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Punkt 1: Godkendelse af referat
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Tid: 25 min. Deltagere: Mette B. Vestergaard og Børn og Unge-læger Fie Gregersen og
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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

27-06-2022 11:00 - 14:00

Rådhuset, Lokale 381 (Gæster via Teams)
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Pkt. 3: Tid: 15 min. Deltagere: Anne Marie Due Schmidt og Tinne Grangaard Nyby
Pkt. 4: Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lund Kristensen
Pkt. 5: Tid: 5 min.
Pkt. 6: Tid: 15 min. Deltagere: Henrik Helbo Lund og Karina Corneliusen
Pkt. 7: Tid: 15 min. Deltagere: Lasse Hønge Flarup og Erik Ngo Mikkelsen
Pkt. 8: Tid: 15 min. Deltagere: Lasse Hønge Flarup og Erik Ngo Mikkelsen

Pkt. 10: Tid: 10 min. Deltagere: Ulla Parbo Hefsgaard og Lasse Hønge Flarup
Pkt. 11: Tid: 25 min. Deltagere: Martha Berdiin og Cecilie Arnoldi
Pkt. 12: Tid: 20 min. Deltagere: Bjørn Bjorholm Stilling
Pkt. 13: Tid: 5 min.
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Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: 24 timers service i fællesfunktionerne og status
på anbefalinger om klagesagsbehandling (HBL)

Tid: 10 min.

Beslutning for Punkt 2: 24 timers service i
fællesfunktionerne og status på anbefalinger om
klagesagsbehandling (HBL)

Helle Bach Lauridsen har sat indstillingen på dagsordenen med henblik på drøftelse og
godkendelse.

Indstilling om, at:

1. Retningslinjerne for 24 timers service drøftes og godkendes
2. Retningslinjerne for 24-timers service sættes på dagsordenen på distriktsmøder i
det kommende efterår, ligesom styrket borgerkontakt/forældrekontakt vil blive
taget op på et af direktørens morgenmøder

3. Orienteringen om status på arbejdet med anbefalingerne fra klagesagsrapporten
godkendes.

Beslutninger:

• Der skal være opmærksomhed på
◦ At retningslinjerne med relevante mellemrum genbesøges.
◦ At der behov for at være samstemt på tværs af børn og unge.

• Kommunikation: Der skal kommunikeres internt og eksternt.
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden at-punkterne.

(HBL følger op)

Punkt 3: Kommissorier Midtbyanalyser (NH)

Tid: 15 min. Deltagere: Anne Marie Due Schmidt og Tinne Grangaard Nyby

Beslutning for Punkt 3: Kommissorier Midtbyanalyser
(NH)

Forvaltningschef Nikolaj Harbjerg har sat forslaget på dagsordenen med henblik på
godkendelse og videresendelse til rådmandsmøde. Det er tidligere besluttet, at der skal
foretages en midtbyanalyse for dels skoleområdet og dels dagtilbudsområdet.
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Indstilling om,

1. at rådmanden godkender de to kommissorier, hvorefter analysearbejdet
igangsættes.

Anne Marie Due Schmidt og Tinne Grangaard Nyby deltog.

Beslutninger

• Opmærksomhed på:
◦ hvilken midtby vi skal have på sigt, byudvikling skal indgå i analysen.
◦ Involvering af civilsamfund, børn og forældre efter analysen er gennemført.

• Deltagerkredsen i styregrupperne blev godkendt.
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden de to kommissorier.

(NH følger op)

Punkt 4: Byrådsindstilling om tilskud til pasning af eget
barn (NH)

Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lund Kristensen

Beslutning for Punkt 4: Byrådsindstilling om tilskud til
pasning af eget barn (NH)

Forvaltningschef Nikolaj Harbjerg har sat forslaget på dagsorden, med henblik på at
fremsende indstilling som svar på forslag fra KF, V, NB og DF om tilskud til pasning af
egne børn til Aarhus Byråd

Indstilling om

1. at rådmanden godkender byrådsindstillingen.

Mia Lund Kristensen deltog.

Beslutninger:

• Økonomiafsnittet skal skrives igennem. Fremhæve scenarier fra de andre
kommuner. Obs på de forældre der allerede i dag hjemmepasser. De 365 mio.kr.
skal kun nævnes en gang som et teoretisk udgangspunkt.
• Rådmanden ønsker at se den reviderede indstillingen igen via GO.

(NH følger op)

Punkt 5: Kvartalsvis sygefraværsrapport (SHJ)

Tid: 5 min.

Beslutning for Punkt 5: Kvartalsvis sygefraværsrapport
(SHJ)
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Fungerende forvaltningschef for Strategi og Udvikling Susanne Hammer-Jakobsen har
sat punktet på dagsordenen for at orientere om status og udvikling i sygefraværet i Børn
og Unge i 1.kvartal 2022.

Indstilling om

1. at rådmanden tager den kvartalsvise sygefraværsrapport til efterretning

HBL præsenterede sagen.

Beslutninger:

• Rådmanden bad om en orientering om udviklingen i 6 byerne kommuner og de
øvrige magistratsafdelinger.
• Med denne bemærkning tog rådmanden orienteringen til efterretning.

