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BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

da gik ungdom til dans 
– og topmøde
I denne uge var 300 unge fra alle 
hjørner af Europa samlet i Aarhus 
til European Youth Consensus – et 
europæisk topmøde for ung. Gen-
nem kreative processer med bille-
der, lyd, ord og bevægelse banede 
de nye veje for unges oplevelse af 
demokrati og rettigheder.

Skoleklasser og valghold i Aarhus skabte 
igennem innovative læringsforløb det 
faglige program sammen med lokale kul-
turaktører og virksomheder, mens fritids- og 
ungdomsskoleområdet i Aarhus stod bag 
det sociale program.

Ugen blev indledt søndag med koncerter 
og teambuilding på Rådhuset søndag. Si-
den har de unge knoklet i workshops - for 

eksempel ”Uretfærdig middag”, som du 
kan læse om på side 2.

Torsdag præsenteredes resultaterne af 
ugens arbejde, inden der var afslutnings-
fest ved OMG! på Train.

EYC 2017 var arrangeret af Børn og Unge 
som en del af Aarhus Kommunes bidrag til 
Europæisk Kulturhovestad – Aarhus 2017.



uretfærdig middag:  
diktatur, grumset vand  
og bunker af papirklip
Uretfærdighed blev ikke diskuteret, men praktiseret til EYC-workshoppen ”unfair dinner”. 
Undervejs oplevede de 50 deltagere på egen krop, hvorfor der er brug for FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling.

”Workshoppen er spændende, fordi den 
handler om bæredygtighed. Der findes 
to former for bæredygtighed; social og kli-
matisk. Når vi taler om produktionsforhold 
og ressourcer, så handler det om retfær-
dighed og bæredygtighed både i social og 
klimatisk forstand,” sagde Sandra Daniel, 
delegeret fra Sverige.

Eleverne blev fordelt på fem regioner, 
alt efter hvor mange procent af verdens-
befolkning, der bebor stederne. Asien 
og Oceanien fik derfor suverænt flest 
delegerede, da 56% af verdensbefolkning 
er bosat der – til sammenligning bor 16% 
i industrilandene, verdens næststørste 
region.

Ressourceknaphed og overflod
Det er ikke kun mad, der er på spil til en 
uretfærdig middag. De delegerede fik 
tildelt et antal paptallerkener, som svarer 
til regionernes bruttonationalprodukt og 
stearinlys, alt efter størrelsen på områder-
nes oliereserver. I løbet af spillet skulle ele-
verne til forhandlingsbordet i jagten på at 
tilfredsstille regionens behov for fødevarer, 
rent drikkevand, penge og olie.

”Det er en øjenåbner for, hvordan verden 
er skruet sammen – at ressourcerne ikke 
er ligeligt fordelt. Selvom det kun er en 
tre timers workshop, så oplever eleverne 
alligevel både sult og frustration over, at 
deres venner ikke vil dele. Jeg håber, det 
sætter nogle tanker i gang, ” sagde Lea 
Pascal, frivillig fra MUNDU, som facilitere-
de workshoppen.

Forhandlingerne var seje for det fattige 
Afrika, der havde grumset vand og en 
smule kaffe at bytte med. Asien havde 
ligeledes besvær med at få konverteret 
deres masseproducerede papirklip til 
tilstrækkelige mængder mad. Industrilan-
denes delegerede var derimod i strålende 
humør; deres region havde flere pap-
tallerkener end delegerede, og bordet 
bugnede af mad.

Hvordan bør magten fordeles?
Graden af borgerrettigheder og 
regeringsform hænger sammen. Det 
måtte Asien og Oceanien sande, da 
en delegeret hurtigt udråbte sig selv 
til diktator og ragede den sparsomme 
mad til sig, mens resten af regionen så 

måbende til. De øvrige regioner indførte 
demokrati – men et er demokratiske 
intentioner, noget andet er realiteter. De 
internationale magtforhold førte nemlig 
til, at industrilandene uden videre af-
satte den demokratisk valgte afrikanske 
præsident.

