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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
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Microsoft Teams-møde
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Hans van Binsbergen
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Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Meritpædagoguddannelsen i Børn og Unge
(HBL)

Tid: 15 min. Deltagere: Anne-Kathrine Niebur og Birgitte Østergaard Lykke

Beslutning for Punkt 2: Meritpædagoguddannelsen i Børn
og Unge (HBL)

Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen har sat forslaget på dagsorden med henblik på, at
rådmanden orienteres om status på og evaluering af MBU-meritpædagoguddannelsen
med jobrotation, hvor medarbejdere i 2020, 2021 og 2022 er optaget på
meritpædagoguddannelsen med fuld løn under studiet

Indstilling, om at rådmanden:

1. Tager evalueringen af MBU-meritpædagoguddannelsen med studiestart
2020-2022 til efterretning

2. Beslutter en finansieringsmodel for udfasning af den nuværende ordning
(udfasningsperiode 2022-2025)

3. Beslutter en ny ordning for MBU-meritpædagoguddannelsen fra 2023 og frem

Anne-Kathrine Niebur og Birgitte Østergaard Lykke deltog og præsenterede sagen,
herunder om afklaringen af hjemmelsgrundlaget. HBL orienterede om at KL løfter
problemstillingen. TM og TN orienterede om, at KL har nævnte det samme på mødet i
partnerskab for rekruttering den 4.11.

Beslutninger:

• Opmærksomhed på at udviklingen i andelen af uddannet personale og på
tilslutningen til meritpædagoguddannelse fremover.
• Rådmanden godkendte at vi arbejder videre med meritpædagoguddannelse imens
afklaring af hjemmelsgrundlaget foregår jf. praksis i flere andre kommuner.
• Med disse bemærkninger tog rådmanden evalueringen til efterretning.
• Ad 2) Rådmanden besluttede, at vi fastholder kompensation til de dagtilbud, som
allerede er blevet lovet kompensation. Herunder at finansieringsmodeller skal
afsøges, og at der muligvis vil være en budgetreduktion.
• Ad 3) Rådmanden godkendte ordningen 2a.

(HBL følger op)

Punkt 3: Energispareinitiativer i Børn og Unge (NH)
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Beslutning for Punkt 3: Energispareinitiativer i Børn og
Unge (NH)

På baggrund af den aktuelle energiforsyningssituation har Staten, Danske Regioner og
KL udsendt anbefalinger til energibesparelser i offentlige bygninger.

Indstilling om:

1. At rådmanden tager de nedenfor foreslåede undtagelser fra
energispareinitiativerne samt opmærksomhedspunkter til efterretning.

Beslutninger

• Rådmanden tog orienteringen til efterretning.

(NH følger op)

Punkt 4: Opgørelse over magtanvendelser til udvalget
2022 (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Helle Mølgaard og Claudia Risbæk

Beslutning for Punkt 4: Opgørelse over magtanvendelser
til udvalget 2022 (OKJ)

Opgørelse over magtanvendelser i Aarhus Kommunes folkeskoler – 2021 blev behandlet
på Børn og Unge-udvalgets møde den 8. december 2021. Punktet er sat på
dagsordenen også for det nye Børn og Unge-udvalg og skal behandles på udvalgsmødet
den 23. november 2022.

Indstilling om at rådmanden godkender:

1. Opgørelsen til Børn og Unge-udvalget over magtanvendelser på Aarhus
Kommunes folkeskoler – 2022 til Børn og Unge-udvalget.

2. Forslaget til oplæg på udvalgsmødet.

Helle Mølgaard deltog.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte opgørelsen (at 1).
• Om oplægget for udvalget:

◦ Det er vigtigt med en grundig introduktion til magtanvendelser herunder
vores læringsperspektiv – og sammenligner mellem skoler.
◦ Orientering om praksis ift. det aktive nul – og perspektiveringerne ift. øvrige
skoler. Herunder for Søndervang og Ellehøj
◦ Opmærksomhed på den udvikling der ses i data.
◦ Orientering om vold mellem børn, og på hvornår udvalget får mere viden om
det emne
◦ Ok med deltagelse af skoleleder.
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• Der skal skrives et forklæde og et oplæg. Det samlede materiale skal til
godkendelse hos rådmanden.

(OKJ følger op)

Punkt 5: Forberedelse til udvalgsmøde den 9. november

Dagsorden
1 Referat fra mødet den 26. oktober 2022
2 Orientering om evaluering af skolernes tildelingsmodel
3 Kendte voksne i skolernes vikarmodeller
4 Intern projektledelse i Børn og Unge
5 Skriftlige orienteringer
6 Sager på vej
7 Eventuelt og afslutning

Beslutning for Punkt 5: Forberedelse til udvalgsmøde den
9. november

• Kendte voksne blev kort vendt.
• Der skal være meddelelser om Sabro-korsvejskolen, Stensagerskolen og
besparelser. (HvB følger op)

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet.
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Beslutningsmemo

Emne Fortsat proces for fornyelse af børne- og ungepolitikken
Til Rådmandsmøde 15. november

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
På rådmandsmødet den 12. oktober blev det besluttet, at processen med at 
forny børne- og ungepolitikken slankes i lyset af den forestående besparel-
sesproces. Dette indebærer aflysning af størstedelen af de planlagte kvalifi-
ceringsaktiviteter i foråret 2023, herunder den planlagte kvalificeringsworks-
hop i februar. På rådmandsmødet 12. oktober blev det således besluttet at 
arbejde efter en tidsplan, som indebærer høring i april-maj og byrådsbe-
handling umiddelbart efter sommerferien. 

I spareforslag fra MBU, som pt. er i høring, er det i forslag 54 nævnt, at der 
skal foretages en analyse af Børn og Unges organisering. Evalueringen og 
analysen forventes gennemført i første halvår af 2023 med byrådsbeslutning 
i juni 2023.