(HBL følger op)

Punkt 6: Orientering om frihedsgraderne på formen af
meddelelsesbog (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Henrik Helbo Lund og Karina Corneliusen

Beslutning for Punkt 6: Orientering om frihedsgraderne
på formen af meddelelsesbog (OKJ)

Ole Kiil Jacobsen har punktet på dagsorden, da der ønskes en orientering og drøftelse af
frihedsgraderne på formen af meddelelsesbog. Den 9. juni er vedtaget lov om evaluering
og bedømmelse i folkeskolen. Med loven kommer blandt andet ændring i understøttelsen
af skole-hjem-samarbejdet, hvor elevplanen erstattes af meddelelsesbog. Ud over at
meddelelsesbog skal være skriftlig, sættes der ikke yderligere krav til formen. Det er
noget, der skal være op til den enkelte skole og bestyrelse eller kommune at bestemme.

Indstilling om,

1. at rådmanden tager orienteringen til efterretning.
2. at rådmanden tiltræder forslaget om procesplan

Henrik Helbo Lund og Karina Corneliusen deltog. Slides er tilføjet mødematerialet
efterfølgende.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte procesplanen med en bemærkning om, at der er rum til
ændring, hvis inddragelsen kræver det.
• Rådmanden er nysgerrighed på samspillet mellem meddelelsesbog og
handleplaner mv.
• Med disse bemærkninger tog rådmanden orientering til efterretning.

(OKJ følger)
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Punkt 7: Sundere børn i kommunen – muligt samarbejde
med Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Lasse Hønge Flarup og Erik Ngo Mikkelsen

Beslutning for Punkt 7: Sundere børn i kommunen –
muligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og
Fødevarestyrelsen (OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jakobsen har sat notatet på dagsorden for at præsentere et
muligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der skal i den
forbindelse tages stilling til, om Børn og Unge ønsker at fremsende en
forhåndsinteressetilkendegivelse til deltagelse i projektet. Samarbejdet hedder ”Sundere
Børn i Kommunen” og er et femårigt projekt, plus fem års opfølgning, der skal fremme
trivsel blandt børn og unge. Projektets fokus tager udgangspunkt i anbefalingerne i
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og bygger derved på den bedst validerede
viden på området.

Indstilling om til rådmanden at:

1. Børn og Unge tilkendegiver foreløbig interesse, over for Sundhedsstyrelsen og
Fødevarestyrelsen, i at indgå som modelkommune i ”Sundere Børn i Kommunen”.
Endeligt tilsagn om deltagelse i projektet gives først, når de præcise økonomiske
og tidsmæssige rammer for projektet er defineret af Sundhedsstyrelsen og
Fødevarestyrelsen

Lasse Hønge Flarup og Erik Ngo Mikkelsen deltog. LHF præsenterede sagen.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte, at MBU tilkendegiver foreløbig interesse, hvis projektet
underbygger det vi gør i forvejen.
• Vi skal have en særlig nysgerrighed på:

◦ medfinansiering.
◦ Hvilke forpligtelser og bindinger der er, kan en skole fx vælge at takke nej?

• Den endelige beslutning om tilsagn afventer næste belysning.

(OKJ følger op)

Punkt 8: Sportucation (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Lasse Hønge Flarup og Erik Ngo Mikkelsen

Beslutning for Punkt 8: Sportucation (OKJ)

Dette notat præsenterer fordele og ulemper ved en evt. videreførelse af Sportucation
samt den økonomiske udgift forbundet herved. Sportucation blev igangsat i 2021 som en
midlertidig trivsels indsats, der er sat til at udløbe ved udgangen af skoleåret 2021/2022.
Forvaltningschef Ole Kiil Jakobsen har sat sagen på dagsorden for at rådmanden kan
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træffe beslutning om hvorvidt Børn og Unge skal medvirke til en viderefinansiering af
Sportucation.

Indstilling om at rådmanden:

1. Beslutter om Sportucation skal forlænges til at inkludere skoleåret 2022/23, eller
om Sportucation skal afsluttes med det indeværende skoleårs som planlagt

2. Tager stilling til hvordan Sportucation skal finansieres, såfremt der træffes
beslutning om en forlængelse af Sportucation.

Beslutninger:

• Rådmanden besluttede, at Sportucation forlænges til og med skoleåret 2022/23.
• Finansieringen skal indgå i en samlet proces for økonomien.
• Der skal i god tid inden skoleåret 2023/24 tages stilling til projektet igen.

(OKJ følger op)

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Rådmanden orienterede om velfærdsaftalerne og muligheden for at blive frikommune.
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Beslutningsmemo 
 
 
Emne Erfaringer med hypnoterapi i MBU 
Til Rådmanden for Børn og Unge 
  

 
1. Hvorfor fremsendes forslaget? 

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen fremsender indstilling med henblik på at 

præsentere rådmanden for erfaringer med anvendelse af hypnoterapi til 

børn og unge i mistrivsel, som er afprøvet af to Børn og Unge-læger siden 

marts 2022. De mange børn og unge i mistrivsel og det store pres på vores 

forebyggende indsatser til disse børn kræver, at vi løbende udvikler og for-

bedrer vores metoder.  

 

International forskning dokumenterer effekten af hypnoterapi til behandling 

af bl.a. funktionelle smerter, angst og forbier. Fordelen ved hypnoterapi er, at 

effekten ofte indtræder ganske hurtigt i fht mange andre behandlingsmeto-

der – ikke mindst hos børn/unge Der skal som regel blot 2-4 samtaler til, før 

der ses en tydelig effekt. Både forskningen og Børn og Unge-lægernes fore-

løbige erfaringer viser lovende resultater ved at anvende hypnoterapi, som 

en tidlig forebyggende indsats. Formålet med denne indstilling er at præsen-

tere rådmanden for disse resultater, og fortælle om mulige potentialer i at 

anvende denne metode som en af flere lettere behandlingsindsatser til de 

mange børn og unge i mistrivsel. 

