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TAK FOR JERES INDSATS!
For et par dage siden havde jeg inviteret rådmand Thomas Medom til en uhøjtide-
lig overdragelsesforretning på mit kontor. Thomas overtager jo rådmandsposten i 
Børn og Unge efter nytår, og jeg ville gerne dele nogle af mine tanker om Børn og 
Unge med ham ... (læs mere)  

KÆRE MEDARBEJDERE OG LEDERE I BØRN OG UNGE:

EN PAUSE I 
MELLEM-
RUMMET 

S. 9
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2 TAK FOR INDSATSEN

... Selv om vi har vores 
politiske uenigheder, så 
respekterer jeg Thomas 
Medom som politiker og 
menneske. Mit centrale 
budskab til ham var, at jeg 
virkelig under ham at
 opleve Børn og Unge – 
selv om jeg er ærgerlig 
over ikke selv at kunne bli-
ve. Jeg har blandt medar-
bejdere og ledere overalt i 
Børn og Unge mødt et helt 
fantastisk engagement og 
en meget stor lyst til at 
gøre en forskel for børne-
ne og de unge i Aarhus. 
 

Overordnet har jeg været både imponeret 

og inspireret af den professionalisme og 

stærke faglighed, som I alle lægger for 

dagen. Personligt har det gjort et stort 

indtryk på mig, når jeg har mødt nogle af 

de børn og forældre, som måske er lidt 

skævt på vej, men som har følt sig hørt, 

set og hjulpet i en tæt relation med nogle 

af jer.

 

Faktisk er det rørende for mig at tænke på, 

hvor meget I lykkes med hver dag. Alle de 

små og store situationer, hvor et ungt men-

neske får et lille skub i en rigtig retning. Et 

skub, som med tiden bliver til en leve- eller 

karrierevej. Hvor et pædagogisk greb løser 

en konflikt på en måde, så børnene bliver 

lidt mere robuste – og forældrene lidt klo-

gere - end de var i går. Tak for det. 

 

Jeg har haft en ambition om ikke at gøre 

Børn og Unges område til en politisk 

kampplads. Jeg har haft et ønske om at 

skabe bedre vilkår for alle børn i Aarhus. 
Jeg har villet vise Børn og Unges afgørende 
betydning for den positive udvikling, Aar-
hus er inde i. Aarhus skal være en god by 
at bo i – og det sikrer I med en høj kvalitet 
i alle børns og unges pædagogiske tilbud, 
folkeskoler og sundhedstilbud, en rettidig 
planlægning, ansvarlig økonomisk styring 
og med en høj grad af digitalisering. 

Noget er vi i mål med, andet er der 
lagt spor for. Børn og Unge leverer flot 
på mange områder: Karakterniveau 
væsentligt over landsgennemsnittet, høj 
trivsel blandt børn, stor tilfredshed blandt 
forældre og landets stærkeste tænder 
blandt 15-årige er blot få eksempler. Der 
er også sat gang i kompetenceudvikling 
og en stærk kulturproces, som skal styrke 
det tværgående samarbejde endnu mere, 
og vi har fortsat et indgående og vedhol-
dende samarbejde med forældre-, leder- 
og faglige organisationer. Alt det inden 
for en stram, økonomisk ramme. Jeg får 
desværre ikke mulighed for at følge det 
hele til dørs, men jeg kommer til at følge 
med fra sidelinjen i Teknik og Miljø, hvor 
jeg nu skal være rådmand. 
 
Jeg skylder jer alle en kæmpe stor tak for 
jeres indsats i de forgangne fire år. Vi skyl-
der at gøre os umage, og det kan jeg skri-
ve under på, at I gør. Jeg ved, at mange 
ser frem til jule- og nytårsdagene, og det 
skal være jer velundt med nogle dage fri. 
På vegne af børnene, de unge og deres 
familier i Aarhus: Mange tusinde tak!
 