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden, med hen-
blik på at rådmanden tager stilling til kvalificeringsprocessen, herunder koor-
dinering af høringsproces og byrådsbehandling ift. den i besparelseskatalo-
get nævnte analyse af Børn og Unges organisering. En forkortelse af pro-
cessen vil begrænse muligheden for at imødekomme ønsker om inddragelse 
i kvalificeringen. 

Den 23. november er der planlagt temadrøftelse i Børn- og Ungeudvalget 
vedr. fornyelse af børne- og ungepolitikken. Her indledes med et kort oplæg 
v. projektledelsen samt formand for Aarhus Skolelederforening, Jette Bjørn, 
hvorefter der lægges op til drøftelse ud fra spørgsmålet: ”Hvad der skal til for 
at politikken fortsat skaber værdi og sætter retning for arbejdet med børn og 
unge i Aarhus Kommune?” Forklæde og præsentation til udvalgsmødet er 
vedlagt som bilag 1a og 1b til drøftelse og godkendelse på rådmandsmødet

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

1. Godkender materialet til udvalgsmøde d. 23/11, jf. bilag 1a og 1b
2. Tager stilling til koordinering mellem processen med fornyelsen af 

børne- og ungepolitikken og den i spareforslagene nævnte analyse 
af Børn og Unges organisering, herunder: 

a. Timing af høringsproces og byrådsbehandling jf. afsnit 3.2 
b. Konsekvenser for inddragelse ifm. kvalificering af politikud-

kast forud for høring, jf. afsnit 3.3 og 3.4

BØRN OG UNGE
Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 89 40 37 77
Direkte telefon: 41 87 44 51

Direkte e-mail:
lodo@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Louise Dam Overballe
Rikke Slot
Ulla Parbo Hefsgaard
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3. På baggrund af ovenstående træffer beslutning om tids- og proces-
plan, jf. de to alternativer i afsnit 3.3. 

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
3.1. Input fra processen indtil nu
På nuværende tidspunkt har over 300 personer bidraget med input til politik-
ken, bl.a. fra MBU, øvrige magistratsafdelinger, børne- og ungebyrådet og 
styregruppen. Ca. 75 har været inddraget i form af længerevarende works-
hops eller af flere omgange, mens yderligere ca. 250 har bidraget med input 
ifm. et enkelt møde eller via hjemmesiden. Flere har udtrykt ønske om at bli-
ve inddraget igen, det gælder handicaporganisationerne, de øvrige magi-
stratsafdelinger og dele af Børn og Unge.

Inddragelse af børn, unge, forældre og medarbejdere i MBU
I foråret 2022 er der afholdt samtaler med grupper af børn og unge i alderen 
5-17 år samt forældre fra et bredt udsnit af Aarhus. Samtalerne har haft fo-
kus på, hvad det gode børne- og ungeliv er. Indsigterne fra børnene, de un-
ge og forældrene er samlet i ”Samtalen om det gode børneliv”. Værktøjet er 
udviklet for at imødekomme et ønske fra distriktsledermøderne i starten af 
2022 om at få ”noget konkret materiale” med børnenes perspektiver, som 
kunne bruges til lokale dialoger. 

”Samtalen om det gode børneliv” blev distribueret til samtlige ledere i Børn 
og Unge i slutningen af maj 2022. 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 børn og unge med udgangs-
punkt i netop børnene og de unges perspektiver. Materialet er fulgt op af fle-
re artikler på Intra, i BU-Nyt og på SoMe med opfordringer til at bruge værk-
tøjet og sende input ind til fornyelse af børne- og ungepolitikken (i bilag 3 er 
en oversigt over processen og kommunikationsaktiviteter frem til oktober 
2022). 

De øvrige magistratsafdelinger
I september og oktober 2022 har projektledelsen deltaget på chefmøder i de 
andre magistratsafdelinger mhp. at præsentere indsigterne fra ”Samtalen om 
det gode børneliv” og på baggrund heraf at opfordre til at give input til den 
kommende politik. I vedlagte bilag 2 er en opsamling på perspektiverne fra 
de fem magistratsafdelinger

Alle steder har der været en stor interesse for at samarbejde om at skabe de 
gode rammer for børnene og de unge i Aarhus og for at bidrage til politikud-
viklingen. Samtidig er der efterspørgsel efter at få mulighed for at deltage i 
kvalificeringen af politikken inden den sendes i offentlig høring. 

Punkt 2, Bilag 1: Besltuningsmemo til rådmandsmøde nov. 22 NY.docx
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De planlagte møder med de politiske udvalg i oktober blev aflyst i lyset af 
besparelserne og rådmandens ønske om at slanke processen. 

Styregruppen for fornyelse af børne- og ungepolitikken
Styregruppen har fra processens begyndelse været en central del af maskin-
rummet i politikudviklingen. Styregruppen har således både bidraget ved til-
rettelæggelse af processen om politikudviklingen, indsigter til politikkens ind-
hold samt til kvalificering af de indsigter, som løbende er blevet indsamlet fra 
børn, unge, forældre og medarbejdere. 

Styregruppen består af repræsentanter fra børne- og ungebyrådet, forældre-
organisationerne, de faglige organisationer, lederorganisationer og MBU’s 
ledelse. I den videre proces udvides styregruppen med et medlem fra MSB. 

3.2 Koordinering ift. analyse af Børn og Unges organisering
I de netop frigivne spareforslag er det i forslag 54 nævnt, at der skal foreta-
ges en analyse af Børn og Unges organisering. Evalueringen og analysen 
forventes gennemført i første halvår af 2023 med byrådsbeslutning i juni 
2023. Det er i denne forbindelse afgørende, at der tænkes i en kobling til 
processen med fornyelsen af børne- og ungepolitikken. 

