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Kære medarbejdere og ledere i Børn og Unge

Godt nytår! Jeg håber, at alle er godt i gang igen efter et par 
højtider, som en del af os har benyttet til ferie og fridage med 
familien.

Vi står på tærsklen til et fantastisk spændende år. 

2017 er ikke længere blot et brand og en forventning, som 
Aarhus har brugt til at markere sin position som Europæisk 
Kulturhovedstad. 2017 er nu en realitet. Om få dage vil op mod 
100.000 aarhusianere sammen ca. 6000 statister og musike-
re festliggøre den spektakulære og festlige åbning af Aarhus 

2017. En begivenhed, der hen over året vil vække genlyd. Ikke kun 
i Aarhus og i regionen, men også i udlandet.

Børn og Unge er med på flere måder. Masser af skoler og dag-
tilbud har allerede booket sig ind til en af Aarhus 2017’s første 
successer, 100 Børnedage på DOKK1, hvor der venter liv, leg og 
kulturel læring i topklasse. Senere på foråret er vi værter for unge 
fra regioner ude i verden. Sammen med Børn- og Ungebyrådet har 
vi inviteret 400 unge til at debattere demokrati og rettigheder ved 
arrangementet, der er døbt European Youth Consensus. Det bliver 
også spændende. Meget mere vil ske. Der er grund til at glæde 
sig.

2017 byder også på forandring i vores organisation. 1. januar 
sagde vi goddag til Jan Præstholm som direktør for Børn og Unge. 
Jan har understreget, at han glæder sig meget til at lære Børn 
og Unge bedre at kende, og at det er med en vis ydmyghed, han 
tilgår sit nye job. Jeg har i min velkomst sagt til Jan, at han da 
også har al mulig grund til at glæde sig. Jan vil møde fagligt pro-
fessionelle, dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, der 
målrettet arbejder for børnene og de unge i Aarhus. Han vil møde 
en veldrevet organisation, der vægter dialog og samarbejde højt. 
Han vil møde et Børn og Unge, der skaber flotte resultater, og som 
har en kæmpestor betydning i familiers hverdagsliv.

Det er jeres fortjeneste, som jeg skylder en stor tak for. 

Det er noget at bygge videre på. For vi er ikke i mål. Vi skal skabe 
endnu bedre muligheder for endnu flere børn. Vi skal bygge stær-
kere fællesskaber. Vi skal række ud til forældre og samarbejdspart-
nere, og vi skal fortsætte den tidlige indsats, så vi undgår, at små 
udfordringer bliver til store problemer. Heldigvis har vi gennem 
årene vist, at vi er godt rustede til at håndtere en foranderlig 
virkelighed. 

Jeg er fuld af forhåbninger for 2017. 

Bünyamin Simsek

Rådmand Bünyamin Simsek sammen med Jan Præstholm, ny direktør for 
Børn og Unge.
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De små fingre griber om koppen, løfter 
den og bærer den hen til et af bordene, 
hvor vuggestuekammeraterne venter. 
Barnet gentager koncentreret processen, 
indtil alle ved bordene har fået tildelt 
hver deres kop. De tilstedeværende 
pædagoger observerer, at alt forløber 
stille og roligt. Klokken er 8.45, og den 
daglige morgenrutine i Vuggestuen 
Nannasvej er begyndt. 

»Det kræver stor koncentration for det 
enkelte barn at give en kop videre til 
et andet barn, og det kræver fokus for 
resten af børnegruppen at følge med 
og respektere, at det ikke er deres tur til 

at være på. Med denne daglige rutine 
træner vi børnenes opmærksomhed og 
vedholdenhed,« fortæller pædagogisk 
leder Janne Bremer. 

Morgenrutinen med kopperne er blot 
ét af mange tiltag til at træne børnenes 
opmærksomhed og koncentrationsevne, 
som Vuggestuen Nannasvej arbejder 
med. Aktuelt deltager 20 medarbejde-
re på tværs af afdelingerne i Gl. Åby 
Dagtilbud i pilotprojektet ”Robusthed 
og Vedholdenhed”, som skal styrke 
børns trivsel og udvikling. Robusthed og 
vedholdenhed handler om at trives og 
udvikle sig også under den almindelige 

modgang, som tilværelsen giver.  

