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Skt. Pauls Gade 31 har i 125 år været omdrejningspunktet for tusindvis af  
aarhusianske småbørn. Adressen har nemlig siden 1892 været hjemsted for  
børnehaven Kong Christian 9. og Dronning Louises Guldbryllupsasyl, der i  
sidste uge fejrede jubilæum med popcorn, fest og kongelig hilsen. 

ROYAL BØRNEHAVE  
FEJRER 125 ÅR I SAMME HUS  
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Børnehaven Kong Christian den 9. 
og Dronning Louises Guldbryllups-
asyl er ikke et navn, der passer godt 
til en hurtig telefonbesked eller en 
børnemund, der lige har lært at sige 
’Lynet McQueen’. I daglig tale bliver 
børnehaven på Frederiksbjerg derfor 
bare kaldt Guldbryllupsasylet. Bør-
nehaven har navn efter kongepar-
ret, hvis guldbryllup blev fejret i det 
ganske land den 26. maj 1892. Mens 
parret trak i festtøjet og lod sig hylde 
af folket og royale familiemedlem-
mer, markerede man i Aarhus dagen 
ved at åbne dørene til et børneasyl 
for byens dårligt stillede børn. 

Det er nu 125 år siden, at dørene 
til Guldbryllupsasylet åbnede første 
gang. Det fejrede børnehavens 
medarbejdere, forældre og børn med 
en stor jubilæumsfest onsdag d. 24. 
maj. Dronningen havde i dagens 
anledning sendt en lykønskning med 
sine varmeste hilsner til alle, der har 
været og er en del af børnehavens 
udvikling. 

Også Børn og Unge-rådmand Bünya-
min Simsek holdte tale.

”Jeres børnehave repræsenterer dag-
tilbuddets historie og udvikling i hele 
Aarhus. Èn ting går igen fra dengang 
og til nu. Det er børnene. I 125 år har 
de altid været omdrejningspunktet 
for de mange dygtige pædagoger og 
ledere, som gennem tiden har sikret 
gode vilkår for deres udvikling, trivsel 
og læring,” slog rådmanden fast. 

Rødder i historien 
I børnehaven går de ikke og tænker 
på deres historie hver dag. Alligevel 
sætter historien sit præg på hver-
dagen i den gamle murstensvilla. 
Det gælder både i dagligdagen, når 
pædagogerne fortæller børnene 
historier fra børnehavens begyndelse, 
og når der holdes fastelavn og juleaf-
slutning i Skt. Lukas Kirken rundt om 
hjørnet – præcis som i gamle dage.  

”Vi har dybe rødder i vores lokal-
område og de mennesker, der bor 
her. Det gælder både nuværende og 

tidligere børn og ikke mindst foræl-
dre. Vores fantastiske forældregruppe 
bidrager aktivt til børnehavens ud-
vikling til daglig og i forbindelse med 
arrangementer som jubilæumsfesten 
i dag,” fortæller pædagogerne Kirsti-
ne Kirk og Else Marie Andersen.  

I de første årtier husede asylet om-
kring hundrede børn. I dag, 125 år 
senere, danner institutionen rammen 
for 60 børnehavebørn. Dermed er 
nutidens normering en del bedre end 
dengang, da de hundrede asylbørn 

blev passet af én bestyrerinde og 
to medhjælpere. Rygtet siger, at de 
gamle bestyrerinder stadig spøger i 
huset – pædagogisk leder Christina 
Søndergaard Nielsen forstår godt 
hvorfor: 

”Når man først har været en del af 
Guldbryllupsasylet, forlader man det 
aldrig rigtig. Her er en helt særlig 
stemning og atmosfære. Man skal 
være gjort af noget særligt for at 
overleve 125 år – og det er vores 
hus,” siger hun. 

JUBILÆUM
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3 OMRÅDECHEF

Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og det globale by-net-
værk Strong Cities Network var værter ved den internatio-
nale konference om radikalisering og voldelig ekstremisme 
i Aarhus, der løb af stablen i dagene 17.-19. maj.