Konkret er det vigtigt at overveje, hvorvidt høringerne for de to sideløbende 
processer skal ske samtidig eller hver for sig, og i så fald hvad rækkefølgen 
skal være for at sikre mest mulig koordination og sammenhæng. Ligeledes 
kan det overvejes, om byrådsbehandlingerne skal foregå samtidigt eller hver 
for sig.

Uanset rækkefølge og koordinering af de to sideløbende processer, kan den 
nævnte analyse og konsekvenserne heraf, få betydning for indholdet i bør-
ne- og ungepolitikken, som der skal tages hensyn til efter en eventuel kvalifi-
ceringsproces. 

3.3 Tids- og procesplan 
Nedenfor ses to forslag til revideret proces. Den første afspejler beslutnin-
gen på rådmandsmødet 12. oktober, hvor politikken fremsendes til BA ultimo 
juni til byrådsbehandling umiddelbart efter sommerferien. 

Den anden procesplan lægger op til at høring og byrådsbehandling af børne- 
og ungepolitikken og af analysen af Børn og Unge sker samtidigt. Processen 
for analysen er ikke planlagt endnu, men byrådsbehandling inden sommerfe-
rien forudsætter fremsendelse til BA senest 19. april. Den forkortede tidsplan 
i forslag 2 begrænser muligheden for at inddragelse forud for høring sam-
menlignet med forslag 1. 

Forslag 1 – revideret tidsplan
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Dato Aktivitet Formål 
November 2022 Samle alle indsigter – 

påbegynde skriveproces 
 

10/11 2022 Chefmøde  Godkendelse af procesplan og af materiale til 
udvalgsmøde 

15/11 2022 Rådmandsmøde Godkendelse af procesplan og af materiale til 
udvalgsmøde 

17/11 2022 Workshop for Børne- og Ungeby-
rådet 

Kvalificering af indsigter og indhold 

23/11 2022 Temadrøftelse i Børn- og Ungeud-
valget 

Børne- og ungepolitikken som strategisk funda-
ment, børnenes og de unges perspektiver 

December 2022  Skriveproces fortsat  
15. december 2022 Chefmøde Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 

tekststykker 
3. januar 2023 Rådmandsmøde Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 

tekststykker 
9. januar 2023 Styregruppemøde Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 

tekststykker 
Jan.-feb. 2023 Kvalificeringsaktiviteter

- Se afsnit 3.4
Kvalificering af udkast til politik, herunder kon-
krete afsnit og tekststykker 

Primo marts 2023 Skriveproces – indarbejde input fra 
kvalificeringsaktiviteter

16. marts 2023 Chefmøde Kvalificering af endeligt politikudkast

21. marts 2023 Rådmandsmøde Kvalificering af endeligt politikudkast
22. marts 2023 Styregruppemøde Kvalificering af endeligt politikudkast
Ultimo marts 2023 Skriveproces – udarbejde hørings-

udkast
13. april 2023 Chefmøde Godkendelse af høringsudkast og øvrigt hø-

ringsmateriale
18. april Rådmandsmøde Godkendelse af høringsudkast og øvrigt hø-

ringsmateriale
20. april – ultimo 
maj 2023 

Høringsproces, 
høringsmøde via Teams  

Koordinering med proces for organisering af 
Børn og Unge

Primo juni 2023 Tilrette politik 

15. juni 2023 Chefmøde Godkendelse af politik
20. juni 2023 Rådmandsmøde Godkendelse af politik
Ultimo juni 2023 Fremsendes til byrådssekretariat  
Efter sommerferien Byrådsbehandling  

Forslag 2 – revideret tidsplan
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Dato Aktivitet Formål 
November 2022 Samle alle indsigter – 

påbegynde skriveproces 
 

10/11 2022 Chefmøde  Godkendelse af procesplan og af materiale til 
udvalgsmøde 

15/11 2022 Rådmandsmøde Godkendelse af procesplan og af materiale til 
udvalgsmøde 

17/11 2022 Workshop for Børne- og Unge-
byrådet 

Kvalificering af indsigter og indhold 

23/11 2022 Temadrøftelse i Børn- og Unge-
udvalget 

Børne- og ungepolitikken som strategisk fun-
dament, børnenes og de unges perspektiver 

December 2022  Skriveproces fortsat  
15. december 
2022

Chefmøde Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 
tekststykker 

3. januar 2023 Rådmandsmøde Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 
tekststykker 

9. januar 2023 Styregruppemøde 
(NB. eneste styregruppemøde i 
planen)

Kvalificering af udkast til opbygning, afsnit og 
tekststykker 

Uge 2-3 2023 Efterspurgte kvalificeringsaktivi-
teter – se afsnit 3.4

Kvalificering af udkast til politik, herunder 
konkrete afsnit og tekststykker 

Uge 4-5 2023 Indarbejde input fra kvalificering 
og udarbejde høringsudkast

Fremsendes 2. februar

9. februar 2023 Chefmøde Godkendelse af høringsudkast og øvrigt hø-
ringsmateriale 

21. februar 2023 Rådmandsmøde Godkendelse af høringsudkast og øvrigt hø-
ringsmateriale

24. febr. – 19. 
marts 2023

Høringsproces (3,5 uger) Evt. virtuelt høringsmøde

Uge 12-13 2023 Tilrette politik og udarbejde by-
rådsindstilling

Fremsendes 30. marts

5. april 2023 Chefmøde Godkendelse af politik og byrådsindstilling

12. april 2023 Rådmandsmøde Godkendelse af politik og byrådsindstilling

19. april 2023 Fremsendes til byrådssekretariat

Juni 2023 Byrådsbehandling 

3.4 Mulige kvalificeringsaktiviteter i 2023
Afhængigt af valg af tidsplan tilpasses inddragelsesaktiviteterne herefter. 
Der er udtrykt ønske om et genbesøg i øvrige magistratsafdelingers ledel-
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sesgrupper og om møde med handicaporganisationerne, hvilket foreslås 
imødekommet i det omfang det er muligt. 

