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Kære alle 

Velkommen til Område Viborgvejs udgave af BU Nyt-stafetten.

På Viborgvej er der en stærk vilje og nysgerrighed efter at afprøve tværgående samarbej-
der og nye tilgange. Lysten til at afprøve nye veje afspejler viljen til at ville løfte alle børn 
og unge - vejen er langt fra snorlige men kræver, at vi har modet til at afprøve indsatser, 
der af og til viser sig at være blindgyder. For selv blindgyder giver ny indsigt. Vi skal turde 
betræde nye stier, og derfor er det afgørende, at vi har tillid til hinanden og insisterer på, 
at uden at fejle lykkes vi ikke med løse vores opgave. Den tillid har jeg som områdechef til 
mine ledere på Viborgvej, og samme tillidsfulde samarbejde har lederne lokalt med deres 
medarbejdere, der ved, at fejl også giver ny læring. 

I Viborgvejs udgave af BU Nyt-stafetten har vi ladet medarbejdernes stemme stå tydeligt. 
Det er i deres daglige praksis og evne til at løfte alle børn og unge, at vores fælles arbejde 
står sin prøve. Derfor kan I blandt andet læse om erfaringerne med børns tidlige sprog 
fra Sabro Dagtilbud, hvor kompetenceudvikling af det pædagogiske personale har skabt 
et nyt læringsmiljø, rykket ved opfattelse af egen praksis og øget den professionelle feed-
back blandt kollegerne. I Tilst har udskolingen inviteret FU indenfor i skoletiden, for skal 
vi lykkes med at få alle unge videre i en ungdomsuddannelse, så kræver det en bredspek-
tret indsats, hvor vi ser de specifikke udfordringer, den enkelte unge har. Med hver sin 
faglighed og perspektiv er samarbejdet mellem Nanna og Nabil – lærer og klubmedarbej-
der – et eksempel på, hvordan vi kan give endnu flere unge mod på og mulighed for at gå 
videre med en ungdomsuddannelse.  

At opgaven er fælles og hver og en bidrager til den bedst mulige løsning, har de erfaret 
i det teknisk-administrative team på Møllevangskolen. Et fokuseret trivselsarbejde har 
givet kendskab på tværs af teamet og skabt en samarbejdskultur, hvor alle er sig bevidste, 
at opgaven er et fælles ansvar uanset faggrænser. At vi aldrig løfter alene, hverken som 
faggruppe eller enkeltstående tilbud er en vigtig erkendelse i en tid, der kalder på, at vi 
arbejder grænsekrydsende med øje for den bedst mulige opgaveløsning. Der er ydelser 
i forgrunden - pædagogik og læring. Og der er ydelser i baggrunden - administration, 
ledelse, kommunikation, økonomistyring, ligesom der er ydelser, vi kun løfter sammen 
i et tværgående 0-18 års perspektiv. Alle er de hinandens forudsætninger for, at vi lykkes 
med at løfte alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi har lavet nogle nedslag blandt de mange tiltag, som foregår på Viborgvej, og jeg håber, 
vi med vores udgave af BU Nyt-stafetten kan inspirere til, at vi tager hinandens perspek-
tiver i et professionelt fællesskab og i positiv forstand tør udfordre hinanden. Så vi lykkes 
til gavn for børnene og de unge.

God læselyst

Med venlig hilsen
Jane Foged
Områdechef, Område Viborgvej

Område Viborgvej i samarbejde 
med Kommunikation, Børn og 
Unge, Aarhus Kommune
kommunikation@mbu.aarhus.dk

Elever fra 7. C på Møllevangskolen LaserTryk December 2017

Vi skal turde betræde nye  

stier, og derfor er det af-
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at uden at fejle lykkes vi ikke 

med løse vores opgave. Den 
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JANE FOGED, OMRÅDECHEF,  
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AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I  MEGET HØJ 
GRAD ELLER I  HØJ GRAD EN FØLELSE AF SAM-
MENHOLD OG SAMHØRIGHED I  DERES GRUPPE.

AF MEDARBEJDERNE MENER I  MEGET HØJ GRAD 
ELLER I  HØJ GRAD, AT DERES GRUPPE OG ANDRE 
GRUPPER/AFDELINGER ANERKENDER HINAN-
DENS BIDRAG TIL AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.

AF MEDARBEJDERNE MENER I  MEGET HØJ GRAD 
ELLER I  HØJ GRAD, AT DER ER FÆLLES FORSTÅ-
ELSE MELLEM LEDELSEN OG MEDARBEJDERNE 
OM, HVORDAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN. 

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED 
SKOLENS EVNE TIL AT INDDRAGE OMVERDEN 
I  UNDERVISNINGEN ELLER FLYTTE UNDERVIS-
NINGEN VÆK FRA SKOLENS OMRÅDE. 

