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4.- 7. klasser fra hele landet er i denne uge samlet i Aarhus til fællesskab og kamp om guld-
medaljer ved årets finale i Skole OL. Finalestævnet er den festlige afslutning på Skole OL i 
Danmark. Forud har der været afholdt 55 lokale Skole OL-stævner, og 48.900 elever har kæmpet 
for at kvalificere sig til finalestævnet. Stævnet har en dag for alle fire klassetrin. Alle dage har 
en åbningsceremoni med indmarch, åbning, tænding af den skoleolympiske ild og motionsløb. 
Herefter konkurrerer klasserne i atletik, svømning, bueskydning og roning. 

tusindvis af børn dyster 
til skole ol i aarhus  
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2 OmråDecHeF 1)  8. klasser fra Skole OL-byen Holme 
Skole og Rundhøjskolen arbejder under 
hele Skole OL som tidtagere, dommere og 
meget mere. De har op til Skole OL fået 
introduktion til opgaverne og er, sammen 
med de voksne frivillige fra blandt andet 
sportsforeningerne, krumtapper i et sjovt 
og godt afviklet Skole OL. 

2)  Peder Chr. Kirkegaard, borgmester i Skive, er 
en af flere af landets borgmestre, der har valgt 
at besøge Skole OL-finalestævnet i Aarhus.

”Jeg synes, at ideen med at afvikle skole OL med 
indledende konkurrencer i de enkelte kommu-
ner er en god måde at få atletik og idræt ind i 
skolernes hverdag på. Samtidig ser jeg det som 
en rigtig god måde at styrke samspillet mellem 
skolen og foreningslivet på, så man kan mødes 
om fællesskabet og en aktiv fritid,” siger han.

4)  Skole OL hylder de olympiske 
værdier - blandt andet venskab, 
samarbejde og fair play. Fælles for 
alle konkurrencerne er, at det er hele 
klassen, der konkurrer sammen som et 
hold, uanset om de skal løbe, svømme 
eller ro. Det handler ikke nødvendigvis 
om at vinde, men mere om at yde sit 
bedste.

1
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Skole OL finalerne foregår i Aarhus 
frem til 2019. Projektet er i år en 
del af Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017 og arrangeres i et sam-
arbejde mellem DIF, DAF og Aarhus 
Kommune i fællesskab med et stort 
korps af frivillige.

Se flere billeder fra Skole OL finalen 
på www.facebook.com/SkoleOL og 
på hashtagget #SkoleOL  

3)  I 2017 er det 9. gang, at 
Skole OL afvikles. Indtil i år har 
landets 4.-7. klasser udelukken-
de dystet i forskellige atletikdi-
scipliner, men i 2017 er det også 
muligt at deltage i bueskydning, 
roning og svømning.

Fotos: Lars Møller
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3 minUddannelse

To indskolingslærere fra Solbjerg-
skolen forsøger at arbejde digitalt 
med mål i læringsplatformen 
minUddannelse, samtidig med at læ-
ringen bliver synlig og håndgribelig 
for eleverne med pap og papir. 

”Det skal være synligt for eleverne, hvad 
de lærer. Da børnene af og til var i tvivl, 
om de faktisk havde opnået deres læ-
ringsmål, besluttede vi os for at afprøve, 
hvordan de i højere grad kunne vise, 
hvad de havde tilegnet sig. Vi ville prøve 
at arbejde med mål på en mere visuel og 
kreativ måde, og derfor kom ideen om at 
lave ’foldebøger’ ind i billedet,” fortæller 
indskolingslærer Maria Tosti Clausen.  

På Solbjergskolen bliver foldebøgerne 
brugt i både kristendom og dansk. Folde-
bøgerne er et slags papir- eller paphæfte, 
hvor eleverne klistrer udklip af deres mål 
fra MinUddannelse ind. Efterfølgende 
samler de den viden eller læring op, som 
de har tilegnet sig undervejs fx i form 
af små lapper papir, der kan løftes, og 
konvolutter der kan åbnes.  

en del af dagligdagen 
Undervisningsforløb starter i MinUddan-
nelse, hvor læreren fortæller om forløbet, 
og hvad eleverne skal lære. Når eleverne 
skal arbejde med opgaverne, kommer 
foldebøgerne i spil. Børnene bruger dem 
til at få overblik over de mål, de skal nå 
og til at vise, hvad de har lært fagligt i 
forløbet. Når forløbet er færdigt, ’overfø-
res’ elevernes svar på opgaver og mål fra 
foldebøgerne til MinUddannelse – enten 
med en video, hvor elever med støtte i 
foldebogen fortæller om deres lærings-
udbytte, mens andre lægger billeder af 
foldebogen ind.  

