNGE SÆTTER DÆKAFTRYK (link)

 ► LÆS MERE OM KUNSTPROJEKTET (link) 
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https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/1088514448577133/
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Hyg, byg 
og affaldssortér  

Børn og unge i fritidscenter Hasle-Ellekær har byg-
get deres egen affaldsstation, hvor alle i klubberne 
kan være med til at sortere affald og blive klogere 
på bæredygtighed.

Aktiviteten er et led i den løbende indsats for at øge 
de unges bevidsthed om klima og bæredygtighed 
og give dem erfaringer med selv at gøre en forskel.

Arbejdet er en del af den grønne omstilling i Børn 
og Unge, hvor kommunens indførelse af affaldssor-
tering på alle enheder kickstarter et øget pædago-
gisk fokus på klima på 0-18 års området. 

Børn og unge skal ikke bare have viden om bære-
dygtighed. De skal også lære at leve mere bæredyg-
tigt. Derfor arbejder Børn og Unge med at inspirere 
dagtilbud, skoler og klubber til at arbejde med 
klimaudfordringer og grøn omstilling i børnehøjde.

GRØNT NYT

Gør som Gitte: 
Tag med Ta’Med

”Jeg faldt over appen Ta’Med, præcist da jeg fik 
brug for et lift til arbejde”.  

Det fortæller Gitte Thrane Mortensen, der arbejder 
på Grøndalsvej 2 og blev glad for den nye app 
Ta’Med, der gør det nemt at køre sammen. Du kan 
gøre det samme og gøre din hverdag lidt grønnere 
ved at downloade Ta’Med til din telefon. 

Vind: Et gavekort til COOP

GRØNT NYT

 ► FIND MATERIALER TIL LÆRINGSFORLØB OM       
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA HER (link)

 ► SE VIDEOEN OM GITTE OG STEENS FØRSTE 
FORSØG MED TA’MED OG LÆS OM APP OG GRØN 
OMSTILLING (link)

 ► KONTAKT

Karen Tambo, Programkoordinator for klima og 
bæredygtighed i Børn og Unge:
Mail: ckat@aarhus.dk

 ► BESTIL KIT 

Med godter og gæstebog - skriv til:
Mail: tkakr@aarhus.dk  
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https://detvigoer.aarhus.dk/baeredygtighed-og-klima/klima-og-groen-omstilling-i-boern-og-unge/#4
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https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/86270


Pladsanvisningen er lukket 
12. - 26. november 

Digital Pladsanvisning og KMD Institution lukker 
ned i fjorten dage, mens løsningen bliver opdateret. 
I perioden vil forældre ikke kunne bruge Digital 
Pladsanvisning eller kontakte Pladsanvisningen. 
Det giver også udfordringer for dagtilbud, SFO og 
UngiAarhus. 

KMD Institution og selvbetjeningsløsningen Digital 
Pladsanvisning lukker ned i fjorten dage for at blive 
opdateret til en nyere og mere borgervenlig version. 

I perioden vil forældre ikke kunne indskrive deres 
barn i dagtilbud, SFO eller klub, melde deres barn 
ud, søge friplads eller kontakte Pladsanvisningen. I 
nogle få tilfælde vil de kunne kontakte Pladsanvis-
ningen via digital post. 

”I dagtilbud, SFO’er og UngiAarhus vil nedlukningen 
også påvirke dagligdagen. Det har betydning for Aula 
i to uger, hvor der ikke kommer data fra KMD Insti-
tution. Afdelingerne vil få hjælp af Digitalisering, hvis 
der kommer nye børn i afdelingerne eller ved akut 
behov for at udelukke personer fra Aula i perioden,” 
fortæller Ann Olivia Keblovszki, kontorchef i Pladsan-
visningen, Børn og Unge. 

Pladsudnyttelse i Nemøkonomi eller pladsprognose 
i LIS vil ikke blive opdateret i en længere periode på 
grund af opdateringen af KMD Institution. 