 

Indsatsen kan ses som et supplement til de lettere behandlingsindsatser, der 
også peges på behov for i analysen af Bredere Børnefællesskaber: Analyse 
af bredere børnefællesskaber - løsningsforslag.pdf_3.pdf (aarhus.dk) (se 

løsningsforslag 14) 

 

Indsatsen vil være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige op-

læg til en 10 års plan for bedre mental sundhed og styrket indsats til menne-

sker med psykiske lidelser fra januar 2022, som peger bl.a. på nødvendighe-

den af lettilgængelige kommunale behandlingsindsatser til børn og unge i 

psykisk mistrivsel. Sundhedsstyrelsen peger ligeledes på vigtigheden af evi-

densbaserede indsatser. 

 
2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til? 
Det indstilles, at rådmanden   

 tager orienteringen om afprøvning af hypnoterapi til børn i mistrivsel 

til efterretning  

BØRN OG UNGE 
Pædagogik og Forebyggelse 
Aarhus Kommune 

Sundhed, Fællesfunktionen 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby J 
 
Direkte telefon: 29203984 
 
Direkte e-mail: 
mbv@aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Mette Bødiker Vestergaard 
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 tager stilling til om der eventuelt skal arbejdes i retning af, at flere 

børn og unge skal have mulighed for at få tilbudt hypnoterapi i MBU 

 tager stilling til eventuel yderligere formidling af nuværende erfarin-

ger – f.eks. til Børn og Unge-udvalget 

 
3. Hvilke ændringer indebærer forslaget? 
Når Børn og Unge-lægerne anvender hypnoterapi betyder det, at nogle af de 

mange skolebørn, vi har i Aarhus med angstproblematikker, funktionelle 

smerter og mistrivsel af anden karakter, kan tilbydes en lettere behandlings-

indsats, som ofte hjælper børnene hurtigt i bedre trivsel og til mindre skole-

fravær. Det viser resultater af international forskning1 og Børn og Unge-læ-

gernes foreløbige resultater. I forhold til behandling af funktionelle smerter 

hos børn og unge, er behandlingsformen i dag allerede skrevet ind de natio-

nale kliniske retningslinjer i Dansk Pædiatrisk Selskab2. I forhold til børn og 

unge med angst er anbefalinger om hypnoterapi ikke for nuværende indskre-

vet i nationale retningslinjer, men også her viser international forskning, at 

hypnoterapi er en effektiv behandlingsform3. Det er også dokumenteret, at 

hypnoterapi har en langtidseffekt i fht. børnenes udvikling. 

 

I et litteratur review af forskning i hypnoterapi fremgår det bl.a.:  

 ”For 75% of the population, hypnosis provided substantial pain relief” 

(Davis, 2016, p.14) 

 “It is beneficial to study children and young people’s responses to 

hypnosis because their potential to be more open to suggestion than 

adults” (Davis, 2016, p. 6) 

 “…there a “tremendous volume” of research which proves that hyp-

nosis is very effective in treatment of state of anxiety” (Davis, 2016, 

s.7) 

I et studie af danske forskere fremgår det desuden, at hypnoseterapi kan 

være et bud på en evidensbaseret og omkostningseffektiv behandling af en 

 
1 Se bl.a.: 1) Davis, E., (2016), Literature review of the evidence-base for the effec-

tiveness of hypnotherapy. Melbourne: PACFA;  2)  Ran D Anbar and Molly P 

Slothower: Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective 

chart review; 3) Daniel P. Kohen and Pamela Kaiser: Clinical Hypnosis with Children 

and Adolescents—What? Why? How?: Origins, Applications, and Efficacy  
2 Kliniske retningslinjer for behandling af funktionelle mavesmerter hos børn: 

https://paediatri.dk/images/dokumenter/retningslinjer_2022/Recidiverende_mave-

smerter_vers2.pdf 
3 Keara E. Valentine, Leonard S. Milling, Lauren J. Clark & Caitlin L. Moriarty(2019): 

The Efficacy of Hypnosis as a Treatment for Anxiety: AMeta-Analysis, International 

Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67:3, 336-363, DOI: 

10.1080/00207144.2019.1613863 
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gruppe børn og unge med funktionelle mavesmerter, som ikke i dag har et 

systematisk tilbud.4 

 

Hypnoterapi er en terapiform, hvor man befinder sig i en afslappet tilstand 

med hyperfokuseret opmærksomhed. I den tilstand er hjernen er mere mod-

tagelig for læring (ind- og afkodning). Barnet/den unge er vågen under sam-

talen og vil til enhver tid kunne afbryde. Det er barnet/den unge, der bestem-

mer den ønskede forandring som f.eks. at slippe af med angst, smerter mv. 

Man bruger børnenes fantasi i samtalen og giver børnene ”kontrollen til-

bage”. Den særlige tilstand betyder, at terapiformen ofte er meget effektiv, 

hvor få korte samtaler kan give store forandringer. 
 