De faglige organisationer og lederforeningerne er repræsenteret i styregrup-
pen. Det foreslås at yderligere inddragelsesaktiviteter målrettes konkrete 
henvendelser eller ønsker via bilaterale møder, som hvis fx en forældreorga-
nisation udtrykker ønske om inddragelse så søges det imødekommet inden-
for de mulige rammer. 

Derudover ønskes en stillingtagen til, om udkastet til fornyet Børne- og un-
gepolitik skal præsenteres og drøftes i de øvrige magistratsafdelingers ud-
valg udover Børn- og Ungeudvalget med det formål at sikre en bredere poli-
tisk forankring og perspektivering af politikken.

4. Økonomiske konsekvenser af forslaget
Som en konsekvens af rådmandens beslutning på rådmandsmødet d. 12/10 
om at slanke processen, er det forudsat dette medfører en engangsbespa-
relse på 542.000 kr. til aflyste inddragelsesaktiviteter, kommunikation, mate-
rialer mv. 

5. Videre proces og kommunikation
Der er planlagt temadrøftelse på Børn- og Ungeudvalgsmødet d. 23. novem-
ber. Se udkast til oplæg herfor i bilag 1. 

Projektledelsen er i løbende dialog med Kommunikation, herunder om mulig-
hederne for at kommunikere om, at processen slankes. 

Bilag:
1. Materiale til udvalgsmøde 23/11

a. Forklæde 
b. Præsentation 

2. Oversigt over proces og kommunikationsaktiviteter frem til oktober 
2022

3. Perspektiver fra øvrige magistratsafdelinger
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Forklæde

Temadrøftelse om fornyelse af børne- og ungepolitikken

Til: Børn og Unge-udvalget
Udvalgsmøde: 23.11.2022

1. Baggrund
Børne- og ungepolitikken blev vedtaget af et enigt byråd i december 2015. 
Den 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 på tværs 
af hele Aarhus Kommune og for vores samarbejde med andre for at skabe 
gode børne- og ungeliv.

Eftersom arbejdet med børn og unge har udviklet sig siden 2015, har vi med 
udgangspunkt i AarhusKompasset, igangsat en proces, hvor vi i foråret 2022 
har spurgt børn, unge og forældre om det gode børneliv. Deres perspektiver 
har dannet grundlag for samtaler i hele MBU og med vores samarbejdspart-
nere om, hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene og de unge i Aar-
hus Kommune. Input fra hele inddragelsesprocessen bruges i arbejdet med 
at forny børne- og ungepolitikken.

2. Forberedelse til mødet
Forud for temadrøftelsen kan materialet ’Samtalen om det gode børneliv’ 
med fordel læses. Dette er uddelt ifm. byrådsmødet den 16. november. Po-
interne er ligeledes opsummeret i vedlagte bilag. 

3. På mødet
- Oplæg: Børne- og ungepolitikken som strategisk ramme, fornyelsespro-

cessen og indsigter fra børnene og de unge
- Hvordan bruger vi politikken i praksis? Oplæg v. skoleleder Jette Bjørn, 

Frederiksbjerg skole
- Drøftelse: Hvad skal der til for at politikken fortsat skaber værdi og sæt-

ter retning for arbejdet med børn og unge i Aarhus Kommune?

4. Videre proces
Når alle input er samlet, formuleres et udkast til fornyet politik, som kvalifice-
res i relevante fora. Politikken forventes i høring i april-maj 2023 og byråds-
behandlet efter sommerferien 2023. NB opdateres evt. efter RMM

Bilag: 
- ’Samtalen om det gode børneliv’ - udleveret 16/11, opsummeret i bilag. 

Læs mere om fornyelsesprocessen på etgodtboerneliv.aarhus.dk

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
Louise Dam Overballe
Rikke Slot
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Fornyelse af børne- og ungepolitikken

Indledning –TM
Det gode børneliv i Aarhus er noget, vi alle sammen er fælles om at skabe. Vi arbejder hver dag på, at 
skabe de bedste rammer for at alle børn trives og udvikler sig i trygge fællesskaber med plads til læring og 
kreativitet. Det gælder selvfølgelig i den tid de tilbringer i Børn og Unges institutioner, men det gælder 
også i deres fritidsliv, og når de sammen med venner og familien færdes i Aarhus by. 

Børne- og ungepolitikken er vores overordnede værdimæssige ramme for den tilgang, vi har til børn og 
unge i hele Aarhus Kommune. For vores institutioner og forvaltningen i MBU er den også det vigtigste 
styringsredskab, når man på den enkelte skole, dagtilbud eller fritidstilbud udvikler praksis, eller når der 
udvikles visioner eller handleplaner for f.eks. Fritidspædagogik eller digital dannelse. 
Det er også lovgivningsmæssigt bestemt, at vi som kommune skal have en sammenhængende 
børnepolitik.

Den nuværende børne- og ungepolitik blev vedtaget af et enigt byråd i 2015. Der er sket meget på børne-
og ungeområde de seneste syv år: 
- F.eks er vi begyndt lytte til og inddrage børnenes og de unges perspektiver
- Digital dannelse og klima fylder meget mere end i 2015
- Og de pædagogiske rammer, samarbejdet med forældrene, og fritidslivets betydning for de gode 

fællesskaber har udviklet sig. 