ANTIRADIKALISERING OG  
FOREBYGGELSE: GLIMT FRA DET  
INTERNATIONALE TOPMØDE  
I AARHUS

1)  500 deltagere fra 47 forskellige lande verden 
over drøftede gennem de tre dage forskellige 
perspektiver på antiradikalisering. På Frederiksbjerg 
Skole fik de derfor besøg af en diplomat og fransk- 
lærer fra Mauretanien.

2)  Et konkret udbytte af konferencen er en række 
nye potentielle samarbejdsrelationer, der forhå-
bentlig kan bidrage til at styrke Aarhus’ egen 
indsats yderligere. Det gælder blandt i den brede, 
forebyggende del, hvor Aarhus netop nu udvikler 
nye tiltag for at imødegå online-radikalisering.

4)  Efter middagen torsdag aften blev 
deltagerne underholdt af kunstnere fra Rap 
Akademiet, der med masser af energi og 
attitude kastede håndtegn og slyngede skar-
pe vers mod Centralværkstedets rå vægge. 
Trods et noget andet publikum end det, de 
unge kunstnere normalt oplever, var det 
både en flok glade musikere og et begejstret 
publikum. Rap Akademiet, der har til huse 
i Gellerup, tilbyder med undervisere og et 
professionelt lydstudie de unge et fællesskab 
med musikken som omdrejningspunkt.

Dagene i Aarhus forenede Strong Cities 
Networks årlige globale topmøde med konfe-
rencen ”Building Resilience to Radicalisation 
and Violent Extremism II”, som blev holdt i 
Aarhus første gang i november 2015.  
  
Præsentationer og materiale fra “Building 
Resilience to Radicalisation and Violent 
Extremism II” vil blive lagt på konferencens 
hjemmeside i den takt, materialet er klart: 
www.aarhus.dk/antiradicalisation
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3)  Et gennemgående element 
gennem konferencen var, at 
den brede, forebyggende ind-
sats, som Aarhus’ egen indsats 
Aarhus-modellen er udtryk for, 
vinder indpas mange steder. 
Det kom blandt andet til udtryk 
i en debat mellem Aarhus-borg-
mester Jacob Bundsgaard og en 
stribe internationale borg-
mestre, ligesom den tidligere 
ekstremist Munir Zamir i en 
workshop opfordrede til at stå 
sammen for fællesskab, respekt 
og samarbejde. 

http://www.aarhus.dk/antiradicalisation
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NYHEDSNOTER

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Digitale personalemapper
2-timers orienteringsmøde for administrative medarbejdere, administrative ledere og 
ledere, der arbejder med personalemapper.

Hold 01: 21. juni

Hold 02: 29. august

Hold 01: 14. juni

Hold 02: 22. august

Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:  
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk
Se alle kurser på www.buakademi.dk – uden login

KURSER & EVENTS

KURSER

Sidste år kunne den aarhusianske 
dagpleje fejre 50 års jubilæum. I alle 
disse år har dagplejere bidraget til 
at skabe et omsorgsfyldt og lærende 
miljø for byens børn. Sådan skal det 
også være i fremtiden. Derfor har 
Børn og Unge-udvalget afsat to mil-
lioner kroner til at skabe og udvikle 
en attraktiv dagpleje for både nuvæ-
rende og fremtidige dagplejere.  

Projekt ’Attraktiv Dagpleje’ har fokus 
på øget rekruttering af dagplejere, 
tættere samarbejde mellem dagpleje og 
dagtilbud og ikke mindst kompeten-
ceudvikling. Tre dagtilbud deltager i 
projektet, der løber frem til 2018. Et af 
dem er Skødstrup Dagtilbud, hvor Teresa 
Graversen er dagplejer.  

Som led i projektet deltager Teresa Gra-
versen og hendes dagplejekolleger lø-
bende i kompetenceudvikling. Her bliver 
de klogere på børnenes trivsel, udvikling 
og læring. Kurserne tager udgangs-
punkt i dagplejernes egen dagligdag 
med børnene og har til formål at gøre 
dem mere bevidste om deres praksis og 
kompetencer. 

”Det er spændende at blive mere be-
vidst kompetent. På den måde bliver jeg 
opmærksom på, hvad jeg gør og hvor-
for. Derfor er det også en stor hjælp, at 

kurset tager udgangspunkt i vores egne 
praksisfortællinger, så det, jeg tager med 
mig retur, bliver helt konkret og nært,” 
fortæller Teresa Graversen.  

