
Kære alle

Næsten halvvejs gennem 2017 kan vi se 
tilbage på et travlt, givende og lovende 
halvår. Børn og Unge har på flotteste vis 
sat et markant aftryk på kulturhovedstads-
året: I sidste uge dystede 10.000 elever 
til finalerne i Skole OL i Ceres Park, og et 
par uger før var Børn og Unge medvært 
ved de åbne europæiske finaler i First Lego 
League. Her kæmpede ca. 1000 unge fra 
45 forskellige lande i innovativ robot-tek-
nologi. 

Gennem hele kulturåret er der også tilbud 
om, at dagtilbud, skoler og fritidstilbud 
kan fornøje sig med dans, teater, film, leg 
og fortællinger i arrangementet 100 Bør-
nedage i DOKK1 – allerede en stor succes. 
Dette er bare et udpluk, og der er meget 
mere i vente, blandt andet unge-topmødet 
European Youth Consensus i september. 
Her mødes 300 unge fra alle hjørner af 
Europa for gennem kreative processer 
med billeder, lyd, ord og bevægelse at 
sætte spot på unges oplevelse af demo-
krati og rettigheder.

Det skal alle gode kræfter have tak for. 
Det er inspirerende, og det giver fornyet 
energi, når hverdagen bliver brudt af 
skæve, anderledes og lærerige oplevelser. 
Det har været vigtigt for mig, at vores 
dagtilbud, skoler og fritidstilbud selv har 
kunnet byde ind på de mange aktiviteter, 
som også i det europæiske kulturår skaber 
puls og værdi for byen. 

Men størst tak fortjener hverdagen nu 
engang. Den hverdag, som I alle er med til 
at skabe for børn, unge og forældre. Det 

er vores fornemste kerneopgave, og I løser 
den flot. Med et fast greb bidrager alle I 
medarbejdere og ledere til, at vi kan indfri 
visionerne i børne- og ungepolitikken. Vi 
har som bekendt gennemført en foræl-
dretilfredsundersøgelse i foråret, som gene-
relt viser meget gode resultater – også når 
vi sammenligner os med andre kommuner.
Men som det er sagt før, er vi ikke i mål. Vi 
er især udfordret af at ”få de sidste med” 
– at få løftet de mest udsatte børn og unge 
på niveau med deres kammerater. Her har 
vi alle et ansvar for at arbejde med. Tidlige 
indsatser er vigtige mål – både konkret og 
strategisk - ligesom en omfattende indstil-
ling om gentænkning af Gellerup, Toveshøj 
og Ellekær lokaldistrikter netop nu er på 

vej i byrådet. Vi flytter os hele tiden hen i 
mod ny viden og nye resultater – og virke-
ligheden omkring os er også foranderlig 
på mange måder. Aarhus vokser voldsomt 
i de kommende år, og vi får brug for flere 
hænder og nye kompetencer.

Der er altså nok at tage fat på efter som-
meren. Heldigvis. Men i første omgang 
skal rigtig mange på en sommerferie og 
sikkert lægge arbejdet lidt bag sig. Det er 
velfortjent. Nyd det – vi har brug for, at I 
vender friske tilbage.

God sommer!
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og 
Unge

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
Næste nr.: 17. august 2017, deadline 15. august Download BU Nyt App på www.bunyt.dk 

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

God sommer – efter  
et travlt forår!

nr. 13  |   juni 2017

s. 3 s. 8

skole-
patruljer
i tivoli

 
frivilliG-
hovedstad
2018

Foto: Lina Bonde Gaarde



BU Nyt  | Juni 2017

2 fravær

1 september 2017 starter Back2-School - et nyt tilbud 
til elever med bekymrende skolefravær. Lige nu søger 
projektet 80 elever til at deltage i det kommende år. 
Professor Mikael Thastum fra aarhus Universitet fortæl-
ler, hvordan psykologisk intervention kan hjælpe elever 
tilbage i skole.

Angst, mindreværd og følelsen af ikke at klare sig godt er blot 
nogle af de problematikker, der kan være på spil, når en elev over 
en længere periode ikke dukker op eller trives i skolen. Derfor 
afprøver Psykologisk Institut, Aarhus Universitet i samarbejde 
med Aarhus Kommune en ny fraværsindsats under navnet 
”Back2School”. 