»At være robust er en af de vigtigste 
kompetencer for børn i dag, hvilket 
både institutionerne og forældregrup-
pen er udfordret på. Det er vigtigt at 
børn får stillet de rigtige udfordringer, 
og at der bliver holdt fast i, at de skal 
overvinde dem. Gennem pilotprojektet 
er vi blevet mere bevidste om, hvordan 
vi målrettet kan arbejde med børnenes 
robusthed - hvilke nye tiltag skal vi 
indføre og hvad praktiserer vi i forvejen, 
som styrker børnenes robusthed. Ro-
busthed har ikke noget med intelligens 
at gøre, det opstår i fællesskabet og i 
relation med andre,« siger Janne Bremer. 

Børn spejler sig i voksne
Godt tre måneder inde i forløbet har 
pædagoger og pædagogiske ledere ar-
bejdet med regulering, mentalisering og 
opmærksomhed. Forløbet er bygget op 
med fem halve undervisningsdage, hvor 
fem faglige temaer uddybes i en kombi-
nation af oplæg, øvelser og refleksion. 
Mellem oplæggene arbejder deltagerne 
med øvelser i egen praksis, videndeler i 
sparingsgrupper og observerer i anden 
praksis med det formål at styrke både 
egen og børnenes robusthed.  

»Vi kan mærke en tydelig forskel på stu-
erne, efter vi er begyndt at arbejde med 
regulering og er blevet mere bevidste 
om, hvordan vi bruger vores toneleje og 
kropssprog. Skal vi eksempelvis igennem 
krybberummet, hvor andre børn sover, 
siger vi, at nu lister og hvisker vi. Vi kan 
se, at det skaber en gryende bevidsthed 
hos børnene, fordi de selv begynder at 
italesætte, hvornår de skal være stille. 
Børn lærer at være robuste ved at se 
andre være robuste. Jo mere opmærk-
somme vi bliver på vores egen adfærd, 
og de tiltag vi arbejder med, des mere 
lykkes vi med at skabe robuste børn,« 

Robuste børn kommer 
af robuste voksne

I Gl. Åby Dagtilbud arbejder børn og voksne i øjeblikket ekstra 
fokuseret på at skabe robuste og vedholdne børn. 
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fortæller pædagog Asta Jensen, der 
sammen med Janne Bremer deltager i 
kompetenceudviklingsforløbet. En del 
af læringsforløbets fokuspunkter er at 
skabe et tættere samarbejde mellem 
forældre og institution for at forebygge 
og skride ind der, hvor det er svært. 

»Et af temaerne var regulering, hvor vi 
kom ind på, hvordan man kan følge op 
på en relation. Vi har snakket om det i 
personalegruppen, hvilket har gjort, at 
vi er blevet bedre til at følge op på de 
snakke, vi har haft med forældrene, så 
de ikke glider ud i sandet. Vi spørger 
gentagne gange ind til, hvordan det går 
med en udfordring, og hvordan foræl-
drene oplever det i forhold til tidligere,” 
siger Asta Jensen.

Overskuelig tidsramme
I Vuggestuen Nannasvej var pædagogisk 
leder Janne Bremer bekymret for, om 

medarbejderne i Gl. Åby Dagtilbud 
kunne få det til at hænge sammen, når 
pædagoger og pædagogiske ledere var 
afsted til undervisning. 

»Når en medarbejdergruppe på 20 
mand er afsted på et læringsforløb, er 
der en del organisering, der skal falde på 
plads. Det har været overskueligt både 
for os og resten af huset, fordi forløbene 
har ligget i intervaller med cirka en 
måned imellem og kun har varet en halv 
dag,« siger Janne Bremer. 

Foruden gammel Åby Dagtilbud deltager 
Mårslet lokaldistrikt og Tovshøjskolen 
også i pilotprojektet. Der er mulighed 
for at oprette nye læringsforløb om 
robusthed og vedholdenhed allerede i 
januar 2017.

Indsatsen retter sig mod alle børn 
og unge i alderen 0-18 år og er en 
generel forebyggende indsats. Af 
de mange faktorer, som har be-
tydning for udvikling af robusthed 
kan nævnes:

•  Tidlig og sikker tilknytning 
•   Regulering af impulser og 

affekter 
•   Gode relationer til andre men-

nesker 
•  Handlekompetence 
•   Vedholdenhed i forhold til at 

sætte sig mål - og nå dem

De nævnte faktorer er hjørnesten 
for en grundlæggende robusthed 
og en del af projektet.

Janne Bremer (venstre) og Asta Jensen (højre) har på undervisningsdagene i læringsforløbet lavet øvelser for at træne deres egen robusthed. 

