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IVÆRKSÆTTERUNDERVISNING SKAL  
STYRKE UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER 
Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt pro-
jekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i 
skolen skal være med til at skabe en positiv forandring 
i de boligområder, hvor de bor. Fonden for Entreprenør-
skab og Det Boligsociale Fællessekretariat står bag 
projektet i samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet 
er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Iværksætterunge er et nyt projekt, som otte skoler i Aarhus, Ung 
i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal arbejde sam-
men om i de kommende år. Målet er at give elever i 7.-9. klasse 
iværksætterkompetencer og –erfaringer og at give dem et sted, 
hvor de kan omsætte teori til praksis. På den måde er de med til at 
skabe en iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus. 

Tilst skole er en af de deltagende skoler. Skoleleder Lone Jørgensen 
håber, at det nye fag i iværksætteri kan være med til at fange nogle 
af de børn, der ikke er så interesserede i de mere traditionelle fag: 

”Vi ligger i et område, hvor der er en del børn, der kan være social 
udsatte. For dem må den boglige faglighed aldrig stå alene - det 

kan dette fag understøtte. Hun fremhæver, hvor vigtigt det er, at 
skabe en samlet indsats omkring de børn, der er udsatte: ”Det 
tætte tværfaglige samarbejde på tværs af den boligsociale indsats, 
klubben og erhvervslivet giver en god effekt, der understøtter 
vores børn – især de, der har brug for en håndholdt indsats.”

Første skridt er, at lærerne skal på efteruddannelse. Samtidigt skal 
der udvikles et helt nyt valgfag, som skal udbydes på de otte skoler 
fra det kommende skoleår. De boligsociale medarbejdere skal også 
involveres i projektet, så de unge kan omsætte det, de lærer i 
undervisningen, til konkrete aktiviteter eller ideer i deres respektive 
boligområder. Idéen er også at involvere det lokale erhvervsliv, så 
de unge kan arbejde sammen med virksomhederne om at realisere 
nogle af deres projekter. 

Iværksætterunge bliver fulgt af forskere i de to år, hvor eleverne 
skal have valgfaget i skolen. Målet er at se, hvilken effekt projektet 
har på eleverne. Både dansk og international forskning viser, at 
entreprenørskabsundervisning øger elevers lyst til at blive iværk-
sættere samtidig med at de får større tiltro til egne kompetencer. 

Læs mere om iværksætterunge hos Fonden for Entrepenørskab

%28link:%20http://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/ivaerksaetterundervisning-skal-styrke-unge-i-udsatte-boligomraader%29%0D
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Elever og medarbejdere på 
Frederiksbjerg Skole har 
arbejdet med et helt nyt 
materiale, der skal gøre 
børn, unge og deres for-
ældre mere bevidste om 
værdien af søvn. 

Manglende søvn kan få en række 
alvorlige konsekvenser. Der er i dag 
videnskabelig dokumentation for, at 
utilstrækkelig søvnlængde hos børn og 
unge medfører øget risiko for mistrivsel, 
overvægt, koncentrationsbesvær, dår-
ligere præstationer i skolen, stress og 
depression samt en øget risiko for skader 
og ulykker.

Omvendt har tilstrækkelig søvnlængde 
og god søvnkvalitet en positiv indflydelse 
på generel fysisk og psykisk velbefinden-
de og funktion.

Frederiksbjerg har i gennem flere år haft 
et fokus på søvn og søvnvaner, som har 
været sat på dagsordenen over for både 
medarbejdere, børn og forældre.

”Selvfølgelig er der en grænse for, hvad 
vi som skole skal involvere os i, men 
når det har så afgørende betydning for 

læring og udvikling, giver det mening. 
Børn, der sover for lidt, får ADHD-lig-
nende symptomer som koncentrations-
besvær og rastløshed. Når jeg siger det, 
spærrer forældrene øjnene op. Det er 
jo ikke af ond vilje, at de lader børnene 
være længe oppe, men for at nyde tiden 
sammen med dem. Men jeg kan også 
opleve en vis lettelse, når de får skolele-
derens ord for, at børnene skal tidligere i 
seng,” siger Jette Bjørn Hansen, skolele-
der på Frederiksbjerg Skole.