”Den her workshop virkeliggør verdens 
udfordringer i forhold til fordelingen af 
ressourcer, udviklingen af bæredygtige 
produktionsformer og vigtigheden af 
menneskerettigheder. Den tydeliggør 
relevansen af verdensmålene, fordi 
eleverne får mulighed for at praktisere, 
hvorfor de er nødvendige i stedet for 
blot at læse om dem, ” sagde Anne Ma-
rie Troelsgaard, lærer på Frederiksbjerg 
Skole. 
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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 - Ekstra hold   
Formiddagskursus for pædagogisk personale i dagtilbud, der er med i Investering i børns 
fremtid.

Hold 07: 12. december
Hold 08: 13. december
Hold 09: 15. december

2 uger  
inden holdstart

Nyhed
Respekt for grænser - Nye hold        
Obligatorisk kursus for alle ledere. Kend din rolle og dit ansvar i forebyggelse og håndte-
ring af mistanker om overgreb mod børn og unge.

Hold 12: 16. november
Hold 13: 1. marts 2018
Hold 14: 31. oktober 

2 uger  
inden holdstart

Nyhed  
- og snart 

tilmeldings-
frist!

Oplæg ved Brenda Taggart
Oplæg om høj kvalitet i dagtilbud for medarbejdere i Børn og Unge. Seniorforsker ved 
University of London, Brenda Taggart holder oplæg baseret på sin forskning i England, som 
bidrager til forståelsen af børns faglige og sociale udvikling.

10. oktober 20. september

Nyhed
Store valgdag - Temadag og fælles valghandling for alle arbejdsmiljøgrupper       
Alle arbejdsmiljøgrupper inviteres til temadag og valg til OMU og HMU på Centralværkstedet.

1. november 25. oktober

Nyhed
Sygefravær 2: Dilemmaer og udfordringer i håndtering af syge-fraværssamtalen      
Heldagskursus for alle ledere og lederteams, hvor der introduceres til arbejdet med sygefra-
værssamtalerne i Børn og Unge.

28. november 28. oktober

Nyhed
Beregneren og de nationale test i matematik - Workshop for lærere  
Workshop for matematikvejledere og matematiklærere for elever i 2.-9. klassetrin.

Hold 01: 6. november
Hold 02: 8. november-

11. oktober

Nyhed
Beregneren og de nationale test i matematik - Workshop for ledere       
Workshop for de dele af skoleledelsen, der har personaleansvar, pædagogisk ansvar samt 
ansvar for kvalitetsrapportering.

1. november 11. oktober

Nyhed
Beregneren og de nationale test i matematik - Workshop for matematikvejledere      
Workshop for matematikvejledere og tilsvarende faglige vejledere/ressourcepersoner.

1. november 11. oktober

Nyhed
Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannels      
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på 
opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse. 

9. januar 2018 19. december

Nyhed
LOKE intro - Hold 02  
Seminar for ledere i Børn og Unge, der ikke tidligere har været på LOKE uddannelse.

27. november 4. december
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Ny pædagogisk leder i Tornebakken

Anita Wissing tiltrådte d. 11. september 
som pædagogisk leder i Tornebakken. 
Hun er 47 år og kommer fra en stilling 
som daglig leder i Børnehuset Naturfi-
dussen. Anita har en diplomuddannelse 
i ledelse, og vil som leder have et særligt 
fokus på social kapital.
 

Ny pædagogisk leder af Afdeling Skovbo  
i Specialbørnehaven Skovbrynet

Mette Horne tiltræder d. 1. oktober som 
pædagogisk leder af Afdeling Skovbo i 
Specialbørnehaven Skovbrynet. Hun er 
56 år gammel og kommer fra en stilling 
som dagtilbudsleder i Risskov. Mette er 
uddannet socialpædagog, og har senere 
taget en diplomuddannelse i ledelse og 
en systemisk lederuddannelse.

Ny pædagogisk leder i vuggestuen  
Rundhøj Allé 65

Line Hørby Højte Nielsen tiltræder d. 1. 
oktober som pædagogisk leder i Vugge-
stuen Rundhøj Allé 65. Hun er 35 år og 
kommer fra et barselsvikariat som pæda-
gog i science institutionen Universet. Line 
er uddannet pædagog. 

