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LArs Løkke om søNdervANgskoLeN:

”det viser, at god ledelse 
gør en forskel”



søndervangskolen 
imponerer statsministeren

mandag d. 21. august besøgte statsminister Lars Løkke rasmussen søndervangskolen i viby. 
På en rundtur på skolen blev han præsenteret for, hvordan skolen er lykkes med at løfte fag-
ligt svage elever. Interessen for emnet skyldes regeringens nye skolepulje. 

Statsministeren ville med egne øjne se, hvordan Sønder-
vangskolen sikrer læring i et skoledistrikt med 97 procent 
tosprogede elever. Interessen kommer i kølvandet på, at 
regeringen i april 2017 præsenterede en skolepulje på i alt 500 
millioner kroner til skoler med mange fagligt svage elever. Søn-
dervangskolen er én ud af syv skoler i Aarhus Kommune, der er 
i betragtning til at få del i puljen. Skolen kan få tildelt mellem 
1,3 og 1,5 millioner kroner årligt, hvis den formår at mindske 
antallet af børn, som får under fire i dansk og matematik med 
fem procentpoint årligt over en treårig periode.

”Det er imponerende at se en skole, der på bare ti år har flyttet 
sig helt fantastisk ved at halvere elevfraværet og løfte sig fag-
ligt, så man nu ligger på noget, der minder om gennemsnittet 

blandt aarhusianske skoler, selvom det er et udfordrende skole-
distrikt. Det viser, at god ledelse gør en forskel, og det er også 
det, vi gerne vil understøtte,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Rani Hørlyck blev skoleleder på Søndervangskolen i 2008. Siden 
har skolen sat fokus på læring, forældreinvolvering og kompe-
tenceudvikling. Det har båret frugt. Siden 2009 er det lykkes at 
hæve karaktergennemsnittet fra 3,42 til 6,5. Skolelederen er da 
også fortrøstningsfuld, når det kommer til at nå målsætningen 
om at mindske antallet af børn, der får under fire ved folke-
skolens afgangsprøve i niende klasse. Karaktererne er ikke den 
eneste succeshistorie, sygefraværet er i samme periode mere 
end halveret for både elever og medarbejdere. 
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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
dialogisk læsning - nye perspektiver  
Formiddagskursus for pædagogisk personale i dagtilbud, der er med i Investering i børns 
fremtid

Hold 01: 23. oktober
Hold 02: 24. oktober
Hold 03: 25. oktober
Hold 04: 26. oktober
Hold 05: 30. oktober
Hold 06: 31. oktober

2 uger  
inden holdstart

Nyhed
sproglig udvikling 0-3 år for et - og flersprogede børn       
Formiddagskursus for pædagogisk personale i dagtilbud 

Hold 01: 1. november
Hold 02: 7. november
Hold 03: 13. november
Hold 04: 14. november
Hold 05: 16. november
Hold 06: 20. november
Hold 07: 21. november
Hold 08: 22. november

2 uger  
inden holdstart

Nyhed
Tastebar i edoc - Hold 09
Workshop for alle eDoc brugere 

25. oktober 18. oktober

- snart 
tilmeldings-

frist!

Lær at bruge FACe:IT som redskab i arbejdet med at træne børns empati og  
aflæsning af følelser       
3 timers kursus for pædagogisk personale i dagtilbud og skole. FACE:IT er en ny og simpel 
måde, hvormed du kan nå ind til barnet og hjælpe det til udvikling af dialog og socialt samspil

13. september 1. september

- snart 
tilmeldings-

frist!

rytmik og bevægelse for de mindste      
Heldags kursus for pædagoger i dagtilbud, hvor du får inspiration til sang og rytmik med børn 
i alderen 1-5 år

25. september 15. september

Nyhed

Løft og Leg - Hold 07 og 08  
2-dags kursus for pædagogisk personale i dagtilbud. Kursets centrale tema er at få understøt-
telse af barnets motorik og forebyggelse af de ansattes belastninger til at gå op i en højere 
enhed.

Hold 07:  
15. november

Hold 08:  
10. januar (2018)

Hold 07: 
1. november

Hold 08: 
27. december

Nyhed

Instruktørkursus i førstehjælp - Hold 05        
6-dags kursus for ansatte i skoler og dagtilbud. Man får kompetencer til at forestå både den 
obligatoriske førstehjælpsundervisning i folkeskolen samt førstehjælpsundervisningen til det 
øvrige personale i skoler og dagtilbud.

