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BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

Der var tørvejr under årets DHL Stafetten for Skoler onsdag og torsdag , hvor 4600 aarhu-
sianske skoleelever løb 2km stafet på 3-mandshold. Men torsdag aften gik der mudder i 
menageriet for 3000 medarbejdere for Børn og Unge.

årets vådeste 
firmafest

”Sing Hallelujah! Sing it!” opfordrede Dr. Alban fra højttalerne. 
Men det var vist snarere blasfemiske gloser, der hvislede gennem 
Mindeparken torsdag aften, da årets deltagere i DHL Stafetten 
bekæmpede pløre og dunderregn. 

Årets rute var ”rethinket”, så løberne skulle ned ad Djævlebakken 
i stedet for op ad den. Nogen ”Walk in the park” blev det dog 
ikke, bortset fra for gåholdene, naturligvis.

Det våde føre og den omvendte rute gav nogle helt anderledes 
løbeoplevelser og -tider. Men årets arrangement i Mindeparken 
beviste, at Børn og Unge har en flok robuste medarbejdere. For på 
trods af den vådeste DHL Stafet i historien, var humøret var højt i 
teltene. Og der blev spist lige så mange pølser som sædvanligt. 

Billeder fra stafetten på side 2-3.
Flere billeder på www.bunyt.dk/dhl2017



dhl stafetten 2017
Bedste løbehold fra Børn og Unge var - igen - Sølystskolen, der klarede de 5x5 km i tiden 1:41:43. 
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dhl stafetten 
for skoler 2017
Hurtigste hold om onsdagen var Risskov skole, 3. årgang - hold 8, der løb i tiden 29:07.

Om torsdagen var 8B fra Kragelundskolen (nr. 235) hurtigst - de løb i 23:35.
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to nye afdelingsledere på 
Langagerskolen 

Christian Møller Nielsen til-
trådte 1. august som afdelings-
leder på Langagerskolen. Han er 
43 år og har siden 2012 været 
en del af Langagerskolens konsu-
lentteam, indtil han i februar blev 
konstitueret som afdelingsleder 

på skolen. Christian har blandt andet en diplomud-
dannelse i specialpædagogik og en master i IKT og 
læring.  

Christian er som leder interesseret i at skabe ram-
mer for eleverne på Langagerskolen, så de udvikler 
sig faglig og socialt.

Janus Lautrup tiltræder 1. 
august 2017 som afdelingsleder 
på Langagerskolen. Han er 42 
år og kommer fra en stilling som 
teamkoordinator og pædagog i 
specialklassen på Risskov Skole. 
Janus er uddannet socialpæda-

gog i 2004 og har desuden en tillægsuddannelse i 
teamledelse.

Ny pædagogisk leder på 
Bavnehøj Skole

Rasmus Dalager Jørgensen 
tiltrådte 1. august som pædago-
gisk leder for mellemtrinnet på 
Bavnehøj Skole. Han er 40 år og 
kommer fra en stilling som lærer 
på Rundhøjskolen. Rasmus er i 
desuden i gang med en diplom-
uddannelse i organisation og 
ledelse. 

Rasmus ser frem til at skabe tid, rum og prioritering 
af elevindflydelse, åben skole, bevægelse og en 
varieret skoledag, hvor teamsamarbejdet kan vokse, 
og hvor sparring og refleksion bliver en naturlig del 
af samarbejdet.

Børn og Unge har hentet to stærke 
områdechef-profiler til Aarhus  

Trine Verner Jensen er ansat som 
områdechef for dagtilbud og skoler i 
Område Grenåvej Øst. Trine Verner 
Jensen er 45 år og har 12 års erfaring 
som skoleleder ved Kirkebakkeskolen i 
Vejle Kommune samt ved Østbirk 
Skole og Sdr. Vissing Skole i Horsens 
Kommune. Inden da har hun arbejdet 

som pædagogisk konsulent og folkeskolelærer. Hun har 
ud over en læreruddannelse også en diplomuddannelse i 
ledelse, og er i gang med en master i skoleledelse

Trine Verner Jensen ser frem til at tage fat på sine kom-
mende opgaver som områdechef. Hun siger: ”Jeg har 
søgt til Aarhus Kommune, fordi jeg ser gode muligheder 
for at videreudvikle den pædagogiske praksis på bag-
grund af det børne- og læringssyn, som fremgår af det 
politiske grundlag for området. Jeg glæder mig meget til 
samarbejdet i Aarhus Kommune og i område Grenåvej 
Øst samt til at møde områdets ledere og medarbejdere.”

