BU NYT
▶ VI LYKKES – PÅ TRODS

▶ NY SKOLE I AARHUS

▶ KLIMAARBEJDE I BØRNEHØJDE

Direktørens nytårshilsen

MT Højgaard vinder entreprisen

Årets Klimakollega 2021
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Vi lykkes – på trods
Da jeg skrev min nytårshilsen sidste år var det med dyb
taknemmelighed over alt det, vi lykkedes med trods
corona. Jeg var stolt og ydmyg over at være en del af en organisation, hvor alle hver dag gjorde sig umage for at gøre
det bedste for børn, unge og forældre i Aarhus trods uhyre
vanskelige vilkår. Og jeg havde et fromt håb om snarlige
vacciner, og at vi endegyldigt fik bugt med coronaepidemien i løbet af 2021.
Sådan gik det som bekendt ikke. Vi fik vacciner, men også
omikron. Vi blev fortrolige med boosterstik og selvtest, og i
mange af årets måneder var hverdagen præget af restriktioner, så vi kunne passe på hinanden og holde smitten nede.
2021 var på mange måder en genlyd af 2020, hvor vi
endnu en gang viste, vi er stærkest i fællesskab og kan
løfte opgaven på trods. Hvor vi blev endnu dygtigere til at
give børnene og de unge den kvalitet og det nærvær, de
fortjener, selv når mulighederne var få og undervisningen
online. For coronaens benspænd viste os også nye veje
- blandt andet værdien af anderledes og udendørs læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og på fritidsområdet.
Men det blev også klart, hvor betydningsfulde vi er for
hinandens trivsel. Jeg er ikke i tvivl om, at medarbejdere
og ledere overalt i Børn og Unge, på alle arbejdspladser,
har været opmærksomme på hinanden og haft øje for at
hjælpe hinanden bedst muligt. Det har udfordret trivslen
og det gode arbejdsmiljø, at vi har arbejdet med afstand til
det store fællesskab, for mange endda bag hver sin skærm.
Vi har manglet hinanden, det uformelle i den daglige omgang, det udviklende i den korte, faglige sparring. Alt dét,
der giver faglig trivsel og glæde ved arbejdsfællesskabet.
Især lederne er presset på deres på trivsel, og det bliver
et væsentligt fokusområde for mig at ændre det billede i
den kommende tid. Ikke alene, men i tæt samarbejde med
lederne selv og MED-udvalgene, så vi sammen kan blive
klogere på, hvad der skal til for at styrke trivslen.
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Mit håb for 2022 knytter an til det, vi kan sammen. Corona
eller ej. Jeg tror på, at verden åbner sig, når vi kommer
forbi de mørke vintermåneder. At vi kan vende tilbage til
en genkendelig dagligdag, hvor vi stadig skal huske, vi er
hinandens forudsætning for at lykkes. Både med børnene
og de unge, men også med et godt arbejdsmiljø og god
trivsel. Vi er lykkedes med så meget på trods. I medvind
kan det kun blive endnu bedre.
Med venlig hilsen
Martin Østergaard Christensen

Direktørens morgenmøde
Tirsdag den 11. januar inviterede direktør for Børn og Unge
Martin Østergaard Christensen medarbejdere, ledere og
alle andre interesserede til årets første morgenmøde.
Mødet blev sendt via Børn og Unges Facebook- og LinkedIn-side.
Der var, som altid, både gode gæster og spændende
emner på programmet. Desværre var der også et udfald i
lyden, men her kan du gense hele mødet med lyd på.
Martin havde besøg af to seje ungebyrødder - Mads Stubkjær Madsen og Liva Munk Kaae – der skal være med til at
lave kommunens nye Børne- og ungepolitik. Liva og Mads
fortalte om deres tanker om en politik for børnene og de
unge i Aarhus, og hvad der vigtigt for dem i arbejdet.
Sikre og trygge skoleveje er afgørende for alle, og derfor
arbejder vi med at mindske trafikken ved de aarhusianske
skoler. Thomas Ager Hostrup fra Teknik & Miljø kiggede
forbi til en snak om de greb, der kan gøre skolevejene
endnu mere sikre.
Klima og fremtidens grønne medborgere var på dagsordenen, da skoleleder fra Strandskolen Morten Holck Jørgensen fortalte om prisen som Årets Klimakollega, som han
modtog på vegne af syv skoler i december.
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▸ Se morgenmødet på facebook
▸ Se morgenmødet på LinkedIn
▸ Se morgenmødet på AarhusIntra
Næste morgenmøde er tirsdag den 8. februar klokken 8.15.
Se med live på Børn og Unges facebookside- og LinkedIn-side.

