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Foto: Elever fra Frederiksbjerg Skole kæmper for verdensfreden.

VERDENSFRED ER BARNEMAD
På Frederiksbjerg Skole forhandlede eleverne verdensfreden, da den amerikan-
ske skolelærer John Hunter kom på besøg. I samarbejde med den amerikanske 
ambassade i Danmark og tænketanken Globart afholdt han en masterclass i 
”The World Peace Game” for 18 lærere fra forskellige lande. 
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2 BRÆTSPIL FOR FREDEN

I 1978 kombinerede skolelærer John Hunter elevers kærlighed 
til brætspil og samfundsfag. Resultatet blev det første ’World 
Peace Game’. 

”Jeg fik ideen fra min tidligere lærerinde Ms. Banks, der sagde, 
at jeg som lærer først og fremmest skulle finde ud af, hvem 
eleverne er, og hvad de brænder for og bygge pensum rundt om 
det,” forklarer John Hunter.

Spillet spilles på et bræt i fire niveauer, og for at vinde skal 
eleverne skabe fred mellem fem nationer ved at agere alt fra 
våbenhandlere til miljøforkæmpere. Formålet er at sætte tanker 
i gang hos eleverne og give dem et realistisk indblik i komplek-
siteten af verdens konflikter - og ifølge Emil Bennett og Smilla 
Christensen, elever på Frederiksbjerg Skole, så virker det.

”Jeg har fået en større ide om, hvordan verden fungerer. Jeg er 
jo ikke præsident, så jeg kan ikke alene gøre så meget, men jeg 
tror faktisk godt, at man kan rette op på verdens problemer. Det 
kræver meget samarbejde fra alle lande, for det er jo nemmere 
at forhandle, når det er venner, man sidder overfor,” siger Emil 
Bennett.

”Men det er måske i virkeligheden sådan, man altid burde 
tænke, at vi er venner, der er sammen om at skulle løse verdens 
store problemer,” supplerer Smilla Christensen.

Bæredygtighed: når børn sætter dagsordenen
Efterspørgslen på spillet har været enorm både i USA og interna-
tionalt. Derfor har John Hunter stiftet non-profit organisationen 
’World Peace Game Foundation’, hvorigennem han har uddan-
net lærere i 27 lande til at være moderatorer på spillet.

”Universelt siger børnene altid klimaforandringer, fordi de 
intuitivt ved, at hvis vi ikke tager os af dem, så har vi ikke nogen 

Jord, og så er alle andre anstrengelser overflødige. Både proble-
met med klimaforandringer og flygtningestrømme har børn løst 
gennem 40 år,” siger John Hunter og tilføjer: 

”I Danmark har eleverne en helt fantastisk sans for innovation, 
de er gode til at tænke kreative løsninger, og de er meget be-
tænksomme og sociale.”

I alt præsenteres spillerne for mere end 50 internationale kriser, 
der strækker sig fra flygtningestrømme over epidemier og finan-
sielle kriser til masseødelæggelsesvåben. Spillet foregår over fem 
dage, hvor der forhandles på livet løs for verdensfred.

”Det er ret fantastisk at få lov til at tage stilling til de her ting 
nu, for det er os, der kommer til at stå med dem i sidste ende. 
Det kræver, at vi tænker i helt nye baner, hvis vi skal løse de her 
problemer,” siger Smilla Christensen.

Giv eleverne fantasien tilbage
Med en lille klokke styrer John Hunter slagets gang og stiller 
spørgsmål. Svarene må eleverne selv tænke sig til. 

”Spillet er et opgør med, at børn bliver givet løsninger, så de 
ikke skal tænke selv. De behøver ikke længere bruge deres fan-
tasi, for det er en hel industri at producere ting som Harry Potter 
og Star Wars. Spillet forbereder samtidig de unge på livet: de 
får erfaring med irrationel opførsel, uvenskab og modgang og 
finder alligevel en måde at løse mange komplicerede problem-
stillinger,” siger John Hunter.