Lene Ravn Holst er ansat som om-
rådechef for dagtilbud og skoler i 
Område Horsensvej. Hun er 39 år og 
kommer fra en stilling som souschef for 
skole- og dagtilbudsområdet i Nord-
djurs Kommune, hvor hun også har 
arbejdet som udviklingskonsulent. In-

den da har hun arbejdet som analysekonsulent hos Dansk 
Center for Undervisningsmiljø DCUM i Randers. Lene 
Ravn Holst er uddannet cand.scient.pol. på Københavns 
Universitet og er i gang med en master i offentlig ledelse. 

Lene Ravn Holst siger om sin ansættelse i Aarhus Kom-
mune:

”Jeg ser frem til at møde mine medarbejdere, kollegaer 
og samarbejdspartnere og sammen med dem være med 
til at skabe stærkere fælleskaber.”

De to områdechefer startede 7. august 2017.

Nye ledere
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Ny pædagogisk leder på Sabro-Korsvejskolen

45-årige Eva Therkildsen blev fra 1. august fast-
ansat som pædagogisk leder for udskolingen på 
Sabro-Korsvejskolen, hvor hun har været konsti-
tueret siden januar 2017. Hun er læreruddannet 
med linjefag i matematik og fysik/kemi – og 
lige nu er hun i gang med en master i offentlig 
ledelse

I 1999 begyndte hun som lærer på Skjoldhøjskolen og skiftede i 
2009 til Center-10, Aarhus High School.

”Jeg besluttede mig for, at når Center-10 lukkede, så skulle jeg være 
leder i folkeskolen. Sabro-Korsvejskolen har en interessant profil 
med både en international dimension og et tydeligt princip om 
”God Stil”. Det med ”God Stil” er vigtigt for mig, da jeg har set på 
Center-10, hvad det betyder at være direkte og tydelig.”

Eva bor i Ryomgård, er gift og har to børn hjemmeboende børn.

Store jubilæer på Skødstrup 
Skole

Anne Lise Kondrup Carlisle, pædagog Skød-
strup skole, fejrede 25 års jubilæum d. 24. juli

Vibeke Karlsson, administrativ medarbejder 
Skødstrup skole og dagtilbud, kunne 1. 
august fejre 40 års jubilæum

Birthe Bundgaard, børnehaveklasseleder 
Skødstrup skole, har 25 års jubilæum d. 29. 
august.

Tillykke til alle tre.

Flytning

1. august 2017 flytter Klubben Rosenvang
fra egen matrikel og ind på Rosenvangs-
skolens matrikel.

Vores nuværende adresse er:

Klubben Rosenvang
Vidtskuevej 31
8260 Viby J

Vores nye adresse bliver:

Klubben Rosenvang
Rosenvangsskolen
Rosenvangs Alle 49
8260 Viby J

Ny kontorchef for Budget og Regnskab 

Det bliver den nuværende budget- og analysechef 
i Skanderborg Kommune, Grethe Sjørslev Laur-
sen, som fra 1. august tiltræder som kontorchef i 
Budget og Regnskab i Børn og Unge. 

Grethe Sjørslev Laursen har en baggrund i stats-
kundskab og efterfølgende HD i afsætning, 
ligesom hun har diplom i ledelse og en master i 

Management Development fra CBS. Hun ser frem til de nye udfor-
dringer i Børn og Unge med kommunal økonomistyring, ledelse, 
strategi og kommunikation som hendes største interesseområder.

Selv siger hun, at hun ikke er på arbejde ’bare for at være der’: ”Jeg 
interesserer mig for at identificere det generelle og principielle i en 
konkret problemstilling, og jeg kan lide at kommunikere, så alle 
kan forstå den,” siger Grethe Sjørslev Laursen, der samtidig lægger 
vægt på, at man vil noget sammen og er positiv og fremadskuende. 

Grethe Sjørslev Laursen og hendes mand bor i Hovedgård sammen 
med deres tvillinger på 15 år. Hun og hendes mand har gennem 
en årrække været medhjælpere på Danmarks Smukkeste Festival i 
Skanderborg – og så taler hun en smule hollandsk efter en udstatio-
nering i Holland.
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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

Nyhed Kursus Startdato tilmelding

Nyhed
Sygefravær 2: Dilemmaer og udfordringer i håndtering af  
syge-fraværssamtalen - Hold 07
Heldags kursus for ledere og ledelsesteams personalemapper.