coron
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id-19

Nyt om Corona
Coronapas for medarbejdere
Når man møder på arbejde i Børn og Unge, skal det være
med et gyldigt cornapas.
Det gælder dog ikke, hvis man lige har været smittet, da
coronapasset er inaktivt 14 dage efter en positiv PCR-test.
Den positive PCR-test kan, i de 14 dage uden coronapas,
anvendes som dokumentation for, at man godt må møde
på arbejde, såfremt man ikke længere er omfattet af anbefalingerne om selvisolation som smittet.
Selvtest af skoleelever og medarbejdere
Selvtest af alle medarbejdere og elever fra 1. klasse er et
supplement til de ugentlige screeningstest, som fortsat
tilbydes af podere lokalt på skolerne.
Udlevering af selvtest til elever og medarbejdere aftales
lokalt på skolen. Selvtesten skal benyttes i hjemmet.
Husk at du altid kan blive opdateret om gældende retningslinjer i vores drejebøger og guide ved coronasmitte
eller mistanke om smitte.
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▸ Læs mere om kravet om gyldigt coronapas
▸ Se hvordan du selvtester
▸ Opdaterede Drejebøger og Guides

MT Højgaard A/S skal bygge ny
skole og fritidscenter i Aarhus
Aarhus er trådt et skridt tættere på etableringen af ny og
attraktiv 3-sporet skole med fritidscenter til børnene og de
unge i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
Det politiske bedømmelsesudvalg har, med rådmand Thomas Medom i spidsen, valgt at udpege totalentreprenør
MT Højgaard A/S med rådgivere og konsulenter som vindere af totalentreprisekonkurrencen. Det sker på baggrund
af en indstilling fra et enigt administrativt bedømmelsesudvalg med rådgivere.
Projektbaseret undervisning
Byggeriet skal stå klar ved starten af skoleåret i august
2025 - og bliver en folkeskole med fritidscenter, hvor børn
og unge kan udvikle sig gennem projektbaseret undervisning, undersøgelser og samarbejde.
Den nye skole med fritidscenter opføres som to separate
bygninger – en bygning med indskoling og SFO og en bygning med mellemtrin, udskoling og klubmiljøer. Byggeriet
får aktive uderum, der forbindes af stisystemet i Gellerups
grønne bypark.
Vinderprojektet har vakt begejstring og anerkendelse i bedømmelsesudvalget, hvor der er bred enighed om, at forslaget repræsenterer et fantastisk udgangspunkt for den videre
proces. Børn og Unge-rådmand Thomas Medom siger:
”Den nye skole og fritidscenter i Aarhus Vest skal danne
rammen om et godt børneliv med en varieret skoledag,
aktiv fritid og lokale fællesskaber. Projektet samler den
nyeste viden og erfaringer med børns faglighed, udvikling
og trivsel i en stærk vision og profil. MT Højgaard A/S har
vundet totalentreprisen, fordi de har omsat visionerne til
et fleksibelt byggeri med aktive uderum.”
Byggeriet vil blive opført som et bæredygtigt byggeri med
ambitiøse målsætninger om at minimere klimabelastningen i hele byggeriets levetid. Byggeriet vil blive planlagt, så
det kan tildeles DGNB Guld, hvilket er en certificering, der
viser bæredygtighed i forhold til både byggeri, borgere og
bydel.
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”Det er et bæredygtigt byggeri med virkelig mange spændende løsninger. Først og fremmest for børn og medarbejdere, men det bliver også en skole, der inviterer lokalområdet ind. Skolen og fritidscentret bliver en rigtig god ramme
om børnenes skolegang og en masse fritidsaktiviteter. Og
så skal den bidrage til udviklingen af Gellerup som en balanceret bydel med bred appel til familier fra hele Aarhus.
Jeg glæder mig meget til, at skolen og fritidscentret står
klar,” siger Thomas Medom.