På Frederiksbjerg Skole måtte våbenhandlerne skifte branche og 
begynde at sælge solcelleanlæg, da verdensfred gør våbenhan-
del mindre lukrativt.



I 2018 vil Børn og Unge fejre og styrke frivilligheden. Det vil ske gennem tre spor, som indeholder 
forskellige former for ressourcer til de arbejdspladser, som vil deltage aktivt i 2018:

SÆT FRIVILLIGHED 
OG MEDBORGERSKAB 
I KALENDEREN 

SÆT UDVIKLING AF FRIVILLIG-SAMARBEJDET PÅ DAGSORDENEN 
– HER ER 3 MULIGHEDER: 

Aarhus overtager i 2018 sammen med Region Midtjylland titlen som Europæisk Frivillighovedstad. En titel, der blandt andet 
er vundet på baggrund af arbejdet med at udvikle kommunens medborgerskabspolitik, som har sat sine tydelige aftryk i vores 
børne- og ungepolitik. 

Herunder får I en kalender for opvarmningen til årets frivillighovedstad.

SKOLER: TAG DEL I UDVIKLING AF FOR-
LØB OM FRIVILLIGHED – OG FÅ DEL I 
RESSOURCER
Frivillighed handler om at gøre en forskel 
for andre – og selv få noget igen. Men 
hvordan ser det ud i børne- og ungehøjde? 
Meld jer som pilotskole, der går foran i 
udviklingsarbejdet. Først på foråret inviteres 
alle skoler til fælles opstart med en intro-
duktion til frivilligverdenen, herunder viden 
om aktuel praksis og ny forskning. Først 
herefter beslutter I, om I vil deltage. Del-
tagelse betyder, at skolen udvikler sit eget 
undervisningsforløb, som I skal afprøve i 
uge 40. Skolen modtager en økonomisk 
ramme til frikøb mv., og kan få sparring fra 
Læring og Udvikling samt HRK. Erfaringer-
ne videregives til alle skoler i Børn og Unge. 

Kontakt: Marina Stannov, Pædagogisk 
Afdeling, msta@aarhus.dk

FÅ HJÆLP TIL AT UDVIKLE SAMARBEJ-
DET MED FRIVILLIGE 
Ulla Bording Jørgensen begynder i januar 
som frivillighedskonsulent og får til opgave 
at hjælpe Børn og Unges arbejdspladser 
med at udvikle nye samarbejder med frivilli-
ge, navnlig i forhold til socialt udsatte børn 
og unge. Vil I have hjælp til at komme i 
gang eller styrke jeres eksisterende frivillige 
samarbejde, kan I allerede nu lægge billet 
ind på den nye frivillighedskonsulent.
Kontakt: Frem til Ullas start 2. januar, 
kontakt Anders Probst-Jensen, projektleder, 
apjen@aarhus.dk

ALLE BØRN OG UNGES ARBEJDS-
PLADSER SKAL DRØFTE FRIVILLIG-
HED 
Et samarbejde med frivillige betyder både 
muligheder og udfordringer. En overordnet 
ramme fra Aarhus Kommunes Fælles 
MED-Udvalg om mulighederne for at sam-
arbejde med frivillige, vil være retningsgi-
vende for Børn og Unges drøftelse i Hoved 
MED-Udvalg og Område MED-Udvalg. 
Målet er at skabe en ramme, der gør det 
enkelt og attraktivt at melde sig som frivillig 
i Børn og Unges institutioner, og at alle 
tilbud ved udgangen af 2018 har en aftale 
for, hvordan man udvikler og organiserer 
samarbejdet.

