
Nr. 20  |   November 2017

s. 3 s. 5

45 minutters
bevægelse

 
tilbageblik  
på sundheds- 
plejen 

Redaktion: Kommunikation, kommunikation@mbu.aarhus.dk
Næste nr.: 23. november 2017

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

Foto: 250 fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra Børn og Unges tilbud, repræsentanter fra forældreorganisationerne og de faglige organisationer udfordrede 

medlemmer fra Børn og Unge-udvalget på årets dialogmøde

forældre med spørgelyst
To-lærerordning, økonomiske fordelingsnøgler og normeringer. Emnerne var 
mange, da 250 fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra Børn og Unges tilbud, 
repræsentanter fra forældreorganisationerne og de faglige organisationer ud-
fordrede medlemmer fra Børn og Unge-udvalget på årets dialogmøde, der både 
bød på paneldebat og dialoger med de enkelte politiker. 

dialogmøde:
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2 dialogmødE oNliNE-radikalisEriNg

som et led i aarhus-modellen 
mod radikalisering og voldelig 
ekstremisme har Børn og Unge 
udviklet et særligt undervisnings-
tilbud til elever i 4. og 8. klasse. 
rådmand Bünyamin simsek har 
taget initiativ til det nye under-
visningstilbud, som supplerer det 
eksisterende forløb for elever i 
udskolingen og på ungdomsud-
dannelserne. 
 
 ”Den forebyggende indsats handler 
om at styrke forståelsen for demokrati 
og medborgerskab, ligesom unge skal 
lære at begå sig på nettet og på sociale 
medier. De skal lære at forholde sig kritisk 

til det, de møder. Det handler ikke om at 
sætte terror og rædsel på skoleskemaet, 
men om at mindske risikoen for, at nogen 
udvikler sig til voldelige ekstremister. 
Noget af det vigtigste er, at man har 
gode kammerater og en oplevelse af, at 
man godt kan mene noget forskelligt og 
stadig have respekt for hinanden,” siger 
Bünyamin Simsek.

Undervisningstilbuddet sætter et særligt 
fokus på at styrke børns og unges digitale 
færdigheder samt mere overordnet at 
styrke deres personlige og sociale udvikling 
af robusthed og modstandskraft. I første 
omgang bliver det udbudt på otte skoler. 
Pilotforløbene afvikles fra november til 
marts, herefter ventes undervisningstilbud-
det sendt ud til alle folkeskoler i Aarhus. 

online-radikalisering forebygges 
med demokrati og medborgerskab

 Det nye undervisningstilbud flug-
ter den eksisterende indsats, der 
sigter mod: 

•	 		At	forebygge	radikaliserings-
processer via en normdannelse, 
der tager afstand fra accept af 
vold og terror.

•	 		At	reducere	radikalisering	og	
oplevelse af diskrimination ved 
at reducere årsager og frustra-
tioner.

•	 		At	mindske	de	radikaliserede	
miljøers appel.

 
Otte skoler har deltaget i udviklin-
gen: Næshøjskolen, Strandskolen, 
Lisbjerg Skole, Elsted Skole, Viby 
Skole, Skjoldhøjskolen, Malling 
Skole og Beder Skole.

Fa
k

Ta

Et panel bestående af rådmand for Børn og Unge Bünya-
min Simsek (V), Maria Sloth (E), Peder Udengaard (S), 
Lars Boje Mathiasen (D) og Lisbeth Lauersen (S) åbnede 
aftenen med hver deres bud på, hvad de har været mest 
optaget af i gennemgangen af de mange spørgsmål, 
som alle bestyrelserne den sidste tid har haft mulighed 
for at stille. 

Herefter havde deltagerne ad fire omgange mulighed 
for at cirkulere mellem de enkelte byrådspolitikere, stille 
spørgsmål og gå i dialog med både politikere og hin-
anden. Aftenen blev afsluttet af en plenum debat, hvor 
nogle af de mest debatterede spørgsmål blev taget op til 
fælles behandling.