OPLEVER I  MEGET HØJ GRAD ELLER I  HØJ 
GRAD, AT DE HAR EN GOD DIALOG MED PER-
SONALET/DAGPLEJEREN OM, HVORDAN DE 
KAN STYRKE DERES BARNS TRIVSEL, LÆRING 
OG UDVIKLING.

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED 
SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD I FORBIND- 
ELSE MED OVERGANGEN.

Kilde: Social Kapital 2017Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelse 2017  
for Område Viborgvej



VIBORGVEJS
OMRÅDE

DNA

”Samarbejdet mellem skoler og dagtilbud er blevet styrket væsentligt gennem de seneste år i 
kraft af administrative fællesskaber. Der er et tæt og udbytterigt samarbejde mellem admini-
strative ledere i Område Viborgvej, hvor vi udveksler erfaringer og synspunkter cirka en gang 
i måneden. Det sikrer en kontinuerlig sparring.

Stærkere Fællesskaber har betydet, at vi har en større viden om hinandens arbejdsområder. 
Det giver mulighed for, at vi bedre kan støtte hinanden i hele 0 til 18 års perspektivet, fordi vi 
sparrer om, hvordan vi bedst løser eventuelle konflikter.”

”Vi deler information og ideer på kryds og tværs. Der 
er en åbenhed om de ting, vi gør, og vi ser i fællesskab 
på, hvad vi kan gøre bedre, og hvordan vi kan hjælpe 
hinanden. Helt konkret har vi et pilotprojekt i Tilst med 
en socialrådgiver. Her har vi andre bidraget med input 
og spørgsmål.

Da vi valgte at skrive LUP sammen i lokaldistriktet, 
opdagede vi, at vi manglede et fælles sprog. Det har 
Stærkere Fællesskaber givet os. Vi laver mange prøve-
handlinger, for eksempel vil vi finde ud af, hvad der sker, 
hvis vi sender personale og kommende skolebørn fra 
dagtilbuddet over på skolen i tre måneder. Det er en del 
af et førskoleprojekt, vi forbedrer i fællesskab.”

”Stærkere Fællesskaber er ikke dryppet helt ned endnu. For 
mig handler Stærkere Fællesskaber om at nedbryde barrierer 
mellem magistrater og mellem faggrupper: hvordan sam-
arbejder pædagog og lærer? Vi har og har haft et smidigt 
samarbejde i Område Viborgvej, men det handler også om 
at turde afprøve noget nyt. Stærkere Fællesskaber er en invi-
tation til, at vi nytænker og er mere risikovillige. Et af de nye 
aspekter er frivillighed, at vi skal turde invitere frivillige ind i 
vores organisation. Det synes jeg er rigtigt spændende.

Jeg slår altid et slag for, at dagplejen skal være en del af 
udviklingen i Børn og Unge. For eksempel i forhold til pro-
jekter med sprog, der skal dagplejen medtænkes, selvom 
vi ikke er uddannede pædagoger, for vi brænder jo også for 
kompetenceudvikling, prøvehandlinger og aktionslærings-
forløb, som er meget udbredt i Område Viborgvej lige nu.”

KLAVS HELTOFT
ADMINISTRATIV LEDER PÅ HASLE SKOLE

HELLE HEIKENDORF
DAGTILBUDSLEDER I SABRO 

DAGTILBUD RIKKE-THERESE SMIDT
PÆDAGOGISK LEDER AF DAGPLEJEN I TILST
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VI HJÆLPER HINANDEN 
UANSET FAGGRÆNSER

I TAP-teamet på Møllevangskolen står man aldrig alene med ansva-
ret. Her er det naturligt at regne med kollegernes hjælp, når der er 
brug for en ekstra hånd.

”Vi er blevet langt bedre til at se hinandens behov og sige til, når vi 
har brug for hjælp. Som et fællesskab er det i sidste ende et fælles 
ansvar at få løst opgaven. Vi har vores fagspecifikke områder, men 
når det brænder på, er vi der altid med en hjælpende hånd,” siger 
Inger Schaumann, der er økonomisekretær på Møllevangskolen og 
TAP-gruppens medarbejderrepræsentant i skolens MED-udvalg.

”At bede om hjælp er i dag helt legalt. Sådan var det ikke tidligere,” 
fortsætter Inger Schaumann

Fællesskab giver arbejdsglæde
Med fokus på god trivsel og fællesskab på tværs af faggrænser, har 
administrativ leder Randi Østergaard de forgangne år løftet arbejds-
glæden og styrket fællesskabet på tværs af medarbejdergruppen. 
Ikke fordi arbejdsmiljøet tidligere var ringe, men fordi forandringer 
og nye krav bedst håndteres, når trivslens er god.