Læs mere på www.aarhus.dk/tidligeindsatser  

Kontakt: 
Projektleder Lis Fenger, E-mail: lef@aarhus.dk, Tlf. 5157 5137.
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Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Snart  
tilmeldings-

Forhandlingskursus for dagtilbudsledere. Hold 02
2-dags kursus for dagtilbudsledere

20. februar 2017 6. januar 2017+O5

Nyhed
RI-Lønservice - øvede. Hold 02
3-timers kursus for dig, der er rutineret bruger i RI-Lønservice. 

26. januar 2017 19. januar 2017

Nyhed
RI-Lønservice - for nyansatte og begyndere. Hold 02
3-timers kursus for dig, der skal i gang med at arbejde i RI-Lønservice

31. januar 2017 24. januar 2017

Nyhed
Orienteringsmøde om Aarhusaftalen 2017
Fælles 2-timers orienteringsmøde for skoleledelser og tillidsvalgte om Aarhusaftalen gældende 
fra august 2017

30. januar 2017 23. januar 2017

Nyhed
Ordblindearrangement
3-timers møde for pædagogiske ledere og læsevejledere i skoler

30. januar 2017 18. januar 2017

Snart  
tilmeldings-

frist!

BørneIntra: Hjemmeside arbejdskursus
3-timers kursus målrettet ledere, administrative medarbejdere og pædagoger, der er superbru-
gere.

17. januar 2017 11. januar 2017

Snart  
tilmeldings-

frist!

Video med Børnetube og BørneIntra
Introducerer ledere, superbrugere og medarbejdere til video med Børnetube og BørneIntra, 
og fokuserer på at gøre deltagerne i stand til at anvende Børnetube sammen med BørneIntra.

31. januar 2017 25. januar 2017

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

Social kapital 2017 er lige på trapperne! Onsdag d. 11. januar 
vil I alle modtage brev fra Rambøll, enten fysisk login-brev, 
mail eller via e-boks, med adgang til jeres personlige og 
anonyme spørgeskema. Der er tale om et spørgeskema med 
16 spørgsmål, der tilsammen tager temperaturen på tilliden 
og samarbejdskulturen på netop din arbejdsplads. Formålet er 
at fortsætte det løbende arbejde mod at udvikle attraktive og 
bæredygtige arbejdspladser med børnene og de unge i fokus. 

Du kan finde yderligere information i ugepakken 1, 
i næste BU Nyt d. 19. januar, eller på   
http://ambu.mitbu.dk/socialkapital. 

TEMPERATURMÅLING AF SOCIAL KAPITAL

 KAPITALSOCIAL
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Ny pædagogisk leder på Kragelundsskolen

Ane Wolfsberg startede den 6. december 
2016 som pædagogisk leder i Indskolingen 
og SFO’en på Kraglundskolen. Hun er 33 år 
og har tidligere arbejdet som lærer og som 
procesleder på Auning Skole, hvor hun blandt 
andet stod for projekt ”Rullende Skolestart”. 
Ane er uddannet lærer fra Frederiksberg Læ-
rerseminarium og har i år fuldført en kandidat 

i Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun har desuden 
afsluttet første modul i ’Diplomuddannelsen i Ledelse’ fra Via Uni-
versity College.

Ane har en passion for værdiskabende udvikling og er optaget af 
at skabe gode relationer. 

Ny pædagogisk leder i Brabrand Dagtilbud

Annette Gyde Meler er pr. 1. februar ansat 
som pædagogisk leder i Væksthuset – Hus 
A, Brabrand Dagtilbud. Hun kommer fra Bør-
nehuset Mælkevejen i Gellerup, hvor hun de 
sidste 10 år har været ansat som pædagogisk 
leder og forinden det tilbragte fem år som 
souschef. Siden 2015 har hun sideløbende 
været konstitueret pædagogisk leder i Kloden 

i Gellerup. Annette er 50 år, uddannet socialpædagog fra Århus 
Socialpædagogiske Seminarium og har fuldført et ledelsesmodel i 
DOL og en to-årig ledelsesuddannelse ved Dispuk.

Annette ser det som et vigtigt aspekt i sin nye stilling at vise respekt 
for forskellighed, turde stille krav og være tydelig og vedholdende 
for at indgå i et godt samarbejde til gavn for børnene i Brabrand 
Dagilbud.

