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Kontoret, der huser Børn og Unges direktør 
på Aarhus Rådhus, er under ommøblering. 
Jan Præstholm er i gang med at gøre det til 
sit. Det har ikke været første prioritet, siden 
han tiltrådte ved årsskiftet, så kontoret står 
endnu noget tomt og ufærdigt. En stor 

uåbnet papkasse afslører dog et nyindkøbt 
whiteboard. 

»Som oprindelig læreruddannet er jeg nødt 
til at have et whiteboard,« siger Jan Præst-
holm med et smil. 

De sidste uger har budt på møde efter 
møde med kommende samarbejdspartner, 
introduktion til Børn og Unge og organise-
ringen på tværs af Aarhus Kommune.

»Jeg har mødt venlige, omsorgsfulde og 
ordentlige mennesker. Mine forventninger 
er til fulde blevet indfriet. Jeg er bare vildt 
glad,« siger Jan Præstholm og fortsætter:

»Jeg oplever en stærk professionalisme og 
er imponeret over arbejdet i maskinrummet 
i Børn og Unge, hvor det er tydeligt, hvilken 
muskelkraft organisationen har. Der er rig-
tigt mange dygtige mennesker, men også 
et stort engagement, hvilket er mindst lige 
så vigtigt. Det har ikke gjort min begejstring 
og forventning mindre – tværtimod.«

Tydelig og synlig ledelse
For første gang i sit lederliv overtager Jan 
Præstholm roret i en veldreven organisati-
on, hvor han ikke skal bygge alting op fra 
bunden. Opgaven er en anden, og ambitio-
nerne er store.

»For mig er chefgruppen altafgørende. 
Chefgruppen med mig for bordenden skal 
være en tydelig, synlig og præcis ledelse, 
som formår at kommunikere det fælles 
afsæt, så det er tydeligt for alle. Det lyder 
måske banalt, men det er ikke en selvfølge 
i en stor organisation. Når vi taler om det 
tværgående arbejde, er det på tværs i Børn 
og Unge, men også på tværs af de andre 
magistratsafdelinger, hvis vi virkelig skal 
rykke i forhold til det potentiale, der er,« 
siger Jan Præstholm.

Det skal være naturligt at kigge på Aarhus, når man søger inspi-
ration på børne- og ungeområdet. Det mener Børn og Unges nye 
direktør, Jan Præstholm, der har en ambition om, at vi skal være 
bedst til det hele. Med fokus på tydelig og synlig ledelse både 
internt og udadtil, skal topledelsen gå forrest og skabe stærkere 
samarbejder og fællesskaber, som gør ord til handling.  Mød Børn 
og Unges nye førstemand, der glæder sig over at være landet i en 
veldreven organisation med stort potentiale. 

den synlige direktør



Hvis vi vil udeleve de visioner for fællesskab, sam-
skabelse og medborgerskab, som vi har for Børn og 
Unge og for Aarhus Kommune som helhed, så skal 
vi ikke blot tale om det - vi skal gøre det, vi siger.  

Jan Præstholm, direktør, Børn og Unge 
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Visionen om at skabe stærkere fælles-
skaber på tværs skal være mere end 
ord. Derfor skal Børn og Unge være en 
stærk medspiller i at danne fællesskaber 
på tværs af kommunen, så fortællingen 
om Aarhus også afspejler den måde, 
organisationen tænker og samarbejder 
på. 

»Det handler om at drikke sin egen me-
dicin som topledelse. Hvis vi vil udeleve 
de visioner for fællesskab, samskabelse 
og medborgerskab, som vi har for Børn 
og Unge og for Aarhus Kommune som 
helhed, så skal vi ikke blot tale om det - 
vi skal gøre det, vi siger. Jo længere oppe 
i ledelseshierarkiet, du er, jo vigtigere er 
det, at du fremstår tydeligt og synligt. 
Ellers bliver det som at stå og vinke i 
mørket - der er ikke nogen, som ser 
en. Vi skal ud med budskabet i ord og 
handlinger og  tænke en koncernoptik, 
hvor vi i direktørgruppen også har en 
opgave,« siger Jan Præstholm. 

At gøre en forskel motiverer
At det er i Børn og Unge, Jan Præstholm 
har indtaget direktørstolen er ingen 
tilfældighed. Siden han som ungdoms-
træner opdagede, hvordan han kunne 
begejstre og engagere børn og unge, 
har han med sin faglighed som lærerud-
dannet og i sine senere lederjob været 

optaget af vilkårene for de 
yngste borgere.