”Siden 2014 har vi årligt haft en trivselsdag med et bredt fokus på 
vores samarbejde; vi har talt om forventninger til hinanden, god 

tone og konflikthåndtering, men også vores rolle som team på 
skolen. Trivselsdagene har styrket fællesskabet om opgaven og 
gjort os langt bedre til at udfordre hinanden professionelt,” siger 
Randi Østergaard, der også nævner den faglige stolthed som et 
vigtigt parameter, der er med til at definere gruppen.

”Vi sigter målrettet efter den korrekte opgaveløsning. Det er ok, 
hvis vi klokker i det og laver fejl, men vores ambition er altid at 
tilbyde den bedste service og faglighed på vores område. Det er 
med til at give en faglig stolthed, som er vigtig for vores selv-
forståelse på en skole, hvor de dominerende arbejdsgrupper er 
lærere og pædagoger,” siger Randi Østergaard. 

Systematik giver tryghed 
Trivselsdagen, der de første gange affødte korslagte arme og let 
fnysen over ”gruppearbejde”, er i dag noget alle medarbejdere ser 
frem til. Det gode samarbejde i gruppen var medvirkende til at de 
nye administrative medarbejdere fra dagtilbuddet uden problemer 
blev en del af fællesskabet. 

”Systematikken om trivselsarbejdet har gjort, at alle i dag tænker 
over, hvordan vi er sammen, og hvordan vi ønsker at have det i 
fællesskab. Vi kender hinanden bedre, og det har stor betydning 
for arbejdsglæden, at vi forstår hinanden som et fællesskab. Det 
har løftet vores indsats som team,” siger Inger Schaumann. 

Randi Østergaard supplerer: ”Så snart der er antydningen af et 
problem, så tager vi det i opløbet. Ingen konflikter når at vokse sig 
store. I dag kender alle medarbejderne hinanden så godt, at der 
også er tillid til, at vi kan håndtere det, der er svært, i fællesskab. 
Det er en stor styrke.”

På Møllevangskolen hjælper sekretærerne gerne med 
skrankesalg i kantinen, pedellen giver en hånd med at 
pakke kuverter, og alle hjælper med at gøre klar til kommu-
nalvalg. Opgaverne skal løses, og det er et fælles ansvar, 
som medarbejderne i det tekniske og administrative team 
(TAP-team) gerne deler på tværs, når det brænder på.
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UNGE I  TVÆRFAGLIGT FOKUS
TILST SKOLE, FU, UU-VEJLEDERE OG LANGKJÆR GYMNASIUM ARBEJDER TÆT SAMMEN PÅ 
TVÆRS AF FAG MOD ET FÆLLES MÅL: AT GØRE FLERE UNGE AARHUSIANERE UDDANNELSES-
PARATE, INDEN DE FORLADER SKOLEN. 

Nanna Louise Neesgaard er lærer på Tilst og medlem af Udskolingsnetværket og Nabil Hussein Abdul Al, klubmedarbejder. 

Det nyeste skud på stammen af samarbejder er, at Tilst Skole og 
FU har indgået aftale om, at skolen frikøber klubmedarbejderen 
Nabil Hussein Abdul Al nogle timer hver uge. Han skal følge 7. 
årgang og bidrage til, at flere unge bliver uddannelsesparate. 
Nabil Hussein Abdul Al er glad for at få muligheden for at give 
de elever, der begynder at få det svært i 7. klasse et ekstra skub.

”Jeg får de unge til at reflektere over sig selv og deres liv og er 
med til at give dem de redskaber, de skal bruge for at håndtere 
konflikter og tage sig sammen – den tid og mulighed har skolen 
normalt ikke. Jeg har en anden relation til børnene, fordi jeg ikke 
skal stille faglige krav til dem,” siger Nabil Hussein Abdul Al.

I Aarhus Kommune er hver syvende ung endnu ikke påbegyndt 
en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har afsluttet 
folkeskolen. Tallet har ikke ændret sig i tre år. Nanna Louise 
Neesgaard, lærer på Tilst Skole og medlem af Udskolingsnet-
værket, ser gode muligheder i det nye samarbejde med FU.

”Det giver mulighed for at dele klassen op i to. Jeg kan under-
vise den ene halvdel i matematik, mens den anden halvdel 
arbejder med relationer, og hvordan man taler med hinanden. 
Nabil hjælper med relationsarbejdet, og det er rigtigt vigtigt for 
at skabe en klassekultur, hvor børnene stoler på hinanden og tør 
dumme sig,” forklarer Nanna Louise Neesgaard.
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Et tværfagligt netværk omkring barnet
Det tætte samarbejde mellem skole og FU skal gøre alle elever 
uddannelsesparate, inden de forlader skolen. Det kræver et net-
værk af voksne, der arbejder sammen, og som i fællesskab tager 
ansvar for barnet.