24. oktober 10. oktober
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Budget og regnskab i Børn og unge har ansat 42-åri-
ge Lisa Balch som ny sektionsleder. 

Lisa Balch har ønsket overflytning fra sin nuværende stilling som kontorchef 
hos Center for Økonomi og Personale i Kultur og Borgerservice, idet den 
gode kemi med hendes chef er blevet til mere end blot på det arbejdsmæs-
sige plan. Beslutningen om at overflytte Lisa Balch er truffet af direktør Jan 
Præstholm, og den har baggrund i Aarhus Kommunes principper for per-
sonlige relationer og ønsket om at sikre et godt, tillidsfuldt arbejdsmiljø på 
alle kommunens arbejdspladser.  Aarhus Kommunes direktørgruppe ønsker 
i tilfælde af opståede personlige relationer at sikre mulighed for at skifte til 
ledige stillinger andre steder i kommunen, når der er match mellem kompe-
tencer og stillingens indhold. 

Lisa Balch har stor erfaring med økonomistyring og fra den kommunale ver-
den, hvor hun som kontorchef i Center for Økonomi og Personale i Kultur og 
Borgerservice har haft ansvar for sektionerne Drift og Service samt Budget og 
Regnskab.

Lisa Balch er 41 år og uddannet cand.scient.pol. med efterfølgende HD i 
organisation og ledelse, og hun har arbejdet i Aarhus Kommune siden 2003. 
Først i rollen som økonomikonsulent og siden erfaring fra 2 lederjobs. Lisa 
har første arbejdsdag i MBU den 1. september.

skoleleder Anne schwartz 
fra skæring skole havde 
25 års jubilæum den 1. 
august i Aarhus kommune. 
 

Hun startede 
sin lærergerning 
som lærer på 
Højvangsskolen 
og blev siden pæ-
dagogisk leder på 
Rosenvangssko-
len i 2003. I 2007 

tiltrådte hun stillingen som skoleleder 
på Skæring Skole.

Ny leder
Jubilæum

Elever med bekymrende fravær i aarhusianske folke-
skoler kan over de næste år få videnskabelig hjælp til 
at knække fraværskurven.

Fra 1. september 2017 vil et nyt forskningsprojekt tilbyde 
psykologisk intervention til 80 elever, der af forskellige 
årsager ikke kommer i skole så hyppigt som deres kam-
merater. Projektet er den første af sin art i Danmark, og 
internationalt er der blot lavet få videnskabelige under-
søgelser rettet mod at bekæmpe elevers bekymrende 
skolefravær.

Projektet hedder ”Back2School” og er et samarbejde 
mellem Psykologisk Instituts universitetsklinik ved Aarhus 
Universitet samt Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Forskningsleder og professor i klinisk børnepsykologi, 
Mikael Thastum siger om baggrunden for projektet:
”Der er mange fraværsindsatser, men meget lidt viden-
skabeligt baseret viden om, hvordan vi bedst hjælper 
børn med bekymrende skolefravær tilbage i skole. Den 

viden ønsker vi at skabe med dette projekt. Måske finder 
vi, at kommunens indsats allerede er lige så god som 
projektets, men forhåbningen er at finde noget i vores til-
bud, som er mere brugbart og dermed værd at gå videre 
med,” siger Mikael Thastum.

Projektet er toårigt og vil omfatte i alt 160 børn og deres 
familier. Familierne kan melde sig til projektet, og udvæl-
ges herefter ved lodtrækning til enten Back2School eller 
en af kommunens eksisterende fraværsindsatser.

Interesserede familier kan tilmelde til Marianne Bjerre-
gaard Madsen, marianne@psy.au.dk, Tlf. 87 16 58 49 
eller på Universitetsklinikkens webside.  
www.psy.au.dk/b2s 

forskere skal hjælpe børn til mindre fravær
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god adfærd 
i det offent-
lige
På baggrund af Byrådsbeslut-
ning af 7. juni 2017 er der ble-
vet udarbejdet spørgsmål/svar 
omkring god adfærd for ledere 
og medarbejdere i Aarhus 
Kommune, som er en vejledning 
om god adfærd for offentligt 
ansatte.