SPOR 3: 
Samarbejdet med frivillige på skoler, 
dag- og fritidstilbud

SPOR 2: 
Styrkelse af lederes og medarbejderes 
fokus på frivillighed

SPOR 1: 
Børn og unge som aktive 
medborgere 

Fredag 15. dec. 2017

FRIVILLIGFEST I TIVOLI

15.-21. jan. 2018

OPVARMNINGSUGE TIL FRIVILLIGÅRET  

21. jan. 2018 kl. 15-18.30

VOLUNTEER IMPACT CONFERENCE

3. feb. 2018

DANMARKS INDSAMLINGEN 2018 

Tilmeld jer på frivilligfest.dk
Senest tilmelding 11. december 2017

Tilmelding: rethinkers.nemtilmeld.dk/168/

Kontakt projektleder Anders 
Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk

Tilmeld hold: Kontakt projektleder Anders 
Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk 
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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

Trio workshop - nyt skoleår   
Heldags workshop for Trio-brugere på skoler. Der vil være fokus på udrulning til nyt 
skoleår 2018/19 og forberedelse af skolens egne data forud for det lokale planlæg-
ningsarbejde

Hold 11: 4. april 2018
Hold 12: 9. april 2018
Hold 13: 12. april 2018

22. marts 2018  
(alle hold)

Nyhed
STIL indberetning 18/19 - grundskoleindberetning             
Heldags hands-on workshop om grundskoleindberetning til STIL for skoleåret 2018/19

Hold 07:  
4. oktober 2018

27. september 2018 
(alle hold)

Nyhed
Informationsmøde før STIL-indberetning  
1-times informationsmøde for administrative ledere og TRIO-brugere på skoler

20. september 2018:
Hold 01: Kl. 8:30-9:30

Hold 02: Kl. 10-11
20. september 2018

Nyhed
Ordblinde og fremmedsprogs undervisningen - Hold 02  
Formiddagskursus for lærere og vejledere på mellemtrin og udskoling 4. – 9. klasse

11. januar 2018 4. januar 2018

Nyhed
LOKE intro - Hold 03            
Seminar for ledere i Børn og Unge, der ikke tidligere har været på LOKE uddannelse

5. marts 2018 26. februar 2018

Nyhed

Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum”  
- Hold 07             
Heldags kursus for arbejdsmiljøgrupper (både ledelses- og arbejdsmiljørepræsentant!), 
hvor man får inspiration til nuanceret og systematisk arbejde med social kapital

16. marts 2018 2. marts 2018

I pjecen finder du svar på spørgsmål som:
• Hvor kommer pengene fra?
•  Hvordan beregnes budgettet til normalundervisning, til børnehaveklasser 

samt til ledelse og administration?

Du finder pjecen på: ambu.mitbu.dk/skole
 
Skolens samlede økonomi består også af et SFO- budget. Læs mere på 
ambu.mitbu.dk/SFO.

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI 

Som en hjælp til tillidsrepræsentanter på skoleområdet 
har Børn og Unge i samarbejde med Århus Lærerforening 
udarbejdet en pjece, som gennemgår budgettet til skolens 
undervisningsdel. 

Tallene i pjecen referer Til budgeT 2017

bliv klogere på din  
skoles økonomi
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Tre år før planlagt har de 
kommunale køkkener indfriet 
byrådets målsætning om 60 
procent økologi i kommunale 
gryder. Selvom ØkoLøft Aarhus 
er slut, koordines  det økologi-
ske fokus fortsat under Indkøb 
og Udbud med navnet ’Øko 
Aarhus – kommunale måltider 
med omtanke’.

150 madfolk, ledere og konsulenter havde 
det brede smil på, da de på Jægergården 
fejrede økoomlægningens succes.

Særligt Børn og Unge magistraten har 
trukket godt fra land med gennemsnitlig 
67 procent økologisk mad. En effekt af 
resultatet er, at børnene har øget deres 
madmod. De bliver præsenteret for ander-
ledes retter, for eksempel blåmuslinger, der 
styrker deres smags- og sanseoplevelser. 
Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg har indfriet 56 procent økologi, 
og det er ganske flot set i lyset af, at de 
færreste ældre vil bytte hakkebøf og frika-
deller ud med linseburgere. 