»At gøre en forskel for 
børn og unge har stor 
betydning for mig. Det 
bevæger mig, når det 
lykkes at skabe en positiv 
forandring. Derfor er det 
heller ikke nok for mig 
at gøre en forskel i en 
ledelsesmæssig forstand 
– det er afgørende, at jeg 
kan se en forskel der, hvor 
man har med børn, unge 

og deres familier at gøre. At mit bidrag 
betyder noget i forhold til kerneop-
gaven,« siger Jan Præstholm, der ikke 
kunne forstille sig en direktørpost på 
andre områder.

»For mig hænger ledelse og faglighed 
tæt sammen. Det betyder noget, at 
man har en faglighed og en baggrund 
i det område, man leder. Uanset hvilket 
niveau, du leder på. Det giver en kulturel 
forståelse for konteksten og en stærk le-
delsesmæssig integritet. Man brænder jo 
ikke for ledelse i sig selv. Man brænder 
for ledelse på grund af det, som ledelse 
kan sætte i verden.«

Bedst til det hele
Med fokus på synlighed og sammen-
hæng mellem ord og handling skal Børn 
og Unge fremstå endnu tydeligere som 
en udviklingsorienteret og faglig dygtig 
organisation.

»Vi skal synliggøre vores arbejde, så det 
bliver naturligt at kigge på Aarhus, når 
man taler om børne- og ungeområdet. 
Det er måske meget ambitiøst, men 
det bør vi gå efter. Vi skal være bedst 
til det hele. Såvel som vi skal se indad i 
arbejdet med kerneopgaven, og give det 
bedst tænkelig tilbud til de aarhusianske 
børn og unge, så skal vi også se udad. 

Både i forhold til at profilere os selv, 
men også i forhold til at få viden udefra 
ind i Aarhus, for man bliver ikke den 
bedste alene. Det er vigtigt, at vi har fan-
gearmene ude og tør afprøve og bruge 
de gode erfaringer, som andre har gjort 
sig,« siger Jan Præstholm. 

Som udøver af triatlon, og med en klar 
målsætning om på et tidspunkt at blive 
udtaget til VM i triatlon på Hawaii, er 
målrettethed naturligt for Jan Præst-
holm.   

»Triatlon er en individuel sport, men den 
kræver også fællesskab, for du er nødt 
til at have nogen at træne med, du skal 
have aftaler med din familie - faktisk 
skal du kunne organisere helt vildt for 
at dyrke en sport, hvor du træner 20 
timer om ugen op til en konkurrence. 
Det kræver målrettethed og systematik, 
så man er afklaret og ikke støder på for 
mange barriere undervejs. Det er et bille-
de på, hvordan man dyrker triatlon, men 
også på at bedrive organisationsarbejde. 
Man kan ikke gøre det alene. Opgaven 
kræver fælles mål og fælles vilje.«

»Når jeg har en ambition om, at vi skal 
være bedst til det hele, så handler det 
også om at styrke fællesskabet om 
opgaven. Det primære er naturligvis 
kerneopgaven. Men jeg tror på, at det 
har betydning for både medarbejdere 
og ledere at skabe større synlighed og 
profilere os som organisationen. Det er 
med til at skabe en stolthed, som giver 
engagement og fællesskab. Fællesskaber 
kan vi ikke tale os til, de grundlægges af 
det, vi oplever og gør sammen. Fælles 
oplevelser skaber de fælles fortællinger 
og vores fællesskab skal bero på, at vi 
hver dag oplever, at vi yder det bedste. 
At vi vil det ypperste,« siger Jan Præst-
holm. 
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Da Selma er to år gammel, beslutter 
hendes forældre sig for at blive skilt. 
Selma får et ekstra hjem, en bonusmor 
og i løbet af de kommende år to halv-
søskende. På trods af, at Selma ser sin 

nye store familie som en gave, fylder 
skilsmissen alligevel stadig i hendes 
bevidsthed. Så da Selma får tilbuddet 
om at blive en del af et fællesskab med 
jævnaldrende på Hasle Skole, som alle 
har oplevet forældrene blive skilt, tak-
ker Selma og hendes familie ja.  

»Jeg var meget nervøs i begyndelsen. 
Jeg har aldrig brudt mig særlig meget 
om at snakke om mine forældres 
skilsmisse, fordi jeg altid har været 
meget ked af det over det. Men den 
første gang, indgik vi en tavshedspagt 
med hinanden. Vi aftale ikke at fortælle 
noget til andre uden for gruppen om, 
hvad vi snakkede om. Det var rigtig 
godt, for så turde jeg sige en masse 
ting, som jeg ellers ikke turde. Jeg 
stolede fuldstændig på de andre i 
gruppen, og vi blev ikke presset til sige 
noget, hvis vi ikke havde lyst,« siger 

Selma Lund Ehrenreich, der i dag går i 
7. klasse på Hasle Skole. 