Metoden er i MBU foreløbigt blevet anvendt til 14 børn i alderen 6-15 år med 

betydelig mistrivsel og ofte med bekymrende skolefravær som følge af 

angst, tvangstanker/tvangshandlinger, funktionelle smerter, lavt selvværd, 

søvnproblemer o.lign. Stort se alle børnene har oplevet betydelige forbedrin-

ger – og der er ingen bivirkninger. Kun hos en enkelt er effekten usikker. Af 

de 14 afprøvninger er der f.eks. er et barn med 100% skolefravær, der er be-

gyndt at komme i skole, et andet barn med 25% fravær har ikke længere fra-

vær, og et tredje barn med angst på vej mod indstilling til Cool Kids forløb, 

har ikke længere har brug for hjælp til at håndtere sin angst. Dette er foran-

dringer, som er skabt ved blot 2-4 samtaler af ca. 20 min. i kombination med 

vejledning til forældre. Et samlet hypnoterapiforløb har typisk et samlet tids-

forbrug for Børn og Unge-lægen på omkring 7 timer – inklusiv vejledning af 

forældre, journalskrivning, koordinering og transport.   
 
Forløbene er for nuværende prioriteret indenfor Børn og Unge-lægernes nu-
værende samlede ramme (i alt 3,6 stillinger). Ved fastholdelse af nuværende 
niveau, er det vurderingen, at der vil kunne prioriteres, så ca. 30-40 børn og 
unge til dette tilbud pr. år. Set i forhold den samlede gruppe af skolebørn, 
der kunne være relevante at tilbyde hypnoterapi (4-10 % alle børn og unge har 

funktionelle smerter (Kilde: www.sundhed.dk), ca. 6% har angst/depression (Sund-

hedsdatastyrelsen, 2017)), er det et beskedent bidrag, men det vil naturligvis 
skulle ses i sammenhæng med og supplement til andre lettere behandlings-
indsatser i MBU (f.eks. børnesamtaler, back-to-school og andre skolefra-
værsindsatser, cool kids forløb mv.).   
 
Der skal arbejdes videre med afgrænsning af lægernes tilbud om hypnote-
rapi, da der sandsynligvis vil komme et stort pres for at tilbyde flere forløb, 
når indsatsen bliver mere kendt. Allerede i juni fik lægerne 5-6 henvendelser 
om ugen fra forældre og skoler, der havde hørt om indsatsen, hvilket ikke 

 
4 Knakkergaard A, Thomsen PH, Rask CU. Hypnosebehandling af børn og unge med 

funktionelle mavesmerter. Ugeskr Læger 2018;180 
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kan imødekommes samtidig med de øvrige opgaver, som Børn og Unge-læ-
gerne bidrager med (bl.a. udredning i Basisteamsager, deltagelse i net-
værksmøder, samtaler med børn, vejledning til forældre, sundhedspleje, 
skoler/dagtilbud omkring enkelte børn i mistrivsel på baggrund af somatiske 
eller psykiatriske problemstillinger fx i fbm skolefravær mv., samt generel 
vejledning om medicingivning, sygdom og forebyggelse af smitte i dagtilbud 
og skoler mv.).  
 
Skal indsatsen udvides, vil det kræve yderligere omprioritering eller opnor-
mering af Børn og Unge-læger og/eller andre faggrupper (f.eks. psykologer 
og sundhedsplejersker), så flere vil kunne bidrage med at tilbyde hypnote-
rapi til nogle af de mange børn og unge, der potentielt ville kunne profitere af 
dette. En uddannelse i klinisk hypnoterapi tager samlet set 4 dage samt 4-6 
opfølgende supervisioner. Ved eventuel uddannelse af flere, er det vigtigt at 
være opmærksom på, at man som fagperson kun kan lave klinisk hypnote-
rapi indenfor de fagområder, man i forvejen er uddannet til at hjælpe disse 
børn.  
 

4. Økonomiske konsekvenser 
 
Brugen af hypnoterapi i nuværende omfang prioriteres indenfor for rammen 
af Børn og Unge-lægernes samlede normering (3,6 fuldtidsstillinger) og har 
således ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt tilbuddet skal udvides, vil 
der være udgifter forbundet opnormering af Børn og Unge-læger og eventu-
elt uddannelse og opnormering andre faggrupper med en klinisk/sundheds-
faglig uddannelse (bl.a. psykologer, sundhedsplejersker). Uddannelsen ko-
ster omkring 16.000 kr. pr. person, men kan gøres billigere, hvis der uddan-
nes en samler gruppe. 

 
5. Videre proces og kommunikation 
 
Rådmanden orienteres om erfaringerne igen i april 2023, hvor afprøvnin-
gerne med brug af hypnoterapi har kørt ca. et år. Eventuel anden opfølgning 
og kommunikation afhænger af rådmandens beslutninger. 
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Beslutningsmemo

Emne Involvering af Udvalg og øvrige magistratsafdelinger i 
fornyelse af børne- og ungepolitikken

Til Rådmandsmøde 9. august 2022

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
I forlængelse af temadrøftelse på Rådmandsmødet den 15. juni blev der ef-
terspurgt en plan for involvering af de øvrige magistratsafdelinger samt det 
politiske niveau ifm. fornyelse af børne- og ungepolitikken. 

Børne- og ungepolitikken vedrører hele børnelivet og dermed også alle i 
Aarhus Kommune, der arbejder for og med børn og unge. Derfor er det vig-
tigt, at  alle magistratsafdelinger at høre om, og få mulighed for at give input 
til politikken. Ud over den mulighed, som alle har for at give input, lægges 
derfor op til en særskilt proces for at sikre, at de øvrige magistratsafdelinger 
samt politiske udvalg får kendskab til processen og inviteres til at komme 
med deres perspektiver til politikken. Ligeledes inviteres til stormøde/kvalifi-
ceringsworkshop den 13. december i Rådhushallen.