Se materialet på BU-portalen:
http://medarbejderportalen.adm.
aarhuskommune.dk/BU/emner/
indhold/hrkt/pers/Lists/Regler%20
og%20retningslinjer/DispForm.
aspx?ID=27

Der kan man blandt andet finde 
svar på:

Må jeg tage imod gaver og andre 
fordele fra borgere, organisatio-
ner eller virksomheder?

Må jeg tage imod belønninger 
for at holde et oplæg, jeg har 
holdt som led i mit arbejde?

Må jeg som privatperson benytte 
mig af en rabat eller andet fordel-
agtigt vilkår hos en leverandør?

Må jeg deltage i et fagligt ar-
rangement, der afholdes af en 
leverandør/samarbejdspartner?

fælles aftale baner vej for 
multihus i hjortshøj
Et længe næret ønske om at skabe et nyt multihus i Hjortshøj med 
faciliteter til både skole-, fritids- og idrætsliv ser nu ud til at blive 
en realitet. Aarhus Kommune har sammen den lokale borgergruppe 
bag multihus-projektet fundet en løsning på en fælles finansiering af 
byggeriet. 
 
Multihuset skal bygges i forbindelse med Virupskolen, der kan bruge 
faciliteterne i skoletiden, mens fritids- og foreningslivet kan bruge dem på 
andre tidspunkter af døgnet. 
 
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over aftalen.
 
”Det har været et stort og vedvarende ønske at få bedre idrætsmuligheder 
i Hjortshøj til skole og fritid, og jeg glæder mig på lokalområdets vegne 
over, at pengene kan findes. Det styrker det lokale sammenhold, at skole, 
fritids- og foreningsliv arbejder tæt sammen,” siger Bünyamin Simsek.
 
Også Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice, glæder 
sig over løsningen.
 
”Aarhus er i konstant vækst. Det er vigtigt, at vi sikrer, at vores idræts-
faciliteter følger med udviklingen. Flere borgere betyder, at vi også må 
have flere faciliteter. Multihuset i Hjortshøj er et skridt på vejen og et godt 
eksempel på, hvordan vi når længere i fællesskab og med et stærkt lokalt 
engagement i sagen,” siger Rabih Azad-Ahmad.
 
Bjarne Bendtsen er talsmand for borgergruppen bag multihuset. Han siger: 
”Projektet betyder et kæmpe løft for Hjortshøj, og vi er selvfølgelig glade 
for, at der nu endelig er fundet en samlet løsning. Vi har arbejdet målrettet 
for det længe, vi har brug for det, og jeg ser virkelig frem til at se forslaget 
endelig vedtaget i byrådet.”
 
Aarhus Byråd forventes i løbet af efteråret at godkende projektet i et kon-
kret forslag om at stille kommunegaranti for borgergruppens byggelån.

 
fakta
Borgergruppen bag multihuset forventer, at multihuset vil koste 
omkring 25 mio. kr. at bygge. Heraf dækkes 4,0 mio. kr. af tilskud 
fra salg af Vejlby Skole, tilskud fra Børn og Unge på 5,7 mio. kr. 
og tilskud fra Kultur og Borgerservices anlægspulje til idrætsbyg-
geri på 1,8 mio. kr. 
 
Resten af udgifterne dækkes af de midler Borgergruppen bag 
multihuset har indsamlet og et kommende lån på baggrund af 
den forventede kommunegaranti fra Aarhus Byråd.
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Børn og unge-byrådet i Aarhus 
forbereder sig netop nu på rollen 
som værter for unge fra 14 natio-
ner, når de d. 10. til 15. september 
mødes i Aarhus til european Youth 
Consensus 2017: et topmøde for 
unge skabt af unge om demokrati 
og rettigheder.  

”Øvelsen går ud på, at I skal være mere interesserede 
end interessante”, lød det i aftes fra konsulenter i 
Move Aarhus, der med øvelser og tips samarbejder 
med Børn og Unge-byrådsmedlemmerne om at blive 
klar til opgaven. 

Børn og Unge-byrådet vil fra søndag d. 10. septem-
ber være værter for 300 unge delegerede i alderen 
14 til 17 år fra lande som Italien, Letland, Tyskland 
og Norge. Se Børn og Unge-byrådets velkomstvideo 
på Facebook, EYC- European Youth Consensus – du 
kan også se de delegeredes egne præsentationer fra 
deres hjembyer.