Gruppen, som Selma var en del af, er et 
projekt som lærer Marie Thyssen forme-
de på Hasle Skole i 2016, efter hun fær-
diggjorde sin to-årige masteruddannelse 
i positiv psykologi med speciale i børn 
af skilsmisseforældre. Siden har Marie 
Thyssen arbejdet med endnu en gruppe 
med elever i 5. klasse på Hasle Skole, og 
hun har planer om at arbejde med nye 
grupper til foråret – alle af seks til otte 
ugers varighed. 

»Når forældre bliver skilt, går det ud 
over barnets generelle trivsel og indlæ-
ring. Der er ofte er risiko for negative 
følgevirkninger, så som savn af forældre 
og bedsteforældre, bekymringer om 
flytning og økonomi, skyldfølelse og 
sundhedsmæssige problemer. Mange 

samtalegruppe hjælper selma 
gennem forældres skilsmisse
13-årige selma oplevede 
sidste år, hvordan en 
samtalegruppe på Hasle 
skole for børn af skilsmis-
seforældre løste op for 
nogle af de spændinger, 
hun gik med i hverdagen. 
Hun vender jævnligt 
tilbage til gruppeleder og 
lærer Marie Thyssen for at 
få lettet hjertet. 
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af børnene i grupperne har udtalt, at de 
bekymrer sig om deres far og mor, hvilket 
gør at de har svært ved at koncentrere 
sig i skolen og holde styr på deres ting, 
fortæller Marie Thyssen og fortsætter:

»I Hyggegruppen og Chokoladekiks-
gruppen, som børnene døbte dem under 
forløbet, spejler de sig meget i hinanden. 
De finder ud af, at de ikke er alene om 
deres oplevelser. Det hjælper, at de får 
deres tanker omsat til ord og bliver op-
mærksom på, at andre lytter, og at der er 
nogen, der har det på samme måde.« 

Det hjælper at sætte ord på følelser
Siden Marie Thyssen afsluttede sin 
uddannelse i positiv psykologi, har hun 
fungeret som en støtteperson på Hasle 
Skole med fokus på udvikling af børnenes 
mental robusthed. Foruden samtale-
grupperne for børn af skilsmisseforældre 
tilbyder hun også enkeltsamtaler til alle 
børn på skolen, der har udfordringer 

med trivslen i hverdagen. Selma har siden 
forløbet opsøgt Marie Thyssen, efter hun 
oplevede endnu et brud mellem sin far 
og bonusmor.

»Det er hjælpsomt for os som familie, 
at der er en lærer som Marie Thyssen på 
skolen, som Selma kan snakke med om 
de ting, der vedrører familielivet. Nogle 
af de dilemmaer, hun stod i tidligere, er 
blevet reaktiveret med det nye brud. Hen-
des udfordringer er ikke blevet løst, men 
hun har lært at sætte ord på sine følelser, 
langt bedre end tidligere. Selma har fun-
det ressourcer og styrker til at håndtere 
en svær situation, som en skilsmisse jo er. 
Jeg oplever, at hun i højere grad kan lide 
at gå i skole nu,« fortæller Rikke Ehren-
reich, der er mor til Selma.

i sorg opstår venskaber
Når bølgerne i en skilsmisse går højt, kan 
skolen være et af de eneste faste holde-
punkter i et barns liv. Derfor har Marie 

Thyssen valgt, at samtalegrupperne skal 
foregå i skoleregi i vante omgivelser, så 
børnene har mulighed for føle sig trygge 
og opbygge tillid til hinanden. 

»Jeg har lagt mærke til, at pigerne i den 
seneste gruppe har fået opbygget et tæt 
venindeforhold. Nogle af dem følte sig 
i begyndelsen lidt alene og ensomme i 
klassen - især med den sorg, der opstod 
som følge af deres forældres skilsmisse. 
De har fået et venskab i gruppen og har 
siden lavet juelafslutning sammen og ud-
nyttet, at de bor tæt på hinanden. Ved at 
arrangere grupper i skoleregi har børnene 
mulighed for at møde mig på skolen 
fremover, og de bliver ved med at have 
hinanden,« siger Marie Thyssen.

For at høre mere om samtalegrupper og 
enkeltsamtaler med børn af skilsmisse-
forældre, kontakt Marie Thyssen på mail: 
mariethyssen@hotmail.com.

Trivsel, sundhed og læring er tre 
sider af samme sag. Børn der 
trives lærer bedst. Skolen arbejder 
altid med at skabe et godt socialt 
miljø som ramme for elevernes 
trivsel og udvikling. Samarbej-
det med forældrene er her helt 
afgørende. 

Trivselsmåling
Alle folkeskoler skal hvert år gen-
nemføre en måling af elevernes 
trivsel. Trivselsmålingerne bruger 
skolerne  i deres systematiske 
arbejde med trivsel og undervis-
ningsmiljø.