Back2School adskiller sig fra kommunens eksisterende tilbud ved 
at anvende psykologisk intervention som metode til at hjælpe 
elever med årsagerne til deres bekymrende skolefravær. Professor 
Mikael Thastum forklarer: 

”Som nogle af de første i Danmark undersøger vi fravær ud fra et 
videnskabeligt grundlag. Vi anvender systematiske metoder, så vi 
har mulighed for at sammenligne effekten af Back2School med 
allerede eksisterende fraværsindsatser. Det gør, at vi kan indsamle 
nyttig viden omkring, hvordan vi bedst hjælper børn med bekym-
rende skolefravær”.

Tilbuddet består af 10 sessioner fordelt over ca. 3 måneder, hvor 
der er fokus på at hjælpe eleven til at øge sit fremmøde. Derud-
over får familien mulighed for selv at sætte mål, som de vil arbejde 
med i forløbet. Et mål kan være at turde række hånden op på 
klassen, at forældrene øver sig i at give tydelige og venlige beske-
der eller at lave nogle husregler, som hele familien kan samarbejde 
omkring. 

Lige nu er Back2School på udkig efter 80 elever, som vil deltage pr. 
1. september. Back2School gennemførte i foråret et pilotprojekt, 
hvor 22 familier deltog.

BaCk2sChool skal skære ned  
på elever med højt skolefravær

fra fravær til uddannelsesparat

Victoria på 15 år har sammen med sine 
forældre deltaget i pilotafprøvningen af 
Back2School, fordi hun ikke trivedes i sin for-
henværende klasse. Hun oplevede en utryg-
hed og voksende usikkerhed, som hun havde 
brug for at få bearbejdet. Sideløbende med 
Back2School-forløbet flyttede hun i maj 2017 
fra privatskole til Vorrevangskolen, hvor hun 
har fået en god start i sin nye klasse. Særligt 
lærerne har været en stor hjælp i samarbejdet 
om at nedbringe Victorias skolefravær.

Christine, som er mor til Victoria, fortæller:
”Noget af det, som har rykket allermest 
ved at deltage i Back2School, er, at vi har 
fået etableret nogle gode daglige rutiner 
omkring bl.a. sengetider og lektielæsning. 
Det har givet Victoria en bedre døgnrytme 
og et overblik over skolearbejdet. Vi har som 
familie fået en fælles forståelse af, hvordan vi 
skal gøre herhjemme, og jeg er blevet endnu 
bedre til at vise hende, at jeg tror på hende. 
Victoria har sat et mål om, at hun gerne vil 
være uddannelsesparat i 9. klasse, hvilket jeg 
støtter og glæder mig over”.

De sidste to måneder har Victoria ikke haft 
noget skolefravær.

familien fik redskaber til at hjælpe 
datter med social angst

I 8. klasse var datterens sociale angst dukket 
op i ny og næ, men på tærsklen til at skulle 
begynde på efterskole tog angsten til i en 
sådan grad, at familien vidste de måtte gøre 
noget. Igennem skolen hørte de om Back2S-
chool. Det blev til et forløb, hvor der gradvist 
blev arbejdet med datterens sociale angst 
og det at kunne rumme at komme tilbage 
i skolen igen. Halvvejs igennem sessionerne 
stod det dog klart for psykologen og familien, 
at det ville være en for stor en mundfuld for 
hende at vende tilbage til skolen igen. Målet 
blev derfor fortsat at have fokus på den so-
ciale angst og at forberede hende til at kunne 
starte på efterskole i det kommende år. 

”Jeg oplever at have fået en lidt gladere 
datter, som taler mere og er blevet bedre til 
at sætte ord på, hvad der sker inde i hende. 
Hun er bevidst om sin angst og prøver at 
overskride nogle af de grænser, som angsten 
sætter, ved at bruge de redskaber, hun har 
fået igennem Back2School. Som forælder har 
jeg oplevet at blive mødt med forståelse, og 
der er fokus på familien,” fortæller moren.