Foldebøgerne er et forsøg på at få den 
daglige praksis til at spille sammen med 
MinUddannelse, fortæller indskolingslærer 
Linnea Huus-Bruun: 

”Vi har kastet os ud i opgaven, fordi vi 
synes, det er spændende – både for os og 

eleverne. Vi snuser til det lige nu og prøver 
at finde ud af, hvad der giver mening 
sammen med børnene. Alt skal ikke være 
perfekt fra start. Nogle gang virker det, og 
andre gange virker det ikke, og så må vi 
prøve noget andet. Arbejdet med folde-
bøger tager noget ekstra tid, fordi det er 
børnene selv, der klipper, klistrer og folder. 
Men det giver mening for eleverne, og 
samtidig bliver det ret synligt for os, hvad 
eleverne har fået med sig fra et forløb.” 

Forældrene har også fået et smugkig 
i MinUddannelse til en forældreaften. 
Da langt fra alt ligger klar i platformen, 
handlede det om at få forældrene med 
på banen for at prøve mulighederne af 
og finde frem til, hvad der giver mening 
i dagligdagen, fortæller Maria: ”For-
ældrene giver udtryk for, at de glæder 
sig til at kunne følge mere med i deres 

børns læring og udvikling. Børnene tager 
ejerskab over deres produkt, og de viser 
stolt foldebøgerne frem. Vi oplever at det 
bliver et stærkt dialogredskab i samtalen 
om deres læring.”

foldebøger skal skabe synlig 
læring i indskolingen

Informationsmøde om minUddannelse gav klarhed  
over den videre proces
Mandag den 29. maj var 165 skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejds-
markedsrepræsentanter samlet til informationsmøde om læringsplatfor-
men MinUddannelse. Mødet blev holdt i et samarbejde mellem Læring og 
Udvikling og Århus Lærerforening (ÅLF). Formålet med mødet var at skabe 
en fælles dialog om platformens muligheder og udfordringer i skolernes 
pædagogiske og didaktiske praksis og give svar på nogle af de spørgsmål 
om MinUddannelse, som Børn og Unge og ÅLF har fået løbende. 

Om minUddannelse
Læringsplatformen skal under-
støtte de pædagogiske medar-
bejderes praksis, synlig læring for 
eleverne og bringe forældrene 
tættere på deres børns skole-
gang. Læs mere på Mit Digitale 
Børn og Unge digitale.mitbu.dk/
digitaleboernogunge

http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
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4 FOræLDreTILFreDSHeD

Det viser den seneste måling af foræl-
dretilfredsheden i Børn og Unge, der er 
gennemført i foråret.

Ifølge undersøgelsen er 90 procent af 
forældrene tilfredse eller meget tilfredse 

med deres barns daginstitution/dagplejer, 
mens 80 procent af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres barns klub. 
79 procent af forældrene er tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns skole, 
mens 77 procent af forældrene er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres barns SFO. 

For skolerne er dette en fremgang på to 
procentpoint, mens dagtilbuddene og 
SFO’erne er gået frem med et procent-
point i forhold til 2015. For klubberne 
har der været en tilbagegang på fire 
procentpoint.

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn 
og Unge, er tilfreds med resultatet, ikke 
mindst at Aarhus-skolerne fortsat leverer 
gode resultater.

”Jeg er glad for, at børn, unge, foræl-
dre, medarbejdere og ledere lykkes med 

at skabe en hverdag, der opleves som 
god, stabil og lærerig af langt de fleste 
forældre. Jeg ser tallene som et udtryk 
for en virkelighed, hvor mange børn tri-
ves, forældrene bliver taget med på råd 
og eleverne forlader skolerne med gode 
karakterer. Samtidig er tallene et vigtigt 
led i vores ambitioner om at blive endnu 
bedre, at skabe endnu bedre kvalitet for 
endnu flere,” siger Bünyamin Simsek.