Frihed på fuldtid 
Selvom Teresa Graversen har frihed til at 
tilrettelægge sin egen og børnenes hver-
dag, er jobbet som dagplejer langt fra 
ensomt. Hun mødes med sine kolleger 
fra dagtilbuddet flere gange om ugen, 
og de har et stærkt fællesskab – både 
fagligt og personligt. 

Derfor er den største styrke ved kompe-
tenceforløbet i ’Attraktiv Dagpleje’ også, 
at dagplejerne er afsted sammen, mener 
Teresa Graversen.

”Når vi er på kursus sammen, er det 
med til at opbygge et stærkere fagligt 
fællesskab. Vi får også en fælles forstå-
elsesramme, så vi kan ensarte vores vi-
den og give hinanden den bedst mulige 
sparring i hverdagen,” fortæller hun og 
tilføjer, at fordommen om, at dagplejere 
bare passer børn, ikke har ben at gå på: 

”Kompetenceudvikling og kurser er en 
central del af mit job som dagplejer. Der-
udover er det enormt givende at være 
en del af børnenes udvikling, og man får 
rigtig meget retur. For mig er jobbet som 
dagplejer det bedste i hele verden.”  

Læs mere på: aarhus.dk/dagpleje

DAGPLEJEN I AARHUS:  
50 ÅR OG STADIG I UDVIKLING 

 Klik på billedet for at høre mere om Teresa Graversens job som dagplejer.

https://www.youtube.com/watch?v=0PEwPQ5X3y0
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Under det motto mødtes elevrådsmedlemmer fra skoler 
i Aarhus Kommune for at forberede deres rolle som 
delegerede ved efterårets europæiske topmøde for unge, 
European Youth Consensus Summit.

Topmødet foregår i Aarhus med Børn og Unge-byrådet som 
værter og emnet ”unges deltagelse i demokratiet”. European 
Youth Consensus Summit arrangeres for unge fra europæiske 
byer af Børn og Unge sammen med elever og undervisere fra 
de aarhusianske folkeskoler samt af UngiAarhus. 

Ved mødet fik de fremmødte elevrødder indblik i psykologi 
og praksis bag at være en god vært – og afprøvede gode 
redskaber til at danne netværk med andre mennesker. MOVE 
Aarhus præsenterede en række øvelser, som kan bryde isen 
mellem mennesker, og de unge talte om, hvad der er på spil, 
når hjernen holder os tilbage fra at knytte nye bånd. Herefter 
producerede de unge præsentationsvideoer og materialer til 
topmødet. 

Democracy is for every-
one – get involved!

Blå Mandag i Beder  
– et alternativ til  
Aarhus midtby

UngiAarhus Syd har i mange år haft tradition for at 
arrangere blå mandag for de mange konfirmander, der 
hvert år udklækkes i Beder, Malling, Mårslet og Skåde 
som et alternativ til det, de unge har mulighed for at 
deltage i om aftenen på deres Aarhus midtby. Festen, 
som foregår i Beder Fritidsklub, er et samarbejde 
mellem Beder, Malling, Mårslet og Skåde fritidsklubber 
samt Malling og Beder Ungdomsklub. 

Formålet med festen er at skabe en unik oplevelse, hvor de 
unge i trygge rammer kan være sammen med deres venner 
fra nærområdet. UngiAarhus Syd har 18 års erfaring med at 
holde fest blå mandag. En fest, der hvert år tæller cirka 250 
konfirmander og 15 medarbejdere. Til festerne er der altid 
diskotek, og derudover kan de unge deltage i forskellige ak-
tiviteter som kasinotelt og rodeotyr. Festen har altid besøg 
af en kendt komiker eller et live navn. I år havde arrange-
mentet besøg af Nikolaj Stockholm fra ”Sjit happens”. 

Se en kort video fra sidste års Blå Mandag i Beder: 
https://vimeo.com/147622768
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Piger og drenge  
bygger nye  
skateramper
 
Unge fra UngiArhus har bygget nye ramper på 
skateområdet i Ungdomskulturhuset. 10 piger og 
drenge fra 13 til 16 år har brugt en bygge-hyg-
geweekend på at give skatere bedre forhold på 
Ungdomskulturhusets skateområde i hallen. Det har 
det gjort sammen med skateparkbygger og skater 
Martin Hjermind. 