At mødet havde sat nye tanker i gang, blev bekræftet af 
de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra Tranbjergsko-
len, der tog nye tanker med hjem:

”Det var godt at høre forskellige refleksioner over spørgs-
mål som økonomi og de utidssvarende fysiske rammer, vi 
har i skoler og dagtilbud. Det gav en rigtig god dynamik 
med flere politikere fra Børn og Unge-udvalget, og det 
var befriende at opleve, at selv om der er uenigheder 
politisk, så er det et udvalg, som i det store hele er enige 
om målene for børn og unge-området i Aarhus.”
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3 sUNdhEdsplEjEN

det er en mere kompetent 
sundhedspleje, Else dams-
gaard jensen tog afsked 
med i udgangen af oktober, 
end den hun mødte som 
nyansat i tilbage i 1980. i 
37 år har hun været glad 
for at gå på arbejde, de 
sidste 17 år som leder af 
sundhedsplejen Nord. Nu 
trækker hun stikket, mens 
det stadig er sjovt. 

”Samarbejdet om den røde tråd i orga-
nisationen er helt anderledes, end da jeg 
blev ansat i 1980. Dengang var der én 
leder for hele sundhedsplejen. Først i år 
2000 blev vi fire fuldtidsledere, og det i 
sig selv er en kvalitetssikring. Det har be-
tydet, at medarbejderne har fået ledelse 

tæt på” siger Else Damsgaard Jensen, 
der altid har interesseret sig for faget 
både praktisk og organisatorisk.

Netop derfor tøvede hun ikke med at 
takke ja til et vikariat som en af fire 
ledere af sundhedsplejen i 2000. Da 
stillingen to år efter blev opslået, søgte 
hun og fik den. Dermed blev hun leder 
for dem, hun tidligere var kolleger med 
og tillidsrepræsentant for. 

”Det har været mig magtpåliggende at 
skabe medledelse, hvor vi er fælles om 
at tage ansvar – og det har jeg haft. Min 
afdeling vil gerne ledes, og sammen har vi 
haft nogle fantastiske år. Vi har høj social 
kapital og gode APV’er,” siger Else Dams-
gaard Jensen og tilføjer, at supervision er 
en yderligere kvalitetssikring af sundheds-
plejen, som er kommet til i hendes tid.

”Sundhedsplejerskerne har fået mulig-
hed for at få andre øjne på egen praksis 

og skabe større vidensdeling. Vores 
opgave er at styrke familierne til selv at 
kunne løse deres problemer, for tager vi 
selv alle problemerne på os, bliver vi slidt 
ned,” forklarer Else Damsgaard Jensen. 

Computeren symboliserer viden og 
ensartethed
Da Else Damsgaard Jensen i 1980 blev 
ansat i sundhedsplejen, fik hun udleveret 
en kernelædertaske med en vægt, 
saks, målebånd, lygte og udstyr til at 
touchere navne med. I dag er de tunge 
journaler og pjecer blevet elektronisk 
tilgængelige på en lille bærbar computer, 
sundhedsplejerskerne har med sig på 
hjemmebesøg.

”Praksis er blevet mere ensartet. Vi skri-
ver i den samme elektroniske journal, får 
de samme spørgsmål stillet og skriver ind 
samme sted. Den ensartethed er rigtig 
god for faget,” forklarer Else Damsgaard 
Jensen.

sundhedsplejen  
i retrospektiv
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Den teknologiske omlægning har ikke 
været problemfri. Men sundhedsple-
jerskerne har været en taknemmelig 
faggruppe at lede og sammen med en 
forvaltning, der var villig til at stå på 
hovedet for at hjælpe, blev de teknolo-
giske udfordringer overvundet.

”Set i bakspejlet, havde vi ikke det til-
strækkelige udstyr i 2009, da vi indførte 
den elektroniske journal. Det var meget 
omstændeligt for sundhedsplejerskerne 
at skrive i journalen, og det skete ofte, 
at teksten blev slettet, når de forsøgte at 
gemme den. Når det er sagt, så fungerer 
det rigtigt godt nu, og computeren er et 
symbol på al den viden, sundhedsplejen 
har i dag,” siger Else Damsgaard Jensen, 
der i sin afskedstale takkede sine medar-
bejdere for, at de ikke løb skrigende bort. 

det uundværlige hjemmebesøg
Hjemmebesøgene har været under 
pres i perioder, mindes Else Damsgaard 
Jensen og understreger, at de er helt 
uundværlige, selvom det kan lyde dyrt. 
Familierne er tryggest i hjemmet, og 
sundhedsplejerskerne får lettere adgang 
til viden om barnets hjemlige vilkår; en 

viden der kan være svær at gennem-
skue i andre rammer.