Øko Aarhus: indsatsen varer ved
I dagtilbuddene er økoomlægningen mu-
liggjort med fokus på madspild og ved at 
skifte kødet ud med grøntsager. Nu kigger 

køkkenerne fremad og sætter stadigt nye 
mål.

”Mit køkken har nået 99 procent økologi, 
så den er i mål. Nu har jeg fokus på, 
hvordan maden bliver præsenteret, når 
den kommer ud på stuerne og på at skabe 
madmod hos vuggestuebørnene. Det kræ-
ver nogle gange, at jeg serverer den samme 
ret flere gange,” siger Fie Kirstine Valsted, 
der står i køkkenet i Børnehuset Ole Rømer 
og tilføjer, at hun har indført en restedag, 
hvor det varierer, hvad stuerne får. Det 
havde hun ikke turdet inden ØkoLøft.

Fremover er økoindsatsens formål at holde 
bolden i luften og fortsætte vidensdelin-
gen mellem kommunens dygtige mad-
håndværkere.  
 
Show, don’t tell
Stolte madhåndværkere fra dagtilbud, 
kantiner og plejecentre delte ud af deres 
opskrifter til glæde og inspiration for 
deres kolleger. Menuen tog de inviterede 
med på en økologisk rundfart i dagtilbud, 
skoler, kantiner og plejehjem: maden giver 
borgerne livskvalitet og arbejdsglæde i 
køkkenerne.

”Vi har fået et netværk, hvor vi kan tale 
om, hvad man kan få gennem indkøbs-
aftalerne og få sparring, som vi ellers ville 
mangle, for mange af os står alene. Plud-
selig er vi flere i samme båd, og når vi taler 

sammen bliver vi hver i sær opmærksom-
me på, hvad vi gør rigtigt godt,” siger Fie 
Kirstine Valsted. 

Én af måderne, man kan omlægge til øko-
logi på uden at punge ud, er at mindske 
madspild. 

Knap 200 økologiske spisemærker er 
uddelt
Det Økologiske Spisemærke er et skulder-
klap til køkkener, der har høje økologi-
procenter i gryderne. I Aarhus kommunes 
køkkener, er der blevet uddelt 78 mærker 
i bronze (30 til 60 procent økologi), 62 
i sølv (60-90 procent økologi) og 56 har 
fået guld, hvilket kræver en økologi-
procent på 90 til 100 procent. De flotte 
Spisemærker har køkkenenerne gjort sig 
fortjent til uden at sprænge budgettet.

”Økologi er faktisk blevet billigere over de 
sidste to år, og det gør det muligt at nå en 
produktion med en økologiprocent på 60 
til 70 procent, uden det går for hårdt ud 
over økonomien,” siger Gürkan Gürsoy, 
køkkenmedarbejder på Mårslet Skole og 
tilføjer, at hans køkken har formået at ven-
de et underskud til at gå i nul eller i plus 
på fire år samtidig med, at der er kommet 
mere økologi i gryderne. 

Samlet tyder økologiprocenten på, at 
endnu flere køkkener kan inkassere et 
spisemærke.

ØKOLOGI: BYRÅDETS 
MÅLSÆTNING ER NÅET
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Pia Vindberg har været i Aarhus  
Kommune i 25 år

Den 15. november 2017 havde pædagogmed-
hjælper Pia Vindberg 25 års jubilæum. I 1989 
blev hun ansat som ung i arbejde i Åbyhøjgårdens 
børnehave. I 1993 kom hun til Aarhus Domsogns 

Menighedsbørnehave i Mejlgade, der senere kom til at hedde Hav-
mågen. Da den lukkede, var Pia og nogle af de andre ansatte med fra 
opstarten af Børnehuset Jægergårdsgade i september 2004. Her var 
hun først tilknyttet børnehavegruppen i huset og ude i naturbørneha-
ven. Hun er nu tilknyttet vuggestuegruppen. Pia er en varm og meget 
kreativ person og vellidt af børn, forældre og kollegaer. Hun er altid 
imødekommende og smilende – og med på en frisk bemærkning.