Se arkitektens billeder

Indskoling

Mellemtrin og udskoling

Indskoling

Mellemtrin og udskoling

FAKTA OM PROJEKTET
► Den samlede anlægsudgift bliver på 320,1 mio. kr.

► Totalentreprenør MT Højgaard Danmark A/S

► Byrådet får anlægsindstilling til godkendelse i marts
2022.

► Arkitekt: AART Architects A/S

► Kontrakten med vinderteamet forventes underskrevet
ved et officielt arrangement i marts/april 2022, under
forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsbevillingen. Byggeriet går efter planen i gang i august 2023
og tages i brug ved skolestart i august 2025.
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► Ingeniør: Sweco Danmark A/S
► Landskab: VEGA Landskab ApS
► Konsulent: Proces Arkitekter ApS
► Visualiseringer: AART Architects

GRØNT NYT

Klimaarbejde i børnehøjde
Morten Holck Jørgensen, skoleleder på Strandskolen
i Risskov, modtog i december Klimakollegaprisen
2021, fordi han er lykkedes med at tænke klimaindsatsen ind i de daglige opgaver på en nyskabende
måde - med børnene som drivkraft.
Morten er dog ikke alene om indsatsen. Strandskolen er en
del af et stærkt netværk med skolelederne fra Lisbjergskolen, Skæring Skole, Ellevangskolen, Sabro-Korsvejsskolen,
Beder Skole og Virupskolen. Fælles for skolerne er, at klima
længe har været på dagsordenen, og skolerne er enten verdensmålscertificerede, grøn skole eller UNICEF-rettighedsskole. De syv skoleledere har desuden et fælles udgangspunkt: De ønsker at bringe børnenes viden og idéer i spil
og fokusere på klimaarbejdet i børnehøjde. Morten Holck
Jørgensen fortæller:
”Arbejdet skal vokse frem fra børnenes perspektiv og
med dem som primus motor. Det er fundamentet for de
syv skolers klima-ledernetværk. Dét, som optager os, er
videndeling og handling på børneniveau - og mange af de
ting børnene har budt ind med, er ideer som de voksne
ikke havde tænkt på. Vores mantra er: De voksne lytter,
børnene taler!”
Ideerne skal leve dagen efter de besluttes
Siden ledernetværket mødtes første gang i starten af 2020,
er det gået hurtigt med at stable initiativer på benene. Helt
i projektets ånd - der skal være kort fra tanke til handling.
Morten Holck Jørgensen stod i spidsen for at søge Aarhus
Kommunes Klimafond om midler og skolelederne har fået
bevilliget 375.000 kr. til initiativet.
Siden har skolerne kickstartet det nye samarbejde på
tværs med en fælles klima-brainstorm og event om data i
væksthuset i Botanisk Have. Her fik skoleledere og medarbejdere plads på tilskuerpladserne, mens eleverne var i
front på scenen. Det resulterede i en lang liste fra børnene
med klimakloge ideer som fx vegansk mad og nul plast i
kantinen, klimafest med vidensløb, spis grønt efter sæson,
bæredygtig transport til skolen, klimastøttekoncerter med
skolebands, små køkkenhaver og solceller på skolerne.
Ideerne skal nu diskuteres på et klima-børnetopmøde
inden sommerferien 2022, hvor børnene igen går foran opbygger fælles viden og bidrager til at resultaterne bliver
ført ud i livet. På børnetopmødet skal ideerne kunne leve
dagen efter, de er besluttet.
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▸ Se et ”Videopostkort” fra skoleledelsernes møde med
børnene om klima og bæredygtighed

FRIVILLIGHED OG SAMSKABELSE

Aarhus har fostret en landsdækkende genvej til hjælp

Tak til alle de seje frivillige i
Børn og Unge

På Socialkompasset.dk har aarhusianerne siden
juni 2021 haft overblik over frivillige sociale foreningstilbud og åbne kommunale tilbud inden for
det sociale og sundhedsrettede område.

Gennem endnu et år har det vist sig at Børn og
Unges frivillige, ser mulighederne i udfordringernes
tid.