Ny pædagogisk leder i Tranbjerg Dagtilbud

Ditte Pedersen tiltræder den 1. februar som pædagogisk leder i 
Børnehuset Ællebælle i Tranbjerg Dagtilbud. Hun kommer fra stil-
lingen som afdelingsleder i Skallebølle Skole og Børnehave. Ditte 
er 36 år og har tidligere arbejdet som socialpædagog på Tinga-
gergården og som skolepædagog på Skovvangsskolen og Nord-
gårdsskolen. Hun er uddannet pædagog fra Aalborg Seminarium 
og fuldførte i 2015 en kandidat i Generel Pædagogik ved Aarhus 
Universitet. 

Ditte ser frem til nye ledelsesudfordringer i Ællebælle og vil  
bidrage til den pædagogiske udvikling af kulturen og arbejde for, 
at børnene får de bedste muligheder for et godt børneliv.

Ny chef for Sundhed og Trivsel

May-Britt Kullberg er pr. 1 februar ny 
chef for Sundhed og Trivsel, efter hun 
de sidste syv år har været kontorchef 
i Pladsanvisning og Elevadministrati-
on i Børn og Unge. Hun er 53 år og 
er uddannet journalist fra Danmarks 
Journalisthøjskole og cand. scient. pol. 
fra Aarhus Universitet. May-Britt har 

tidligere været ansat som ledelsesfuldmægtig i Sundhed og 
Trivsel, konsulent i Organisationsudvikling i Børn og Unge 
og som sagsbehandler i Sundhed og Omsorg. 

Som ny chef for Sundhed og Trivsel ser May-Britt det i høj 
grad som en del af hendes opgave at arbejde med tværfag-
lighed og brobygning i Børn og Unge, så de mange stærke 
fagligheder bringes i endnu tættere samspil for at kunne 
rykke udviklingen med den tidlige forebyggende indsats på 
hele 0 – 18 års området.  

”Jeg glæder mig til at bruge kræfter på at lytte og lære 
mere om indsatserne i afdelingen og til at være med til at 
oversætte de strategiske planer til konkrete handlinger og 
mål for det daglige arbejde. Som jeg ser det, bliver sam-
skabelse et vigtigt nøgleord i de kommende år, og her er 
det helt oplagt, at vi eksempelvis bliver bedre til at udnytte 
Sundhedsplejens særlige viden og tilgang til samarbejdet 
med forældrene,” fortæller May-Britt Kullberg. 

May-Britt er valgt til stillingen blandt 28 ansøgere i kraft 
af sin brede organisatoriske baggrund og ledelsesmæssige 
kompetencer. 

Ny konstitueret fritidsleder 
i Fritidshuset Ellekær 

Jakob Bangsgaard Oehlenschläger er 
fra 19. september 2016 til 31. juli 2017 
konstitueret fritidsleder i Fritidshuset 
Ellekær ved UngiAarhus VEST. Jakob 

har 11 års pædagogisk erfaring fra klubber og dagtilbud 
i Aarhus Kommune og har de sidste to år arbejdet som 
afdelingsleder i Fritidscenter Hasle. Han er 35 år, uddannet 
pædagog fra Jydsk Pædagogseminarium og er i gang med 
i Diplomuddannelsen i ledelse ved VIA University College, 
hvor han på nuværende tidspunkt har bestået ni moduler. 

I stillingen som fritidsleder vil Jakob fokusere på at skabe 
udvikling og trivsel i personalegruppen samt medvirke til, at 
Fritidshuset Ellekær bliver en større del af området og det 
bydækkende arbejde i UngiAarhus. 

BU Nyt  |  Januar 2017

NYHEDSNOTERNYT OM NAVNE

Nye ledere
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Nem adgang, relevant og ensartet indhold 
på tværs af klasserne på de enkelte skoler. 
Det var nogle af inputtene fra forældrere-
præsentanterne i de aarhusianske skolebe-
styrelser, da de mødtes med Digitale Børn 
og Unge. En anden hovedpointe var, at 
det er vigtigt at få kommunikeret de gode 
historier om, hvordan digitaliseringen skaber 
værdi for elever, pædagogiske medarbejdere 
og forældre. Det kan være med til at øge 
interessen, når skolerne senest efter som-
merferien skal opfordre forældrene til at tage 
læringsplatformen i brug. 

»Ambitionen om at få alle forældre til at 
tage de nye platforme til sig er høj, for 
samskabelse med forældrene er en af brik-
kerne i det puslespil, der skal være med til 

at løfte Børn og Unges vision. Når vi sætter 
de digitale platforme i spil, kan vi nemmere 
dele viden med hinanden og sammen skabe 
progression for alle aarhusianske børn og 
unge,« siger Lone Juric Sørensen, program-
leder i programmet Digitale Børn og Unge.