De 10 unge kom fra Ungdomsholdet Skateducate 
Newbie Crew, hvor Anne Eggebrecht og Anni Hansen 
fra Skateducate var tilknyttet som undervisere. Resul-
tatets af weekendens er en nybygget quaterpipe og en 
bank med wallride. Derudover producerede de unge en 
kortfilm. 

Da de unge selv har været med i processerne, har de lært 
en masse, de kan bruge fremadrettet, fortæller undervi-
ser Anne Eggebrecht:  

”Det var vigtigt lave noget kreativt, som kunne knyttes 
til skatemiljøet, og som giver kompetencer, der kan tages 
med ud af skaterparken. De unge har fået lov at arbejde 
med en masse værktøj og set, at man selv kan skabe det, 
man gerne vil.”  

Aarhus Kommune har som første kommune i Danmark 
indkøbt en trailer med 12 romaskiner for at sikre, at flere 
elever kan få roning - og dermed mere bevægelse - ind i 
skoledagen. 

I de kommende tre år afvikles Skole OL finalen på Aarhus Stadion 
med roning på programmet, og derfor gør Aarhus Kommune en 
særlig indsats for netop roning. Aarhus Roklub har på forhånd 
samarbejdet med flere skoler om et undervisningsforløb i roning, 
og med den mobile trailer med 12 romaskiner bliver det nemmere 
for flere elever at opleve glæden ved roning. 

Kontakt: Niels Iversen, Aarhus Roklub, telefon: 29 82 81 20

Book romaskiner til 
undervisningen! 

Aarhusianske børn skal fortsat ligge i top, når det hand-
ler om sunde tænder. 

Derfor har Tandplejen de seneste år åbnet storklinikker, der er 
med til at sikre den høje kvalitet i tilbuddet. I mandags åbnede 
rådmand Bünyamin Simsek Tandplejens storklinik Skæring – 
den sjette og sidste af kommunens nye storklinikker.

Mange flere børn og unge har sunde tænder i dag. Derfor 
kan der være længere tid mellem tandeftersynene, og der er 
ikke brug for så mange klinikker til behandling. Tandplejen 
har derfor over de sidste otte år samlet disse funktioner på 
færre, større klinikker, samtidig med at mange forebyggende 
aktiviteter stadigvæk foregår på den lokale skole.

Tandplejen Aarhus 
åbner storklinik i 
Skæring 
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UngiAarhus: Otte aarhusian-
ske teenagere flyttede deres 
mentale grænser på brandskole. 
Derudover har de fået OCN-be-
viser på deres kompetencer i 
blandt andet brandbekæmpelse 
og førstehjælp. 

Forestil dig at kravle rundt i bælgravende 
mørke i en labyrint af snævre betonrør 
eller at løbe direkte ind i en brændende 
bygning. Bare tanken om at befinde 
sig disse situationer kan formentlig få 
hårene til at rejse sig på de fleste. For 
otte nøje udvalgte teenagedrenge fra 
Aarhus var dette en del af hverdagen, 
da de gennemførte et seks dage langt 
undervisningsforløb i brandbekæmpelse 
og førstehjælp på Uddannelsescentret 
ved Østjyllands Brandvæsen i Skejby.  

Rank ryg på seks dage
”Det var nogle lidt duknakkede og 
indadvendte drenge, vi tog imod på 

førstedagen. Da kurset sluttede, havde I 
ranket ryggen, og vi synes, at I hele vejen 
igennem har haft en fed indstilling. Vi 
håber, at I kan og vil bruge de værktøjer, 
I har lært her, i mange andre sammen-
hænge fremover,” sagde brandskolens 
teamkoordinator, Henrik Poulsen, inden 
han overrakte hver kursist et OCN-bevis 
for deres deltagelse i forløbet. Over-
rækkelsen foregik på Ungdomscentret, 
hvor drengenes familier og søskende var 
inviteret til at overvære seancen. 