Forvaltningschef, Ole Kiil Jacobsen, har sat forslaget på dagsordenen med 
henblik på at få rådmandens input til og herefter godkendelse af processen. 

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles at rådmanden drøfter forslaget til proces og tidsplan mhp. god-
kendelse, herunder:

 At magistratsafdelingerne opfordres til at sætte et punkt om fornyel-
se af børne- og ungepolitikken på et chefmøde i sept.-okt. Formålet 
er at præsentere indsigterne fra børn, unge og forældre om det gode 
børneliv, og at få magistratsafdelingernes perspektiver til politikken. 
Herudover opfordres de til at sende repræsentanter til stormø-
det/kvalificeringsworkshoppen den 13. december, samt at byde ind 
med hvilke samarbejdspartnere og interessenter, der skal have sær-
skilt invitation.

 At de politiske udvalg inviteres til at sætte fornyelse af børne- og un-
gepolitikken på dagsordenen på et udvalgsmøde i oktober måned. 
Formålet er at præsentere indsigterne fra børn, unge og forældre om 
det gode børneliv, samt at opfordre dem til at deltage i stormø-
det/kvalificeringsworkshoppen den 13. december

Børn og Unge
Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 29 20 97 04

Direkte e-mail: 
uph@aarhus.dk

Sag: EMN-2021-079315
Sagsbehandler:
Ulla Parbo Hefsgaard
Rikke Slot
Louise Dam Overballe
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de/kvalificeringsworkshop den 13. december i Rådhushallen, herun-
der om det skal være en åben eller målrettet invitation. Der er plads 
til ca. 200 deltagere. 

 At rådmanden godkender bilag 1 (forslag til breve til rådmænd og di-
rektører i de øvrige magistratsafdelinger

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
I foråret 2022 er der afholdt samtaler med grupper af børn i alderen 5-17 år 
samt forældre fra et bredt udsnit af Aarhus. Samtalerne har haft fokus på, 
hvad det gode børneliv er med en særlig opmærksomhed på den tid, hvor 
børnene og de unge er i vores tilbud.  
 
Indsigterne fra børnene og forældrene er samlet i ”Samtalen om det gode 
børneliv”, som er et værktøj til at understøtte de vigtige lokale dialoger om 
vores fælles værdier, børnesyn, og hvordan vi skaber de bedste rammer for 
børnene og de unge i Aarhus Kommune. 

”Samtalen om det gode børneliv” danner således fundamentet for inddragel-
sesprocessen i resten af 2022, og er dermed også oplagt at bruge som ud-
gangspunkt for dialoger med de øvrige magistratsafdelinger samt de politi-
ske udvalg. 

Det foreslås, at der tilrettelægges en særskilt proces for at sikre, at de øvrige 
magistratsafdelinger samt politiske udvalg får kendskab til processen og invi-
teres til at komme med deres perspektiver til politikken. Ligeledes inviteres til 
stormøde/kvalificeringsworkshop den 13. december i Rådhushallen.
Nedenfor skitseres forslag til proces i de øvrige magistratsafdelinger og ud-
valg. Udkast til infobreve til hhv. rådmænd og direktører fremgår i bilag 1. 

Deltagelse på chefmøder  
Alle magistratsafdelingerne opfordres via et brev/henvendelse til direktører-
ne til at invitere projektledelsen ind på et chefmøde i september eller oktober 
for at orientere om og drøfte fornyelsen af børne- og ungepolitikken. 
Der lægges op til at punktet varer ca. 20 minutter og indeholder følgende:

 Præsentation af indsigterne fra børnene, de unge og forældre-
ne samt koblingen med børnesyn

 Drøftelse af hvilke perspektiver, der er relevante at bringe ind i poli-
tikken fra magistratsafdelingen

 Opfordring til at gøre afdelinger, kontorer og samarbejdspartnere op-
mærksomme på ’Samtalen om det gode børneliv’ og muligheden for 
at bidrage med input til politikken
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 Input til, om der er samarbejdspartnere (f.eks. civilsamfundsorgani-
sationer, foreninger el.lign.), som bør have særskilt invitation til 
stormødet den 13. december

Deltagelse på udvalgsmøder 
Alle de politiske udvalg får tilbud om at sætte et punkt på dagsordenen på et 
udvalgsmøde i oktober måned. Dette sker dels via brev til rådmændene, fra 
TM og dels via sekretariatschef-netværket. I øvrigt orienteres direktørerne 
om det i brevet vedr. proces i magistratsafdelingerne. 

Der lægges op til at punktet varer ca. 20 minutter og indeholder følgende:
 Præsentation af indsigterne fra børnene, de unge og forældre-

ne samt koblingen med børnesyn og det strategiske fundament
 Drøftelse af hvilke perspektiver, der er relevante at bringe ind i poli-

tikken 
 Invitation til at deltage på stormødet den 13. december

Stormøde - kvalificeringsworkshop  
På stormødet samles interessenter med interesse i børn og unge. Formålet 
er at kvalificere temaer og tekststykker til den fornyede børne- og ungepoli-
tik, og fokus er dermed mest på produktet frem for nye idéer. Mødet holdes 
den 13. december kl. 16-19 i Rådhushallen med efterfølgende sandwich-to-
go. Der vil være sparring med AarhusKompas-folk og/eller CFIA vedr. meto-
de og facilitering

Der er plads til ca. 200 deltagere, hvorfor der er behov for at tage stilling til, 
hvem der skal inviteres, herunder om der skal være åben invitation med 
”først-til-mølle-princip”, eller om arrangementet skal være for særligt invitere-
de. 
Rådmanden bedes give input til, hvilke interessenter, der skal inviteres sær-
skilt med til stormødet, samt om invitationen skal være åben for alle, eller 
målrettet særligt inviterede. Endvidere vedlægges til inspiration listen over 
høringsparter, som forventes at blive brugt ifm. høringen (bilag 2). Antallet af 
organisationer på høringslisten er knapt 100. 