Bünyamin Simsek peger på, at foræl-
dretilfredsheden varierer fra tilbud til 
tilbud, og derfor er undersøgelsen et 
værdifuldt redskab, som bruges til at 
udvikle, drøfte og evaluere kvaliteten 
lokalt. Samtidig glæder rådmanden 
sig over en svarprocent på 72 – den 
højeste nogensinde i Børn og Unges 
forældretilfredshedsundersøgelser, 
der er gennemført hvert andet år i de 
seneste ti år.

tilfredsheden blandt 
aarhus-forældre er høj
Forældre i Aarhus er generelt 
tilfredse med folkeskoler, 
dag- og klubtilbud samt 
andre tilbud til børnene og 
de unge. Samlet set ligger 
tilfredsheden med både sko-
ler og dagtilbud højere end 
landsgennemsnittet, ligesom 
klubber, sundhedspleje og 
tandpleje scorer en høj til-
fredshed. 

fakta
Forældretilfredshedsundersøgelsen er 
gennemført i foråret 2017 blandt alle 
forældre med børn aarhusianske dag-
tilbud, skoler, SFO’er og klubber samt 
i de tilsvarende specialpædagogiske 
tilbud. Undersøgelsen er foretaget som 
en anonym spørgeskemaundersøgelse.

I alt valgte forældre til 34.278 børn at 
deltage i undersøgelsen, hvilket giver 
en svarprocent på 72 % – den højeste 
nogensinde. Svarprocenten har været 
støt stigende siden den første under-
søgelse blev gennemført i 2007.

Undersøgelsen er gennemført af 
konsulentvirksomheden Rambøll Ma-
nagement Consulting.

Link til Forældretilfredshedsundersø-
gelsen 2017:
www.aarhus.dk/forældretilfredshed

http://www.aarhus.dk/for�ldretilfredshed
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5 FOLkemøDeT

Debatterne finder sted på 
henholdsvis BUPLs og ÅLFs 
stande på Folkemødet, og 
tager udgangspunkt i den 
tilgang, som præger sam-
arbejdet mellem de faglige 
organisationer og Børn og 
Unge, nemlig fundamen-
tet fra Social Kapital. På 
debatmøderne deltager også 
landsformændene for BUPL, 
Elisa Bergmann og Danmarks 
Lærerforening, Anders Bondo 
Christensen.

Fra mandag kan du på BUpor-
talen se begge debatter og 
interview.

Se Ismael og Mustafa forklare nogle af de ord, som Børn og Unge skla diskutere på Folkemødet.

I forsommeren 2013 var der ikke meget optimisme at spore for samarbejdet om udviklingen af den dan-
ske folkeskole. Vi havde været vidne til et uskønt ”forhandlingsforløb” med Danmarks Lærerforening og 
KL i hovedrollerne, hvor anklager om manglende imødekommenhed føg gennem luften.

Hvordan skulle tilliden mellem kommunerne og lærerne genetableres? Hvordan skulle det lykkes at skabe 
et godt samarbejdsklima på skolerne? Og hvad med børnene – hvilke konsekvenser ville forløbet få for 
dem? I mange kommuner stod svarene hen i det uvisse. Men ikke i Aarhus.

børn og unge på folkemødet 2017:

i aarhus sidder vi rundkreds 
– og det virker
Det nytter at sidde i rundkreds – i hvert fald, hvis man benytter lejligheden til at styrke tilliden 
til hinanden, sikre retfærdige processer og styrke samarbejdet. Det er dagsordenen, når Børn og 
Unge direktør Jan Præstholm fredag den 16. juni er én af deltagerne i to debatter på Folkemødet 
i Allinge på Bornholm. Direktøren er inviteret til Folkemødet af BUPL århus og århus Lærerfor-
ening (åLF), der er repræsenteret ved debatterne ved lokalformændene marianne Gilbert, BUPL 
og Jesper Skorstengaard, åLF.

Læs hele kronikken i JP: ”I Aarhus sidder vi i rundkreds – og det virker” 

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE9622492/i-aarhus-sidder-vi-i-rundkreds-og-det-virker/
https://www.youtube.com/watch?v=brKXm3Psolo
https://www.youtube.com/watch?v=brKXm3Psolo
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NYHeDSNOTer

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

I denne uge udkommer AmBU!  
Her kan du blandt andet læse om:  
 
•   Arbejdsmiljørepræsentant  

- valg til efteråret 2017
•   Mød en AMR  
•   Korrekt registerings- og anmeldelses- 

praksis 
•   Tilbagemeldinger på ekstern audit 

 
Find det på AMBU Online eller her: 
BUNyt.dk/AMBU022017

Nyhed kursus Startdato Tilmelding

Nyhed

Digitale personalemapper - Hold 03
Pga. meget stor efterspørgsel er der oprettet et ekstra 2-timers orienteringsmøde 
for administrative medarbejdere, administrative ledere og ledere, der arbejder med 
personalemapper.