Involvering skaber værdi
Involvering spiller en vigtig rolle, når de nye 
digitale løsninger skal tages i anvendelse 
og understøtte den pædagogiske praksis 
og samarbejdet mellem pædagogiske 
medarbejdere og forældre. Digitale Børn og 
Unge gik fra forældre-workshoppen med en 
række gode input og betragtninger til det 
videre arbejde med konkrete kommuni-
kationstiltag og aktiviteter. Der bliver for 
eksempel udarbejdet materiale, der kan 

inspirere skolebestyrelserne i deres arbejde 
med principper for forældrekommunikation. 

»Involvering giver medarbejdere og forældre 
mulighed for at præge både indhold og 
måden, vi gennemfører forandringerne på 
og det er med til at skabe engagement. 
Samtidig giver det os en bedre fornemmelse 
af, hvordan forandringerne vil blive oplevet 
der, hvor de skal leve i dagligdagen,« siger 
Lone Juric Sørensen.   

Det var første gang, at forældre var inviteret 
til at sparre med Digitale Børn og Unge. 
Pædagogiske medarbejdere og ledere har 
også været involveret, siden Digitale Børn 
og Unge så dagens lys for lidt over et år 
siden. Sammen har de bidraget med ønsker 
og krav til de nye digitale løsninger, valg af 
læringsplatform, undervisning og kvalifice-
ring af en række beslutninger. Fremover vil 
samarbejdet med medarbejdere og forældre 
fortsætte, for sammen er vi bedst. 
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Digitale indspark fra forældre
Tænk ud af boksen og vær tydelig i kommunikationen om, hvad forældre kan bruge de digitale plat-
forme til. Det var hovedbudskabet fra forældrene, da de i slutningen af november mødtes med Digitale 
Børn og Unge for at finde frem til, hvad der skal til, for at alle forældre i Aarhus Kommune tager 
læringsplatformen i brug.  

DIGITALE
BØRN OG UNGE

WWW.DIGITALE.MITBU.DK/DIGITALEBOERNOGUNGE 

Skolerne i Aarhus Kommune står på 
tærsklen til at tage den nye lærings-
platform MinUddannelse i brug. Den 
skal understøtte den pædagogiske 
praksis, videndeling og synlig læring 
for eleverne. MinUddannelse er en del 
af det nationale brugerportalsinitiativ, 
som også indeholder samarbejds-
platformen AULA, erstatningen for 
BørneIntra, ForældreIntra og FU-Net 
i 2019. I Aarhus Kommune er det pro-
grammet Digitale Børn og Unge, der 
skal realisere brugerportalsinitiativet. 
Læs mere på www.digitale.mitbu.dk/
digitaleboernogunge

Lone Juric Sørensen, programleder, Digitale Børn og Unge

http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
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BØRN OG KULTUR 2017

Den første af ”100 Børnedage på Dokk1” fandt sted 
4. januar 2017 med masser af børn og unge - og 
rådmand Bünyamin Simsek. 

De 100 Børnedage tegner til at blive en både festlig og efter-
spurgt aktivitet for de 1-8-årige alle uger i hele Kulturhoved-
stadsåret. På åbningsdagen oplevede de fremmødte børn fra 
børnehaver, dagplejer og skoler teater og fik minibogen ”Tryl-
lehatten” med sig hjem. Tryllehatten, som er en ny børneguide 
til Aarhus, blev uddelt af rådmand Bünyamin Simsek.

100 Børnedage på Dokk1 har udvidet antallet af aktiviteter 
på en del af onsdagene til også at omfatte en forestilling kl. 
11.30. Der er tilmelding til disse ekstra aktiviteter 4 uger før 
den pågældende onsdag.

Tilmelding af dele-
gerede fra elevråd 
til European Youth 
Consensus 2017   
Tilmelding er åben for at melde elevråd til 
European Youth Consensus - et internationalt 
netværksprojekt, som kulminerer i et topmøde 
om demokrati og rettigheder for 300 europæiske 
unge den 10.-15. september 2017. 

Læs mere i Ugepakken og på EYC’s site:  
www.aarhus.dk/eyc

Topmødet er en del af Aarhus 2017 – Europæisk Kulturho-
vedstad. I kan tilmelde tre delegerede fra skolens elevråd. 
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. 