Målet med denne uges projekt er at 
afprøve et materiale om søvn og betyd-
ningen af søvn, som kan tilbydes til alle 
Aarhus Kommunes 46 folkeskoler og 
to specialskoler. Materialet er udviklet i 
samarbejde med Frederiksbjerg Skole.

Ifølge konsulent Lis Fenger, der er med 
i projektet, er det helt afgørende at 
børn, unge og forældre kender til sunde 
søvnvaner.

”Man kan næsten ikke overdrive, hvor 
meget søvn betyder for børnenes og de 
unges trivsel, sundhed og læring. Det 
vil vi gerne i dialog med børnene om og 
derigennem forhåbentlig også deres for-
ældre. Det handler ikke om løftede pe-
gefingre, men om at få talt om at have 
gode, sunde vaner,” siger Lis Fenger.

PAS PÅ 
ZZZØVNEN 

Se videoen her: bunyt.dk/soevn

Fakta:
•  Nationale data fra 2014 viser, at 48 

procent af de 11-årige er trætte om 
morgenen flere gange om ugen. 

•  Dette tal stiger til 60 procent for de 
13-årige og 70 procent for de 15-årige. 

•  I Aarhus Kommunes elevtrivselsunder-
søgelse fra 2017 svarer 26 procent af 
eleverne i 0.-3. klasse, at de er trætte 
om morgenen. I 4.-6. klasse svarer 56 
procent, at de er trætte flere gange om 
ugen eller hver dag. Det samme gør sig 
gældende for 67 procent af eleverne i 
7.-10. klasse. 

•  En betydelig andel af eleverne føler sig 
dermed ikke friske og veloplagte, når de 
møder i skolen.   

I forbindelse med Frederiksbjerg Skoles 
fokus på søvn, har musiklærer Mette Frank 
skrevet en sang, som skolens elever synger 
på musikvideoen ´Søvnen giver dig ro`.

bunyt.dk/soevn
http://www.bunyt.dk/soevn
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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

Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum”  
- Hold 05   
Kursus for arbejdsmiljøgrupper, hvor man får en introduktion til ”Forandringens fire 
rum” som metode til at arbejde systematisk og reflekterende med social kapital.

7. marts 2018 21. februar 2018

Nyhed
Egen produktion af e–sangbøger og e-ventyrbøger           
Halvdags kursus for pædagogisk personale i dagtilbud, hvor du får ny inspiration til 
produktion af børnegruppens egne e–sangbøger og fortællinger.

28. november 21. november

Nyhed
Superbrugerkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (BørneIntra) - Hold 20
1½-dags kursus for BørneIntra superbrugere i dagtilbud, hvor du får gennemgået alle 
væsentlige moduler, funktioner og løbende superbruger opgaver og ansvar.

14. november 7. november

Nyhed  
Snart  

tilmeldings-
frist

Dialogmøde for bestyrelser            
Dialogmøde for alle bestyrelser i Børn og Unges tilbud.
Kom og få en snak med rådmanden og med Børn og Ungeudvalget om de dagsordener 
I er optaget af i lokalområderne.

8. november 1. november

Nyhed  
Snart  

tilmeldings-
frist

Trio - Skivetillæg i Trio          
Kursus for administrative ledere og administrative medarbejdere på skoler.
Lær at lave en løbende udbetaling af skivetillægget til pædagoger, der har eneansvaret 
for fagopdelt undervisning.

9. november 2. november

Nyhed

MOVE Aarhus - Nye hold for henholdsvis drenge og piger          
Camp for elever, der ikke vurderes at få min. 02 i dansk og matematik. Det er fem inten-
sive dage med personlig, social og faglig træning, der ruster eleverne til bedre at kunne 
tage FSA. Elevtilmeldingen foregår i Kursusportalen.

Hold 19  
Drenge uge 5: 16. 

januar

Hold 20 Piger uge 9: 6. 
februar 

1 uge inden start/
introarrangement

Nyhed
eDoc grundkursus - Hold 07         
Hel kursusdag for decentrale eDoc-brugere, hvor du får en grundlæggende viden om 
anvendelsen af eDoc.

8. marts 22. februar

Nyhed
Fællesmøde for skoleledere og administrative ledere          
Heldagsmøde for skoleledere og administrative ledere på skoler

10. november 7. november

Læs nyt fra HMU:  
digitale.mitbu.dk/med

http://digitale.mitbu.dk/med
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Sofie Fredholm kan fra d. 1. 
november kalde sig pæda-
gogisk leder af vuggestuen 
Århusbo. 