”Som skole står vi ikke alene med ansvaret for at gøre børne-
ne uddannelsesparate - det gør hele netværket rundt om. Der 
er tre parametre, vi måler på: det sociale, det faglige og det 
personlige. Vi fokuserer på det faglige, og de to andre parame-
tre har vi et fælles ansvar for. For eksempel for at finde ud af, 
hvordan man bliver motiveret for noget og møder til tiden. Det 
er det, vi primært kan mødes og være fælles om, for faglighe-
den ligger langt henad vejen hos læreren,” siger Nanna Louise 
Neesgaard.

Det brede samarbejde mindsker risikoen for, at børnene bliver 
overladt til sig selv.

”Der er ikke noget bedre end at arbejde på tværs. Vi kan suge af 
hinandens erfaringer og ressourcer. Vi bliver kun klogere og får 
dækket de unges behov fra flere vinkler – og det er jo det aller-
vigtigste. For nogle af de unge er det et pusterum, at jeg er der, 
og det er det også for nogle af lærerne, fordi jeg hjælper de unge 
med bedre at kunne håndtere deres hverdag,” forklarer Nabil 
Hussein Abdul Al.

Nanna Louise Neesgaard ser dog også udfordringer, fordi per-
spektiverne er så forskellige: 

”Udfordringen er, at vi har så forskellige briller på, at det 
umiddelbart kan være svært at se, hvad vi skal være fælles om 
og dermed sætte hinanden i spil: hvordan kan vi for eksempel 
bruge FU til at rykke elever, hvis de ikke er en del af FU-regi og 
klubmiljøet? Det skal vi øve os på.”

FU har budt ind med brobygnings- og robusthedsforløb og hjul-
pet med at finansiere valgfag. Det sidste har Langkjær Gymnasi-
um også. Gymnasiet sender elever til skolen, som får en klasse, 
de kan undervise i alternativ matematik eller Go Global. Som 
noget nyt får gymnasieeleverne en hel årgang til rådighed. Det 
er en succes, for folkeskoleeleverne får afmystificeret, hvad der 
foregår på gymnasiet.
 
Et prik på skulderen
Robustheds- og brobygningsforløb, hvor eleverne kommer ud 
og ser forskellige uddannelsessteder, er med til at ruste dem 

til at træffe et godt og realistisk valg for deres videre færd 
efter folkeskolen. Det er FU, der arrangerer brobygningen, 
men lærerne der tager med. Når Nanna Louise Neesgaard har 
været med, oplever hun ofte, at eleverne bliver overraskede 
over, hvad en erhvervsuddannelse er. De elever, der har brug 
for et ekstra wake-up-call, prikker Nabil Hussein Abdul Al på 
skulderen.

”Jeg prøver at vende tingene indad og forsøger at få de unge til 
at sætte spørgsmålstegn ved sig selv: ´hvorfor er det egent-
ligt, at jeg bliver ved med at udskyde – hvorfor laver jeg ikke 
bare mine afleveringer i dag i stedet for i morgen?’ Det tager 
omkring et halvt år, før de unge begynder at forholde sig til de 
her spørgsmål,” siger Nabil Hussein Abdul Al og tilføjer, at de 
unge, han hiver fat i, ofte lever i en urealistisk fantasiverden, 
hvor de let bliver opgivende, når de konfronteres med realite-
terne.

Entreprenørskab: fantasi møder virkelighed
Et nyt fokus på at udbyde et valgfag i entreprenørskab er på 
tegnebrættet, og det skal give de unge, der er kørt sur i bøgerne, 
gejsten tilbage.

”Jeg er så småt begyndt at plukke de unge ud, der vil have 
allermest gavn af valgfaget. Jeg forsøger at præge dem til selv at 
gribe muligheden: det er unge, der er opgivende og som lever i 
en større fantasi, end hverdagen kan bære. Det kan være hvem 
som helst – det kan være drenge eller piger, en udlænding eller 
en etnisk dansker. Det er en bestemt personlighedstype, som 
også har det svært bogligt i skolen, og som stikker af fra reali-
teterne ved at udskyde og ikke lægge pres på sig selv,” forklarer 
Nabil Hussein Abdul Al.

Forskningen peger på, at det er en rigtig god ide med entre-
prenørskabsundervisning: det giver de unge en forøget lyst til 
iværksætteri og større tiltro til deres egne kompetencer.

”Vi har før samarbejdet med Mind Your Own Business, hvor 
unge får en lille pose penge til at starte deres eget firma. Den 
unge arbejder med firmaet i otte måneder, hvor jeg følger dem. 
Min opgave er at fastholde og motivere dem til ikke at give op 
ved at åbne deres øjne for, hvad de kan opnå og lære af pro-
cessen. Så er det egentligt mindre væsentligt, om forretningen 
lykkes eller ej,” siger Nabil Hussein Abdul Al og tilføjer, at han 
glæder sig til at blive klogere på, hvilken form valgfaget får og 
indgå i det brede samarbejde mellem skole, erhvervsliv, FU og 
boligsociale medarbejdere.

