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LANGENæs BØRNEBy NOMINERET 
TIL ÅRETs sKOLEByGGERI
Langenæs Børneby samler 
Læssøesgades Skoles nye ind-
skoling og en afdeling af Lan-
genæs Dagtilbud under samme 
tag. Byggeriet blev indviet 15. 
september, og er nu nomineret 
til Årets Skolebyggeri.

Langenæs Børneby ligger i kanten af 
Langenæsparken med store vinduer mod 
de grønne områder. Her hedder det cen-
trale fællesrum ”Hjerterummet” – og alle 
faglokaler er kreative værksteder for både 
små og store børn: Musiklokalet kan for 
eksempel bruges til motorik-og rytmikrum, 
mens natur/teknologilokalet fungerer som 
eksperimentarium for 0-18 årige med tilhø-
rende udeværksted. 

Kodeordene bag byggeriet er fællesskab, 
sammenhæng og nye samarbejder på tværs. 

Siden sommer har 300 børn i alderen 0-10 
år og 60 medarbejdere haft deres gang i 
den 2.700 kvadratmeter store tilbygning, 
der sammen med fire andre skolebyggeri-
er er nomineret til Årets Skolebyggeri i et 
rekordstort felt af kandidater. Frederiksbjerg 
Skole løb med prisen i 2016 – og nu kan 
Langenæs Børneby måske gentage succesen:

”Det er fantastisk, at Aarhus igen er i 
førerfeltet med skolebyggeri i Danmark. 
Langenæs Børneby er langt fra klassisk 
skolebyggeri, men det rummer spændende 
perspektiver og muligheder i at bo sammen 
dagtilbud og skole. Jeg er stolt af, at vi kan 
tilbyde byggeri til børn i Aarhus, som andre 
finder værd at præmiere,” siger Børn og 
Unge-rådmand Bünyamin Simsek.

På Læssøesgades Skole siger Louise Schmidt, 
konstitueret skoleleder: ”Vi har skabt helt 
unikke rammer for fællesskab, sammen-
hæng og nye samarbejder på tværs af alder 
og faglighed. Det er jeg glad for, at andre 
ser værdien af”.

Hun suppleres af dagtilbudsleder Ruth Theil-
mann:  ”Det er banebrydende, at vi lægger 
en skole sammen med et dagtilbud og ikke 
omvendt. Huset bliver et herligt børne- og 
læringsmiljø for børn fra 0-10 år, hvor dag-
tilbud og skoler lader sig forme af hinanden 
og skaber den bedste grobund for børnenes 
udvikling”.

Afstemningen om Årets Skolebyggeri 
er i gang. Alle kan stemme her: https://
da.surveymonkey.com/r/aarets-skole-2017. 
Afstemningen løber frem til 29. september 
kl. 12. 

Foto: Pluskontoret Arkitekter 
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Hvad har Moesgaard Muse-
um, Silvan, Katrinebjerg- og 
Ellevangskolen til fælles? 
Det faktum, at de opløser 
købmandskabet og nytænker 
samarbejdet mellem skole og 
erhvervsliv.

Ellevangskolens elever har givet skolen et 
løft med nye fede steder at hænge ud, 
mens Katrinebjergskolens anden årgang 
er Museumsudforskere på Moesgaard 
Museum, MOMU. 

MOMU og Katrinebjerg: 
en ny pædagogisk praksis
Det er børnene, der fører an på MOMU 
– og der er højt til loftet i partnerskabet 
mellem skolen og kulturinstitutionen. 
Derved adskiller samarbejdet sig fra andre 
samarbejder.

”Det kræver mod at sige, at vi har et 
udviklingsprojekt, hvor vi udvikler en ny 
pædagogisk praksis, og skaber mulighed 
for dannelse på en anden måde, end vi før 
har gjort. Det er ikke så resultatorienteret, 
og alligevel er det,” siger Tine Arnoldi, 
undervisningsinspektør på MOMU. Sam-
arbejdets andet særpræg er varigheden; 

årgangen og MOMU følges ad helt til ud-
gangen af niende klasse – og det endelige 
mål, det er der ingen, der kender.

At udforske sig til dannelse
Børnene får frie rammer til at gå på op-
dagelse i museet og naturen omkring. De 
har været på jagt efter mønstre i Jernalde-
ren og opdagede på den måde, hvornår 
mennesket begyndte at bosætte sig fast.