KORT NYT

 ► LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA OG FIND KOMMUNI-
KATIONSMATERIALER TIL FORÆLDRE OG MEDAR-
BEJDERE (link)

 ► PÅ AARHUS.DK/DIGITALPLADSANVISNING VIL 
FORÆLDRE KUNNE FINDE MERE INFO OG SVAR PÅ 
DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL (link)

    

Bliv pædagogisk assistent på 
42 uger 

Har du lyst til at styrke dine faglige kompetencer 
inde for det pædagogiske område? Så tilmeld dig 
merituddannelsen til pædagogisk assistent inden 
ansøgningsfristen d. 26. november. 

Få papir på dét du kan, bliv pædagogisk assistent. 

Merituddannelsen til pædagogisk assistent tager kun 
42 uger, og du har mulighed for at få løn under hele 
uddannelsesforløbet.  

Som en del af uddannelsen får du: 

• Et større kendskab til de pædagogiske teorier     
indenfor børneområdet og det specialpædagogi-
ske område.  

• Du kan tale med, når I diskuterer, hvorfor I gør 
tingene, som I gør på din arbejdsplads. 

• Du får nye perspektiver på dine arbejdsopgaver - 
måske nye ideer til, hvordan I kan gribe dem an. 

• Du kan få job som pædagogisk assistent eller 
søge om adgang til pædagogstudiet via kvote 2. 

Eneste adgangskrav er, at du skal være fyldt 25 år og 
have minimum to års relevant erhvervserfaring fra 
enten dagpleje, dagtilbud, skole, fritids-og ungdoms-
tilbud eller et dag- og botilbud. 

KORT NYT

SÅDAN SØGER DU OM OPTAGELSE

 ► TILMELD DIG PÅ SOSU ØSTJYLLANDS HJEMMESIDE 
INDEN ANSØGNINGSFRISTEN D. 26. NOVEMBER 
2021 (link)

Kontakt derefter specialkonsulent Jane Kortnum: 
Mail: jkort@aarhus.dk

 ► LÆS MERE (link)
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Mød Aarhus’ nye unge-
borgmester  

Stort tillykke til 16-årige Mads Stubkjær Madsen, 
der er blevet valgt til at stå i spidsen for Børne- 
og ungebyrådet i Aarhus. Mads glæder sig til at 
komme i gang med arbejdet og har allerede nogle 
bud på, hvordan Aarhus kan blive bedre for børn og 
unge: 

”Vi kan blive bedre til at høre unge og sørge for 
elevmedbestemmelse i skolerne. Og så skal vi kigge 
mere på skolernes indeklima – både med udluft-
ning, temperaturer og møbler,” siger den nyvalgte 
ungeborgmester, der til daglig går i 1.g. 

På det nye ungebyråds første møde blev der også 
valgt to viceborgmestre, og på dagsordenen var 
emner som klima, offentlig transport og antidiskri-
mination.  

Børne- og ungebyrådet består i alt af 31 ungebyrød-
der og ni suppleanter, der mødes på Rådhuset en 
gang om måneden. Her har de mulighed for at de-
battere og stille forslag til det voksne byråd i Aarhus 
Kommune.   

Tilbud om
influenzavaccination 

Du kan nu som medarbejder i Aarhus Kommune 
booke tid til influenzavaccination. 

Det er helt valgfrit, hvilken lokation der bookes til. 

Husk på forhånd 
Inden influenzavaccinationen skal du læse bivirk-
ningskortet. Følg linket nederst. 

Til vaccinationen skal du medbringe det gule sund-
hedskort, og efter endt vaccination skal du blive i 15 
minutter på stedet til observation. 

KORT NYT KORT NYT

 ► SE MERE OM BØRNE- OG UNGEBYRÅDETS ARBEJDE 
FOR BØRN, UNGE OG DEMOKRATIET (link)

 ► LÆS MERE PÅ AAHUSINTRA (link)

 ► BOOK DIN TID HER (link)
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https://ungebyraad.dk/
https://ungebyraad.dk/
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/86214
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Videre med den 
pædagogiske læreplan 

350 dagtilbudsledere og pædagogiske ledere samle-
des inden efterårsferien til inspiration og drøftelser 
om faglig ledelse, kvalitet og realisering af den 
pædagogiske læreplan, med inspiration fra oplægs-
holderne Margrethe Andersen og Stine Elverkilde. 