Med ønsket om en glædelig jul, et godt 
nytår – og god vind fremover! 

Bünyamin Simsek
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3 ”SAMMEN OM SUNDHED”

”SAMMEN OM SUNDHED”
Skal vi for alvor rykke på 
målet om mere lighed i 
sundhed kræver det et tæt 
samarbejde mellem de for-
skellige kommunale aktører. 
Silotænkning skal erstat-
tes af et tæt tværgående 
samarbejde med borgerens 
behov i centrum.

Sundhedspersonale fra Børn og Unge 
samt Sundhed og Omsorg var i begyndel-
sen af december på en fælles workshop 
med fokus på at skabe bedre sammen-
hæng i Aarhus Kommunes arbejde 
med sundhedsfremme og forebyggelse. 
Hvad der umiddelbart synes at være 
naturlige samarbejder, er det ikke altid, 
når indsatserne er placeret under hver sin 
magistratsafdeling. Men den praksis skal 
vi gøre op med, hvis vi skal lykkes med 
at skabe bedre sundhed for borgerne i 
Aarhus.

”Vi er nødt til at gøre noget andet end 
vi plejer, for tendensen er desværre, at 
uligheden i sundhed går den forkerte vej. 
Hvis indsatsen skal lykkes, skal vi arbejde 

mere sammen, gøre hinanden bedre 
og supplere hinanden frem for at lave 
dobbeltindsatser. Samarbejde på tværs 
er afgørende for at vi lykkes,” sagde 
May-Britt Kullberg, chef for Sundhed og 
Trivsel i Børn og Unge, der sammen med 
sundhedschef i Sundhed og Omsorg, Otto 
Ohrt, indledte workshoppen.

Sundhed hele livet
Afsættet for at arbejde med sundhed på 
tværs er et helhedsperspektiv på sundheds-
fremme og forebyggelse, formuleret som:
•  at borgerne oplever helhedsorienterede 

indsatser
•  at opnå en fælles forståelse af sund-

hedsfremme og forebyggelse gennem 
hele livet

•  at kvalificere og styrke samarbejdet 
mellem Børn og Unge og Sundhed 
og Omsorg om indsatser, hvor der er 
snitflader og ”huller i osten”

Omdrejningspunktet for workshoppen var 
derfor også at styrke relationerne på tværs 
og arbejde med en række fiktive cases, 
som satte de forskellige fagligheder i spil 
på områder, hvor det vil være gavnligt 
med bedre sammenhæng om de forebyg-
gende og sundhedsfremmende indsatser. 
Et arbejde, der gav nye indsigter og ideer. 

Vil vi se det i praksis?
Men kommer sundhedspersonalet også 
til at realisere det i den daglige praksis? 
Det udfordrede Henrik Vinther Olesen, 
kommunikationschef i Børn og Unge, 
deltagerne på, da han i sit oplæg postu-
lerede, at det ikke rykker noget, hvis den 
enkelte vender tilbage i vante rammer på 
sin arbejdsplads. Det fik deltagerne til at 
opstille fælles rammer for det fremtidige 
samarbejde, ligesom der på baggrund af 
casearbejdet blev aftalt prøvehandlinger, 
der kan understøtte tidligere og mere 
rettidige indsatser på tværs.

Fælles rammer for samarbejdet:
•  Vi skal kende til hinanden og hinandens 

opgaver! Hvor kan man spørge, så man 
kommer det rigtige sted hen?

•  Der skal være en kultur, hvor der er 
plads til at stille de kritiske spørgsmål. 

•  Man skal turde at være den, der fejler. 
Her er det positivt at have en lidt naiv 
tilgang og tænke ”det kan vi godt”.

•  Vi må udvise tillid, respekt og sårbar-
hed. 