Derfor har vi igangsat en proces med at forny børne- og ungepolitikken. Indtil videre har vi spurgt 
børnene og de unge om, hvad der er vigtigt i det gode børneliv. Og nu er vi i gang med at bruge deres 
input til drøftelser om, hvordan vi sammen skaber rammerne om det gode børneliv. I kommer altså ind på 
et tidligt tidspunkt i processen, så vi får mulighed for at få jeres perspektiver med, inden vi går i gang med 
at formulere politikken. 
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Derfor bruges børne- og ungepolitikken fx: 

• Når nye ledere og medarbejdere introduceres til hvad Børn og Unge står for 
og vores tilgang til børnene og de unge

• Af forvaltningen, dagtilbud, skoler og UNGiAarhus som pejlemærke, når vi 
udvikler indsatser og tiltag

• Af forældre og samarbejdspartnere til at se, hvad de kan forvente af os – og 
hvordan vi gerne vil involvere dem.

Børn og Unge har stærke værdier, som lever både i dagtilbud, skoler, 
UngiAarhus og i forvaltningen. Dem skal vi fortsat stå på og sætte i spil i 
drøftelserne af det gode børneliv.

Børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitikken er vores fælles fundament for arbejdet med børnene og de unge i 
Aarhus Kommune

Alle kommuner skal have en skriftlig, sammenhængende børne- og ungepolitik (Serviceloven).

I Aarhus Kommune er det børne- og ungepolitikken, der beskriver vores vision og vores værdier. Den 
fungerer samtidig som styringsredskab og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge.

Den eksisterende politik er fra 2015. Den udgør vores fælles fundament og er fortsat en 
vigtig værdimæssig ramme og styringsredskab for vores arbejde med børnene og de 
unge. Men vi udvikler os hele tiden - som organisation, som samfund og i vores måde at 
arbejde med børnene og de unge.

For nylig er Aarhuskompasset kommet til som vores overordnede strategiske og 
værdimæssige ramme i hele Aarhus Kommune. Når vi fornyer børne- og ungepolitikken, 
byger vi videre på vores strategiske bagtæppe, og vi bruger Aarhuskompasset i den måde 
vi tilrettelægger processen.

2
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Fornyelse af børne- og ungepolitikken

Videre proces:

• Nov.-dec.: Formulering af fornyet politik

• Jan.-feb.: Kvalificering

• Marts: Godkendelse i MBU

• April-maj: Høringsproces

• Juni: Fremsendelse til byrådsbehandling efter sommerferien

Processen og indsigter
- Vi er startet med at spørge børnene, de unge og forældrene om hvad det gode børneliv er. 
- Indsigterne er samlet i seks temaer i ”Samtalen om det gode børneliv”, som skal bruges til lokale 

dialoger om, hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene. 
- Formålet med processen i efteråret er at flette faglighed med værdi for borgerne – altså, hvad giver 

børnenes perspektiver anledning til, ift. at skabe rammerne om det gode børneliv? Indsigterne bruges i 
arbejdet med at formulere politikken.

- Kort skitsere nogle af temaerne:
- Fællesskaber som et stort og vigtigt tema – det digitale liv kan både være med til at fremme 

fællesskaber og forstærke en følelse af at stå udenfor fællesskabet. 
- Efterspørger voksne som er tydelige og rammesættende. Lytter og tager børnenes input 

alvorligt, hjælper med at løse konflikter. Gør sig umage ift. at skabe en varieret og spændende 
hverdag.

- Lidt om hvordan det er taget imod (ligger også lidt i Jettes oplæg): børnenes perspektiver forpligter, 
også vigtigt at få fagligheden med, politikken skal være handlingsanvisende med plads til lokalt 
råderum, kort og med kant, et fælles børnesyn er afgørende.
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• Oplæg v. Jette Bjørn
• Skoleleder v. Frederiksbjerg Skole
• Formand for Aarhus skolelederforening
• Medlem af styregruppen

• Hvordan bruger vi børne- og 
ungepolitikken i hverdagen?

Børne- og ungepolitikken i praksis

4
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Hvad skal der til for at politikken fortsat 
skaber værdi og sætter retning for 
arbejdet med børn og unge i Aarhus 
Kommune?

Læs mere om fornyelse af børne- og 
ungepolitikken på: 
etgodtboerneliv.aarhus.dk

Drøftelse

Et eksempel – kan bruges, hvis relevant/nødvendigt for at få gang I drøftelsen: 

‘Børn er ikke problemet, de viser problemet’
- Indgår i børnesynet i bredere børnefællesskaber – og vil også indgå i udkastet til fornyet politik
- Når et barn har det svært, måske er udadreagerende, sætter denne sætning retning – vi må aldrig

placere ansvaret på barnet, men skal se på, hvordan vi som voksne hjælper barnet og udvikler
fællesskabet.

- Kan også bruges i forældresamarbejdet – hvordan man taler om hinanden og om andre derhjemme

5
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Bilag 2: Procesoverblik – Fornyelse af børne- og ungepolitikken

Dato Begivenhed Formål og udbytte

August 2021 Nedsættelse af arbejdsgruppe Igangsættelse af proces om fornyelse af børne- og 
ungepolitikken

September 2021 Chefgruppemøde Godkendelse af igangsættelse af proces om 
fornyelse af børne- og ungepolitikken.

24.09.2021 Workshop for konsulenter og ledere i PF Klarlæggelse af fælles værdisæt samt 
børne/ungesyn. Startskud på proces om fornyelse 
af børne- og ungepolitik.

Modtog processuelle input omkring fornyelsen af 
børne- og ungepolitikken. Styrket fælles sprog og 
værdigrundlag i PF-afdelingerne. 

04.11.2021 Chefgruppemøde Proces om fornyelse af børne- og ungepolitikken.
23.11.2021 Styregruppemøde Bidrag til tilrettelæggelse af proces for 

politikudvikling fra styregruppe
26.11.2021 Workshop om børneinddragelse i 

politikudvikling
Hvordan kan børneinddragelsesprocesser udføres 
og forbedres i lyset af Aarhuskompasset? 

Modtog input til hvordan 
børneinddragelsesprocesser kan tage sig ud. 
Desuden bidrag til udarbejdelse af katalog over 
metoder til børneinddragelse.