5. oktober 5. september

Snart  
tilmeldings-

frist

Store lederdag 2017    
½-dags konference for alle ledere i Børn og Unge

8. september 25. august

Nyhed
Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum” - Hold 03  
½-dags kursus for arbejdsmiljøgrupper

11. november 1. november

Nyhed
LOKe intro       
Seminar for ledere i Børn og Unge, der ikke tidligere har være på LOKE uddannelse

15. september 8. september

Nyhed
MeD-Klippekort: MeD og sygefravær    
Suppleringsuddannelse til MED-grunduddannelsen for MED udvalg. Læs mere i Kursusporta-
len om holdoprettelse m.m.

Aftales med  
underviser

Aftales med  
underviser

Nyhed
Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 14  
Heldagskursus for personaleledere i Børn og Unge

30. november 16. november

Nyhed 
- Snart 

tilmeldings-
frist!

Kursus for pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitutioner       
4 timers formiddagskursus for pædagoger og andet personale i dagtilbud

30. august 23. august

Nyhed 
- Snart 

tilmeldings-
frist!

Kursus for folkeskolelærere og SFO-pædagoger, der underviser hørehæmmede 
elever 
4 timers eftermiddagskursus for lærere, der underviser elever i 0.-10. klasse og pædagoger i 
SFO og fritidstilbud, der arbejder med skolebørn

5. september 1. september

Tre dagtilbud deltager i projektet, der løber frem til 2018. 

I rekrutteringsøjemed er der lavet flere film, der går bag om dagplejen 
og kompetenceudviklingen af den. Filmen bruges blandet på LinkedIn 
og Facebook.

I en ny tre minutters film kan du blandt andet møde områdechef Berit 
Vinther, de pædagogiske ledere Anne Kew og Mette Hedemann samt 
dagplejerene Lissy og Dorthe. De fortæller om uddannelsesforløbet, 
hvor alle dagplejere over kort tid får et kompetenceløft.

Projekt ’Attraktiv Dagpleje’ har fokus på øget rekruttering af dagplejere, tættere samarbejde mellem dagpleje og 
dagtilbud og ikke mindst kompetenceudvikling.

kampagne for flere dagplejere til aarhus kommune

www.bunyt.dk/dagpleje2
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En ny @aarhus.dk-mail og brugernavn (az-ident) er nu oprettet til de fastansatte medarbejdere på skolerne, så de 
har adgang til en officiel arbejdsmail, kalender og andre værktøjer i Office 365 Online.

Alle medarbejdere i Børn og Unge skal på sikker vis kunne samarbejde digitalt med alle kolleger i Aarhus Kommune. Derfor får 
alle fastansatte medarbejdere i Børn og Unge en @aarhus.dk-mail. Den nye @aarhus.dk-mail giver medarbejderne adgang til 
en officiel arbejdsmail, kalender og en række andre it-værktøjer i Office 365 Online på portal.office.com. Så kan de finde alle 
deres kolleger på tværs af skoler, dagtilbud, Ung i Aarhus, forvaltningen og andre magistratsafdelinger og samarbejde digitalt 
med dem uden at gå på kompromis med it-sikkerheden. 

Torsdag 6. juli 2017 modtog 2.869 medarbejdere på skolerne, der får en @aarhus.dk-mail 
og adgang til Office 365 Online, besked i deres e-Boks. De modtog to breve i e-Boks med 
deres mail-adresse (xxx@aarhus.dk), brugernavn (az-ident) samt password. Det betyder, 
at skolens medarbejdere nu kan tage deres nye arbejdsmail i brug. I første omgang får 
de hjælp til at komme i gang med at anvende mail, kalender og kontakter. Senere 
introducerer vi OneDrive, OneNote og Skype for Business for skolerne. 

Medarbejdere i dagtilbud og FU får deres @aarhus.dk-mail og Office 365 Online i 
løbet af efteråret 2017. 

Læs mere om projektet og se vejledninger, FAQ osv. på Mit Digitale Børn og Unge 
på digitale.mitbu.dk/office365  

2.869 medarbejdere på skolerne har nu fået 
en @aarhus.dk-mail 

I løbet af året har Børn og Unges øverste samarbejdsudvalg HMU 
løbende drøftet den fremtidige arbejdsmiljøindsats med fokus på 
blandt andet social kapital, ulykker og ledelsesudvikling. Ved en 
drøftelse inden sommer satte HMU fokus på en mere integreret 
og sammenhængende arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne. 
HMU satte blandt andet fokus på:

1.  At arbejdsmiljøindsatsen fremover skal integreres i arbejds-
pladsernes rutiner - herunder sikres et ekstraordinært fokus 
ved forandringer. 