En vej ind i fællesskabet – et innovationsprojekt
•  Projektet vil fremme unges uddannelsesparathed via tværfaglige 

samarbejder mellem skoler, UngiAarhus, Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning, Ungdomscenteret og MOVE Aarhus.

•  Har du en ide til et nyt samarbejde? Så kontakt projektleder 
Stine Rauff Bommersholdt på mail strb@aarhus.dk 

Iværksætterunge
•  8 aarhusianske skoler tilbyder fra skolestart 2018 ’Iværksætteri’ 

som valgfag til 7.-9. årgang.
•  Pilotprojektet kører i to år, hvor målet er at give unge gejst til at 

kunne påbegynde en ungdomsuddannelse efter afgangsprøve og 

samtidigt skabe værdi i lokalområdet.
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MED SPROGET SOM INDSATS
I SABRO DAGTILBUD HAR EN FOKUSERET SPROGINDSATS SKABT ET NYT LÆRINGSMILJØ OG STYRKET DEN  

FAGLIGE REFLEKSION BLANDT ALLE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE, DER I FÆLLESSKAB HAR ØVET SIG GENNEM 

ET AKTIONSLÆRINGSFORLØB. PARADERNE ER FALDET OG BEKYMRINGEN OVER AT UDSTILLE SIG SELV VIA VIDEO 

ER AFLØST AF EN FÆLLES NYSGERRIGHED. TILBAGE STÅR AT FORANKRE I EN TRAVL HVERDAG.

Det vrimler med bogstaver og tal overalt på gulve og vægge, når 
man træder ind i DII Galaksen i Sabro Dagtilbud. To piger sidder 
i et hyggehjørne under trappen til første etage og læser i én af de 
mange bøger, som står på hylderne omkring dem.

Siden januar 2017 har afdelingerne i Sabro Dagtilbud haft fokus 
på børns tidlige sprog. Alle medarbejdere og ledere har været 
igennem et fælles forløb, hvor de med ny viden og udforskning 
af egen praksis arbejder med at ændre deres adfærd og rutiner 
i sprogarbejdet. Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem 
Børn og Unge og Justin Markussen-Brown, der i en årrække har 
forsket i børns sprogtilegnelse.

Indsatsen har rykket hele medarbejdergruppen, der har fået et 
nyt fælles fundament for arbejdet med sprog. 

”Det har været udviklende. Vi har ikke bare kunnet slå op i en bog 
og finde svaret, men har afprøvet i praksis og defineret øvebaner, 
hvor vi har sat os mål og aftalt med hinanden, hvordan vi ville 
arbejde med bestemte ting,” siger Betina Groth Bonde, der er 
pædagog og dagtilbuddets sprogvejleder. 

Video som del af refleksionspraksis 
Med fokus på at udforske egen praksis blev alle medarbejdere 
før projektstart videofilmet ti minutter i en spisesituation og en 

Betina Groth Bonde, pædagog og sprogvejleder og Christina Huss Nielsen, pædagog. Begge arbejder i Sabro Dagtilbud og har deltaget i aktionslæringsforløbet om 
Børns tidlige sprog.
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aktivitet. Derudover blev der taget billeder af det fysiske miljø i dagtilbuddets 
afdelinger. De indsamlede data gav en baseline, som gør det muligt at måle 
progressionen fra projektets start til slut. 

”Da vi blev præsenteret for at skulle optages på video, var flere nervøse for 
at blive udstillet. Men nervøsiteten forduftede efter de første optagelser. Der 
var en følelse af, wauw, det her kan vi bruge til at blive bedre. En af mine kol-
leger var for eksempel overrasket over at opdage, at hun ikke ser på barnet, 
mens hun taler med det. Det var hun slet ikke opmærksom på. Det er en 
styrke at bruge video som refleksionspraksis, for billederne viser virkelighe-
den som den er, ikke som vi tror, den er,” siger Betina Groth Bonde.

Nysgerrighed giver kritisk dialog 
Indsatsen har også skubbet til grænserne for, hvor tæt man kan gå på egen og 
andres praksis, uden at det bliver sårbart og personligt. Balancegangen har 
været at holde bolden på den faglige bane og med en professionel tilgang.

”Det er vigtigt at gå konstruktivt til værks og sige: ’Jeg undrer mig egentligt 
over, hvorfor du gør sådan’. Tidligere kunne man godt få reaktionen: ’Hvor-
for spørger du egentlig om det? Synes du ikke, jeg gør det godt nok?’, men i 
dag ved vi alle, at man spørger af nysgerrighed, og fordi man måske selv kan 
bruge noget af det, man ser. Det har gjort vores arbejdsmiljø mere fagligt. Vi 
reflekterer over hinandens praksis, så vi kan lære af hinanden og blive bedre,” 
siger Betina Groth Bonde.