Nedenfor oplistes forslag til relevante deltagere:
 Styregruppen for fornyelse af børne- og ungepolitikken, som består af 

repræsentanter fra:
o Børne- og Ungebyrådet
o Aarhus Forældreorganisation
o Skole og Forældre
o BUPL
o FOA
o ÅLF
o FOBU
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o DTLAa
o Aarhus Skolelederforening
o LUA
o MBU-ledelse

 Børne- og Ungebyrådet
 Børn- og Ungeudvalget
 Børn og Unge-chefer
 Politikere fra de øvrige udvalg
 Faglige nøglemedarbejdere fra MBU

o Hvor mange?
 Chefer fra de øvrige magistratsafdelinger

o Hvor mange?
 Faglige nøglemedarbejdere fra de øvrige magistratsafdelinger

o Hvor mange?
 Handicaporganisationer:

o Ordblinde/Dysleksiforeningen i Østjylland
o ADHD-foreningen, Midt-Østjylland
o Landsforeningen for Autisme i Østjylland
o Høreforeningen, afdeling Aarhus
o Spastikerforeningen Østjylland / CP Danmark - Landsforeningen 

for cerebral parese
o ABA-foreningen i Østjylland
o Danske Handicaporganisationer – Aarhus

 Civilsamfundsorganisationer: 
o Mødrehjælpen
o Red barnet
o Røde Kors Ungdom
o Børns vilkår
o Andre?

 Ungdomsuddannelser 
o Uddannelsesrådet

 Erhvervsliv
o Erhverv Aarhus

 Foreninger
o DGI Østjylland
o Andre?

 Andre grupper eller borgere
o Hvilke?

4. Økonomiske konsekvenser af forslaget
Aktiviteterne finansieres indenfor den ramme, der er afsat til fornyelse af 
børne- og ungepolitikken
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Når rådmanden har godkendt processen for de øvrige magistratsafdelinger, 
fremsendes brevene til hhv. direktører og rådmænd, mhp. deltagelse på 
chefmøder og udvalgsmøder. Ligeledes påbegyndes planlægningen og invi-
tationerne til stormødet den 13. december.

Udover ovenstående skitserede proces, har en række kommunikationsaktivi-
teter hen over sommeren og efteråret til formål at skabe opmærksomhed på, 
at alle har mulighed for at bidrage med input til politikken. Borgere, forenin-
ger, organisationer, ansatte i MBU og øvrige magistratsafdelinger, politikere 
mv. har således mulighed for at bruge ’Samtalen om det gode børneliv’ og 
sende input til politikken via hjemmesiden etgodtboerneliv.aarhus.dk.

Tidsplan for efteråret og frem er vedlagt som bilag 3

6. Bilag

 Bilag 1: Breve til hhv. rådmænd og direktører i de øvrige magistrats-
afdelinger

 Bilag 2: Høringsliste brutto 

 Bilag 3: Tidsplan for efteråret 2022 
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Til: Rådmændene i MSB, MSO, MKB og MTM (og borgmesteren?) 
August 2022 
 
Kære kolleger 

I Børn og Unge er vi aktuelt i gang med en proces om at forny børne- og ungepolitikken. Den eksisterende 
politik er fra 2015 og sætter ord på de fælles værdier og det fælles fundament, som vi står på. Den sætter 
retning for vores arbejde for og med børn og unge i Aarhus Kommune og for vores samarbejde med andre 
for at skabe gode børneliv for børn og unge i Aarhus.  
Men der er sket mange forandringer siden 2015, og der er behov for at genstarte samtalen om politikken 
og dens formuleringer med henblik på en fornyelse. 
 
Børne- og Ungepolitikken vedrører alle, som arbejder med børn og unge i Aarhus Kommune, og er dermed 
politisk relevant på tværs af magistratsafdelingerne. Den er ikke blot en politik for timerne fra kl. 8-16. 
Input fra jeres udvalg og magistratsafdelinger er derfor vigtige, og vi vil gerne invitere til dialog om 
fornyelse af børne- og ungepolitikken, og om hvordan vi sammen skaber rammerne om det gode børneliv.  
 
Vi vil derfor gerne invitere os selv på jeres udvalgsmøde i løbet af oktober. Formålet er at give 
udvalgsmedlemmerne et indblik i børnenes, de unges og forældrenes perspektiver på det gode børneliv, 
samt at invitere til en dialog om, hvad de ser af perspektiver ift. børne- og ungepolitikken. Punktet vil vare 
20-30 minutter, alt efter hvor lang tid, I ønsker at afsætte til den politiske drøftelse.  
 
Kontakt venligst projektleder Ulla Parbo Hefsgaard, uph@aarhus.dk, 29209704, for at aftale nærmere.  
 