OM BaCK2SCHOOL:
Formålet med Back2School-projek-
tet er at få viden om kommunens 
nuværende fraværsindsats for børn 
med bekymrende adfærd og at un-
dersøge, om Back2School kan være 
et supplement hertil.

Der bliver trukket lod om, hvorvidt 
det enkelte barn skal deltage i kom-
munens eksisterende indsats eller i 
Back2School.

TILMELDING:
Tilmelding via universitetsklinikkens 
hjemmeside: www.psy.au.dk/b2s 
eller sekretær Marianne Bjerregaard 
Madsen, marianne@psy.au.dk, Tlf. 
87 16 58 49

BaCk2sChool- forældreerfarinGer

http://www.psy.au.dk/b2s
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Når programleder Henning Winther skal 
forklare, hvad han ønsker for frivilligho-
vedstadsåret 2018, fremhæver han to 
ting: At året bliver brugt til at anerkende 
og se den frivillighed, som allerede er, 
og at man undersøger og udfordrer, 
hvad frivilligheden kan mere. 

”Der findes allerede mange gode frivilli-
ginitiativer på børne- og ungeområdet. 
Det kan være alt fra forældrearbejdsdage 
i daginstitutionen til skoleonkler og tanter, 
som giver en hjælpende hånd i skoleklas-
sen. Disse initiativer skal vi påskønne, men 
vi kan også stille spørgsmålet: Er der andet 
eller mere vi kan gøre?” siger han.

Visionen om at give frivilligheden et eks-
tra løft i 2018 deles af direktør for Børn 
og Unge Jan Præstholm. Med en lang 
erfaring indenfor den frivillige verden, 
bl.a. som landskonsulent hos DGI, har Jan 
Præstholm selv oplevet, hvordan frivillig-
hed kan bringe folk sammen og styrke 
det civile engagement. Derfor ser han 
også frivillighovedstadsåret som en unik 
mulighed for at anerkende den lange 
frivillighedstradition, som bl.a. børne- og 
ungeområdet er garant for:

”Det handler ikke kun om, at vi i 2018 
gerne vil øge frivilligheden. Vi skal også 
benytte lejligheden til at minde hinan-
den om, at vi hver og en har en opgave i 
at være frivillig, fordi det samler og bin-
der os sammen både som mennesker og 
samfund,” reflekterer han og fortsætter:

”Frivillighed er en solid platform for etab-
lering af stærkere fællesskaber.” 

Masser af m2 og tæt relation til  
forældre
Både Jan Præstholm og Henning Winther 
ser, at der på børn- og ungeområdet er 

flere ressourcer, som kan bringes i spil 
for at styrke og gentænke frivilligheden. 
De mange bygninger og lokaler, som 
Børn og Unge råder over, er en af disse. 
Henning Winther forklarer: 

”Allerede nu anvender man skoler til for-
eningsaktiviteter efter kl. 15.00, og det 
alene skaber en god sammenhængskraft 
i lokalområdet. Det er et koncept, som 
jeg ser kan udbredes til daginstitutioner-
ne. Værdien er gensidig. Man bakker op 
om civilsamfundet, og samtidig sikrer 
man, at skoler og daginstitutioner for-
bliver relevante, fordi de bruges til mere 
end blot undervisning i dagtimerne.” 

En anden værdifuld ressource, som Børn 
og Unge kan tage i brug, når frivilligheden 
skal inviteres ind, er den daglige kontakt 
til forældrene i lokalområdet. Den store 
kontaktflade ser direktør Jan Præstholm 
muligheder i: 

”Vi er enormt dygtige til at skabe en tæt 
relation til forældre, når vi 
løser vores kerneopgave. 
Den erfaring kan vi 
godt trække 

aarhus er udnævnt til Europæisk 
frivillighovedstad 2018. Det bliver 
et år, hvor hele byen går sammen 
om at anerkende, fejre og nytænke 
frivilligheden. Direktør for Børn og 
Unge Jan Præstholm og program-
leder for frivillighovedstad 2018 
Henning Winther giver deres bud 
på, hvordan frivilligheden i Børn og 
Unge kan vokse og finde nye veje.