Hvordan understøtter jeg som leder det pædago-
giske arbejde med at skabe læringsmiljøer af høj 
kvalitet hele dagen og for alle børn? 
 
Hvilken rolle spiller børneperspektivet i min faglige 
ledelse? 
 
Er der noget, som jeg vil gøre mere af, og noget 
som jeg vil gøre mindre af? 

Dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner er skrevet 
og offentliggjort og det har været et omfattende 
arbejde. 

På temadagen var der derfor tid og rum til drøf-
telser i ledelsesteamet, og til at samle inspiration 
fra oplægsholderne Margrethe Andersen og Stine 
Elverkilde som gav deres perspektiver på faglig le-
delse og arbejdet med at realisere læreplanen, samt 
ledernes afgørende rolle i den forbindelse. 

I hele udviklingsprocessen har lederne navigeret 
efter en fælles tidsplan og vejledning fra Børn og 
Unges pædagogiske afdeling.  

KORT NYT

 ► SE STEMNINGSVIDEO FRA DAGEN OG FIND         

MATERIALERNE PÅ AARHUSINTRA (link)

Har du en leder i maven? 

Uge 44 er national ledelsesuge. Derfor er der i 
ugens løb sat spot på de muligheder ledere i Børn 
og Unge har - og nogle af de seneste tiltag på ledel-
sesområdet. 

Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen og kontor-
chef i HR og Organisation Linda Ibsen har, i den 
forbindelse, afholdt et webinar om ‘God Ledelse i 
Børn og Unge’ - find linket nederst. 

I løbet af webinaret får du præsenteret forskellige 
ledertalentforløb, som er relevante, hvis du ønsker 
at blive leder. Som noget helt nyt, har Børn og Unge 
også et ledertalentforløb for ledere af medarbejdere, 
som har potentiale til at blive ledere for ledere. 

Derudover kan du få præsenteret, hvordan Børn 
og Unge guider og hjælper nye ledere gennem det 
første år.  

Webinaret ligger tilgængeligt for alle medarbejdere i 
Børn og Unge, som kunne være nysgerrige på, hvor-
dan vi arbejder med ledelse i organisationen. Og 
som måske selv går med tanker om at tage næste 
skridt i karrieren.  

KORT NYT

 ► I LEDELSESHJULET KAN DU FÅ OVERBLIK OG FINDE 

MATERIALER (link)

 ► WEBINAR OM GOD LEDELSE I BØRN OG UNGE (link)
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https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/85973
https://intranet.aarhuskommune.dk/feedentry/85973
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/ledelseshjulet/
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/ledelseshjulet/
https://web.microsoftstream.com/video/a4eaf1fb-9e31-4e4c-b4cd-259bdf2f6df5?list=studio


Ny pædagogisk leder for 
0. - 4. årgang på 
Engdalskolen
Mette Heegaard startede som ny pædagogisk 
leder for 0.-4. årgang på Engdalskolen i Aarhus 
Vest den 1. oktober 2021. Hun er 43 år og kom-
mer fra en stilling som underviser ved Nordic 
Pas & OCN Danmark. 

Mette har arbejdet i 13 år som lærer på Tilst 
Skole, hvor hun også har fungeret som 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og fagko-
ordinator. Hun har desuden været valgt som 
styrelsesmedlem i Århus Lærerforening.  Mette 
Heegaard er bachelor fra læreruddannelsen på 
VIA i Aarhus og kandidat i Uddannelsesviden-
skab fra AU. Hun har derudover læst et modul 
på VIA i Neuropsykologi og -Pædagogik.

Hun finder sin nye stilling som pædagogisk 
leder meget meningsfuld: ”Jeg er blevet varmt 
modtaget på Engdalskolen og er glad for at 
være blevet en del af en skole, der er præget 
af et godt samarbejde mellem ledelse, medar-
bejdere og forældre. Jeg har så småt fået taget 
hul på det daglige samarbejde med skolens 
engagerede lærer og pædagoger. Jeg føler mig 
privilegeret over at få mulighed for at medvirke 
til skolen meningsfulde mål om, at eleverne i 
deres møde med skolen, dannes til robuste, 
kompetente og livsduelige mennesker og sam-
fundsborgere,” fortæller Mette Heegaard.