Kort om processen med fornyelse af børne- og ungepolitikken: 
I foråret 2022 er der afholdt samtaler med grupper af børn i alderen 5-17 år samt forældre fra et bredt 
udsnit af Aarhus. Samtalerne har haft fokus på, hvad det gode børneliv er med en særlig opmærksomhed 
på den tid, de er i Børn og Unges tilbud.  Indsigterne fra børnene og forældrene er samlet i ”Samtalen om 
det gode børneliv”. Materialet er en invitation og et værktøj til at understøtte de vigtige lokale dialoger om 
vores fælles værdier, børnesyn, og hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene og de unge i Aarhus 
Kommune.  I skal være velkomne til at bruge materialet til at understøtte lokale dialoger i jeres afdelinger, 
ligesom I er velkomne til at byde ind med input til den fornyede børne- og ungepolitik.  

Herudover planlægges et stormøde den 13. december i Rådhushallen, hvor formålet er at kvalificere 
temaer og tekststykker til den fornyede børne- og ungepolitik. Udvalgsmedlemmerne vil på udvalgsmødet 
blive inviteret til at deltage i stormødet.  
 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Medom Hansen 
Rådmand, Børn og Unge 
 

Læs mere om fornyelse af børne- og ungepolitikken på: etgodtboerneliv.aarhus.dk. 
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Til: Direktørerne i MSB, MSO, MKB, MTM og BA
August 2022

Kære kolleger

I Børn og Unge er vi aktuelt i gang med en proces om at forny børne- og ungepolitikken. Den eksisterende 
politik er fra 2015 og sætter ord på de fælles værdier og det fælles fundament, som vi står på. Den sætter 
retning for vores arbejde for og med børn og unge i Aarhus Kommune og for vores samarbejde med andre 
for at skabe gode børneliv for børn og unge i Aarhus. 
Men der er sket mange forandringer siden 2015; i vores organisation, i vores børnesyn og i samfundet som 
helhed, hvilket medfører et behov for at genstarte samtalen om politikken og dens formuleringer med 
henblik på en fornyelse.

Børne- og Ungepolitikken vedrører alle, som arbejder med børn og unge i Aarhus Kommune, og dermed 
også (dele af) jeres magistratsafdeling. Den er ikke blot en politik for timerne fra kl. 8-16. Jeres inputs er 
derfor vigtige, og vi vil gerne invitere til dialog om fornyelse af børne- og ungepolitikken, og om hvordan vi 
sammen skaber rammerne om det gode børneliv. 

Vi vil derfor gerne invitere os selv på et chefmøde hos jer i løbet af september eller primo oktober. 
Formålet er at give jer et indblik i børnenes, de unges og forældrenes perspektiver på det gode børneliv, 
samt at invitere jer til at give input til børne- og ungepolitikken. Punktet vil vare 20 minutter. 

Kontakt venligst projektleder Ulla Parbo Hefsgaard, uph@aarhus.dk, 29209704, for at aftale nærmere. 

Derudover har rådmanden for Børn og Unge sendt et brev til jeres rådmand med opfordring til at sætte 
punktet på et udvalgsmøde i løbet af oktober måned. 

Kort om processen med fornyelse af børne- og ungepolitikken:
I foråret 2022 er der afholdt samtaler med grupper af børn i alderen 5-17 år samt forældre fra et bredt 
udsnit af Aarhus. Samtalerne har haft fokus på, hvad det gode børneliv er med en særlig opmærksomhed 
på den tid, de er i Børn og Unges tilbud.  Indsigterne fra børnene og forældrene er samlet i ”Samtalen om 
det gode børneliv”. Materialet er en invitation og et værktøj til at understøtte de vigtige lokale dialoger om 
vores fælles værdier, børnesyn, og hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene og de unge i Aarhus 
Kommune.  I skal være velkomne til at bruge materialet til at understøtte lokale dialoger i jeres afdelinger, 
ligesom I er velkomne til at byde ind med input til den fornyede børne- og ungepolitik. 

Herudover planlægges et stormøde den 13. december i Rådhushallen, hvor formålet er at kvalificere 
temaer og tekststykker til den fornyede børne- og ungepolitik. I den forbindelse vil vi også gerne have jeres 
input til, hvem I mener skal opfordres til at deltage, f.eks. af jeres samarbejdspartnere. 

Med venlig hilsen

Helle Bach Lauridsen
Konstitueret direktør, Børn og Unge

Læs mere om fornyelse af børne- og ungepolitikken på: etgodtboerneliv.aarhus.dk.
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Faglige organisationer ADHD-foreningen, Midt-Østjylland    
AC Landsforeningen for Autisme i Østjylland
FH Høreforeningen, afdeling Aarhus      
     HK Spastikerforeningen Østjylland / CP Danmark - Landsforeningen for 

cerebral parese   
     FOA Århus ABA-foreningen i Østjylland     
     BUPL Århus Danske Handicaporganisationer
     Dansk Sygeplejeråd (DSR)
     Uddannelsesforbundet (ungdomsskolelærere) Udvalg og råd
     Århus Lærerforening (ÅLF) Folkeoplysningsudvalget

Århus Ungdoms Fællesråd
Lederforeninger Børne- og ungebyrådet i Aarhus
FU-lederforeningen Århus Kommunes Handicapråd
Dagtilbudslederforeningen Aarhus Ungdommens Fællesråd
Skolelederforeningen Aarhus Fællesrådene
Foreningen af Selvejende Dagtilbudsledere i Aarhus Kommune (SDL Aarhus)
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Privat- og friskoler
LC-lederforum (skolelederforeningen) Børnenes friskole