SaMSPIL MED frIvILLIGE:

”vi skal være opsøGende oG  
invitere til mere frivilliGhed”
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4 frIvILLIGHED

på, når det kommer til frivillighed. Det 
ligger dybt i vores historiske kultur, at 
vi gerne vil bidrage og være noget for 
nogen, så vi skal ikke holde os tilbage 
med at være lidt mere opsøgende og 
inviterende,” forklarer han.

Samtidig er det Jan Præstholms ønske, 
at ledere og ansatte i Børn og Unge 
griber chancen, når de får en god idé til 
et frivilligsamarbejde, og at de er åbne 
overfor initiativer udefra. I hans optik 
skal og kan frivilligheden kun leve lokalt.

”Fra centralt hold skal vi gøre vores bed-
ste for at understøtte de lokale initiativer. 
Det er lokalt, at folk skal række ud til 

hinanden, bruge hinandens kompeten-
cer og sammen skabe fremdrift,” tilføjer 
Jan Præstholm. 

frivillighed må aldrig blive en 
spareøvelse
Selve rammesætningen af Børn og Unges 
bidrag ind i det komme frivillighoved-
stadsår er en fortløbende proces, som 
kommer til at strække sig ind i efteråret. 
For direktør Jan Præstholm har det været 
afgørende at have de faglige organisati-
oner tæt inde over. Derfor var frivillighed 
sat på dagsordenen i HMU i april, og 
det blev fulgt op af endnu en drøftelse i 
Fælles-MED-udvalgene. Om drøftelserne i 
HMU siger Jan Præstholm: 

”Det glæder mig, at vi sammen med de 
faglige organisationer har haft en fælles 
refleksion over, hvad frivillighed er, og 
hvordan den kan tilføre værdi ind i en 
skole-, dagtilbud- og klubkontekst. På 
den måde sikrer vi, at eventuelle dilem-
maer bliver italesat, så de ikke fylder i 
det, der kommer, og så vil jeg gerne slå 
fast, at målsætningen om mere frivillig-
hed ikke er motiveret af besparelser. Fri-
villighed er et supplement til løsningen 
af kerneopgaven og kan tilføre både 
øget kvalitet og stærkere fællesskaber 
til gavn for både børn og forældre.”

15. september 2017 er der 
temadag for HMU og Om-
råde-MED-udvalgene, hvor 
man vil drøfte udfordringer 
og muligheder i samspillet 
med frivillige. 

KO M GODT I  GANG MED FRIVILL IGH ED
FRIVILL IGHEDSSTAFETTEN –  SKAL  DEN FOR BI  D IG?
Frivillighedsstafetten har været forbi tre ledere i Børn og Unge. De deler deres per-
spektiver på frivillighed og taler om både muligheder og opmærksomhedspunkter. 
Brug filmen som inspiration eller som afsæt for at starte en dialog omkring, hvordan 
I kan invitere til mere frivillighed. Vil du dele en god historie om frivillighed, så kon-
takt projektleder Anders Probst Jensen, Tlf.: 2920 9978, E-mail: apjen@aarhus.dk.
Se filmen her 

DYK NED I  FRIVILL IGHEDSVÆRKSTØJSKASSEN:  

På frivillighed.mitbu.dk har vi samlet de praktiske oplysninger du har behov for at 
kunne begynde et samarbejde med frivillige. I Idebanken finder du eksempler på, 
hvordan frivilligheden allerede nu trives i Børn og Unge.

FRI VILL IGSUNDERSØ GELSE  I  BØRN O G UNGE

I april/maj blev en spørge-
skemaundersøgelse sendt 
ud til alle dagtilbudsledere, 
skoleledere og fritidsle-
dere i Børn og Unge for at 
afdække de nuværende 
erfaringer med samarbejder 
med frivillige

99 ud af 121 ledere har 
deltaget i undersøgelsen

Høj svarprocent på 82 %

LEDErNES vUrDErING af, 
HvaD DEr Er MEST af-
GørENDE fOr aT DE vIL 
INDGå I SaMarBEJDE MED 
frIvILLIGE:

”Mine medarbejders opfat-
telse af samarbejdet som 
understøttende for deres 
arbejdsindsats”