”Børn bliver ikke født med en mærkat 
på ryggen, hvorpå der står ’særligt ud-
sat’. Så vi er nødt til at lave en generel 
indsats for at opsnappe de børn, der 
kræver en særlig indsats. Der er ingen, 
der vil stigmatiseres og ved at komme 
på husbesøg, så opsporer vi de fleste af 
dem, der kræver noget ekstra,” siger 
Else Damsgaard Jensen og glæder sig 
over, at sundhedsplejen netop har fået 
bevilget et femte hjemmebesøg, hvor 
de kan vejlede familierne om kost.

Når det er blevet aktuelt, så skyldes det 
først og fremmest, at fedmeepidemien 
er kommet til Danmark men også, at 
sundhedsplejen har momentum netop 
nu. Den amerikanske økonom James 
Heckmann har påvist, at der er mange 
penge at spare ved at investere i tidlig 
indsats. Det er vand på sundhedsple-
jens mølle, for der er ingen, der sætter 
tidligere ind end dem.

”Sundhedsplejen er gået fra at have 
12 hjemmebesøg i 1980 til i dag blot 

at have fire til fem hjemmebesøg. Til 
gengæld har vi en masse specialtilbud, 
og sundhedsplejerskerne er blevet ud-
dannet rigtigt meget igennem årene, så 
vi kan tilbyde familier hjælp til fødsels-
depression, præmaturt barn, overvægt 
og mange andre udfordringer. ’Familie-
iværksætterne’ og ’Trivselssamtale’ er 
eksempler på nye tilbud,” fortæller Else 
Damsgaard Jensen. 

meget mere på tværs
Det øgede fokus på tidlig indsats har 
gjort sundhedsplejen til en efterspurgt 
samarbejdspartner. Men Else Dams-
gaard Jensen er opmærksom på, at 
hjemmebesøg og specialtilbud til de 
udsatte er kerneopgaven, der vægtes 
nøje i forhold til de øvrige samarbejder. 

Sundhedsplejen Nord har et tæt sam-
arbejde med jordemødrene på Skejby 
Sygehus. I et klyngesamarbejde og ved 
dialogmøder sikrer de trygge overgange 
mellem sygehus og kommune. Det 
gode samarbejde findes også på tværs 
af regionens kommuner.

”I 2012-2013 blev det bestemt, at 
familier hurtigere skal udskrives fra 
hospitalet. I den forbindelse lavede 
Sundhedsstyrelsen en vejledning om 
barsel, som sagde, at familierne skulle 
have besøg af en sundhedsplejerske 
på fjerde eller femte dag efter fødslen. 
Det var et paradigmeskifte og betød, 
at sundhedsplejerskerne nu også skulle 
arbejde i weekender og på helligdage,” 
siger Else Damsgaard Jensen og påpe-
ger, at samtlige kommuner i Region 
Midtjylland bakkede op om tiltaget som 
den eneste region i landet.

På tværs af Børn og Unge har sund-
hedsplejen også mange samarbejder. 
For eksempel er sundhedsplejerskerne 
i tæt kontakt med dagtilbudslederne, 
og sammen afholder de overgangs- og 
trivselsmøder, når der er behov. Samar-
bejdet er med til at sikre, at færre børn 
falder mellem to stole i systemet. 

”Jeg vil til enhver tid foretrække 2017 
fremfor 1980; verden går stærkere, 
men vi kan hver især gøre en forskel. 
Hvis vi alle gør det, så oplever vi også 
forandringer,” slutter Else Damsgaard 
Jensen. 
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45 minutters bevægelse. det 
var emnet, da lærere, pæ-
dagoger og repræsentanter 
fra foreningslivet mødtes til 
bevægelseskonference i møl-
levangskolens aula. sundheds-
forsker Bente klarlund rustede 
deltagerne med argumenter 
for, hvorfor bevægelse bør 
prioriteres.