Den moderne kulturelle skole
Ledere af specialpædagogiske tilbud Elise Smiths
Stensagerskolen Egebakkeskolen
Langagerskolen Forældreskolen
Specialbørnehaven Skovbrynet Friskolen børnenes akademi
Klubberne Holme Søndergaard Aarhus privatskole
Netværksskolen Højbjerg privatskole

Jakobskolen
Forældreorganisationer Lauersen Realskole
Århus Forældre Organisation Kochs Skole
Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus Interskolen
Skole og Forældre i Aarhus Aarhus friskole

Skt. Knuds skole
Frivillige organisationer Rudolf Steiner-skolen i Aarhus
DFUNK Selam privatskole
DGI Østjylland
Folkekirkens Familiestøtte Ungdomsuddannelser
Foreningen Grønlandske børn AARHUS TECH
Gallo Kriserådgivning Aarhus business college
Headspace Aarhus Social- og sundhedsskolen
Homestart FGU Aarhus
HUSRUM Jordbrugets uddannelsescenter
Jysk børneforsorg Ega Gymnasium
Kræftens Bekæmpelse Marselisborg gymnasium
LivaRehab Risskov gymnasium
Red Barnet - Foreningsmentor Viby gymnasium og HF
Røde Kors Aarhus katedralskole
Sind Pårørende Aarhus statsgymnasium
The Colosseum Aarhus Aarhus akademi
To timer om ugen VUC Aarhus
TUBA (Blå kors Danmark) Institut for Odontologi og Oral Sundhed 
Ung Uden Mobning
Ungdommens Røde Kors Aarhus kommune - øvrige
Ventilen MKB
Young Connect      ULF i Aarhus
Young Connect - mentorprojekt      Kulturforvaltningen
Sager der samler      Sport og Fritid
Idrætssamvirket      Borgerservice og biblioteker
Sex og Samfund      Musikskolen
Filuren      Børnekulturhuset
Danske gymnasieelevers sammenslutning Østjylland      DIF Get2sport
BABA MSB
Børns vilkår      Børn, familier og fællesskaber: Ruth Lehm
Bydelsmødre      Unge, job og uddannelse: Grete Østergaard
Ungdomskulturhuset      BRUS - alkoholbehandling
Bydelshuset Tilst      Børnecentreret
LGBT+Huset      Familiecenter
Bedre Barsel      Ungdomscentret
Normstormerne MBU
Reden ung     HMU
Spejderne     Ledere i dagtilbud, skoler og FU – som orienterer LMU og bestyrelse 

    Øvrige MED udvalg i forvaltningen – via kontorchefer
Interesseorganisationer på det specialpædagogiske område MTM
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Østjylland    MSO

Høringsliste 
Nedenfor fremgår de interessenter, som har fået tilsendt høringsmaterialet direkte. Man er velkommen 
til at indgive høringssvar, selvom man ikke fremgår af nedenstående liste.
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Planlagte aktiviteter i efteråret ifm. fornyelse af børne- og ungepolitikken
- Opdelt i tre spor

Dato MBU-spor Børn, unge, forældre, øvrige interessenter Øvrige magistratsafdelinger
August
3. PPR afdelingsmøde
16. Rådmandsmøde – indstilling
16. Sundhed afdelingsmøde Indstilling til Rådmandsmøde vedr. proces
18. Stand på DHL
24. PUF afdelingsmøde
29. Sekretariatsmøde 
30. Rådmandsmøde MSB-MBU
Ultimo 

Hele efteråret har alle mulighed for at give input 
til politikken via etgodtboerneliv.aarhus.dk. 

’Samtalen om det gode børneliv’ kan understøtte 
lokale dialoger både i MBU og hos andre, der 
arbejder med børn og unge. Materialet er sendt 
ud til ledere i MBU og kan findes på 
hjemmesiden. 

Brev/materiale til Rådmænd og direktører
September
sept.-okt.
7.  Distriktsledermøde Øst
15. Styregruppemøde Styregruppemøde
28. Sekretariatsmøde
29.-30. Ledelseskonference MBU

Chefmøder i de øvrige magistratsafdelinger:
- MSB: minimum 2 møder
- MSO: 1 møde
- MKB: 1-3 møder
- MTM: 1 møde
- BA: 1 møde

Oktober
oktober Temadrøftelse i Børn- og Ungeudvalg
3.-7. 

Udvalgsmøder i de fem øvrige 
magistratsafdelinger

10. Rådmandsmøde MKB-MBU
?? Workshop om børnesyn – nøglemedarbejdere 

fra G2

Medborgerskabsuge – uge 40:
- Materialer til skoler og ungiaarhus
- Evt. event for børnefamilier v. 

Børnekulturhuset

28. Sekretariatsmøde
November
7. Styregruppemøde
? Dialogmøde med bestyrelser
?

Skriveproces 
– udkast til børnesyn og øvrige tekststykker

Møde med Børne- og ungebyrådet
December
2. Sekretariatsmøde
13. Stormøde – Kvalificeringsworkshop for interessenter - Rådhushallen
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2023
x. jan. Strategigruppemøde
1. kvt. Udarbejdelse af høringsmateriale – udkast til 

politik
x. feb. Styregruppemøde Styregruppemøde
2. kvt. Høringsproces
2. kvt. Drøftelse i Børne- og Ungeudvalget Orientering i øvrige udvalg
3.-4. kvt. Politisk behandling
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