”Hensynet til børnene”

”Arbejdets organisering”

LEDErNES vUrDErING 
af LETHEDEN vED aT 
ETaBLErE ET SaMarBEJ-
DET MED frIvILLIGE:

Let: 41,27 %

Middel: 48,41 %

Svært: 10,32 %

TyPEr af SaMarBEJDEr 
MED frIvILLIGE På TværS 
af DaGTILBUD, SKOLEr OG 
frITIDS -OG UNGDOMS-
KLUBBEr:

Foreninger: 31 %

Enkeltpersoner: 27 %

Intet samarbejde: 21 %

Erhverv: 16 %

Andet: 6 %

mailto:apjen@aarhus.dk
https://www.youtube.com/watch?v=fLbgKt0ByOo&feature=youtu.be
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5 WORKSHOP klar parat 
til omvendt 
dhl start  
Tvivler du også på, om din DHL-form bliver 
klar til den berygtede djævlebakke? Så er 
det måske dit held, at aarhus Motion i år 
har besluttet at vende ruten om, så vi i ste-
det skal løbe ned af djævlebakken. vi skal 
ganske enkelt løbe DHL-ruten omvendt. 

Børn og Unges teltområde vil være placeret samme sted i Mindeparken 
som sidste år. Men hvor vi plejer at være ved startområdet, skal vi i år 
være ved målområdet. Dermed får du mulighed for at heppe på og se 
dine kolleger passere målstregen. Alt imens serverer vi traditionen tro 
DHL-grillpølser. Men i år vender vi selvfølgelig bare pølserne omvendt 
og spiser dem bagfra.

De frivillige skal da også med til DHL
Ved DHL-stafetten slår vi et slag for Frivillighedsåret. Vores mange fri-
villige i dagtilbud, skoler og FU-tilbud gør en stor forskel for vores børn 
og unge i Aarhus. Ved DHL skal vi hylde vores frivillige i Børn og Unge. 
Derfor opfordres du til at invitere de frivillige, som har deres daglige 
gang på din arbejdsplads med i Mindeparken til Børn og Unges DHL.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en festlig aften i Minde-
parken med hygge, samvær og motion!

kurser & events holder ferielukket i uge 29, 30 og 31.
Vi ønsker alle en god sommer!

Bu akademi

Praktisk information om Børn og Unges DHL-staffet
•  Børn og Unges DHL-stafet afholdes torsdag den 17. august i Mindeparken.
•   Startnumre, depeche og DHL-madkasser kan afhentes på løbsdagen fra kl. 16 hos 

Aarhus Motions udlevering i Mindeparken. 
•   Børn og Unge løbetrøjer, der er bestilt ved tilmeldingen, leveres til holdets arbejdsplads 

i uge 32. 
•   Fra kl. 17 på løbsdagen er det muligt at bytte løbetrøjer til en anden størrelse – sker 

efter først-til-mølle princippet.
•   Børn og Unge har 3 store telte med borde/bænke i Mindeparken. Det er ikke muligt at 

reservere pladser i teltene.
•  Der vil være afskærmet dameomklædning på Børn og Unges teltområde.
•   Drikkevarer kan købes på Børn og Unges teltområde. Det er også her, drikkebilletter fra 

DHL-madkassen indløses. 
•  Fra kl. 18 serverer Børn og Unge DHL-grillpølser. Der er også kyllinge- og vegatarpølser.
•  Kl. 18:30 er der løbsstart for første gruppe.
•  Kl. 19:00 er der walkstart for første gruppe.

Læs mere om DHL-stafetten på Aarhus Motions hjemmeside: www.aarhusmotion.dk 

Spørgsmål vedr.  
afviklingen af Børn og 
Unges DHL:
Rikke Irmgard Brødsgaard, 
riib@aarhus.dk eller Pernille 
Guldager, pegu@aarhus.dk 
 

Spørgsmål vedr.  
Børn og Unge  
løbetrøjer: 
Maria Luisa Galán van 
Binsbergen, mabi@aarhus.dk

KONTaKT

http://www.aarhusmotion.dk
mailto:riib@aarhus.dk
mailto:pegu@aarhus.dk
mailto:mabi@aarhus.dk
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Aarhus Kommune har sammen med Region Midtjylland 
og 11 andre kommuner taget utraditionelle metoder i 
brug for at øge unges opmærksomhed på Digital Post.