To af deltagerne var klassekammeraterne 
Nichlas Nielsen og Otto Bilenberg fra 9. 
klasse på Katrinebjergskolen. Og de er 
enige om, at seks dage på brandskole 
har været en god og anderledes oplevel-
se, som gav dem mulighed for at teste 
deres psykiske grænser. 

”Det mest grænseoverskridende for mig 
var at kravle rundt i den mørke labyrint. 
Men jeg klarede den jo. Vi har fundet ud 
af, at man kan mere, end man selv lige 
tror,” konstaterede Nichlas Nielsen. 

”De fleste opgaver fik vi ikke noget at 
vide om på forhånd, så man skulle hele 
tiden håndtere nye situationer. Og det 
fik fint, selvom vi prøvede nogle ting, vi 
aldrig har været ude for før,” supplerede 
Otto Bilenberg. 

ET BOOST AF SELVTILLID  
TIL GENERTE DRENGE

Inden bevisoverrækkelsen blev de unge kastet ud i en sidste, uforudset udfordring: Armbøjninger og sang på en og samme tid. I øvrigt med deltagelse af 

deres instruktører på brandskolen (fra højre Henrik Poulsen og David Ringaby, samt midt for Asbjørn Holm).

FAKTA: 

Forløbet er tilrettelagt i et samar-
bejde mellem UngiAarhus, Ung-
domscentret og Uddannelsescen-
tret ved Østjyllands Brandvæsen. 
Formålet med forløbet er dels at 
booste kursisternes selvtillid med 
succesoplevelser, og dels får de 
konkret viden om brandbe-
kæmpelse og førstehjælp. De 
medfølgende OCN-beviser er 
dokumentation for de kompeten-
cer, kursisterne får. Beviserne kan 
blandt andet bruges som bilag til 
ansøgninger, når de unge søger 
fritidsjob eller uddannelse. 



BU Nyt  | Juni 2017

8 SIDSTE SKOLEDAG

En ærgerlig oplevelse med sidste 
skoledag på Strandskolen i 2016 
har inspireret til et fælles projekt 
om en glad dag for alle på skolen.

Efter en mediedækket aflysning af sidste 
skoledag i 2016 samarbejdede skolebesty-
relse, elevråd og forældre på Strandskolen 
i Aarhus i år om at planlægge en helt ny 
og festlig sidste skoledag. Via et fælles 
planlægningsudvalg og inddragelse af alle 
klasser præsenterede skolen i år et program 
med fokus på fællesskab og ejerskab for 
alle. Målet er, at modellen er holdbar i 
mange år frem.

”Sidste år oplevede vi som elever nogle mis-
forståelser om sidste skoledag – og nogle 
vildt ærgerlige aflysninger af programpunk-
ter for dagen. Derfor er vi rigtig glade for at 
være med til at skabe en ny model for sidste 
skoledag – og for at vi har været del af 
hele processen,” siger Ellen Ravnløkke, 9.c, 
formand for skolens elevråd. 

KÆRLIGHEDSLISTER OG REVY ERSTATTEDE 
’DØDSLISTE’ SIDSTE SKOLEDAG  

Allerede i december 2016 mødtes skolens 
bestyrelse med ledelsen og to repræsen-
tanter fra hver klasse. Emnet for mødet 
var, hvordan skolen i fællesskab kunne 
skabe ejerskab for festdagen blandt alle 
elever. I april kunne gruppen med elev-
rådet i front præsentere et program, der 
indeholder en fælles morgenmad, kærlig-
hedsliste, revy og fest i Botanisk Have. 

Skoleleder på Strandskolen Jesper Kous-
holt siger:

”Vi håber, at vi lykkes med at skabe en ny 
tradition og nye forventninger til sidste 
skoledag – forhåbentlig for de næste 
mange år. For os i ledelsen har det været 
fantastisk at bevæge os fra utilfredshed 
og negative historier i pressen til samar-
bejde med elever og deres forældre om 
en rigtig god proces, hvor flere elever har 
taget ordet og gjort det rigtig flot. Helt 
fantastisk vil det være, hvis vi efter sidste 
skoledag i år kan give alle skolens elever 
credit, fordi de har været med til at skabe 
en festdag for alle.”