Hun er 35 år og har foruden seks 
års erfaring som pædagog læst en 

kandidat i pædagogisk psykologi. Sofie har erfaring 
med at arbejde med børns sprogudvikling og børn med 
særlige behov.

Tina Heinsen tiltrådte  
d. 16. oktober som ny pæ-
dagogisk leder af børneha-
ven Skovparken. 

Hun er 43 år og kommer fra en 
stilling som pædagog i Børnehuset 

Godthåb. Tina skal til at begynde en lederuddannelse 
og ser frem til at prøve kræfter med en masse nye ud-
fordringer.

Rikke Bossen tiltræder  
d. 1. november som sund-
hedsplejeleder i Område 
Nord. 

Rikke kommer fra en stilling som 
sundhedsplejerske i Sundhedsplejen 

i Nordvest, hvor hun har haft funktion som TR, supervi-
sor og ansat i Den Tværfaglige Enhed. Hun er 47 år og 
er i gang med sit andet lederkursus ved Cubion.

Klubpædagog, Claus Rasmussen, fejrer i 
november sit 25 års jubilæum som ansat 
ved Børn & Unge i Aarhus. 

Allerede d. 27. september gled Claus over 25 års-da-
tolinjen.

Claus startede sin karriere som klubassistent i 1992 i Fritids- og Ung-
domsklubben Brobjerg Parkvej samme år, som han blev uddannet fritid-
spædagog. Siden midten af 1996 har han haft sit pædagogiske virke i 
Åby og Åbyhøj. 

Claus er en person, man ikke lige vælter af pinden. Som kollega er Claus 
en markant og stabil pille uanset hvilke veje, fusions-vinde og omstruk-
turerings-orkaner blæser. Rigtigt mange børn, unge og kolleger i klub-
berne i Åbyhøj har nydt godt af Claus´ aldrig svigtende engagement i 
såvel de pædagogiske aktiviteter som i rollen som kollegernes talsmand 
og forkæmper for gode arbejdsforhold – som de ansattes TR og AMR, 
og som deltager i MED-arbejdet og en lang række andre sammenhæn-
ge i UngiAarhus.

Claus bliver fejret af børn, kolleger og samarbejdspartnere ved et arran-
gement i Fritidsklubben Åby d. 24. november. 

Den 1. oktober kunne klubpædagog 
i UngiAarhus Anders Aagaard Christi-
ansen fejre 25-års jubilæum i Aarhus 
Kommune. 

Anders begyndte i 1992 som fritidspædagog hos  
 True Fritidshjem og senere Ungdomshuset i Gellerup  
 og Lyseng Fritidsklub. 
 
Den 1. oktober 2016 valgte Anders efter 20 år i Lyseng at skifte sted, da 
han blev afdelingsleder i Åby Fritidsklub i UngiAarhus. Han har tidligere 
væres konstitueret souschef ad to omgange i Lyseng. Anders har samti-
dig været TR for sine kolleger i mange år, og han har også i 2005-2006 
været fællestillidsmand for BUPL-ansatte i UngiAarhus.

UngiAarhus vil gerne sige et stort tillykke til Anders, der bliver fejret den 

2. marts 2018.

Nye ledere Jubilæer

Ulla Groth Berntsen går den 
1. november på pension ef-
ter 43 års ansættelse i Aar-
hus Kommune, de seneste 10 
år som pædagogisk leder af 
dagplejen i Sølyst.

Ulla er uddannet pædagog fra Peter Sabro Seminariet i 
1975, var indtil 1984 pædagog i henholdsvis DII Lange-
næsstien og Ringgården, hvorefter hun blev dagplejepæ-
dagog.  

Ulla har altid nydt stor respekt for sin hjertelige og lige-
fremme facon og for sit brændende engagement i at 
udvikle dagplejen til gavn for børnenes trivsel i samar-
bejde med dagplejere og forældre. Ulla modtog i 2014 
Hendes Majestæt Dronning Margrethes medalje for lang 
og tro tjeneste.