Fire youtubere skal hjælpe unge med at opdage, at de fra 
deres 15 års fødselsdag har en digital postkasse og at de 
skal tjekke den jævnligt fordi den kan indeholde vigtige 
breve fra det offentlige. De fire skal på deres helt egen 
måde fortælle de unge om vigtigheden af at tjekke den 
digitale postkasse. 
 
For eksempel får youtuberen Guld Dennis i en svedig rap 
ordet krypteret til at rime på registreret. Og Benjamin 
Mann-Nakel ruller sin lillebror ind i tape som straf for, at 
han svarer forkert i en quiz om Digital Post. 
 
Siden de fire videoer blev lanceret 16. juni er de på en uge 
vist 65.000 gange.
  
Se de fire videoer: 

•  Guld Dennis. Digital Post Sangen. 

•  StupidAagaards. Tak for hjælpen, Skille! 

•  Jackie Klink: Unge tænker sig ikke om. 

•  Benjamin Mann-Nakel. Sandt eller falsk om Digital Post

Youtubere skal skærpe 
unges opmærksomhed 
på digital post

”i aarhus sidder vi i  
rundkreds - og det virker.”
Under den overskrift inviterede henholdsvis Århus Lærerfor-
ening og BUPL Århus til debat på Folkemødet 2017.

I Aarhus har kommunen, BUPL Aarhus, Århus Lærerforening og 
de øvrige organisationer på børne- og ungeområdet etableret en 
dialog, som bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Og det 
kommer børnene til gode. Så hvorfor kopierer Danmarks Lærerfor-
ening og BUPL ikke bare den opskrift? Og findes der andre veje, når 
det offentlige skal udvikles bedst?

I BUPL’s telt deltog formand for Århus Lærerforening Jesper 
Skorstengaard, formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen, 
formand for BUPL Elisa Bergmann, forskningschef i CEPOS 
Henning Christoffersen og Børn og Unges direktør Jan Præstholm.

”Jeg synes, vi her taler om centralisering. Skolelederne bliver i 
detaljer bundet inde fra Rådhuset,” sagde Henrik Christoffersen, 
forskningschef i CEPOS, under debatten i BUPL’s telt.

”Jeg betragter snarere samarbejdet mellem kommunen og orga-
nisationerne som et bindeled, der skal være med til at oversætte 
politiske beslutninger for eksempel byrådet og Folketinget,” svarede 
Jan Præstholm, direktør i Børn og Unge. 

Du kan se hele debatten [ca. 30 minutter] på 
https://www.youtube.com/watch?v=gcAnyd_G894

Billedet er fra debatten hos Århus Lærerforening, hvor også Anders 
Bondo, formand for Danmarks Lærerforening, og Lotte Bøgh An-
dersen, Professor, Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskom-
missionen, deltog.

Alle Børn og Unges ledere inviteres til Store lederdag på 
Centralværkstedet den 8. september, kl. 8:30 – 12:00. 

Direktør Jan Præstholm byder velkommen og fortæller mere 
om Børn og Unges strategiske retning frem mod ’LOKE – Stær-
kere Læringsfællesskaber’, hvor der sættes fokus på det tvær-
gående samarbejde i et 0-18 års perspektiv. Annemette Dig-
mann vil tilmed holde oplæg om grænsekrydsende ledelse og 

samarbejde på tværs. Hun giver input om hvordan ledere og 
medarbejdere skal tænke opgaven som en, der går ud over 
egne grænser og som gensidig afhængig. Opgaven er blandt 
andet at blive bedre til at forstå hinandens mål på tværs af 
grænser, incitamentsstrukturer, rationaler og prioritere de 
fælles mål højt. Annemette Digmann taler om samskabelse 
som begreb og hvad der skal til for at lykkes hermed.