NAVNE

Allan Hjortshøj har valgt at stoppe 
som skoleleder på Holme skole med 
udgangen af marts måned 2018. 

Allan har gennem længere tid overvejet, hvorvidt 
han skulle søge nye arbejdsmæssige udfordringer 
og har nu valgt at søge nye veje. Allan har bidra-

get med stor viden og erfaring i udviklingen af Holme skole, ligesom 
han har været en aktiv del af mange centrale processer i Børn og 
Unge gennem de sidste 21 år. 

Tak til Allan for hans store indsats på Holme skole og i Børn og Unge 
gennem årene. 

Louise Schmidt er ny skoleleder på 
Læssøesgades skole fra 1. januar 2018. 

Louise besidder en lang række faglige og ledelses-
mæssige kvalifikationer, som Læssøesgades Skole 
allerede har nydt godt af siden august, hvor Louise 
har været konstitueret i stillingen – og som skolen 

og Børn og Unge fortsat kommer til at nyde godt af. Louise vil med 
sin store faglige viden om skoleudvikling, sin grundighed og sit strate-
giske overblik være i stand til at drive Læssøesgades skole fremad mod 
skolens mål og vision i samarbejde med det øvrige ledelsesteam.

Jubilæum

Pensionering

Kirsten Kirkeby går 
den 1. december 
på pension efter 
35 års ansættelse i 
Børn og Unge. 

Siden 2006 har Kirsten haft ansættelse som 
kontorassistent og arbejdet med de admi-
nistrative opgaver på dagtilbudsområdet. 
Først i dagtilbud 105, herefter i Dagtilbud 
Nørrebro og senest på Samsøgades Skole, 
som en del af det administrative fællesskab i 
lokaldistrikt Samsøgade.

Kirsten blev uddannet som pædagog fra År-
hus Social Pædagogiske Seminarium i 1983 
og har herefter haft ansættelse som pæda-
gog, souschef og institutionsleder. Kirsten 
har altid nydt stor respekt for sin vedholden-
hed og engagement for at løse opgaverne 
bedst muligt.

Efter 36 års ansættelse 
i Aarhus Kommune går 
specialist Helle Szydlow-
ski, Ledelsessekretaria-
tet, på pension 1. januar 
2018. 

Efter en række år i Socialforvaltningen og siden i 
Fritids- og Kulturforvaltningen kom Helle til Børn 
og Unge i 2006, hvor hun har været en værdsat og 
vellidt kollega og medarbejder. Helle har haft stør-
re berøringsflade end de fleste både i og udenfor 
organisationen, blandt andet i kraft sine hverv som 
bestyrer af Børn og Unges hovedpostkasse, som 
ansvarlig for chefmøder og som sekretær for Børne 
og Unge-rådet. 

De nærmeste kolleger har nydt godt af Helles kul-
turelle og litterære udsyn samt kulinariske evner, 
ligesom Helles sociale indsigt og gavmilde væsen har 
været et skattet bindemiddel i kontorets hverdag. Det 
vil være savnet, men heldigvis vil andre i Helles nær-
hed nu nyde godt af det.
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”Lortealarm”
Idrætsinstitutionen Tumlehøjen fra Idrætsdagtilbuddet Tri-
ge-Spørring var i november på tre dejlige ture til Mols Bjerge. 
Turene var en del af institutionens naturtema og var mulige 
takket være støtte fra Nordea Fondens børnehavepulje.