Ny pædagogisk leder i Klatretræet

Carina Ardal Evers tiltræder d. 1. oktober 
som pædagogisk leder i Klatretræet. 
Hun er 39 år gammel og kommer fra en 
stilling som pædagog og stedfortræder i 
Legehuset Regnbuen. Carina er uddannet 
pædagog.
 
 

Ny pædagogisk leder i Sølyst Dagtilbud

Gyrithe Rokkjær blev d. 1. august ansat 
som pædagogisk leder i Børnehaven 
Labyrinten. Gyrithe har bred erfaring 
inden for pædagogområdet, bl.a.  fra 
vuggestue og børnehave. Senest har hun 
arbejdet som konsulent i Børn og Unge i 
Holstebro Kommune.
 

Her var hendes primære arbejdsopgaver  at udforme en ma-
sterplan på dagtilbudsområdet. 

Helle mønster formand for skolelederne 
 

56-årige Helle Mønster er valgt som 
formand for Aarhus Skolelederforening. 
Hun har været leder siden 1996, først 
som afdelingsleder og pædagogisk leder 
og fra 2006 som skoleleder - senest på 
Tovshøjskolen, som hun skiftede til ved 
årsskiftet. 
 

vi søger dygtige medarbejdere, der tør gå forrest, 
og som inspirerer deres kollegaer i det daglige. 
medarbejdere med gode samarbejdsevner og 
mod på at blive pædagogisk leder i et af vores 
dagtilbud. Kender du en?

Ledelseserfaring er ikke en forudsætning for at løfte opga-
ven – det er lyst og vilje til at lære og lære fra sig derimod. 
Ledelsesevnen kommer med erfaring og på et spændende 
udbud af kurser.

Arbejdet kræver nærvær, gåpåmod og gode samarbejdsev-
ner. Til gengæld er stillingen som pædagogisk leder en sik-
ker vej ind i et stærkt og udviklingsorienteret ledernetværk. 

Hvis du kender den rette mand eller kvinde til jobbet, så giv 
vedkommende et praj.

Se stillingsopslag på LinkedIn: www.linkedin.com/company/
aarhus-kommune-b-rn-og-unge 

Nye ledere

Prik en dygtig kollega på skulderen
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ungiaarhus er klar til årets omg!

Årets største festival for børn og unge i Aarhus finder sted torsdag og fredag på Train.

Med navne som Hugo Helmig, Scarlet Pleasure og Albert Dyrlund bliver årets OMG! One 
Music Generation en af de største oplevelser for børn og unge mellem 10 og 17 år i Aarhus 
Kommune, når UngiAarhus åbner dørene til et brag af en festival på Train.

”Som jeg ser det” er temaet 
for årets Vårsalong, hvor unge 
fra aarhusianske fritidstilbud 
skaber kunst til censurerede 
udstillinger.
 
”Vi opfordrer alle, der arbejder med 
kreative fag for de 12 til 18-årige til at 
indtænke Ungdommens Vårsalong i de-
res arbejde,” fortæller Peter H. Sørensen, 
der er Ungdomsskolekoordinator i Un-
giAarhus og ansvarlig for Ungdommens 
Vårsalong. 

Det er 11. gang UngiAarhus deltager i 
Vårsalongen, og til Vårsalong 2017 blev 
der indleveret mere end 200 værker 
under temaet ”Synes Godt Om”.

Alle værker, der deltager i Ungdommens 
Vårsalong, bliver censureret af en komite 
af lokale kunstnere, og herefter bliver de 
udvalgte værker udstillet på Aarhus Råd-
hus. De værker, der ikke bliver udvalgt, 
bliver udstillet hos Børn og Unge på 
Grøndalsvej 2 i Viby. 