”Samarbejdet er meget dannende for 
børnene, og det er rart i en hverdag, 
hvor man nemt kommer i klemme som 
lærer, fordi børnegruppen starter meget 
bredt i forhold til, hvad dannelse er. På 
Moesgaard Museum kan de udforske ud 
fra deres individuelle udgangspunkt,” 
siger Liselotte Dyekær Fredberg, lærer på 
Katrinebjergskolen.

Ellevangskolen gør-det-selv med 
Silvan
Ellevangskolens elever skiftede blyant 
og Ipad ud med hammer og sav, da de 
modtog et større beløb fra Silvan Fonden. 
Pengene blev brugt på byggeprojekter i 
børnehøjde.

”Vi vil rigtig gerne yde noget læring til 
eleverne, ved at de bruger deres hænder 
og skaber noget selv,” siger Joan Balle 

Kristensen, projektleder hos Silvan. Elle-
vangskolen havde et stort idéekatalog. 
Deres største betænkning ved at takke ja 
til samarbejdet var omfanget af opgaven. 
Det lod sig imidlertid gøre med et stort en-
gagement fra lærerne, der sammen med 
børnene planlagde og udførte arbejdet. 

Respekt for håndværket
Håndværk og design samt matematik blev 
brugt i praksis, da børnene idéudviklede 
og målte op. Deres viden om størrelses-
forhold blev for eksempel brugt til at lave 
skillevægge.

”Der har i mange år været fokus på 
at specialisere sig akademisk inden for 
eksempelvis it. Ved at få mulighed for at 
stå med værktøj i hænderne og være med 
på de her projekter, får børnene øjnene 
op for, at de godt kan udrette noget med 
deres hænder,” siger Lisanette Qvortrup, 
skoleleder på Ellevangskolen.

Udover skillevægge er pengene også om-
sat til en skateboard rampe og farverige 
malerier, der lyser op både inde og ude. 

Læs meget mere om frivillighed her:
frivillighed.mitbu.dk/samspil
Find gratis, skræddersyede forløb til både 
dagtilbud og skole her: ulfiaarhus.dk

DET KRæVER MOD AT OPLØsE 
KØBMANDsKABET
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Rosenvangskolen og Klub-
ben Rosenvang har gennem 
flere år udviklet et tæt 
samarbejde, og nu har de 
taget endnu et stort skridt 
mod fællesskabet og er 
flyttet sammen.

Den 8. september indviede Klubben 
Rosenvang sine nye lokaler på Rosen-
vangskolen med kage og sang. Unge fra 
klubben klippede det røde bånd under 
jubel og klapsalver, og Fritids- og Ung-
domsskoleleder Mads Seiersen kiggede 
forbi med lykønskninger og indflytnings-
gave. 

I sin tale til indvielsen sagde Mads Seier-
sen blandt andet.: ”Tak til Rosenvangs-
skolen for det gode samarbejde og til per-
sonalet for den store indsats i forbindelse 

med flytningen, og tak til Ungerådet for 
engagementet i processen. Sammenflyt-
ningen af Rosenvangskolen og Klubben 
Rosenvang er et godt eksempel på, hvad 
der kan lykkes rigtig godt, når alle parter 
engagerer sig og søger den fælles bedste 
løsning.”

Et godt fællesskab
Per Tjerrild, fritidsleder i Rosenvang og 
Stavtrup, havde også rosende ord med 
om processen, hvor skolen og klubben 
har arbejdet med samflytningen, og for 
den indsats personalet og de unge har 
leveret.

”Det er en fornøjelse at flytte sammen, 
når både skole og klub er så motiverede 
for at finde en fælles løsning,” forklarer 
Per Tjerrild, der nu ser frem til at udvikle 
samarbejdet og finde fælles løsninger for 
udearealer og andre områder, som både 
klub og skole kan nyde godt af.

Stort engagement for fællesskabet 
i Rosenvang
Skoleleder Eva Vilsgaard er også glad 
for at flytte sammen med klubben. Til 
indvielsen roste hun klubpersonalet for 
deres engagement og samarbejdsvilje, 
og inviterede personalet til alle skolens 
kommende arrangementer med et par-
toutkort til fællesskabet i Rosenvang. Eva 
Vilsgaard glæder sig til at udvikle fællesa-
realer sammen med klubben. 

De unge er i centrum i Rosenvang, og 
der blev udtrykt stor ros til ungerådet fra 
både skole og klub.

”Nu skal de unge i Ungerådet til at 
fortsætte engagementet og komme med 
gode bud på, hvordan de 30.000,00 kr., 
som klubben fik i indflyttergave, bedst 
muligt kan anvendes, så de kommer til 
gavn for de unge i Rosenvang,” fortæller 
Per Tjerrild.