De delegerede opsætter sammen en lukket udstilling 
om demokrati og rettigheder udtrykt med design, 
madvarer, musik, dans, kunst, sprog og film på 
Dokk1 fra torsdag 14. september kl. 16. Udstillingen 
åbnes af Børn og Unge-borgmester Mathilde Cro-
vato og formand for Århus Ungdommens Fællesråd 
Cecilie Hansen.

Om EYC 2017: European Youth Consensus 2017 
er udviklet af Aarhus Kommune i samarbejde med 
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og en lang 
række samarbejdspartnere.

Kontakt: Elin Poulsen, projektleder, Læring og Udvik-
ling, elpou@aarhus.dk

euroPeAN YouTH CoNseNsus-værTer øver sIg: 

”vær mere interesserede 
end interessante”
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Den første internationale børnelitteraturfestival - Hay - finder 
sted på Dokk1 fra 26. til 29. oktober, og programmet er of-
fentliggjort. Festivalen afholdes i samarbejde med den engelske 
litteraturfestival Hay, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, 
Aarhus Kommune og Dokk1.

Det er gratis for skoler og øvrigt publikum at deltage i festivalen. 
Husk at melde jer til. 

Skolernes ansatte kan tilmelde sig på følgende link:
https://www.place2book.com/da/24315/list/EM6231

På festivalen kan publikum møde alle forfatterne fra antologierne 
’Lige her’ og ’Lige nu’. Alle lærerne fra Aarhus Kommune har 
adgang til antologierne gennem Gyldendals danskportaler, hvor 
man også finder det undervisningsmateriale, som er udviklet til 
antologierne 

Læs mere om: 
INTERNATIONAL BØRNELITTERATURFESTIVAL – HAY FESTIVAL 
AARHUS 2017

uge 35:  
BørNekuLIsseNs 
FesTuge
Hver dag i Aarhus Festuge bidrager 
Børnekulissen til festen i Musikhuset. På 
Cafescenen er der Hatteteater hver dag 
med sjove historier og et hav af hatte i et 
magisk og fantasifuldt univers. 

På balkonen er der læsehus. Her kan 
forældre gå på bogstavsjagt, læse højt og 
løse sjove opgaver med deres barn. Kom 
og vær med – det koster ikke noget. Læs 
mere på facebook.com/kulissen

Hatteteater: Fredag kl. 10 & 15 + lørdag 
og søndag kl. 11 & 15

Læsehus: Fredag kl. 10 til 17 + lørdag og 
søndag kl. 11 til 17

uge 42 og 43:  
dANs BABY dANs
0-5 år: Bora Bora inviterer til interaktiv 
dansefestival for de alleryngste. Med Dans 
Baby Dans kommer børnene helt tæt på 
dansen.
 
Både institutioner og forældre er velkom-
ne til at deltage. Aarhus Kommunes insti-
tutioner får billetterne uden omkostning 
–  I skal bare huske at bestille. 

4. september åbnes billetsalget for in-
stitutioner på Bora Boras hjemmeside: 
http://dansbabydans.dk.  

15. september åbnes billetsalget for 
alle private: Billetprisen er 60 kr. 

26.-29. okToBer:  
BørNeLITTerATur- 
FesTIvAL
Den internationale børnelitteraturfestival 
– Hay festival Aarhus 2017 er den første 
af sin slags. Børns skrive-, tegne- og læse-
lyst hyldes i en række kreative workshops. 
Der er mulighed for at prøve kræfter med 
alt fra stopmotion animation, over poesi 
til bogindbinding. Vinderen af 500 ords 
skrivekonkurrencen kan også opleves på 
festivalen. 

Læs mere om de forskellige workshops og 
tilmeld jer på følgende link: https://www.
place2book.com/da/24315/list/EM6231

kulturkalender for børn  
– festugen og børn og kultur 2017:

lærere: tilmelding 
åben til børnelitte-
raturfestivalen

http://www.aarhus2017.dk/da/kalender/international-brnelitteraturfestival---aarhus-39/9710/%0D
http://www.aarhus2017.dk/da/kalender/international-brnelitteraturfestival---aarhus-39/9710/%0D