”I er et handlingsorienteret eksempel 
på stærkere fællesskaber på tværs af 
kommune og erhvervsliv”. Sådan beskrev 
Jan Præstholm, direktør for Børn og Unge, 
de fremmødte, da han bød velkommen. 
Bevægelseskonferencen markerede 
afslutningen på et treårigt forløb i Børn og 
Unge, der støtter skolerne i at implemen-
tere de 45 minutters bevægelse i undervis-
ning, som skolereformen foreskriver.
 
45 minutter – aarhus griber bolden
De første udfordringer var tid, fysiske 
rammer og at indtænke bevægelse i 
undervisningen. Det øgede fokus på 
bevægelse affødte også to spørgsmål: 
hvad er bevægelse – og hvad er formålet 
med den? Konferencens foredragsholder, 

Bente Klarlund, besvarede det første med 
et bredt bevægelsesbegreb, der omfatter 
kredsløbs- og stofskiftekondition. Hun un-
derstregede, at bevægelse er afgørende:

”Vi har ret godt styr på, hvad danskerne 
dør af. Det første er rygning, det andet 
er en kort uddannelse – det er utroligt så 
farligt, det er – og det tredje det er man-
gel på motion,” sagde hun og tilføjede, 
at usund livsstil kan føre til demens og 
hjertekarsygdomme. 

Trivsel og intelligens påvirkes også af bevæ-
gelse. Et studie med enæggede tvillinger 
har vist, at der er sammenhæng mellem 
intelligenskvotient og kondital, mens en 
trivselsundersøgelse viser, at overvægtige 
børn trives på niveau med cancerramte 
børn. Samtidig øges afstanden mellem de 
sundeste og usundeste. Den såkaldte sund-
hedspolarisering følger social arv; den kan 
skoler og dagtilbud bidrage til at mindske 
gennem 45 minutters bevægelse.

Ej blot til lyst
Bevægelse skal fremme børn og unges 
trivsel, motivation og variation i undervis-
ningen. Det indebærer, at bevægelsen ikke 
bliver ekskluderende: det er aldrig sjovt 
konsekvent at blive valgt sidst eller tabe. 
”Fysisk aktivitet kan skabe både positiv 

og negativ effekt på trivsel. Det handler i 
høj grad om den pædagogiske tilgang, og 
i hvor høj grad aktiviteterne handler om 
mestring og opgaveløsning fremfor intern 
konkurrence,” sagde Bente Klarlund.

Flere aarhusianske folkeskoler har erfaret, 
at bevægelsesvejledere er nøglespillere, 
når bevægelse skal på skoleskemaet. Vi-
denscenteret KOSMOS har været en vigtig 
sparringspartner undervejs, og efter tre års 
fokus på bevægelse har 26 aarhusianske 
folkeskoler fået bevægelsesvejledere. 

samarbejde i et stærkere  
fællesskab
Bevægelseskonferencen var også et 
netværksmøde. Her mødtes foreningsliv, 
skoler og konsulenter med mulighed for 
at bekræfte og etablere samarbejder: i alt 
32 samarbejder har i løbet af projektets 
tre år fået tilskud fra en åben-skole-pulje.

Implementeringen er ikke problemfri. 
Både i Aarhus og nationalt har det været 
særligt udfordrende i udskolingen. Skoler-
ne har erfaret, at det er vigtigt at inddrage 
eleverne og få dem til at forstå og se en 
mening med bevægelse. Forskning viser 
nemlig, at der enten er positiv eller ingen 
effekt ved at tage tid fra det boglige til 
bevægelse.

”45 minutters bevægelse 
er afgørende”

Bente Klarlund:
Foto: Unge fra Aarhus 1900 Atletik
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Sådan lyder den korte opskrift på Øjvind 
Haugaards arbejdsliv. Gennem mere end 
en menneskealder – afstanden mellem to 
generationer – har han forhandlet, drøf-
tet og håndteret personalesager. Han har 
forhandlet omplaceringer og fratrædelser 
for to generationer af medarbejdere. Nu 
går han på pension, og han siger, han 
glæder sig til livet som fri fugl – men lur 
mig, om ikke han kommer til savne den 
bramfri diskussion om at få regelsættets 
ambitioner til at nå rundt om hele virke-
ligheden.