KLUBBEN ROsENVANG OG ROsEN-
VANGsKOLEN ER FLyTTET sAMMEN
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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 NYT OM NAVNE

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum”  
- Hold 04
Kursus for arbejdsmiljøgrupper, hvor man får en introduktion til ”Forandringens fire

16. januar 2018 2. januar 2018

Nyhed
Tastebar i eDoc      
Workshop for alle eDoc brugere, hvor man får hjælp til anvendelsen af eDoc.

Hold 10: 14. december
Hold 11: 23. november

1 uge inden holdstart

Nyhed

Instruktørkursus i førstehjælp - Hold 08 (EKSTRA HOLD)
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.

21. november 7. november

Kragelundskolen:  
Nye pædagogiske ledere 
til SFO og indskoling

Mette Birk Munthe er pr. 1.november 2017 
ansat som pædagogisk leder af 0.-5. klasse-
trin på Kragelundskolen. Mette er 41 år og 

kommer fra en stilling som lærer på Katrinebjergskolen. I løbet af 
sit virke har Mette søgt ny viden ved at tage en pædagogisk di-
plomuddannelse i psykologi og påbegynde en diplomuddannelse 
i ledelse.

Randi Brahe Kragelund er  
pr. 1. november 2017 ansat 
som pædagogisk leder af  
Kragelundskolens SFO. 

Randi er 41 år og har siden 2011 været pæ-
dagogisk leder af Skødstrup Skoles indskoling. 

Her har hun blandt andet beskæftiget sig med professionelle 
læringsfællesskaber og været på en vidensrejse til Canada.

25-års jubilæum:
Jette Dahl

Den 1. oktober kan Fritids- og Ung-
domsskoleleder Jette Dahl fejre 25-
års jubilæum i Aarhus Kommune. 

I 1992 blev Jette Dahl ansat i Aarhus Kommune i Bispe-
haven, og hun har siden da ikke kigget sig tilbage. Det 
er blevet til en karriere, der har ført hende frem til en 
stilling som Fritids- og Ungdomsskoleleder i UngiAar-
hus, en stilling hun har haft siden 2007, trods skiftende 
navne og områder. 

Men faktisk har Jette Dahl været ansat en periode som 
pædagogmedhjælper i 1981 i Fritidshjemmet Grønløk-
ke Allé, så hendes store engagement for børn og unge 
i byen har altid været nær og ud fra tanken om, at hun 
vil gøre en forskel for alle unge. 

UngiAarhus og Aarhus Kommune vil gerne sige et stort 
tillykke til Jette Dahl for hendes engagement og ildhu, 
der har skabt de bedste forhold for børn og unge i 
fritids- og ungdomsskoletilbud.

Nye ledere
Jubilæum
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Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, 
glæder sig over det brede budgetforlig, som et 
bredt flertal i Aarhus Byråd netop har indgået.

Forliget understøtter ifølge Bünyamin Simsek væksten i 
både befolkning og økonomi i Aarhus. Det sker blandt an-
det ved at afsætte penge til en skole i Nye, penge til frem-
tidige dagtilbudsbyggerier, flere penge til tidlig indsats for 
de yngste og bedre idrætsfaciliteter. Samtidig sikrer forliget 
gratis offentlig transport til eksempelvis museums- og virk-
somhedsbesøg for børn og unge i aarhusianske skoler, dag- 
og fritidstilbud, ligesom der skal udarbejdes en strategi for 
at fremme børns og unges læseevne og læselyst.

”Aarhus vokser, og budgetforliget vil være med til at sikre, 
at byen også kan følge med. Det er afgørende, at vi fortsat 
kan tilbyde gode skoler og dagtilbud af høj kvalitet, også 
når vi bygger byen ud. Med aftalen skaber vi bedre rammer 
for leg, læring og udvikling til glæde for børn, unge og 
forældre i Aarhus,” siger Bünyamin Simsek, og tilføjer.

”Vi holder fast i en stram økonomisk styring, hvor det har 
været nødvendigt med nogle politiske prioriteringer, blandt 
andet en omlægning af barselsrefusionsordningen. Derud-
over får vi også gennemført en grundig analyse af Aarhus 
Kommunes økonomi, så vi sikrer, at økonomien også på 
langt sigt er bæredygtig,” siger Bünyamin Simsek.