Christina Huus Nielsen, der tillige er pædagog i dagtilbuddet, er enig:

”I dag er det okay at åbne munden og sige til sine kolleger, når man ikke 
synes, det er ok. Eksempelvis har jeg bedt mine kolleger om at være stille, for 
det er irriterende, de taler, når jeg sidder og holder samling. Det er nemmere 
nu end tidligere, fordi vi sammen har lært, at det er okay at reflektere og give 
konstruktiv feedback til hinanden,” fortæller Christina Huus Nielsen.

Humor og et godt grin har også været en vigtig del af processen med at nær-
me sig hinandens faglighed. 

”Det er befriende at få et godt grin sammen, når nogen har gjort noget fjollet 
på deres video. Samtidig giver det en tryghed og en følelse af, at vi er sammen 
om at vove os ud i noget nyt,” mener Betina Groth Bonde. 

Børnenes sprog løfter sig 
Foruden fokus på de voksnes praksis har læringsmiljøet også undergået en 
forvandling. Tidligere var tilgængeligheden af bøger, bogstaver og tal ikke 
særlig god - bøger var placeret på hylder, børnene ikke kunne nå, og der var 
ingen steder at sætte sig for at tegne og skrive uden voksenhjælp.  I dag er 
der tal og bogstaver på vægge og gulve, hyggehjørner til læsning og skrivepul-
te, man kan slå sig ned ved. Det fælles fokus på tilgængelighed og overskue-
lighed i det fysiske læringsmiljø har været en øjenåbner, og børnene har flittigt 
benyttet de nye muligheder.

”Vi kan mærke på børnene, at de har fået noget ud af det. De er blevet mere 
reflekterende og byder ind med mere i vores samtaler. Det er tydeligt, de tæn-
ker over tingene, fordi vi har øvet sprogstrategierne med dem. Man bliver helt 
paf, når børnene engang imellem ikke byder ind med noget, for vi har vænnet 
os til nye standarder for børnenes sproglige udforskning,” siger Christina 
Huus Nielsen og fortsætter:

”Vi kan se, at vores vuggestuebørn er mere interesserede i bogstaver, mens 
de kommende skolebørn bruger skriftsproget mere, end det sidste hold, vi 

Carsten Aude, skoleleder, 
Sabro-Korsvejens Skole

”Vores erfaringer med at udarbejde fælles LUP’en 
har eksisteret flere år, så der er tradition for udveks-
ling af viden på mange niveauer.

Forløbet i dagtilbuddet har været inspirerende, 
og vi er optaget af at løfte praksiserfaringerne 
ind i skolen. Konkret er der masser af tiltag, som 
umiddelbart giver mening i forhold til de fysiske 
læringsmiljøer, ligesom vi bruger erfaringerne fra 
vores generelle arbejde til at kvalificere den tidlige 
indsats. Aktuelt planlægger skolen tillige at lave 
et aktionslæringsforløb om sprog særligt i regi af 
SFO, hvor man bruger samme elementer som i 
dagtilbuddet.

Vi har fokus på ændringer i adfærd, hos både med-
arbejdere og ledere. Det har vi for bedre at lykkes 
med intentionerne i en tidlig indsats. Samtidig for-
venter vi os fortsat meget af et tættere samarbejde 
om de fælles førskoleindsatser, som vi lokalt i Sabro 
BørneUnivers praktiserer. Vores ekstra opmærksom-
hed på sprog vil i den forbindelse gøre overgangen 
mellem dagtilbud og skole tiltagende smidigere, så 
det bidrager til børns samlede læring.”

Pernille Birch, formand for bestyrelsen 
i Sabro Dagtilbud 
Som forældre og bestyrelsesformand har Pernille 
Birch deltaget i den undervisning, som medarbej-
dere og ledere i fik i forbindelse med projektet om 
Børns tidlige sprog.

”Det har været enormt inspirerende at være så tæt 
på processen og se pædagogerne udvikle sig med nye 
redskaber. Det har været tydeligt, at især metoden 
med at filme sig selv, har udviklet den fælles dialog 
og selvrefleksionen,” siger Pernille Birch

”At jeg har været tilskuer til undervisningen har 
gjort det langt lettere for mig at formidle viden om 
projektet videre til de andre forældre, også i forhold 
til at forstå og forklare faglige termer,” fortæller 
Pernille Birch.

Projektet blev kick-startet med et forældremøde, der 
vakte engagementet i hele forældregruppen. Derfor 
var der også begejstring over de fysiske ændringer i 
læringsmiljøet, som meget hurtigt blev tydelige i alle 
afdelinger, hvor tilgængeligheden af bogstaver, tal og 
bøger blev ændret markant. 
 