31. august 24. august

Nyhed
Svømmebevisprøve    
Obligatorisk kursus for medarbejdere, der har vandaktiviteter med børn og unge. Svøm-
mebeviset gælder i 2 år fra erhvervelses dato. Generhvervelse fordrer ny prøve.

Se nye holddatoer 
efter sommerferien i 

Kursusportalen
1 uge inden kursusstart

Snart  
tilmeldings-

frist

Workshop vedrørende indsatsen reAD - Sammen om læsning  
Workshop for lærere, læsevejledere og pædagogiske ledere, der ønsker en READ-indsats.

16. august 30. juni

Snart  
tilmeldings-

frist

Workshop for dagtilbud vedrørende indsatsen reAD - Sammen om læsning       
Workshop for pædagoger, sprogvejledere og pædagogiske ledere i kontrolgruppeafdelinger-
ne i de fire områder: Grenåvej Øst, Viborgvej, Silkeborgvej og Randersvej

16. august 30. juni

Tilbuddet om krisehjælp omfatter medar-
bejdere ansat hos Aarhus Kommune. Det er 
medarbejderens leder, der rekvirerer krisehjæl-
pen. Du skal derfor kontakte din leder, hvis 
du mener, der er behov for akut krisehjælp. 
Akut krisehjælp omfatter arbejdsulykker, vold 
og trusler, pludselige dødsfald og selvmord på 
arbejdspladsen samt voldsomme, arbejdsrela-
terede hændelser. 

Henvendelse sker altid telefonisk til den døgn-
bemandede vagttelefon, der er tilgængelig 
året rundt. Telefonnummeret er 97 52 00 95.

Læs mere på: Medarbejderportalen 

tilbud: akut krisehjælp til alle 
ansatte i aarhus kommune 

Aarhus Kommune har indgået en indkøbsaftale om akut krisehjælp til medarbejdere, der oplever kriser og 
akutte belastninger i forbindelse med deres arbejde. Krisehjælpen leveres af Institut for Relationspsykologi, 
der med et hold af erfarne, autoriserede psykologer står klar til at hjælpe. 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/Medarbejder/Persopol/Sundhed/Documents/Folder%20akut%20krisehj�lp.pdf
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Ferieaktiviteterne er et tilbud for børn, der bor i Aarhus Kom-
mune eller går i folke- eller privatskole i Aarhus Kommune. På 
de aktiviteter, hvor der er alderskrav, er det klassetrinnet man 
går i før sommerferie. Altså, står der fra 4.- 8. klasse, så skal 
man gå i 4. klasse før sommerferien.

Der er voksne tilknyttet alle aktiviteter, og eventuelt udstyr kan lånes 
på aktivitetsstederne. 

Læs mere om aktiviteter og tilmelding her: www.supersommer.dk 

I Tilst har UngiAarhus Vest i flere år 
samarbejdet med Rotary Danmark om 
en opsøgende og udvidet klubindsats 
i området, der skal få flere piger til at 
bruge klubberne. Projektet har fået 
navnet ’Karmapigerne’ og har skabt så 
gode resultater, at projektet er blevet 
tildelt Rotarys Hæderspris. 

Pia Jørgensen fra fritidsklubben i Tilst og 
Tine Kaarup fra gadeplan Aarhus er hoved-
kvinderne bag indsatsen, og den faglige 
koordinator Søren Küsch Larsen i VEST har 
fungeret som projektleder for indsatsen. 

”Vi har stort hele vejen igennem haft et 
forbilledligt samarbejde med Rotary-klubben 
i Midtjylland, som har finansieret en betrag-
telig del af indsatsen samt deltaget som 
ivrige og interesserede sparringspartnere un-
dervejs. Det har skabt gode resultater for de 
piger, der har været en del af projektet. Vi 
er sammen vildt stolte og takker Rotary for 
prisen samt deres velvilje og engagement,” 
siger Søren Küsch Larsen. 

aktiv sommerferie 2017 

karmapigerne  
i tilst modtager 
hæderspris 

syv aarhus-elever  
nominerede i ’500 ord’

Den landsdækkende skrivekonkurrence ’500 Ord’ har blandt 
4.177 børns indsendte bidrag valgt 20 nominerede, der nu skal 
dyste om at vinde hele konkurrencen i aldersgrupperne 8-12 år 
og 13-16 år. 