Et væsentligt resultat er ifølge Bünyamin Simsek sikringen 
af skolevejene til de aarhusianske folkeskoler. Kommunen 
kan med budgetaftalen gennemføre næsten alle af 138 
forslag fra gennemgangen af alle kommunens skoleveje i 
Skolevejsanalysen.

”Vi når stort set i mål med at gøre skolevejene bedre og 
mere trygge for børn og forældre. Det kan jeg kun glæde 
mig over,” siger Bünyamin Simsek 

Læs mere om budgetforliget på BUportalen og på 
www.aarhus.dk/budgetforlig2018

Samtale Mellem Generationer 

(SMG) er et tilbud til alle Aarhus 

Kommunes 7., 8., og 9. klasser og 

deres forældre. SMG er et trivsels-

fremmende tiltag, som har funge-

ret i Aarhus Kommune siden 1996. 

Indsatsen sætter fokus på dialo-

gen som bærende element i et ud-

viklende og konstruktivt samspil 

mellem forældre og elever.

SMG-indsatsen er imidlertid under 
udvikling. I forbindelse med dette har 
Pædagogisk Afdeling evalueret samt-
lige SMG arrangementer i skoleåret 
2016/17. For at få tydeliggjort og ita-
lesat deltagernes ønsker og behov. På 
baggrund af den indsamlede data er der 

nu udarbejdet et nyt og mere målrettet 
koncept for indsatsen. Det nye koncept 
rammer bedre de ønsker og behov læ-
rer, elever og forældre efterspørger. 

Som noget nyt indledes hvert SMG 
arrangement med en generel indføring 
i det gode ungdomsliv med fokus på 
robusthed, risiko og beskyttende fakto-
rer, forældrekompetencer mv., hvorefter 
man dykker ned i en prædefineret te-
mapakke. De fem temapakker, der kan 
vælges mellem, er Sundhed, Klassefæl-
lesskaber, Etik og Moral, Sociale medier 
og Fremtid – og hvad så? Du kan læse 
mere om temapakkerne, indsatsen, og 
hvordan du booker et arrangement på 
www.aarhus.dk/smg.

Pædagogisk Afdeling vil fortsætte med 
at evaluere det nye SMG koncept og på 

den baggrund 
arbejde videre 
med udviklingen 
af indsatsen. I forbin-
delse med denne proces 
vil deltagerne derfor  
modtage spørgeskemaer  
efter hvert SMG arrangement. 

Såfremt der er spørgsmål til indsatsen 
eller det nye koncept, da er I naturligvis 
velkommen til at rette henvendelse.

Håber I vil tage godt imod det nye SMG 
koncept på jeres skole. 

Kontakt: 
Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at skrive til smg@mbu.aarhus.dk eller 
ringe til 41 85 67 46

Rådmand: Budgetforlig styrker væksten i Aarhus 

Samtale Mellem Generationer i en ny og 
forbedret version S a m ta l e  m e l l e m 

G e N e r at i o N e r

SMG
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For første gang måtte UngiAarhus melde ud-
solgt til OMG! – og det var endda med folk på 
venteliste til at komme ind. 

Lige over 2000 børn og unge mellem 10 og 17 år fik sig en mu-
sikalsk og kulturel oplevelse de to dage, hvor UngiAarhus havde 
inviteret til festivalen OMG! med musik fra Scarlet Pleasure, Albert 
Dyrlund og Hugo Helmig. 

”Det var et meget vellykket OMG! i år, vi har aldrig oplevet en stør-
re interesse. Vi har været meget glade for at kunne byde European 
Youth Consensus ind i vores rammer, så alle fik en fælles oplevelse 
og et fællesskab ud af det på tværs af byen og på tværs af nationa-
liteter,” fortæller en tilfreds Hanne Staahlnacke, der er bydækkende 
koordinator i UngiAarhus.

Torsdag kunne 1027 deltagere hygge sig og danse på Train, mens 
fredag bød på musik og underholdning for yderligere 1050. 

En kæmpe fest – også for medarbejderne
Alle klubber, ungdomsskolehold og EYC-deltagere, der var med til 
UngiAarhus’ OMG!, var der sammen med deres respektive voksne. 
At børn og unge og voksne kommer samlet, gør OMG! til mere end 
en musikalsk oplevelse:

”Det er altid godt at se, hvordan kultur skaber fællesskaber, og 
hvordan OMG! i det her tilfælde skaber medarbejderinvolvering på 
mange planer. Og vi havde alle i UngiAarhus med i år, for eksempel 
var det vores FU-ledelse, der tog imod de unge,” forklarer Hanne 
Staahlnacke. 