”Det er fantastisk, hvordan projektet har været med 
til at kvalificere sprogindsatsen bredt i medarbejder-
gruppen. Alle dagtilbud i Aarhus burde gennemgå et 
sådan forløb,” siger Pernille Birch.
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”Vores opmærksomhed på sproget gør, at vi er langt mere bevidste om, hvordan vi taler og læser med børnene, så de får tid til at stille nysgerrige, 
reflekterende spørgsmål,” siger Christina Huss Nielsen.

sendte afsted. Vores opmærksomhed på sproget gør, at vi er 
langt mere bevidste om, hvordan vi taler og læser med børnene, 
så de får tid til at stille nysgerrige, reflekterende spørgsmål. Og 
måske efterfølgende overfører historier til papirer, der får dem 
til at tænke endnu mere. Det er små greb, men det gør hele 
forskellen.”

Fælles viden gør forskellen 
At alle dagtilbuddets medarbejdere har været gennem det 
samme forløb, har forankret indsatsen langt bredere, end Betina 
Groth Bonde tidligere har oplevet, når hun som sprogvejleder 
har sat sproget på dagsordenen.

”Jeg kom med forslag på personalemøder, når jeg som sprog-
vejleder havde fået ny viden, men det blev sjældent implemente-
ret. Fordi vi alle har været igennem den samme undervisning og 
har øvet os sammen det sidste halve år, er sprogarbejdet blevet 
forankret på en ny måde. Det er større eller mindre grad blevet 
en del af alles praksis,” siger Betina Groth Bonde.

Alligevel kan det være svært at huske alle de nye strategier i en 
travl hverdag.

”Nogle er mere ivrige efter at lære nyt end andre. Det gælder 
også i forhold til at fastholde indsatsen. Sådan vil det altid være. 
Men jeg savner, at vi sætter os fælles mål fremadrettet, så vi 
ikke taber vores viden på gulvet. Hvis ikke vi hænger os selv op 
på det, så bruger vi ikke redskaberne på det niveau, vi har lært. 
Det håber jeg, vi lykkes med at gøre i fællesskab,” siger Christi-
na Huus Nielsen.

Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet

Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres 
videre udvikling af sprog- og læsefærdigheder. Samtidig er sprog et vigtigt 
redskab for børn til at sætte ord på følelser og holdninger. En optimal 
sproglig udvikling er derfor afgørende for barnets generelle udvikling.

Allerede i 2014 var dagtilbuds- og skoleledere på studietur til London, 
hvor blandt andet Brenda Taggarts forskning om excellente dagtilbud 
gav inspiration til at arbejde med børns tidlige sprog. 

Der blev efterfølgende udviklet et aktionslæringsforløb som en del af de 
Tidlige Indsats projekter. Projektet er et aktionslæringsforløb, hvor med-
arbejderne sætter sig mål og i praksis øver sig på at anvende en række 
konkrete sproglige strategier. 

Med brug af video i et aktionslæringforløb er målet at understøtte den 
pædagogiske udvikling gennem blandt andet faglig refleksion og feed-
back for derigennem at sikre en bedre forankring af indsatsen i hverda-
gens aktiviteter.

Forløbet er udviklet af Læring og Udvikling og område Viborgsvejs dagtil-
budsledere i samarbejde med firmaet Sprogklar. Sprogklar ejes af Justin 
Markussen-Brown, der i en årrække har forsket i børns sprogtilegnelse. Et 
forløb varer seks måneder og omfatter alle medarbejdere i dagtilbuddet. 

Brug af video, øvebaner og aftalepairer er centrale igennem hele forløbet.

Du kan læse mere om Børns tidlige sprog her:
 www.aarhus.dk/Tidligeindsatser



FÆLLESSKAB SKAL VÆRE 
KONKRET OG PRAKSISNÆRT 

SOM NY DAGTILBUDSLEDER I HASLE DAGTILBUD OPLEVEDE KRISTINE SCHROLL, AT DE PÆDAGOGISKE 
LEDERE HAVDE EN IDE OM FÆLLES RETNING, MEN IKKE LEVEDE DEN I PRAKSIS. LOKE HAR KICKSTARTET EN 
NY KULTUR I LEDELSESTEAMET, HVOR TYDELIGHED I SAMARBEJDET, FAGLIG REFLEKSION OG EN SKELNEN 
MELLEM VÆSENTLIGT OG UVÆSENTLIGT PÅ AFDELINGS- TIL DAGTILBUDSNIVEAU STÅR KLART.

Der var ingen slinger i valsen, da Kristine Schroll begyndte som 
dagtilbudsleder i Hasle Dagtilbud

”Et dagtilbud er et fællesskab med plads til forskellighed. Men jeg 
vægter, at vi som ledelsesteam fastholder det fælles perspektiv 
på de overordnede mål uanfægtet, at man som pædagogisk leder 
bøvler med andre ting i egen afdeling. Som ny dagtilbudsleder 
var LOKE en gave for mig i et team, hvor det blev klart, at der nok 
var en ide om en fælles retning for dagtilbuddet, men hvad det 
i praksis betød, havde man ikke fået drøftet færdigt,” fortæller 
Kristine Schroll.