•  Vi må være i stand til at give mere, 
end vi får (bestem dig for det inden et 
møde: jeg vil give mere, end jeg får).
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4 EN PAUSE I MELLEMRUMMET 

Ungdomsskoletilbuddet Mellemrummet er målrettet elever i 7. 
til 9. klasse i forskellige livssituationer, der har gjort det svært for 
dem at trives i skolen. Mellemrummets formål er at være det lille, 
trygge trin på vejen tilbage til et godt skoleliv. 

- Når vi tager imod en elev i Mellemrummet, begynder vi med en 
indledende samtale med eleven, skolen og forældrene for at af-
klare, om det er det rigtige tilbud. Så laver vi en aftale om, hvilke 
mål vi skal arbejde med, og hvilket næste skridt der skal arbejdes 
hen imod. Deltagerne er typisk de introverte eller ensomme 
elever med forskellige udfordringer, forklarer Astrid Thorhauge, 
der er underviser i Ungdomsskolen i UngiAarhus og tovholder på 
Mellemrummet.

Et trin på vejen
Mellemrummet er ikke skabt for at erstatte almindelig skolegang 
for deltagerne, men som et led i det at komme videre. Næste skridt 
kan være at arbejde mod at komme tilbage til sin egen klasse, af 
sted på efterskole eller måske over i et andet skoletilbud.

- Vi møder eleverne uden forudindtagede holdninger, og vi giver 
dem rum til at udvikle sig. Vi vil gerne hjælpe dem til at få mod 
på at tage skridtet videre fra Mellemrummet. Vi får mange elever, 
som fuldstændig har mistet troen på sig selv, og den arbejder vi 
med at finde tilbage til. Det gør vi ved at give dem masser af små 
succeser i et trygt og roligt læringsmiljø og ved at vise dem, at vi 
tror på dem, fortæller Astrid Thorhauge.

EN PAUSE I 
MELLEMRUMMET 
HJÆLPER ELEVER TIL 
EN GENSTART
Siden januar 2017 har Ungdomsskolen i UngiAarhus haft tilbuddet Mellemrummet til 
sårbare elever, der har brug for en pause eller en genstart af skolelivet. 

Et forløb på Mellemrummet kan variere fra et par uger til et halvt 
år afhængig af den enkelte elev. Mellemrummet er netop opstået 
i det tomrum, der kan opstå, når man er gledet ud af den daglige 
skolegang, og skridtet tilbage kan være for stort. 

Personlige øvebaner  
Mellemrummet underviser eleverne i dansk og matematik, men al 
undervisningen foregår på korte dage og med små hold. Under-
visningen tilrettelægges efter de enkelte elevers behov og niveau, 
mens der er fokus på at få skabt et værdifuldt fællesskab blandt 
eleverne.

- Udover dansk og matematik, har vi et fag, der hedder Værk-
sted. Her arbejder vi med at dyrke og styrke elevernes egne kom-
petencer og interesser og på den måde arbejde med motivation 
og drivkraft. Det kan være vi arbejder kreativt, tager på ture eller 
fortæller historier på engelsk. Egentlig er Mellemrummets fineste 
opgave at forsøge at give de unge en ny og mere positiv fortæl-
ling om det at gå i skole og om sig selv som elev – og som ungt 
menneske, siger Astrid Thorhauge.

Siden januar 2017 har mere end 20 elever været gennem et 
forløb i Mellemrummet. 
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5 EN PAUSE I MELLEMRUMMET 

16-årige Martin var en af 
de første til at deltage i 
Mellemrummet hos Ung-
domsskolen i UngiAarhus. 
Både Martin og hans mor 
kan mærke den forskel, 
Mellemrummet har gjort. 

Martin er en glad og stolt teenager, 
der gerne vil tage en HHX for at blive 
ejendomsmægler. Men sådan så hans 
uddannelsesmæssige fremtid ikke ud for 
et par år siden. 
- I 6. klasse begyndte Martin at få et højt 
fravær, i perioder gik det godt, men i 8. 
klasse gik han hen til skolen om morge-
nen for at vende om og gå hjem igen, 
forklarer Martins mor, Tina. 