Efterår 2021 Måludviklingscamp (Aarhuskompasset) Tilrettelægge fornyelsesprocessen med 
udgangspunkt i AarhusKompasset og 
Målkompasset. 

06.01.2022 Chefgruppemøde Skriftlig orientering om proces. Opfordring til at 
tage det med på distriktsledermøder. 

Punkt 2, Bilag 4: Bilag 2 - Procesoverblik og kommunikationsaktiviteter frem til september 2022.docx



Forår 2022 Børneinddragelse, ungeinddragelse, 
forældreinddragelse via interview og 
fokusgruppeinterview

Indsamle perspektiver fra børn, unge og forældre 
om det gode børneliv.
Udvikling af samtaleværktøj på baggrund af data 
fra interviews.

Forår 2022 Hjemmeopgaver til styregruppe (cultural 
probes)

Input fra styregruppemedlemmernes bagland om, 
hvordan vi skaber rammerne om det gode børneliv

Forår 2022 Introseminar for udvalg Viden om proces vedr. fornyelse af børne- og 
ungepolitik til udvalg

07.02.2022 Styregruppemøde Statusmøde - Teams
22.02.2022 Afdelingsmøde i Strategi- og udvikling Info om og input til processen med fornyelse af 

politikken
07.03.2022 Distriktsledermøde i Sydvest Information om begyndelse af proces til 

distriktsledere. Input til proces i forhold til 
tilrettelæggelse af lokale dialoger fra 
distriktsledere.
Forslag om konkret værktøj til lokale dialoger (blev 
udviklet i foråret 2022, Samtaleværktøj).

08.03.2022 Distriktsledermøde i Vest Information om begyndelse af proces til 
distriktsledere. Input til proces i forhold til 
tilrettelæggelse af lokale dialoger fra 
distriktsledere.
Forslag om konkret værktøj til lokale dialoger (blev 
udviklet i foråret 2022, Samtaleværktøj).

12.05.2022 Chefgruppemøde Igangsætte lokale processer samt info om 
kommunikationsplan

23.05.2022 Styregruppemøde Workshop med styregruppe vedr. indsigter fra 
børn, unge og forældre, strategisk fundament samt 
hjemmeopgaver 

25.05.2022 Samtalen om det gode børneliv distribueret via 
Center for læring

Værktøj til lokale processer om, hvordan vi skaber 
de bedste rammer for børnene og de unge, samt 
mulighed for at give input til politikken frem til 
oktober 2022
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07.06.2022 HMU-møde Indsamle indsigter fra HMU til den videre proces 
med fornyelse af børne- og ungepolitikken

15.06.2022 Temadrøftelse på Rådmandsmøde Workshop om de seks temaer i samtaleværktøjet. 
Input fra rådmand og chefgruppe vedr. de seks 
temaer.

20.06.2022 Møde med handicaporganisationerne Info om proces, input til fornyelse af børne- og 
ungepolitikken

24.06.2022 Strategigruppemøde Info om proces, info om børneindsigter, input til 
hvordan fællesfunktionerne kan bidrage til 
fornyelsesprocessen.

03.08.2022 Afdelingsmøde PPR Indsamle indsigter fra afdelingen PPR.
Viden om perspektiverne i PPR omkring fornyelsen 
af børne- og ungepolitikken og indholdet heraf. 

16.08.2022 Afdelingsmøde Sundhed Indsamle indsigter fra afdelingen Sundhed.
Viden om perspektiverne i Sundhed omkring 
fornyelse af børne- og ungepolitikken og indholdet 
heraf. 

24.08.2022 Afdelingsmøde PUF Indsamle indsigter fra afdelingen PUF.
Viden om perspektiverne i PUF omkring fornyelse 
af børne- og ungepolitikken og indholdet heraf. 

09.09.2022 Chefgruppemøde MSO Præsentation af fornyelse af børne- og 
ungepolitikken. Indsamle indsigter fra MSO.
Drøftelser om berøringsflader mellem MSO og 
MBU, som kan understøtte det gode børne- og 
ungeliv. Indsigter fra MSO om børne- og 
ungepolitikken.

07.09.2022 Distriktsledermøde i Nord Orientere om proces. Indsamle indsigter fra 
distriktsledere.
Viden om perspektiver fra distriktsledere 
vedrørende fornyelse af børne- og ungepolitikken 
og indhold heraf.
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07.09.2022 Distriktsledermøde i Øst Orientere om proces. Indsamle indsigter fra 
distriktsledere.
Viden om perspektiver fra distriktsledere 
vedrørende fornyelse af børne- og ungepolitikken 
og indhold heraf.

13.09.2022 Chefgruppemøde MTM Præsentation af fornyelse af børne- og 
ungepolitikken. Indsamle indsigter fra MTM.
Drøftelser om berøringsflader mellem MTM og 
MBU, som kan understøtte det gode børne- og 
ungeliv. Indsigter fra MTM om børne- og 
ungepolitikken.

15.09.2022 Styregruppemøde - workshop Processtatus, opfordring om lokale dialoger, tanker 
om produkt, indspark til hvordan vi understøtter, 
at politikken omsættes og lever.

23.09.2022 Workshop om børnesyn i G2 Udvikling og kvalificering af et udkast til et 
børnesyn som en del af fornyelsen af børne- og 
ungepolitikken.
Kvalificerede bidrag til udvikling af børnesyn.

26.09.2022 Chefgruppemøde i Børn, Familier og 
Fællesskaber, MSB

Præsentation af fornyelsen af børne- og 
ungepolitikken. Indsamle indsigter.
Drøftelser med BFF og indsamling af indsigter.

05.10.2022 Chefmøde Borgmesterens Afdeling Præsentation af fornyelsen af børne- og 
ungepolitik. Dialog og input.

07.10.2022 Chefgruppemøde, Unge, Job og Uddannelse - 
MSB

Præsentation af fornyelsen af børne- og 
ungepolitik. Dialog og input.