Selv siger han, at der ind til for nylig var 
to ting, han vil blive husket for i Aarhus 
Kommune; at han fik indført et fælles 
lønaftaleskema, som stadig anvendes. Og 

at medarbejdere i Børn og Unge har fri 
med løn, når de har krondiamantbryllup. 
Det første var sund fornuft – det andet 
faldt under den særlige Haugaard-regel; 
der var en konkret sag, der kaldte på en 
konkret løsning. Antallet af krondiamant-
bryllupper gør samtidig, at den økonomi-
ske udfordring er til at overse.

Det seneste aftryk, som lærersønnen fra 
Djursland efterlader er; et mødelokale. 
Eller rettere; navnet på mødelokalet. Efter 
endt ombygning kan hans nu snart tidli-
gere arbejdsplads indvi et nyt mødelokale, 
som efter en hurtig navnekonkurrence 
blev døbt; Jammerdalen. Forhistorien er 
den, at Øjvinds noget dystopiske omtale 
af fremtiden nu og da – og mindst én 

gang dagligt - får ham til at sukke, at 
’livet er en jammerdal’. Derfor navnet – 
med tilføjelsen Øjvindsminde.

Og lytter man efter, vil enhver, som har 
haft fornøjelsen af Øjvinds vid og omsorg, 
medgive at han er alt andet end dysto-
pisk. Faktisk nærmest utopisk. Han tror 
på, at der er en plads til os alle, og at det 
dybest set nok skal gå – og hans appetit 
på at se og opleve verden gør det vanske-
ligt helt at tro på, at livet kun er jammer. 

Så mens Øjvind nyder sit velfortjente oti-
um efter 37 års tro tjeneste, kan vi andre 
på daglig basis tage plads i Jammerdalen 
til Øjvinds minde – og lade det være en 
erindring om, at før reglen er mennesket.

farvel til jammerdalen 
– og på gensyn!

regler er regler, og de 
skal holdes. men bag hver 
regel ligger en dybere me-
ning, som ikke er en teo-
retisk øvelse, men konkret 
og virkelig hverdag for 
mange mennesker. derfor 
skal man behandle både 
reglen og mennesket med 
respekt.

lise sehested fra ppr sydvest kan glæde 
sine kolleger med et besøg af en kaffe-
scooter med barrista til deres næste per-
sonalemøde. hun har nemlig krydset sig 
igennem buzzwords i stærkere Fællesska-
ber og vundet konkurrencen. 
En stor tak skal lyde til alle, der har delta-
get og et endnu større tillykke til lise.

aF dEN sTorE kryds-
ordskoNkUrrENCE 

Fra BU NyT særNUm-
mErET ’sTærkErE  

FællEsskaBEr’  
Er FUNdET!

viNdErEN
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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 korT NyT

Nyhed kursus startdato Tilmelding

Nyhed
ordblinde og fremmedsprogs undervisningen   
3-timers kursus for lærere og vejledere på mellemtrin og udskoling (4.-9.kl.)

18. december 8. december

Nyhed

sygefravær 1: regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær  
- hold 17           
Kursus for ledere og lederteams med personaleansvar, hvor man får indsigt i processen i 
forbindelse med sygefraværsopfølgning og afsked på baggrund af sygefravær.
Produktion af børnegruppens egne e–sangbøger og fortællinger.

15. januar 7. januar

Nyhed
arbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge  
Obligatorisk 3-dages grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøle-
dere. Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder efter valg.

Se holddatoer i 
Kursusportalen

4 uger før  
holdstart

Nyhed
svømmebevisprøve            
Obligatorisk prøve for personale, der skal lave vandaktiviteter med børn. Svømmebeviset 
gælder i 2 år fra erhvervelses dato. Generhvervelse fordrer ny prøve. 

Der udbydes  
formiddags-, eftermid-

dags- og aftenhold  
- se holddatoer i 
Kursusportalen

1 uge før  
holdstart

Nybyggeriet er delt i to dagtilbudsafde-
linger, Solskin og Søstjernen, som deler 
fælles faciliteter som køkken, sikrings-
rum mm. De cirka 1000 kvadratmeter 
skal huse en børneflok på i alt 40 vug-
gestuebørn og 80 børnehavebørn. 

Ole Bekker, dagtilbudsleder i Gl. Bra-
brand dagtilbud glæder sig over de nye 
lokaliteter.