Tilmelding her

velkommen til store lederdag 2017
– tilmelding i kursusportalen senest den 25. august

https://youtu.be/Bp74LY-N274
https://youtu.be/xEV4FAzIHec
https://youtu.be/YL5ql_5aBq4
https://youtu.be/1S7CTTznzXs
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=48057
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UngiAarhus’ Sommerbus er til for alle 
Aarhus’ børn og unge. Gennem syn-
lighed og dialog med børn og unge 
rundt om i hele kommunen, guider 
UngiAarhus dem til konstruktive akti-
viteter i sommerferien. 

Sommerbussen gør holdt, hvor det er 
relevant, og samtidig er bussen med 
til at mindske den uhensigtsmæssi-
ge adfærd, som dagtilbud, skoler, 
klubber, anlæg med mere oplever om 
sommeren.

Engagerede medarbejdere 

fra hele Ungiaarhus er klar 

til at være chauffører på 

Sommerbussen 2017.

sommerbussen  
i ungiaarhus kører igen!

Center-10 siger farvel 
med en bog
”I begyndelsen var der... en gammel udstoppet hejre. Med 
knækket hals. I et forladt biologilokale. Ellers intet. Den 
gamle Frydenlundskole stod efter nytår 2009 tom og ribbet, 
da Poul Højmose for første kom på besøg.”

Sådan begynder første kapitel af den bog på 68 sider, som er 
blevet skrevet i anledning af, at Center-10, Aarhus High School, 
lukker nu.

Bogen lanceres i dag, torsdag, kl. 16.30, hvor skolen holder far-
vel-event for tidligere og nuværende ansatte, og en masse andre 
mennesker, der har været omkring skolen i dens levetid. 

Bogen er en rejse gennem Center-10’s univers - med artikler om 
blandt andet skolens unikke tvæfaglige samarbejde, fodboldsejre, 
tidligere elever, udlandsrejser og de mange medarbejdere, der 
på hver sin måde har været kittet i et af Danmarks største 10. 
klasse-centre. 

Center-10 lukker som en konsekvens af, at søgningen til det 
kommunale 10. klasse-tilbud er faldet fra omkring 800 elever til 
cirka 200 elever i 2017. 

Bogen ”Center-10, Aarhus High School - et godt stykke af vejen” 
er skrevet af Mia Pollmann. foto: Henrik Bjerregrav.
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Den årlige fest er en hyldest til de mere 
end 1000 elever, der hver dag trodser 
vejrforhold og morgengnavne trafikan-
ter for at hjælpe kammeraterne sikkert i 
skole ved at være skolepatrulje og i spid-
sen for gåbusserne. Eleverne er en vigtig 
del af indsatsen for at skabe tryghed og 
sikkerhed om de yngste elevers færdsel 
i trafikken. 

Fredag 16. juni 2017 var Tivoli Friheden 
reserveret til eleverne og færdselskon-
taktlærerne.

Efter en musisk indledning af et band 
fra Aarhus Musikskole åbnede Bünya-
min Simsek, rådmand for Børn og Unge, 
festen. Han roste de unge mennesker 
indsats og ønskede dem en god dag. 

Der trækkes hvert år lod om en række 
præmier så som cykler, sportstøj, cykel-
hjelme, cykellygter og andet sikkerheds-
udstyr til unge trafikanter.

Dette var igen i år muligt, fordi fonden 
”Aros Forsikring Classic Race donation” 

havde valgt at støtte arrangementet 
med 40.000kr. Administrerende direktør 
Mike Legarth, Classic Race, og marke-
tingansvarlig Lise Kjær, AROS Forsikring, 
roste i hver deres tale elevernes arbejde 
og var glade for at kunne støtte arran-
gementet. De overrakte sammen med 
økonomidirektør Jørgen Berthelsen, 
Classic Race, checken til Børn og Unge.

De 40.000kr. blev herefter omsat i ud-
deling af præmierne til eleverne.

skolepatruljer oG GåBusser 
hYldes i friheden
for 25. gang arrangerede Børn og Unge i samarbejde med Tivoli friheden og østjyllands politi 
en takkefest for skolepatruljer og gåbuschauffører fra aarhus, Odder og Samsø Kommuner.

Fotos: Jan Iburg