Gl. Egå Børnehus fylder 50 år
Derfor vil vi gerne se tidligere medarbejdere og venner af huset onsdag 
d. 1. november 2017 mellem kl. 12 og 14.
Vi serverer lidt lækkert, så ring eller mail gerne til os, hvis du kommer. Vi 
håber at se rigtig mange til den store dag.
Mange fødselsdagshilsner

Gl. Egå Børnehus
tlf.: 24594576
poti@aarhus.dk



5 KORT NYT

BU Nyt  |  Oktober 2017

Valget til Børn og Unge-byrådet i Aarhus er 
afsluttet. 31 unge samt 9 suppleanter er blevet 
valgt. 

Børn og Unge-byrådet støttes i det daglige arbejde af afdelingen for 
Børn og Unge, hvor rådmand Bünyamin Simsek siger om valget:
”Stort til lykke til alle unge byrådsmedlemmer. I har en vigtig stemme 
i det politiske arbejde i Aarhus, og jeg glæder mig til at se jeres enga-
gement og vilje til forandring skinne igennem. Børn og Unge-byrådet 
nyder stor respekt i det ”voksne” byråd, og jeg er stolt af, at vi har så 
velfungerende og demokratisk stærk inddragelse af unge i Aarhus,” 
siger Bünyamin Simsek. Mere end 6.300 børn og unge i alderen 13-17 
år har deltaget i afstemningen. Det er flere end tidligere år, og dermed 
fortsætter den gode udvikling for Børn og Unge byrådet. 

Den flotte deltagelse kan blandt andet tilskrives opbakningen fra både 
skolerne, ungdomsskolerne og de unges familier. Det mener ungeby-
rådssekretær, Amalie Ravn Østergaard: ”Der har været en enorm stor 
interesse fra både forældre og skoler - og ikke mindst de unge selv. 
Allerede i startseptember stod vi med et langt højere antal kandidater, 
end vi er vant til. Det vidner om, at de unge vil demokratiet og higer 
efter medbestemmelse”, siger hun.   

Valget er afholdt på skoler over hele Aarhus for aldersgruppen 13 til 
17 år med understøttelse fra Ung i Aarhus og Århus Ungdommens 
Fællesråd.  

Se de nyvalgte her: www.ungebyraad.dk/valgte-2017/

NYT BØRN OG UNGE-BYRÅD 
VALGT I AARHUS

SIMSEK: 

GLÆDELIGT MED 
SIKRE SKOLEVEJE 
TIL ELEVER

Rådmand Bünyamin Simsek glæ-
der sig over den politiske vilje i 
Aarhus til at sikre eleverne i folke-
skoler og privatskoler mere sikre 
skoleveje end i dag.
 
Aarhus Byråd vedtog 12. oktober en indstilling 
om skolevejene, som blandt andet afsætter 3,5 
millioner kroner til trafikprojekter på skolernes 
egne arealer, og samtidig afsætter 1,5 millioner 
kroner til at støtte op til 10 skoler i at udarbejde 
en trafikpolitik, der skal få elever til at vælge 
aktive transportformer til og fra skole.
 
”Sikre skoleveje er selvfølgelig af kæmpestor 
betydning for både elever og forældre. Derfor 
glæder jeg mig over, at det i forbindelse med 
budgetforhandlingerne lykkes at skaffe flere 
penge til indsatsen. Med indstillingen i dag kom-
mer vi meget, meget langt på den prioriterede 
liste, som skolevejsanalysen er. Det er et stort 
skridt fremad for trafiksikkerheden omkring 
vores skoler,” siger Bünyamin Simsek.
 
Med budgetforliget blev der afsat i alt 20 millio-
ner kroner til opfølgning på konkrete projekter 
i Skolevejsanalysen 2016/17. Herunder er der 
afsat 500.000 kroner i 2018 til at gennemføre en 
skolevejsanalyse for privatskoler.

http://ungebyraad.dk/valgte-2017/
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På det nyligt overståede 
europæiske EYC-topmø-
de for unge 14-17-årige i 
Aarhus Kommune fremstod 
fællesskaber meget stærkt. 
Her kan du læse projekt-
lederens refleksioner over 
greb og effekter af arbej-
det med det store fælles 
læringsforløb.