Nu er det tid til at evaluere årets OMG!, så UngiAarhus igen til 
næste år kan byde velkommen til byens unge og en masse gode 
oplevelser. 

ET FULDT BEsAT OG 
VELLyKKET OMG! 

BøRN OG KUlTUR 2017

HAR DU DEN INTER-
NATIONALE BØRNE-
LITTERATURFEsTIVAL
I KALENDEREN?

Vær hurtig - International Børnelitte-
raturfestival – Aarhus 39 foregår 26.-
29. oktober på Dokk1 i Aarhus. Skoler
kan deltage gratis torsdag og fredag,
men book billetterne.

Meld klassen til stop-motion-workshop, lav lydbøger, 
deltag i Tegnerens værksted, hør oplæg med 39 in-
ternationale børnebogsforfattere – og mød forfattere 
som Kim Fupz Aakeson, WulffMorgenthaler, Jan Blake 
og mange andre. Flere arrangementer er bookede, så 
skynd dig.

Tips: Læs med klassen: Antologierne ”Lige her” og 
”Lige nu” af de 39 internationale forfattere. Følg kå-
ringen af vinderne i ”500 ord”: Godt 4.000 skolebørn 
har deltaget i konkurrencen ”500 Ord”. 20 – heraf 7 
fra Aarhus - er nominerede og hyldes lørdag 28. okto-
ber. Læs alle finalebidrag her. Facebook: Hayfestival & 
aarhus2017- Europæisk Kulturhovedstad. 

Booking, med særlige link til klasser: https://www.
place2book.com/da/24315/list/EM6231

Om: Festivalen er arrangeret af Hay i samarbejde med 
Europæisk Kulturhovedstad – Aarhus 2017. Børn og 
Unge har samarbejdet med Aarhus 2017, Hay, DR 
Ultra og Gyldendal om konkurrencen ”500 ord”.

UngiAarhus holdt årets OMG! for fritids- og ungdomsklubber og ungdoms-
skolehold. Og det var en velbesøgt festival over to dage.
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UngiAarhus’ Ungeredaktion 
rapporterer her fra årets 
OMG! på Train. Det var en 
fest af format med lutter 
glade ansigter og med 
plads til alle slags dansetrin 
og toner – OMG er en gave 
til børn og unge i Aarhus!

Af: Elisabeth Krushave Hansen, 16 år, 
Ungeredaktionen

I år stod DJ Ary for at fyre op under 
festen på dansegulvet, og det var en 
opgave, han løste på den fineste og mest 
professionelle manér. Der blev jublet, 
sunget med og mest af alt danset på fuld 
knald. Han vidste lige, hvilke sange der 

skulle til at for at få publikum helt op at 
køre, samtidig med han var i stand til at 
variere mellem de vildeste hits og de lidt 
mere rolige numre.

Dans, sang og skrig
Og selvfølgelig var musikerne i år også 
meget dygtige. Om det var velkendte 
navne som Scarlet Pleasure eller Hugo 
Helmig, var stemningen fantastisk. Alle 
dansede og sang med, pigerne skreg, og 
mest af alt var der en energi, som man 
kun finder til arrangementer som OMG! 

Vi var også så heldige at få besøg af 
youtuberen Albert Dyrlund, som kom og 
sang som opvarmning for Hugo Helmig. 
Der blev skrålet med på alle linjer i 
teksten. 

Det var også rart at mærke, at UngiAar-
hus havde gjort et stort arbejde for at 

finde nogle kunstnere, som passede til 
gæsternes aldre. 

Fantastiske værter
Til at toppe et allerede fantastisk show af 
havde OMG! i år tre friske værter: Jakob, 
Mona og Mars, som var med til at holde 
folk i den rette stemning hele vejen 
gennem aftenen med deres tossede tøj 
og fjollede kommentarer. 

Hvad der gjorde OMG! til en endnu 
federe begivenhed om torsdagen, var 
besøget fra European Youth Consensus. 
Det var et møde med mange fantastiske 
unge mennesker ikke kun fra Aarhus, 
men fra hele Europa, som alle brænder 
for at skabe en bedre verden, og de 
fyldte hele Train op med håb og fremtid.

EN FARVERIG FEsT FOR 
BØRN OG UNGE

rePortaGe

Der var masser af fest til årets OMG!, hvor blandt andet Scarlet Pleasure spillede for byens unge. 