Et møde på skolen ændrede på tingene
Tina var til et møde på Martins skole, 
hvor en Ungdomsskolekoordinator fra 
UngiAarhus også deltog. Her blev der talt 
om mentorordningen GRO, der kunne 
hjælpe ham.  
- Det var en, der kunne tage Martin med 
til det, han havde lyst til, der ikke hand-
lede om skolen. Og vi kiggede sammen 
på de muligheder Martin havde, fortæller 
Tina. 
Sammen med mentor Anders Rau besøg-
te de Heltidsundervisningen, Fokusskolen 
og efterskoler, men det endte med, at 
Martin deltog i Mellemrummet:
- Det var underligt at have en men-
tor, men han endte med at blive 
min bedste ven. Og sammen 
fandt vi ud af, at jeg skulle i 
Mellemrummet. De andre ste-
der, jeg så på, var ikke noget 
for mig, forklarer Martin. 

MELLEMRUMMET HJALP 
MARTIN VIDERE

En tro på sig selv
Det, at Martin har deltaget i Mellem-
rummet fra UngiAarhus, har hjulpet ham 
meget, og Tina kan mærke, at der er sket 
en stor forandring:
- Martin har fået en motivation og tro 
på sig selv, er mere åben, og han har 
lettere til dialog. Jeg synes, Mellemrum-
met er et fantastisk tilbud for både børn 
og forældre. De har haft en tilgang til 
Martin uden mistillid og pegen fingre, og 
det har været roligt og aldrig med sure 
miner. Det er guld værd for børn, der står 
i den situation, fortæller Tina. 
I dag går Martin på Alléskolen, hvor han 

har fået mod på at prøve skolen igen. 
Han har taget de skriftlige eksamener og 
er godt på vej til en afgangseksamen. I 
Mellemrummet fik Martin undervisning 
i blandt andet dansk og matematik. 
Sammen med Mellemrummets andre 
indsatser har det betydet meget for ham: 
-Jeg er stolt. Nu går jeg i 9. klasse på 
Alléskolen, og nu synes jeg, at dansk og 
engelsk er for let. Jeg føler, at jeg har 
udviklet mig, og jeg har det ekstremt 
godt med det, jeg har været gennem på 
Mellemrummet. Og jeg har det 110 pro-
cent bedre end før, jeg deltog, fortæller 
Martin. 
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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
Workshop vedrørende indsatsen READ - Sammen om læsning i dagtilbud  
Workshoppen er for sprogvejledere, pædagogiske ledere og pædagoger 
i dagtilbuddet, som ønsker at etablere en READ-indsats.

Se holddatoer i 
Kursusportalen

1 uge inden 
kursusstart

Nyhed
Musik, rytmik, fortællinger og digitale medier         
Center for læring udbyder heldags kursus med inspiration til nye sange, rytmikforløb og 
fortællinger. Kurset henvender sig til pædagoger, der arbejder med børn i alderen 1-5 år.

20. marts 9. februar

Nyhed
Introduktionskursus i Ledelsesinformationssystemet (LIS)  
Obligatorisk kursus for nye ledere i Børn og Unge.

Se holddatoer i 
Kursusportalen

2 uger inden 
kursusstart 

Nyhed

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse            
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud 
på opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de 
obligatoriske 2 dage, man som nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år. 

Se holddatoer i 
Kursusportalen

2 uger inden 
kursusstart 

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

25. januar 25. januar

Nyhed
Introforløb for nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper          
Introforløb over to eftermiddage

Se holddatoer i 
Kursusportalen

Se holddatoer i 
Kursusportalen

Nyhed
eDoc grundkursus - Hold 08 
Hel kursusdag for decentrale eDoc-brugere, hvor du får en grundlæggende viden om 
anvendelsen af eDoc.

16. april 2. april
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7 KORT NYT

Med temaet ”Et godt liv for 
mig er…” har 100 borgere 
fra Aarhus Kommune i en 
december-samtalesalon gi-
vet input til et nyt såkaldt 
velfærdsmål 0-100 år. 