Det er allerede nu muligt at tilmelde 
værker til Ungdommens Vårsalong 2018.

ungdommens vårsalong 2018
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højt humør og sved 
på panden til h-løb
Hundredevis af glade løbere med handikap dansede ind i 
Mindeparken til dette års H-løb. Gensynsglæden var stor, for 
mange af løberne kender hinanden fra tidligere år. Efter op-
varmning ved Aarhus Motion var det tid til løbsstart. De forre-
ste løbere satte i fuldt firspring ud på ruten, mens de bagerste 
fulgte langsomt efter. Efterhånden som deltagerne kom i mål, 
fik de overrakt guldmedaljer. En del løbere besluttede sig for 
at tage en eller flere ekstra runder. De, der blev tilbage, lavede 
snobrød og popkorn over ild og fik nye venner. 

Skæring Skole havde et par 
timer i august besøg af en dele-
gation fra Semarang State Uni-
versity på øen Java i Indonesien. 

På universitetet uddanner man lærere, og en 
gruppe fra universitetets læreruddannelse er 
i Danmark for blandt andet at høre om, hvor-
dan danske skoler arbejder med bevægelse i 
undervisningen. 

 
”Sikke megen plads I har,” udbrød Ms. 
Tandiyo, der er leder af universitetets idrætslæ-
rer-uddannelse, spontant, da gruppen havde 
været på fodboldbanerne.  

Besøget var organiseret af VIA University Col-
lege, der er samarbejdspartner med Semarang 
State University i Indonesien.

Foto: Frank Helbo

fra java til 
skæring

naturens dag på vestereng

Børn, unge og forældre fra Christiansbjerg deltog søn-
dag i Naturens dag på Vestereng, hvor der både blev 
prøvet kræfter med træklatring og vilde gyngeture 
samt hygget om bål og fløjet med drager. 

Christiansbjerg Dagtilbud, Katrinebjergskolen og Klubben Bodøgården valgte 
for sjette år i træk at lave sit eget arrangement. Store som små kunne blandt 
andet kaste sig ud i træklatring med en professionel klatrer, hvor de fleste 
tydeligvis nåede højere op i træerne end de normalt kommer hjemme i haven, 
og for de særligt modige var der mulighed for en vild gyngetur mellem de 
store træer.  De mere roligt anlagte kunne  lave pandekager over bål eller gå 
på opdagelse i søen, hvor der blev studeret haletudser, småfisk og alt andet, 
der kunne bevæge sig. I det mere kreative hjørne blev der bygget, udsmykket 
og fløjet med de flotteste drager.

Dagtilbudsleder i Dagtilbuddet Christiansbjerg, Karin Lykke, mener, at det er 
vigtigt, at børn får lov at slippe fantasien løs i naturen: ”Vi vil gøre, hvad vi 
kan, for at udvikle robuste børn, som lærer at håndtere livets udfordringer. Det 
kan vi blandt andet gøre ved at lade børnene bruge deres kroppe og hoveder i 
naturen, hvor der er plads til at overvinde grænser og lære at løse opgaver.”

Foto: Jonas Aakjær Møller
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Siden sin fusion i 2013 har 
Bavnehøj Skole været i 
gang med en pædagogisk 
proces: I et tæt samarbej-
de mellem arkitekter fra 
SmAK og skolens pædago-
giske personale er en ny 
udskoling blevet til.

Fredag d. 8. september åbnede Bavnehøj 
Skole sin nye udskoling. De nye lokaler er 

indrettet, så de lægger op til learning by 
doing. Hvert fagområde har fået sit eget 
værksted, og det traditionelle klasselokale 
er afskaffet. Dansk og sprogværkstedet 
fordrer entusiasme og begejstring for 
sprog og kulturforhold gennem artefak-
ter og mulighed for elevudstillinger. Det 
naturvidenskabelige værksted lægger op 
til en praktisk tilgang til matematik og 
naturfag med seks stationer til produkti-
onsorienteret arbejde.

”Gennem pædagogikken, didaktikken, 
rummenes indretning og funktionsop-

deling ønsker vi at styrke dannelsen af 
aktive, dygtige, handlingsduelige og 
demokratiske dannede elever, der er 
godt klædt på til fremtiden efter deres 
skoletid på Bavnehøj Skole,” lød det 
fra skoleleder Annette Roed i hendes 
åbningstale.