I Mols Bjerge blev børn og voksne guidet af en naturvejleder, der 
opfordrede børnene til at råbe ”lortealarm”, når de fandt efterla-
denskaber fra dyrene. Den mulighed gjorde de flittigt brug af, og 
det gav anledning til gode snakke om, hvad dyrene spiser, hvor de 
færdes og hvad forskellen er på kødædere og planteædere. Det lyk-
kedes også børnene at finde det vilde kvæg, der lever i Mols Bjerge. 
Alt i alt nogle dejlige dage i bjergene på Mols.

Aarhus-elever vandt plads ved 
skandinaviske robot-finaler 

Små opfindere og gode samarbejdspartnere: Team Robtob fra Strand-
skolen vandt CHAMPIONS-prisen blandt 24 hold elever ved årets FIRST 
LEGO League i Aarhus. Team Robtob vandt for sine ideer til at finde, 
flytte, bruge og komme af med vand – og til at programmere robotter. 
Teamet har nu kurs mod de skandinaviske finaler i Oslo. 

Ved turneringen lørdag 11. november på Navitas deltog også 16 hold indsko-
lings-elever i alderen seks til ti år i FIRST LEGO League Junior, der er en minitur-
nering, hvor eleverne prøver elementer fra FIRST LEGO League.

#firstlegoleague, facebook, Aarhus FIRST LEGO League, https://www.face-
book.com/groups/187444905162685/?fref=gs&dti=1912943838957431&hc_
location=group

20 frivillige dommere og 10 hjælpere fra erhvervsliv og uddannelsesorganisa-
tioner var med til at skabe en fantastisk dag for de unge deltagere og deres 
undervisere #frivillighovedstad.

Borgerne sætter 
kurs for fremtidens 
velfærd
 
Aarhus Byråd beder borgerne om hjælp 
til at sætte mål for fremtidens velfærd, så 
Aarhus kan blive et endnu bedre sted at 
leve sit liv.

Startskuddet lyder 14. december, hvor 130 
udvalgte borgere er inviteret til en samtale-
salon om fremtidens velfærd. Borgerne er 
inviteret med hjælp fra et analyseinstitut, så 
de repræsenterer perspektiver og interesser 
bredest muligt. 

Baggrunden er byrådets tro på, at borgerne er 
de bedste til at fortælle, hvad der er vigtigst i 
velfærden. Samtidig udtrykker byrådet ønske 
om et Aarhus, hvor kommune og borgere 
i fællesskab lykkes med at skabe de bedste 
rammer for det gode liv – hele livet, fra 0-100 
år. Derfor skal der udvikles nye såkaldte vel-
færdsmål. 

Ved arrangementet 14. december er det selve 
samtalen, der er i centrum - ikke en skarp 
debat. Målet er ikke enighed, men at samtale 
om forskellige ønsker til og perspektiver på det 
gode liv i Aarhus.

Hovedindtrykkene fra aftenen vil blive båret 
med ind i det fremtidige arbejde med vel-
færdsmålene, hvor blandt andet det tiltræden-
de byråd inddrages tæt. Det endelige sigte er 
at vedtage et eller flere velfærdsmål for Aarhus 
i forbindelse med budgettet for 2019.



BU Nyt  | December 2017

8 MINUDDANNELSE

Planlægning og evaluering 
er de to store muligheder 
i MinUddannelse, der er en 
samarbejdsplatform, som både 
lærere, pædagoger, elever og 
forældre kan tilgå. 

På Tranbjergskolen har de valgt først at 
prøve kræfter med planlægningsdelen, 
for der er udbyttet størst og hurtigst, 
mener en af skolens tre superbrugere, Ole 
Qvottrup Larsen.