Blandt de 20 kommer syv fra Aarhus. DR Ultra har lagt de 20 nomine-
rede tekster ud på deres hjemmeside – læs dem her og få en oplevelse: 
www.dr.dk/ultra/sider/500-ord

De to vindere af 500 Ord får deres historie udgivet som en rigtig bog. 
De vil møde en børnebogsredaktør, og deres historie bliver illustreret af 
to af landets bedste illustratorer.

500 Ord er kickstarten på Den internationale børnelitteraturfestival 
”Aarhus 39”, der arrangeres af Hay Festival og Aarhus 2017 i sam-
arbejde med Aarhus Kommune, og finder sted på Dokk1 i dagene 
26.-29. oktober 2017. Bag 500 Ord står DR, Gyldendal og Aarhus 
Kommune i samarbejde med Aarhus 2017.

Læs mere: www.aarhus.dk/børnogkultur2017

http://www.supersommer.dk
https://www.dr.dk/ultra/sider/500-ord
https://www.aarhus.dk/b�rnogkultur2017
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8 UngiAarhus

midt i maj blev de nye ungemil-
jøer på Strandskolen indviet med 
taler og is til mere end 100 børn, 
unge og voksne på skolen. 

Efter en inddragelsesproces med unge 
fra skolen og den lokale klub er de nye 
lokaler og områder til Ungemiljø blevet 
indviet på Strandskolen af Bünyamin 
Simsek Rådmand for Børn og Unge:

”Jeg glæder mig over at se glade børn 
og engagerede medarbejdere. Jeg ved, 
I har nogle drømme, og I skal blive ved 
med at drømme og fuldføre dem,” sagde 
Bünyamin Simsek, da han officielt åbnede 
de nye lokaler den 16. maj. 

Det er skolen og fritids- og ungdomssko-
leområdet, UngiAarhus, der sammen har 
stået for indretningen af lokalerne, hvor 
de unges tanker har dannet retning for, 
hvordan de vil bruge lokalerne. Det er sket 
ved en masse workshops og processer 
for at sikre, at de nye ungemiljøer blev så 
gode som mulige, når børn og unge skal 
gå i fritids- og ungdomsklub på skolen. 

”Vi har skabt et ungemiljø i gamle gan-
garealer og depoter, på den måde har vi 
ikke fjernet plads fra skolen, men vi har 
udnyttet det bedre. Det er et ungemiljø, 
de unge kan bruge hele dagen og ikke 
kun i klubtiden,” fortæller Rasmus Mej-
dahl Brande, der er proceskonsulent og 
arkitekt i UngiAarhus. 

Det er meningen, at ungemiljøet for ek-
sempel kan bruges som grupperum i dag-
timerne og ungdomsklub om aftenen. 
Samtidig er der adgang til skolens køkken 
og kreative værksteder.

 
Ikke kun for børn og unge
Når fritids- og ungdomsklubben er flyttet 
ind på Strandskolen, så har det ikke kun 
betydning for børn og unge. Det har 
også betydning for medarbejderne. 

”De fysiske rammer gør det nemmere 
for skolens lærere og UngiAarhus NORDs 
pædagoger at arbejde tættere sammen, 
og det gør også, at alle tager et medan-
svar for at skabe de bedste rammer for de 
unge,” siger Marianne Bach, Vice Fritids- 
og Ungdomsskoleleder i UngiAarhus 
NORD. 

Erfaringerne kommer andre unge til gode
I de nye lokaler er der gjort plads til alle. 
Der er tænkt ind, at der er nogle, der vil 
være sig selv, og nogen der vil være en 
del af det store fællesskab, uden nogen 
bliver ladt for sig selv.

”Nu skal vi se og lære af, hvordan de 
unge bruger miljøet. De erfaringer, vi gør, 
skal vi bruge, når vi flytter klubber ind på 
skolerne andre steder,” forklarer Rasmus 
Mejdahl Brande. 

I løbet af de næste år vil flere fritids- og 
ungdomsklubber og ungemijløer i Aarhus 
Kommune flytte ind på skolerne, og når 
det sker, bliver børn og unge inddraget i 
de lokale processer, når det er muligt. 

ungemiljø indviet på strandskolen