Vigtigt: Læs opslag i Ugepakke nr. 1, 2017 grundigt inden 
tilmelding til EYC2017.

Rådmand deltog  
i velbesøgte BØRNE-
DAGE på Dokk1

Læs mere om Børn og Kultur på  
www.aarhus.dk/børnogkultur2017

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Boernogkultur2017/Home/OM-BOeRN-OG-KULTUR-2017.aspx%3Fsc_lang%3Dda


Sommerfuglene i maven kan stadig vise sig 
hos en fuldvoksen mand, der er på vej ind en 
ny epoke i sit liv. Sådan er det for Mads, der 
med en spændt og god mavefornemmelse 
begynder som ny fritids- og ungdomsskolele-
der i UngiAarhus SYD.

»Børns legende og ubekymrede sind driver 
mig. Der er en lethed og en nysgerrighed over 
dem, som gør. at de hele tiden skal udforske. 
Som voksne har vi et ansvar for at give børn 
og unge rum og plads til, at de kan udforske 
og lege,« siger Mads Erik Seiersen.   

Med et solidt kendskab til organisationen 
overtager Mads Erik Seiersen posten som 

FU-leder i UngiAarhus SYD efter Johannes 
Starup Justesen, der er gået på pension. For 
fire år siden fik den tidligere fynbo jysk grund 
under fødderne, da han engagerede sig i 
UngiAarhus som vice FU-leder. Han er nu i 
gang med Den Offentlige Lederuddannelse, 
som har givet ham et større indblik i, hvordan 
han skal gribe sin nye rolle an.

»Der er mange måder at være leder på. Jeg 
ønsker at favne alle muligheder og lede efter 
nye veje at læse dem. Uddannelsen har åbnet 
nogle små vinduer for mig, som jeg kan gå 
hen og kigge ud af, hvis jeg bliver i tvivl om, 
hvad mit næste skridt skal være. Vi har i 
UngiAarhus fokus på at etablere fællesskaber 

og understøtte de unges udvikling samt deres 
personlige og sociale kompetencer. Det kan 
vi gøre på mange forskellige måder. Vi iværk-
sætter aktiviteter på tværs af hele byen og 
assisterer de lokale indsatser,« fortæller Mads.

Børn og unge skal vinde
Når Mads tænker tilbage på sit tidligere 
arbejdsliv som administrativ leder og 
sportstræner i Dansk Squashforbund, som 
underviser på Skolerne I Oure og som kon-
sulent i Ungdomsringen, har børn og unge 
været i fokus hele vejen igennem. Da de 
unge squashtalenter i Dansk Squashforbund 
havde lært, hvad de kunne af deres trænere 
og stadig stræbte efter at udvikle sig, trådte 
Mads til. Han var med til at bane vejen for, at 
unge spillere kunne dygtiggøre sig og udvikle 
sig i nye fællesskaber. Squash samlede hans 
passion for at støtte unges fritidsaktiviteter 
med passionen for selve sportsgrenen. 

»Squash er for mig virkelig intenst. Det er en 
form for skakspil med mennesker, hvor det 
går ud på at positionere sig i forhold til sin 
modstander. Når jeg går ind på banen, vil jeg 
vinde. Og det tror jeg, at jeg har taget med 
mig videre. Jeg vil vinde på Børn og Unges 
vegne ved at lave de bedst mulige fritidstilbud 
for børn og unge i Aarhus,« siger han. 

En del af et fællesskab 
I dag er det de ketsjerfrie børn og unge, der 
driver Mads i sit arbejdsliv. En del af Mads nye 
fokus kommer til at ligge på samarbejdet med 
folkeskolerne om overgangen fra SFO til Klub 
i 4. klasse. 

»I fællesskab med skolen  skal vi sørge vi 
for, at børnene har en god platform, de kan 
tage afsæt fra til det videre liv. Hvert barn og 
hver enkel ung skal kunne se sig selv ind i et 
fællesskab, uanset hvor de er. Det er vi med til 
at understøtte i UngiAarhus, som en lille del 
af et stort fællesskab, der sammen kan gøre 
en forskel for børn og unge,« fortæller Mads 
Erik Seiersen.  

»Børns legende og 
ubekymrede sind 
driver mig«
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Som ny fritids- og ungdomsskoleleder i UngiAar-
hus SYD kæmper Mads Erik Seiersen for, at hvert 
enkelt barn og hver enkel ung kan se sig selv ind 
i et fællesskab. 