Den nye måde at lave udskoling på 
indeholder mere variation i holddelingen, 
der for eksempel kan være køns- eller 
niveauopdelt. På den måde udvides 
elevernes sociale netværk, og læringen 
styrkes.

BAvNEHøj SKOLE: 

ny udskoling skal  
understøtte faglighed

Sidste fredag var 600 ledere i Børn og Unge 
samlet til Store lederdag 2017 på Central-
værkstedet.

Rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unges direktør Jan 
Præstholm bød velkommen, inden forsker Annemette Dieg-
mann overtog scenen. Hun holdt oplæg og indbød til dialog 
under overskriften ’Grænsekrydsende ledelse og samarbejde 
på tværs’. Hun gav input til, hvordan ledere og medarbejdere 
skal tænke opgaven som en, der går ud over egne grænser og 
som er gensidig afhængig - en opgave, der langt fra er ligetil: 
Hun citerede blandt andet end tidligere udsendt læge, som 
kaldte det at føre krig i Afghanistan ’piece of cake’ i forhold til 
at arbejde på tværs i hans nuværende organisation. 
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Foodstyling i børnehøjde. Køkkenansvar-
lige fra aarhusianske daginstitutioner 
mødtes fredag d. 2. september i et festi-
valtelt på Tangkrogen for at lege med 
mad og lade sig inspirere.

Deltagerne har alle modtaget det Økologiske Spisemærke i enten 
sølv eller guld. Det betyder, at 60-100% af den mad, de serverer 
for børnene, er økologisk. 

Kreativitet giver arbejdsglæde
Det hele startede med byrådets 2020-mål om 60% økologi i 
kommunale gryder. Daginstitutionerne skal bidrage ved at om-
lægge til mindst 90% økologi – nu er der gået sport i økologien. 

”Der er mange, som har stoppet op og sagt, hvordan gør vi så? 
Når man er kreativ, så kommer der en vis stolthed, fordi man får 
skabt noget fedt – og ud fra den professionelle stolthed kommer 
også arbejdsglæde,” siger Mathias Bastrup, som er en af driv-
kræfterne bag workshoppen og køkkenansvarlig i idrætsinstituti-
onen Tumlehøjen.

I første heat freestylede deltagerne fiskefrikadeller og pyntede 
med hjemmelavede pickles og spiselige blomster. I andet heat 
blev grønsagsrester til sunde spreads til eftermiddagsbordet.

Omlægning af hoveder og gryder
Budgetterne behøves ikke løbe løbsk, når konventionelt produce-
rede varer skiftes ud med økologiske. Det handler ifølge Mathias 
Bastrup om tre ting:

”Det kan lykkes ved at bruge sæsonråvarer; der er der flest af 
tingene, ergo er de billigere. Så skærer man gevaldigt ned på 
brugen af kød, fordi det er en af de dyrere ingredienser i det øko-
logiske køkken, og så gør man det ved at minimere madspild,” 
siger han.

Nu står efterårssæsonen for døren, hvilket betyder store mæng-
der økologiske rodfrugter. Køkkenfolkene afviser med et grin den 
myte, at børn er kræsne. 

”Børn ser maden, ligesom vi andre gør – de er nysgerrige. Men 
de skal præsenteres for retterne. De skal prøve det nogle gange, 
før det bliver et hit,” siger Mie Nielsen, der til daglig laver mad til 
omkring halvandet hundrede børn.

økotræf for 
sværvægtere til 

food festival

Har I godt greb om økologien?
Læs mere om det Økologiske Spise-
mærke, og hvordan I kan ansøge 
www.oekologisk-spisemaerke.dk/
udregn-og-ansog

Gør det nemt 
Læs mere om Børn og Unges mål for 
mad og måltider og få inspiration  
www.aarhus.dk/~/media/Dokumen-
ter/MBU/ST/Kost/Vejledning-for-mad-
og-maaltider-0-18-aar.pdf