På baggrund af det første halve års markante positive erfaringer med portalen, har Socialministeriet
tildelt midler til at udbrede webportalen på nationalt plan frem mod 2025.
Medarbejderne i Aarhus Kommune har virkelig
taget webportalen til sig, og bruger den som et
supplement i arbejdet med borgerne. Indtil videre
har portalen haft 200 besøg om ugen.
Vi er glade for, og stolte over, at vejen til hjælp snart
går på tværs af kommunegrænserne.
▸ Socialkompasset
- Din genvej til hjælp, støtte og fællesskaber
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Trods nedlukninger, restriktioner og aflysninger har
medarbejdere og frivillige skabt værdi og nærvær
for Aarhus’ børn og unge.
▸ Se eller gense vores lille jule-takke-video, og del
den meget gerne med jeres frivillige

KORT NYT

KORT NYT

OPFØLGNINGEN
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Nyt fra Direktørgruppen

APV & trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelse og Social Kapital Måling
Hver tredje år gennemføres en større trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i Aarhus Kommune.
83%, svarende til 18.693 ansatte, har svaret på
undersøgelsen.

Brev til alle MED-udvalg og
arbejdsmiljøgrupper fra HMU

Undersøgelsen afdækker forskellige områder, som
har indflydelse på medarbejdernes trivsel, blandt
andet ledelse, samarbejde og konflikter på arbejdspladsen. Desuden indgår den årlige sociale kapital
måling. På den tværgående bane er der især fokus
på tre tværgående temaer: trusler og vold, seksuel
chikane samt arbejdspresset hos ledere i driften.
Ny politik for arkitektur og bykvalitet
I 2022 skal byrådet vedtage en ny politik for arkitektur og bykvalitet. Politikken bliver byrådets vision
for, hvordan Aarhus Kommune skal arbejde med at
højne kvaliteten inden for arkitekturen og bykvaliteten med blik for de enkelte lokalområder og
kommunen som helhed.
Nyt fra Kriseledelsen
Kriseledelsen blev på direktørgruppen den 8. december genetableret. Det betyder at kriseledelsen
igen mødes ugentligt for at drøfte coronasituationen, og hvad det har af betydning for medarbejdere
og den generelle drift af kerneområderne.
Smittetrykket er fortsat højt i Aarhus. Siden slutningen af november har Aarhus Kommune ligget over
den tilladte grænseværdi på 400, hvilket har betydet
en række indsatser i især på børn- og ungeområdet.

▸ Læs den fulde version af Nyt fra direktør-
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Børn og Unges centrale samarbejdsudvalg, HovedMED-udvalget, ønsker alle et godt nytår og siger tak
for de mange svar på trivselsundersøgelsen.

▸ Læs Hoved-MED-Udvalgets brev til
alle arbejdspladsernes MED-udvalg og
arbejdsmiljøgrupper.

KORT NYT

Drømmer du om at blive
leder af ledere

Udskydelse af den fælles
ledelseskonference i marts

Eller kender du en der gør? Børn og Unge vil fortsat
kunne fastholde og tiltrække de dygtigste ledere.
Derfor fokuserer vi løbende på afklaring og talentudvikling i organisationen. Som en del af det fokus,
tilbyder vi nu et ledertalentforløb for ledere af medarbejdere, der drømmer om at blive ledere af ledere.

I lyset af høje smittetal, udbredelsen af omikron og
de seneste udmeldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet har chefteamet besluttet at
udskyde den planlagte fælles ledelseskonference
10.-11. marts 2022 til senere på året.

Personlig og faglig udvikling
I forløbet skal du arbejde med den personlige
udvikling der skal til, når man bliver leder af ledere.
Derfor skal deltagerne blandt andet lave et personligt ledelsesgrundlag. Der er forventninger til, hvad
ledere af ledere skal kunne fagligt, så vi skal også
arbejde med kommunikation, økonomi, administration og data.
Du får på den måde både kendskab til Børn og
Unges forventninger til ledere af ledere, men du
kommer også tættere på dine egne ambitioner,
styrker og dit værdimæssige ståsted.
Hvornår og hvordan?
Du skal sende en motiveret ansøgning for at blive
taget i betragtning til en plads på forløbet. Din leder
kender den præcise frist og kan vejlede dig. Fristerne er i starten af januar. Forløbet begynder februar
2022 og afslutter sommeren 2023.