- Vi er rigtigt glade for forsat at have  
en løsning med to afdelinger, som deler 
fælles faciliteter. Det har samlet sparet 
os 400 kvadratmeter, som vi i stedet 
kan bruge på kerneaktiviteterne for 
børnene” fortæller Ole Bekker.

nybyggeri i gl. brabrands dagtilbud

Der var fest på Byleddet 22, 
da dagtilbudsafdelingerne 
Søstjernen og Solskin blev 
indviet med kage, trylleri 
og rådmandsbesøg.
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Ny økonomi- og  
administrationschef  
 
Børn og Unge har ansat Hardy 
Pedersen (58) som ny forvaltnings-
chef for økonomi og administration 
i Børn og Unge.

Hardy Pedersen kommer fra en stilling som økonomi-
chef i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Han har 
ledelseserfaring fra blandt andet Støvring og Hjørring 
kommuner samt Nordjyllands Amt, ligesom Hardy 
Pedersen har været frivillig leder og formand i idræts-
organisationen DGI. 

”Med Hardy Pedersen får vi en forvaltningschef med 
blik for at skabe stærkere ledelsesfælleskaber på tværs 
af organisationen. Det er afgørende for, at vi bedst 
muligt kan understøtte kerneopgaven: At sikre børn 
og familier i Aarhus en god hverdag. Jeg er sikker på, 
at Hardy Pedersen er den rette til det,” siger Jan Præst-
holm, direktør for Børn og Unge.

Hardy Pedersen skal stå i spidsen for afdelingerne for 
Budget og Regnskab, Planlægning, Pladsanvisning og 
Elevadministration, Fællessekretariatet samt Digitali-
sering i Børn og Unge. Han får dermed ansvar for en 
række centrale og grundlæggende funktioner for dag-
tilbud, skoler og fritidstilbud. 

Tiltrædelse sker pr. 1. december. Der var i alt 32 ansø-
gere til stillingen.

NavNE

steffen klitgaard andreasen er pr 1. 
november 2017 ny pædagogisk leder i 
Børnehaven Charlottehøj. 

Steffen kommer fra en stilling som pædagog i SFO 
Smilehullet på Mørke Skole. Steffen har blandt andet 
taget diplommoduler i Kommunikation og organisa-
tion samt praktikvejleder til pædagoguddannelsen.

 

gitte Thinggaard Brun tiltrådte d. 1. 
november som pædagogisk leder i den 
integrerede institution Bushøjvænget. 

 Gitte kommer fra en fem-årig stilling som børneha-
veklasseleder på Samsøgades Skole. Gitte er 50 år.

lene Bach riber tiltræder d. 16. novem-
ber som ny pædagogisk leder i Børnehu-
set Næringen. 

Lene er 46 år gammel og kommer fra en stilling som 
pædagog og sprogvejleder i Børnehuset Nattergalen. 
Hun har en pædagogisk diplomuddannelse, hvor 

hun har fokuseret på børns sprog, vejledning af kolleger og udsatte 
familier.

Tandplejens kliniknetværk Tovshøj har 
fået ny leder. den 1. november tiltrådte 
anne Bilø hansen. 

Anne kommer fra en stilling ved Tandplejens storkli-
nik Møllevang, og hun har tidligere ledelseserfaring 
fra klinikken på Hasle Skole. 

Ny pædagogisk leder i dagplejen sølyst

Fra 1. november har Sølyst Dagtilbud ansat Grethe 
Andreasen som pædagogisk leder i dagplejen.

Grethe har bred erfaring både i arbejdet med børn 
og i at vejlede voksne, som arbejder med børnene. 
Hun har senest været ansat i Horsens Kommune som 

pædagogisk vejleder med fokus på motorik og inklusion – og har des-
uden drevet privat virksomhed ”MOTORIK LAB” gennem flere år. 

Grethe er uddannet socialpædagog og har diplomuddannelse i vejled-
ning og supervision fra VIA University College i Aarhus. 

Nye ledere

mette Thomsen går 
på pension efter 
37 års ansættelse i 
aarhus kommune. 

Mette blev ansat i et bar-
selvikariat i Børnehaven 

Hasselgården i 1980, efter samme år at være 
blevet færdiguddannet pædagog. I 1999 
blev Mette institutionsleder i Hasselgården. 
Hun tager nu afsked med en stilling, hun har 
bestredet siden 2008 som pædagogisk leder 
i Solsikken. 