”Det er helt fantastisk, at eleverne kan 
aflevere opgaver og skrive svar ind i et 
Google Drev-dokument, jeg har oprettet. 
Det sparer mig en enorm mængde tid, 
fordi jeg er fri for at kopiere, indsamle og 
holde styr på en masse opgaver – nu er de 
samlet ét sted, ” forklarer Ole Qvottrup 
Larsen og tilføjer, at han endnu ikke ser 
en didaktisk fordel ved læringsplatfor-
men, men en fordel i form af overblik og 
tidsbesparelse.

Som superbruger har Ole Qvottrup Larsen 
sat barren højt: han insisterer på så vidt 
muligt at bruge MinUddannelse i sin 
undervisning. Det er til tider frustrerende, 
for det er ikke altid, eleverne har fået 
det optimale udbytte af undervisnin-

gen, da deres behov af og til er trådt i 
baggrunden for platformen. Alligevel er 
superbrugeren optimistisk, for arbejdet 
med at implementere MinUddannelse er 
et udviklingsarbejde, hvor han selv og kol-
legerne undervejs bliver klogere på, hvad 
platformen kan og ikke kan. 

Det kræver vilje og gåpåmod
MinUddannelse kom vaklende fra start, 
da en systemfejl forårsagede, at lærerne 
ikke kunne tilgå platformen i ugen op til 
skolestart. Nu begynder de aarhusianske 
folkeskoler at tage systemet til sig, vurde-
rer Tina Grønborg Jensen, Læring og Ud-
vikling og systemejer på MinUddannelse.

”Der er oprettet rigtig mange lærings-
forløb. Vi kan se, at skolerne har grebet 
det forskelligt an, nogle skoler har valgt 
at fokusere på at bruge MinUddannelse i 
de store fag såsom dansk og matematik, 
hvor de har lavet detaljerede forløb. An-
dre har stræbt efter at lave læringsforløb 
til alle fag, men med færre detaljer, for at 
fokusere på personalets samarbejde om 
årsplanen,” siger Tina Grønborg Jensen.

På Tranbjergskolen har Ole Qvottrup 
Larsen været rundt i samtlige klasser i 
udskolingen for at introducere Google 
Drev. Eleverne har en god intuition og 
fandt hurtigt ud af at aflevere opgaver og 

indsende besvarelser. Også superbruge-
rens kolleger er godt i gang.

”Mange af mine kolleger har kastet sig ud 
i det for at se, hvad MinUddannelse kan 
og ikke kan. Det er en fornøjelse at se alt 
det indhold, der allerede ligger, for det 
viser mig, at de tør prøve ting af,” siger 
Ole Qvottrup Larsen.

Et netværk af superbrugere
De aarhusianske folkeskoler har hver fået 
uddannet mindst to superbrugere, der 
bistår lærere og pædagoger med hjælp 
til MinUddannelse – og kender de ikke 
svaret, så kan de finde det i Superbru-
gernetværket. Netværket er en Google+ 
gruppe, hvor superbrugerne kan stille 
spørgsmål, få information om nye tiltag 
og meget andet.

”Netværket er en kæmpe hjælp, for man-
ge spørgsmål har generel interesse. Det 
gør, at jeg kan foregribe nogle af de ting, 
jeg bliver spurgt om. I netværket får jeg 
hurtig og kvalificeret hjælp både fra andre 
superbrugere og fra Jeppe Dalsgård fra 
Læring og Udvikling, som svarer præcist,” 
siger Ole Qvottrup Larsen og tilføjer, at så 
længe både han og kollegerne husker på, 
at hverken han eller de skal kunne alt på 
forhånd, så er han rustet til opgaven som 
superbruger.

MINUDDANNELSE ER GODT PÅ VEJ

KL og regeringen besluttede i 2014, 
at alle kommuner skal anskaffe en 
læringsplatform til kommunes fol-
keskoler som en del af det nationale 
brugerportalsinitiativ. Læringsplatfor-
men skal understøtte folkeskolere-
formen digitalt. I Aarhus Kommune 
er det programmet Digitale Børn og 
Unge, som skal realisere brugerpor-
talsinitiativet.
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