2.  At der skal arbejdes med bedre registrering, analyse og op-
følgning på episoder med vold og trusler om vold. 

3.  At afdække, hvordan man med udgangspunkt i pædagogisk 
tilgang/børneforståelse kan forebygge episoder med vold og 
trusler om vold.

hmu om fremtidens arbejdsmiljøindsats

NyT fRA HMU, BøRN Og UNgES øVERSTE SAMARBEjDSUDVAlg:

HMU: Brug film og folder i dialog om at 
få indflydelse gennem MED-pipelinen

Hvordan bruger arbejdspladsens 
MED-udvalg sit områdeMED eller Børn 
og Unges HovedMed udvalg til at få 
indflydelse? Brug den nye folder ”Børn 
og Unges MED-pipeline” og den nye 
film ”MED-pipeline” til at tage en dialog 
om, hvordan I kan bruge MED-pipelinen 
aktivt til at synliggøre jeres udfordringer, 
spørgsmål og erfaringer. 

Find materialet på AMBU-online:  
http://ambu.mitbu.dk/med

http://digitale.mitbu.dk/office365
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Klubben AKvA i viby har 
stor succes med at inddrage 
forældrene, når de holder 
fællesspisning med sloganet: 
”Slip for opvasken – kom til 
fællesspisning med få penge i 
tasken.”

Fire gange om året inviterer Klubben 
AKVA fra UngiAarhus SYD børn og for-
ældre til fællesspisning, hvor forældrene 
laver maden. 

»Forældrene er mesterkokke den dag, 
mens pædagogerne assisterer sammen 
med børnene. Vi klarer indkøbene for 
dem, men maden bliver lavet i fælles-
skab, så der kan tales over gryderne og 
dannes relationer mellem os,« fortæller 
fritidsleder Jan Petersen. 

Anderledes forældreinddragelse 
virker
Når forældre får børn i klubalderen, så 
sker der ofte det, at de slipper børnene. 

De har været vant til at være med til 
møder og lignende i dagtilbud, skole og 
SFO, og UngiAarhus har oplevet, at det er 
svært af få forældrene med.

»Vi prøvede arrangementer med 
foredragsholdere og gode emner, men 
der kom ikke mange. Vi har i stedet 
fundet ud af, at vi skal lave noget, 
forældrene kan overskue, og som ikke 
kræver for meget. Det skal være nemt og 
tiltrækkende, og det må gerne være en 
aflastning for familien i en travl hverdag,« 
forklarer Jan Petersen. 

»De skal opleve klubben som et sted 
med gode oplevelser. På den måde vil 
det senere være nemmere at tage fat i de 
svære ting sammen, hvis der er brug for 
det. Det er hjertet først og hjernen bagef-
ter – de skal opleve klubben som et sted, 
der gerne vil dem,« siger Jan Petersen. 

 
en del af udviklingsplanen
I UngiAarhus SYD er det en del af deres 
udviklingsplan, at de skal have fokus på 

tidlig indsats og forældreinddragelse. Og 
her passer forældrespisningen perfekt 
ind.

»Forældrespisningen er en del af vores lo-
kale arbejde med vores udviklingsplan, og 
samtidig hænger det godt sammen med 
hele fritids- og ungdomsskoleplanens 
principper for forældre og fællesskab,« 
forklarer Jan Petersen.

Dermed bliver forældrene opmærksom-
me på, at det er vigtigt at de deltager i 
deres bars fritidsliv. 

»Det er med til at understøtte deres 
læring, udvikling og trivsel. Og medarbej-
derne inddrager bevidst forældrene som 
samarbejdspartnere og tænker forældre-
samarbejdet som en resurse,« siger Jan 
Petersen.

Fantastisk aften
Den allerførste gang Klubben AKVA holdt 
forældrespisning, var det en stor succes, 
hvor forældre og børn deltog og talte på 
tværs – både om maden og alt andet. 

Det er alle typer forældre, der kommer 
til spisningen. Når det er forældrene selv, 
der kommer med opskrifterne, så er det 
noget andet end det, man får til dagligt:

»Det skal være muligt at smage noget, 
der er anderledes. Sidste gang var det 
både tunesisk og kurdisk mad.  Denne 
gang lavede en af mødrene blandt andet 
samosa og iransk risret,« siger en glad 
Jan Petersen. 

Samtidig giver det anerkendelse af foræl-
drene, når pædagogerne hjælper dem i 
køkkenet – på den måde bliver forældre-
ne også inddraget i deres børns klubliv.

Der bliver afholdt to spisninger mere 
inden nytår. Det koster 20 kroner at del-
tage pr person, og det er muligt at betale 
med MobilePay i UngiAarhus.  

klubforældre er mesterkokke

En af deltagerne var Shilan Fadaie. Hun er mor til Sorena fra 5.b, Viby skole, og hun stod 

i køkkenet ved klubbens seneste forældrespisning. 