12.10.2022 Chefmøde MKB Præsentation af fornyelsen af børne- og 
ungepolitik. Dialog og input.

13.10.2022 Sundhedsstyregruppen vedr. fornyelse af børne- 
og ungepolitikken

Præsentation af fornyelsen af børne- og 
ungepolitik. Dialog og input.
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Kommunikationsaktiviteter: 

Publicering Begivenhed Målgrupper Kanal Kommunikationsakt
ivitet/-produkt

Budskab/Emne LINK

November 2021 Midler til 
børneinddragelse

Ledere MBU Ugepakke Ugepakkeindlæg Der er mulighed for 
at få midler til 
børneinddragelsesa
ktiviteter

23-11-2021 Styregruppemøde Unge i Aarhus FB Børne- og 
ungebyrådet

FB opslag Det giver god 
mening at vi unge 
er med 

 

02-12-2021 Kom med jeres 
input - åben proces

Medarbejdere og 
ledere

BU Nyt Kort nyt Børneinddragelse - 
kom med input

 

11-12-01-2022 Morgenmøde MØC 
med 
ungebyrødderne

Medarbejdere og 
ledere

AarhusIntra
 SoMe

Morgenmødeklip
 AarhusIntra nyhed

Vi går i gang med at 
forny børne- og 
ungepolitikken - 
Børneinddragelse  

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/90174

24-01-2022 Ordet er dit - 
etgodtboerneliv.aa
rhus.dk

Alle i AAK AarhusIntra nyhed
 BU Nyt 2, 2022 
side 2

Video med 
MØC/Ulla/ungebyråde
t

Vi tager hul på 
dialoger om det 
gode børneliv 
igennem hele 2022. 
Vær med til at 
sætte børn og 
unges stemmer i 
spil med lokale 
aktiviteter.

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/90755
 
https://www.aarhu
s.dk/media/73718/
boern-og-unge-nyt-
nr-2-2022.pdf
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27-01-2022 Fornyelsen er i 
gang

Borgere og andre 
kommuner

FB MBU
LinkedIn MBU

Opslag
Morgenmødeklip

Vi går i gang med 
fornyelse af børne- 
og ungepolitikken - 
Link til 
etgodtboerneliv.aar
hus.dk

 

24-05-2022 Dialogmøder 
bestyrelser

Forældrebestyrels
er

Dialogmøde Roll up
 Postkort

Ordet er dit - Hvad 
er vigtigt i børn og 
unges hverdag/et 
godt børneliv i 
Aarhus?

 

06-05-2022 Børneinddragelse 
med børn på 
Frederiksbjerg 
skole

Ledere og 
medarbejdere 
MBU

AarhusIntra nyhed
 BU Nyt 9, 2022 
side 3
 Facebook MBU og 
MØC
 LinkedIn MBU og 
MØC

Artikel
 Opslag

Stemmer fra børn, 
unge og forældre 
danner afsættet, 
når vi giver ordet 
videre til 
medarbejderne 
Ordet er dit på 
etgodtboerneliv.aar
hus.dk

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/95720
 
https://detvigoer.a
arhus.dk/media/78
385/boern-og-
unge-nyt-nr-9-
2022.pdf

12-05-2022  Samtaler om det 
gode børneliv

Ledere og 
medarbejdere 
MBU

AarhusIntra nyhed Artikel 
Video med børn fra 
Ilden, Søndervang 
dagtilbud

Når børn, unge og 
forældre sætter ord 
på det gode 
børneliv, handler 
det om seks 
temaer, som bliver 
afsættet for lokale 
samtaler i 2022

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/95961
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24-05-2022 Dialogmøder 
forældrebestyrelse
r

Forældrebestyrels
er 0-18 år

Dialogmøde Postkort og roll up Ordet er dit på 
etgodtboerneliv.aar
hus.dk

 

25-05-2022 Samtaleværktøjet 
er klart

Ledere og 
medarbejdere 
MBU

AarhusIntra nyhed Artikel 
Video med MØC og 
Ulla Parbo

Tag de lokale 
samtaler om det 
gode børneliv

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/96463

Uge 26 aarhus.dk/detvigo
er

Andre kommuner LinkedIn 
MBU/MØC
 DetViGør

SoMe - Video 
børnehuset Ilden

Sådan arbejder vi 
med fornyelsen af 
BU-politikken

 

09-06-2022 Børnefestival på 
Jorden

Interesserede Børnefestival Roll up og postkort Ordet er dit - 
fornyelse af børne- 
og ungepolitikken

 

09-06-2022 Pressemeddelelse Interesserede Aarhus Kommune 
er i gang med 
fornyelse af børne- 
og ungepolitikken. 
Alle interesserede 
borgere, 
organisationer og 
foreninger kan 
byde ind. 
Orientering om 
etgodtboerneliv.aar
hus.dk, 
samtaleværktøj og 
forventet 
høringstidspunkt.
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09-06-2022 Opfordring om 
deling af  
facebookopslag

ÅFO og Skole og 
forældre Aarhus

E-mail Facebookopslag fra 
Børn og Unges FB-side

Del opslaget, så 
flere forældre i 
Aarhus kender til 
muligheden om at 
give input til kende 
via Ordet er dit.

28-06-2022 Morgenmøde HBL Medarbejdere og 
interesserede

FB MBU
 LinkedIn MBU

Helle interviewer Jette 
Bjørn Hansen og Ulla 
Parbo. 