”Definetily we will take home new con-
nections, new friendships and stuff like 
that – but a lot of knowledge too”

Sådan skrev en ung deltager efter 
EYC-topmødet, der fandt sted 10.-14. 
september 2017. Bag topmødet stod 
Børn og Unge i Aarhus Kommune og en 

række partnere. EYC-topmødet er en del 
af Europæisk Kulturhovedstad - Aarhus 
2017. Det særlige ved EYC var, at det 
blev skabt af unge - med Børn og Un-
ge-byrådet i front som aktive deltagere 
i planlægning og afvikling samt værter 
ved topmødet. 

Fællesskaberne 
Ved EYC dannede fællesskaberne afsæt 
for at motivere de 300 unge fra 23 
europæiske byer til at drøfte demokrati 
og rettigheder samt styrke deres kompe-
tencer til at netværke og debattere. 

De unges fællesskaber startede måneder 
før topmødet med egne præsentatio-
ner af alle deltagere.: De unge lagde 
små præsentationsfilm op på en fælles 
EYC-facebookgruppe – og meldte sig 
hermed ind i EYC fællesskabet. Fælles-
skabet blev synliggjort, da de ved top-
mødet i Aarhus iførte sig EYC-armbånd 
og navneskilte og efterfølgende stolte 

promenerede gennem hotellobby og 
Aarhus by.
 
Et hyggeligt ”EYCampus” på det tidlige-
re Center10 blev inden topmødet skabt 
af unge fra valghold og Gøglerskolen. 
Loungeområdet på EYCampus kom til at 
danne en perfekt ramme for de unges 
egen uformelle netværksdannelse. Her 
hørtes grin, musik, bordfodbold og snak 
på mange forskellige sprog, som de unge 
øvede sig i at lære. Alt sammen ud fra 
hensynet til de unges behov for ustruktu-
rerede fællesskaber.

Aarhus Kommunes egen MOVE Aarhus 
faciliterede morgen og aften strukture-
rede fællesskabsaktiviteter for de unge. 
Det satte spot på de unges åbenhed 
og nysgerrighed i mødet med nye 
mennesker. De fik øje på forskelligheder 
og udfordringer – samtidig med at de 
blev inspirerede til at skabe kontakt og 
relationer på nye måder.  

UNGES FÆLLESSKABER  
SOM ET GREB TIL AT UDVIKLE  

DEMOKRATISK DANNELSE
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Plads til mangfoldighed
EYC-topmødet bar præg af et miljø med 
plads til mangfoldighed. EYC’s værdier 
blev inden topmødet formuleret af 
Børne- og Ungebyrådet i Aarhus Kom-
mune. Værdierne blev videreformidlede 
til de øvrige topmødedelegerede via 
Børne- og Ungebyrådets helt egen 
velkomstfilm, og de kom til at fungere 
som overordnede guidelines for alle 
deltagere.

EYC-topmødet havde aktiviteter med 
fokus på debat, anerkendelse og del-
tagelse, hvor de unge kunne øve sig i 
dels at stå frem og vise hvem, de var, og 
hvad de stod for, dels at lytte til andre 
unges forestillinger og holdninger. 

Værdier, idealer og rollemodeller
De unge delegerede deltog i EYC med 
en forventning om at fordybe sig i 
demokrati og rettigheder – herunder at 
blive klogere på egne og andres kulturer 
og værdier. EYC satte værdier og idealer 
på dagsordenen ved at tilbyde de unge 
forbilleder og noget at se op til. Det 
skulle vække deres gejst ved at være 
sjovt eller interessant. På flere faglige 
workshops blev FN’s 17 verdensmål sat i 
spil; andre steder blev kvinders rettighe-
der afsættet for de unges værdimæssige 

refleksioner og drøftelser. Desuden 
deltog voksne politikere i aktiviteter, 
hvor de lyttede til de unges stemme og 
udfordrede deres syn på verden, ved 
som rollemodeller at sætte sig selv i spil. 

Styrkede kompetencer til at debat-
tere og danne netværk
Igennem en række faglige workshops 
udviklet som innovative læringsforløb af 
lokale lærere og elever fik de delegerede 
øvet deres kulturelle færdigheder inden-
for musik, kunst, billeder, gastronomi, 
iværksætteri og film. Dette resulterede 
i produkter, som efterfølgende blev vist 
for hele byen på DOKK1 og EYC-cam-
pus. 