Baggrunden er, at byrådet med Budget 
2018 har vedtaget et velfærdsmål for 
alle borgere. Målet omfatter de tre store 
velfærdsområder (Børn og Unge, Sociale 
Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed 
og Omsorg) og lyder: ’Alle borgere skal 
opleve bedre sundhed og trivsel, ud-
dannelse og beskæftigelse samt deltage 
i fællesskaber. Samtidig skal uligheden 
mellem de sårbare/udsatte grupper af 
borgere og alle andre mindskes.’ 

Rådmændene fra de tre magistratsafde-
linger havde ud fra ønsket om en bred 
inddragelse inviteret borgere og byråds-
medlemmer til samtalesalon i Stakladen 
ved Aarhus Universitet for dermed at ind-
ledte processen med at høre borgernes 
stemme. Opgaven gives ved årsskiftet 
videre til det nye byråd, der i løbet af 
foråret vil inddrage alle relevante grupper 

’ET GODT LIV FOR MIG ER …’ 

Vær med til at tage de første spadestik til et hus for alle generationer
I ét og samme hus på Aarhus Ø vil børn, unge, voksne og ældre leve og bo sammen – børn 
i institution, studerende, familier, mennesker med handicap og ældre med behov for pleje. 
Flere hundrede mennesker får et liv og en dagligdag i et inspirerende hus mellem byggerier 
som Havnehusene, Pakhusene, Isbjerget, Havneholmen og AARhus.

Deltag i den festlighederne fredag 5. januar 2018 kl. 13.00 - 15.00 

Adresse:Generationernes Hus
Thit Jensens Gade 1
8000 Aarhus Ø

FØRSTE SPADESTIK TIL 
GENERATIONERNES HUS

af fagprofessionelle medarbejdere og 
ledere. Ideen er at tage afsæt i et borger-
perspektiv fremfor et systemperspektiv – 
og at stræbe efter fælles mål, som afsæt 
for at tænke på tværs og fastholde et 
helhedsperspektiv i forhold til borgerne. 
Frem mod Budget 2019 er det den fælles 
opgave at konkretisere velfærdsmålet og 

blive klogere på, hvilke indikatorer vi skal 
bruge til at belyse, om alle borgere har 
et godt og stadigt bedre liv, og hvilke 
målgrupper af sårbare/udsatte borgere 
skal vi i fællesskab følge særligt? 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte 
arbejdsgruppen via Louise Dam Overballe 
(lodo@aarhus.dk)

INVITATION TIL
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Arkitekterne bag Danmarks 
første Sports- og Kultur-
campus er fundet. Det blev 
Schmidt Hammer Lassen 
Architects. 

ARKITEKTTEGNET 
SPORTS- OG 
KULTURCAMPUS

Campus bliver bindeled mellem kultur og 
sport. Stedet kommer til at indeholde et 
nytænkt bibliotek, en kunstgræsplæne, 
et moderne bevægelsesrum, et beboer-
hus og meget mere. Det bindes sammen 
af en Verdensplads i midten.
”Sports- og Kulturcampus får en betyd-
ning, der rækker langt udover Gellerup, 
ja udover Aarhus. Campus får en kvalitet, 
så området i sig selv vil være attraktivt at 
bruge og besøge. Det vil tilbyde aktivi-
teter og fællesskaber, som her og nu vil 

få betydning for blandt andet masser af 
børn og unge, men også for generatio-
ner fremover,” siger Bünyamin Simsek, 
rådmand Børn og Unge. 
Den nye Sports- og Kulturcampus står 
færdigt i 2020. Det bliver en campus 
med plads til alle, uanset køn, alder og 
kulturel baggrund placeret i Gellerup.

Læs mere her:
http://www.aarhus.dk

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/SportsOgKulturcampus/Home.aspx?sc_lang=da