At fælles mål og retning ikke var givet blev klart i arbejdet med at 
definere en fælles øvebane i LOKE. I stedet for at tænke i over-
ordnede rammer bød de fleste ind med eget perspektiv fra egen 
afdeling. Fællesskabet om opgaven var ikke tydelig.

Pædagogisk leder Anders Tingskov Andersen er en del af ledelses-
teamet i Hasle Dagtilbud, og han genkender billedet. Selv var han 
langt fra begejstret, da LOKE-forløbet blev præsenteret.

”Jeg var skeptisk, da vi påbegyndte LOKE. Men jeg blev hurtigt 
begejstret, for den viden vi fik, gav umiddelbart mening i ledelses-
arbejdet og skubbede til vores fælles forståelse af at være team,” 
siger Anders Tingskov Andersen.

Nyt stillads for samarbejdet
Lederne fik til opgave at beskrive, hvad der var betydende for 
deres pædagogiske fundament og kompetenceprofil som ledere, 

hvilket satte gang i den faglige refleksion og fik aktiveret lysten og 
forpligtigelsen til at hjælpe hinanden. 

”I dag kender vi hinanden meget bedre og kan trygt undre os 
og være nysgerrige på hinandens vinkler ind i samarbejdet. 
Naturligvis ind i en professionel sfære, for det handler ikke kun 
om at glatte forskelle ud men også tage drøftelserne, når det er 
svært, og vi er uenige,” siger Anders Tingskov Andersen. 

Det betyder også, at teamet er blevet bedre til at skille tingene 
ad; noget skal håndteres på den fælles bane, andet skal løses 
lokalt i den enkelte afdeling. 

”Som team er vi i dag langt klarere på den fælles opgave. Vi 
har fået en ny struktur for vores samarbejde, og et helt andet 
kendskab til hinanden ved at tage de her diskussioner. Det har 
krævet nogle ekstra ture i karrusellen at finde den fælles vej, 
men det er givet godt ud i forhold til den tydelighed, som i dag 
præger samarbejdet,” siger Kristine Schroll. 

Anders Tingskov er enig, og ser frem til at bruge mange af de 
nye redskaber i samarbejdet i egen afdeling.

”Vi har fået et stillads at hænge vores drøftelser og samarbejde 
op på. Sammen med medarbejderne er jeg begyndt at arbejde 
med faglig refleksion, og jeg glæder mig til i endnu højere grad 
at bruge de greb og den viden, som vi allerede er lykkedes med 
at bruge i ledelsesteamet,” siger Anders Tingskov Andersen. 
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Jeg ser Område Viborgvej, som et område, der er rigtig godt 
på vej med at omsætte mentale modeller til nærværende og 
meningsgivende lokal virkelighed. Især med et stærkt fokus på 
ledelsesperspektivet betydning for det tværgående samarbejde 
og dermed lederen som rollemodel. 

Det mærkes for eksempel, når ét af Tidlig Indsats projekterne 
- Børns tidlige sprog - bliver grebet af de lokale ledelsesteam, 
som en anledning til at flette egne LOKE øvebaner ind i den 
konkrete ledelse af et fagligt forløb for det pædagogiske perso-
nale. Med afsæt i ledelsesteamets læringsfælleskab arbejdes 
der med opbygning af personalets læringsfællesskaber. Hermed 
har man fokus ikke blot på den lokale kapacitetsopbygning men 
også på at få en professionel samarbejdskultur, hvor feedback 
og sparring er en naturlig del af praksis. 

Samtidig er det også sigende, når det årlige lederseminar afhol-
des med overskriften: Ingen øer i Område Viborgvej.

Der mærkes en levende og grundlæggende interesse og moti-
vation for, på tværs af 0-18 års perspektivet, at gå fra et ’dem og 
os’ til et vi. 

I sin sammensætning afspejler Område Viborgvej både de mu-
ligheder og udfordringer, vi har som kommune. Området har de 
sidste år oplevet flere lederskift, og det har krævet tæt samarbej-
de mellem alle partner at finde fælles retning.

Min fornemmelse er, at medarbejdere og ledelse er krøbet langt 
tættere sammen i bussen og i høj grad deler tanker om den frem-
tidige retning og samarbejdet som fagprofessionelle. Der en vilje 
til at lytte til hinanden og skabe fælles løsninger med bevidsthe-
den om, at der ikke findes nemme genveje til succes, hvilket gør 
det presserende, at der handles proaktivt i et tæt samarbejde. 

Der er et fælles fundament og en fælles oplevelse af, hvad der 
er nødvendigt, og det gør mig fortrøstningsfuld i forhold til den 
forsatte udvikling i Område Viborgvej.

SIMONE DE LEMOS
SEKTIONSLEDER I LÆRING OG UDVIKLING

JESPER SKORSTENGAARD
FORMAND FOR ÅRHUS LÆRERFORENING

SET MED ANDRE ØJNE
OMRÅDE VIBORGVEJ