Samtidig tilbød EYC sociale aktiviteter 
med fokus på at styrke de unges sociale 
kompetencer - bl.a. fodboldturnerin-
ger og graffiti-workshops, samt ved at 
skabe en hyggelig lounge atmosfære, 
der lagde op til at hænge ud, slappe 
af og netværke. Fællesspisningen med 
deltagelse af cirka 300 mennesker blev 
også en god øvebane for de unges 
tålmodighed og fleksibilitet.

EYC havde hver dag aktiviteter, der 
guidede de unge til sammen og alene 
at reflektere over, hvad de havde lært, 

og hvad de gerne ville lære mere af. De 
fik en refleksionsbog, som de kunne 
skrive deres tanker, ønsker og drømme 
ned i. Refleksionerne blev sat i spil i 
’aftenrefleksionen’ som en afslutning på 
dagen på EYC-campus. Formålet var at 
styrke de unges personlige kompetencer 
i forhold til at mærke efter og reflektere.

EYC har sat varige spor
EYC har lært os som arrangører, at unge 
gerne vil engagere sig i demokrati og 
rettigheder, hvis vi har fokus på deres 
motivation. Fællesskaber er en stærk 
motivationsfaktor og ved målrettet at 
arbejde med at skabe rum for unges 
strukturerede og ustrukturerede fæl-
lesskaber motiveres de til at drøfte og 
reflektere over demokratiske værdier. 

EYC har lært os, at unge har noget på 
hjerte, som de gerne vil dele med andre. 
De ønsker reel indflydelse på både pro-
cesser og indhold i aktiviteterne. Når vi 
viser dem tillid, griber de muligheden og 
engagerer sig. 

Kontakt: 
Elin Poulsen, projektleder, Børn og Unge 
Mail: elpou@aarhus.dk



BU Nyt  | Oktober 2017

8 SKOLE

”Netværksskolen” er det nye navn til 
den såkaldte heltidsundervisning (HU 
Aarhus), et tilbud til 14-18-årige, der vur-
deres at have vanskeligt ved at klare sig 
igennem uddannelsessystemet. På skolen 
får unge mulighed for at tage afgangs-
prøve i en række fag, så de kan komme 
godt i gang med job eller uddannelse.

Navneskiftet er også en markering af, at 
Netværksskolen har fået en permanent 
placering på Gl. Lisbjergs Skole, efter et 
par flytninger i de seneste år. Skolen er 
netop flyttet ind i nyrenoverede lokaler i 
Lisbjerg. 

”Netværksskolen er et vigtigt tilbud til 
unge, som det sædvanlige skolesystem 
passer dårligt til. De unge får et solidt 

løft til at klare sig selv. Derfor er det er 
godt for alle, at vi nu har skabt ro om 
tilbuddet ved at finde en permanent 
placering.  Det er der grund til at ønske 
til lykke med,” sagde Bünyamin Simsek i 
forbindelse med åbningen.

Ifølge skoleleder Lone Grosen afspejler 
skolen nye navn den indsats, der sker 
omkring hver enkelt af de unge:
”Vi er kommet rigtig godt i gang i 
Lisbjerg. Hos os er den unge i centrum, 
og skolen er blot en af mange aktører 
i netværket omkring. Vi har et tæt 
samarbejde med blandt andet forældre, 
familie, fritidstilbud og ungdomsud-
dannelser for at sikre robuste og stabile 
netværk i de unges liv. Dermed siger 
navnet noget om vores arbejde med de 

unge, at det kun er ved en fælles indsats, 
forståelse og samarbejde med den unge, 
der gør, at motivationen og muligheder 
for læring genopdages og genoptages,” 
siger Lone Grosen.

Fakta om Netværksskolen
•  Skolens officielle navn er: Netværks-

skolen, Heltidsundervisningen, Aarhus
•  Netværksskolen henvender sig til 

unge i alderen 14-18 år som - grundet 
personlige, sociale og/eller faglige van-
skeligheder vurderes at få vanskeligt 
ved at klare sig videre i uddannelsessy-
stemet og tilværelsen generelt.

•  Skolens mål er, at alle skal være parate 
til at komme videre ud i uddannelse 
eller arbejde, når de har været på 
skolen.

NYT NAVN OG NYE RAMMER 
TIL GRUNDSKOLE I AARHUS

Fra mandag 9. oktober skulle aarhusianere vænne sig til 
at omtale en af byens skoler på en helt ny måde. 