Mette deler hjem med sin mand, deres to 
sønner og en golden retriever. Når hun ikke er 
på arbejde, kan hun være til at finde i familiens 
sommerhus ved Vesterhavet og ofte med pod-
cast eller musik i ørerne.   

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder i 
Væksthuset, DII Stranden, 
i Brabrand Dagtilbud

Johanne Aymergen Eskesen er pr. 1. no-
vember 2021 ansat som pædagogisk leder 
i Væksthuset, DII Stranden, i Brabrand 
Dagtilbud. 

Hun er 33 år og kommer fra en stilling som 
pædagog i Væksthuset, Engen. Her har hun 
bla. været tillidsrepræsentant for ca. 50 
pædagoger og haft en netværksgruppe for 
medarbejdere i Gellerup. Sideløbende har 
hun undervist i arbejdet med udsatte familier 
ved VIA UC. Johanne Aymergen Eskesen er 
uddannet pædagog fra Jysk Pædagogsemi-
narium.  

Om sin nye stilling siger hun: “Jeg glæder 
mig til at begynde min karriere som pædago-
gisk leder i Brabrand dagtilbud og ufravige-
ligt have kerneopgaven for øje. Jeg brænder 
for høj faglighed, pædagogik, samskabelse 
og kontinuerlig læring med mine medarbej-
dere og kollegaer.” 

 

NYT OM NAVNE
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Ny sektionsleder i PPR, 
Udvikling og tilsyn

Mette Kjærgaard Sørensen er pr. 1. november 
ansat som ny sektionsleder i PPR, Udvikling 
og tilsyn. Hun har erfaring fra bl.a. Solrød 
Kommune og Haderslev Kommune, hvor 
hun har været leder for Børn- og Unge-
enheder.  

Hun er uddannet lærer fra Aalborg Semi-
narium, og har desuden en Cand. Pæd. Pæd. 
fra DPU, samt diplom i ledelse. 

Mette Kjærgaard Sørensens ledelsesfokus 
rettes bl.a. mod PPRs understøttelse af 
arbejdet med mellemformer, samt den kom-
mende analyse af specialområdet og PPR og 
de forventede handlinger, som analyserne 
afføder i 2022. 

Selv siger hun om sin nye opgave: 
”Jeg ser meget frem til mødet med Århus 
Kommune og glæder mig til at løfte med på 
den vigtige opgave; at udvikle gode lærings- 
og trivselsmiljøer for børn og unge sammen 
med dygtige fagprofessionelle.”  

NYT OM NAVNE

Ny pædagogisk leder i 
DII Evigglad i Sabro

Den 1. november starter Simon Christensen 
som pædagogisk leder i DII Evigglad i Sabro. 
Han er 32 år og kommer fra en stilling som 
daglig leder i specialafdelingen Galaksen i 
Hørning Dagtilbud, hvor han også tidligere 
har været konstitueret leder. 

Simon Christensen er uddannet pædagog 
og har sideløbende med sit arbejdsliv blandt 
andet taget vejlederkursus hos VIA UC og 
uddannelse i RAART-metoden. Han er des-
uden i gang med at tage et diplom i ledelse. 
Selv, glæder han sig til at starte som ny 
pædagogisk leder: ”Jeg glæder mig meget til 
at blive en del af DII Evigglad og bidrage til 
en velfungerende praksis, hvor blandt andet 
børnenes perspektiv og fokus på kerneopga-
ven er i højsædet hver dag. Jeg glæder mig 
også til at lære medarbejderne, børnene og 
forældre at kende, så vi kan fortsætte med at 
udvikle DII Evigglad til den bedste daginsti-
tution muligt,” fortæller Simon Christensen. 

Simon bor i Skanderborg med sin kæreste og 
deres to børn på fire og seks år. Han nyder 
at bruge tid med sig familie og de nærme-
ste kammerater – og gerne i den smukke 
natur omkring Skanderborg. Det er også her, 
at Simon løber sine ture, når han træner til 
motionsløb.   
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