Alle kan give deres 
mening til kende på 
etgodtboerneliv.aar
hus.dk. Nyt 
samtaleværktøj

https://www.linked
in.com/posts/aarhu
skommune-boern-
og-unge_fornyelse-
af-b%C3%B8rne-og-
ungepolitikken-
activity-
6948560506945220
608-
1qxT?utm_source=
share&utm_mediu
m=member_deskto
p

18-08-2022 DHL Medarbejdere Bannere på DHL-
pladsen

Bannere, roll up og 
postkort

Ordet er dit  

22-08-2022 PPR. Sundhed og 
PUF samtaler

Ledere og 
medarbejdere 
MBU

AarhusIntra nyhed
 BU Nyt 13, 2022 
side 4

Artikel Det er nemt at 
bruge 
samtaleværktøjet 
til at give input - 
grib chancen til at 
komme til orde 

https://intranet.aar
huskommune.dk/fe
edentry/99688
 
https://detvigoer.a
arhus.dk/media/81
965/boern-og-
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med det faglige blik 
lokalt

unge-nyt-nr-13-
2022.pdf

20-09-2022 Udgivelse af 
aktiviteter med 
fokus på det gode 
børne- og ungeliv i 
forbindelse med 
demokrati- og 
medborgerskabsug
en

Ledere MBU Ugepakke Ugepakkeindlæg Anvend 
aktiviteterne til at 
sætte fokus på det 
gode børne- og 
ungeliv i klassen 
(indskoling, 
mellemtrin og 
udskoling) eller i 
SFO eller klubben i 
forbindelse med 
demokrati- og 
medborgerskabsug
en

29-09-2022 Ledelseskonferenc
e 

Ledere i MBU Ledelseskonferenc
e

Samtaleværktøj, roll 
up og postkort

Tag et 
samtaleværktøj

 

Øvrigt Uddeling af 
postkort om Ordet 
er dit

Nybagte familier Uddeling via 
sundhedsplejen

Postkort Giv jeres input til 
fornyelse af børne- 
og ungepolitikken 
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Opsamling på perspektiver fra magistratsafdelinger om fornyelse af 
børne- og ungepolitikken:

Borgmesterens Afdeling: 

Indhold til politikken:

 Politikken skal have samfundsrelevans og skabe værdi for hele samfundet. Det gode børneliv 
skal lede frem til det gode voksenliv i Aarhus Kommune.

 Selvom der er tale om en værdimæssig ramme, må vi også have nogle handlingsanvisende 
pejlemærker.

 Politikken skal sætte en retning, og kunne danne grundlag for nødvendige prioriteringer. 
Den skal have kant og nogle skal kunne være uenige i udsagnene. 

Sociale Forhold og Beskæftigelse: 

Indhold til politikken:

 Optaget af de udsatte børn, de specialpædagogiske vinkler, og hvordan den kommende 
politik vil forholde sig til det. 

 Ønske om bedre overgange og brobygning mellem indsatser for særligt udsatte børn. 
 Et stort fokus på de meningsfulde fællesskaber og behovet for lyttende voksne for alle børn, 

og at her har MBU og MSB en fælles interesse i at sikre dette. 
 Ønsker en større særskilt opmærksomhed på de unge. Måske der er behov for et ungesyn 

også? Eller i hvert fald en definition og fast ramme om målgruppen.
 Efterlyser et handlingsperspektiv, ikke blot en værdipolitik 
 Der er behov for noget farlighed, noget der sætter en retning, og som nogle måske er uenige 

i. 

Proces:

 Ser et behov for at inddrage handicaporganisationerne og andre, som ser børn, der ikke 
lykkedes, i politikudviklingen.

 Et tydeligt ønske om at inddrages tættere på processen før høring. Både fordi MSB netop 
også arbejder med børn, men også på baggrund af budgetforligets budskab om, at vi skal 
tættere på hinanden (Ruth)

Teknik og Miljø:

Indhold til politikken: 

 Børnefamilierne er ekstrem vigtige for Aarhus by, og vi er afhængige af, at de bliver i byen. 
Lige nu har vi en udfordring ved at få børnefamilierne til at blive boende. Når vi siger børne-
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ungepolitik er det derfor vigtigt at tænke på hele familien som helhed - også bedste- og 
oldeforældre.

 Hvordan kan vi udvikle områder i byrummet og skabe tilbud, som understøtter fællesskaber 
og mødesteder på nye måder, som gør det interessant at være barn/ung i Aarhus 
Kommune? (indretning af byen, sikre skoleveje, legepladser) 

 Hvordan kan vi indtænke unges digitale liv i deres oplevelse af og forståelse af byen? 

Proces: 

 Er bedsteforældre og oldeforældre også blevet inddraget, så der tænkes i hele familier?
 Vil gerne vide lidt mere om hvad der er det gode byrum og legepladser for at kunne 

understøtte konkret.

Sundhed og Omsorg: 

Indhold til politikken: 

 Enig i det fællesskabsorienterede, særligt i forhold til mødet mellem generationer, men også 
naboskabet, civilsamfundet, det lokale samfund.

 Bevægelse er et ekstremt vigtigt punkt, som vi har brug for at styrke. Det er vigtigt, at det er 
en væsentlig del af politikken. 

 Fokus på kost og vægt. Der er behov for investeringer i skolerne, i faciliteterne. Her vil MSO 
meget gerne samarbejde med MBU. Her er det også vigtigt at kombinere bevægelse med 
fællesskaber. 

 Ulighed i sundhed og behov for tidlig reaktion. Det er et vigtigt perspektiv at få med. 

Kultur og Borgerservice:

Indhold til politikken:

 Kultur er en vigtig brik i mental sundhed og trivsel i alle aldre. Men behov for midler og klare 
formidlingsveje/kanaler for at kunne inddrage børn og unge mere. 

 Skolerne er et samlingspunkt, og kunne have større rolle som formidlende for kultur. 
 Vi håber det er en prioritet for MBU, at det gode børneliv også er efter k. 14.
 MKB kan tilbyde dannelse i bred forstand, og det er et vigtigt element i politikken. 
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