▸ Læs mere om forløbet på AarhusIntra
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Især anbefalingerne til skolerne om ikke at samle
elever på tværs af stamklasser og aflyse større sociale arrangementer er afgørende for beslutningen
om ikke at samle 700 ledere på tværs af organisationen. De nævnte anbefalingerne er lige nu gældende indtil den 31. marts 2022.
Der arbejdes nu på at finde en ny dato – som udmeldes snarest muligt.

NYT OM NAVNE

Ny midlertidig skoleleder til
Tranbjergskolen

Ny dagtilbudsleder til
Skejby-Vorrevang dagtilbud

Skoleleder Birgitte Agersnap fra Elsted Skole bliver
fra 1. februar midlertidig skoleleder på Tranbjergskolen. Det sker efter at den nuværende leder på
Tranbjergskolen, Carsten Baun, har valgt at fratræde
sin stilling. Birgitte Agersnap vil være på Tranbjergskolen resten af 2022.

Det er med stor glæde, at et enigt ansættelsesudvalg ud
af 12 ansøgere har peget på Rasmus Højlund Pedersen,
som ny dagtilbudsleder i Skejby-Vorrevang dagtilbud.

Lederrokaden sker for at sikre den fortsatte ledelseskraft på Tranbjergskolen, da to af skolens øvrige
ledere er nyansatte ledere fra henholdsvis marts
2021 og januar 2022. Der er derfor brug for en
erfaren skoleleder som Birgitte, der med en tydelig
ledelsesstil kan sætte en klar retning for skolen og
sikre de bedste betingelser for et godt lære- og værested for børn og voksne på Tranbjergskolen.
På Elsted Skole bliver Kristian Spang, som i dag er
viceskoleleder, konstitueret som skoleleder i Birgittes fravær. Kristian har tidligere været konstitueret
skoleleder til stor tilfredshed for alle parter omkring
skolen.
For at tilføre ledelsesteamet på Elsted Skole tilstrækkelig ledelseskraft, bliver nuværende læringspartner Majbrith Rosendal Frøsig Christensen
indsat i stillingen som pædagogisk udskolingsleder
med tilhørende vicelederfunktion. Majbrith kender
Elsted skole og har tidligere siddet i en lignende
position på Samsøgade skole.
For både Kristian og Majbrith gælder konstitueringen fra 1. februar og resten af 2022.
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Rasmus tiltræder stillingen pr. 1. februar 2022. Rasmus
kommer fra en stilling som læringspartner, hvor han
netop har arbejdet med dagtilbudsområdet. Tidligere har
Rasmus været pædagogisk leder i Kolt Hasselager dagtilbud. Han er pædagog af uddannelse og har derudover en
baggrund med kandidat i pædagogisk psykologi.
Rasmus er 37 år, bor i Kolt, har to børn og er gift med
Anne.
”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet
som dagtilbudsleder i Skejby Vorrevang. Jeg ser frem til,
i samarbejde med alle medarbejderne, at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet gennem hele dagen, til gavn for
børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Jeg glæder mig til at komme tættere på den pædagogiske praksis
i mit daglige arbejde og derigennem skabe rammer og
sætte retning for de pædagogiske ledere og medarbejdernes daglige arbejde. Slutteligt ser jeg også meget frem til
det vigtige samarbejde med forældrene, skolen, de øvrige
ledere i distriktet samt andre eksterne samarbejdspartnere, alt sammen i et 0-18 års perspektiv,” siger Rasmus
Højlund.
Børn og Unge-chef Karina Møller glæder sig til samarbejdet med Rasmus Højlund:
”Jeg ser frem til, at få Rasmus ombord og jeg glæder mig
til, at han bringer sine erfaringer fra Stærkere lærings fællesskaber ind i sit lederskab og skaber yderligere fremdrift
i dagtilbuddets kvalitet. Jeg ved Rasmus vil være et relevant og godt bidrag ind i både dagtilbuddet, men også i
distriktets ledergruppe, jeg ser frem til samarbejdet”