Værdiregelsæt og antimob-
bestrategi
Alle skoler skal have et værdiregel-
sæt. Værdiregelsættet skal blandt 
andet indeholde en antimob-
bestrategi. Strategien skal give 
retningslinjer for god adfærd og 
respektfulde relationer både mel-
lem eleverne indbyrdes og mellem 
eleverne og lærerne.
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nyHeDsnoTer

nyhed Kursus startdato Tilmelding

nyhed

sygefravær 1: regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær  
- Hold 13
1-dags kursus for ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er obligatorisk  
for de ledere, der refererer til områdechef samt for administrative ledere på skoler.

24. april 16. april 

nyhed
ferieårets afslutning - ferierapporter og -regnskab i ri. 
3-timers kursus for ledere og administrative medarbejdere, som er ansvarlig for  
ferieindberetning.

Hold 01: 6. februar 

Hold 02: 23. februar 

Hold 01: 1. februar 

Hold 02: 15. februar

nyhed

elevplan.dk og anden info om administration af PA-elever - Hold 01 
2-timers introduktion til Elevplan.dk for administrative medarbejdere, ledere og praktikvejle-
dere, som har ansvaret for at opdatere oplysninger i Elevplan.dk for pædagogiske assistente-
lever.

27. januar 25. januar 

nyhed

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 12
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. 

14. marts 28. marts 

nyhed
styrket Borgerkontakt
Obligatorisk kursusdag for alle ledere i Børn og Unge.
Kurserne afholdes områdevist i en periode fra sidst i februar og frem. 

Se datoer i Kursuspor-
talen

10 dage inden 
kursusstart

nyhed
specialpædagogisk grundkursus for dagtilbud  
5-dages kursus for uddannede pædagoger i dagtilbud

Hold 13: 3. april 
Hold 14: 1. maj 

Hold 13: 13. marts 
Hold 14: 10. april 

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

Workshop 1. - Mandag den 20.2. 2017 
kl. 17-18.30
Musik og leg - glæde og dynamik i et 
inkluderende fællesskab

Workshop 2. - Tirsdag den 21.2. 2017 
kl. 17-18.30
Visuel kommunikation vha. bærbare 
kommunikationsbøger

Workshop 3. - onsdag den 22.2. 2017  
kl. 17-18.30
Grundlæggende pædagogiske strategier 
og forståelser af børn med autisme

Workshop 4. - Torsdag den 23.2. 2017 
kl. 17-18.30
”Dåseåbner” til sproget

Workshop 5. - Mandag den 27.2. 2017 
kl. 17-18.30
”Jeg er ikke uartig, jeg er autistisk. Jeg 
får bare for mange informationer”

Workshop 6. - Tirsdag den 28.2. 2017  
kl. 17-18.30
Børn med spiseproblemer

Workshop 7. - onsdag den 1.3. 2017  
kl. 17-18.30
Go Talk now

Workshop 8. - Torsdag den 2.3. 2017  
kl. 17-18.30
Fredagsrock – et pædagogisk musikfor-
løb

Workshop 9. - Torsdag den 2.3. 2017  
kl. 17-18.30 på nygårdsvej 13.
Bevægelse/Motorik og udeliv

KUrser Til DAgTilBUD i AArHUs KoMMUne
Specialdagtilbud Skovbrynet udbyder workshops som fyraftensmøder. Pris for deltagelse i en workshop er 100 kr. pr. person. 
Læs mere om de forskellige workshop i ugepakken fra uge 3, 2017.
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ny pædagogisk leder på skåde skole

Mads Neergaard Jacobsen tiltræder den 1. fe-
bruar som pædagogisk leder for mellemtrinnet 
og udskolingen på Skåde Skole. Han er 44 år 
og har de sidste godt tre år arbejdet som IT-ko-
ordinator og pædagogisk IT-vejleder på VIA 
University College. Mads er uddannet lærer fra 
Lærerseminariet i Aarhus i 1999 og er dels i gang 
med en projektlederuddannelse på VIA, dels en 

diplomuddannelse i ledelse, hvor han har afsluttet to moduler. Han 
har tidligere arbejdet som lærer og It-vejleder på to forskellige skoler i 
Aarhus og har gennem 1½ år været konsulent under Børn og Unge, 
Aarhus Kommune.

Mads ser frem til at bidrage til arbejdet med fortsat at udvikle og 
understøtte pædagogik, faglighed og personale på Skåde Skole. 

ny fritidsleder i fritidscenter søndervang

Astrid Bernhard blev den 1. januar 2017 ansat som fritidsleder i 
Fritidscenter Søndervang. Hun er uddannet lærer fra Haderslev Semi-
narium og har 10 års undervisningserfaring. 49 årige Astrid har siden 
2009 arbejdet som lærer i udskolingen på Kragelundskolen og som 
kontaktlærer for ungdomsskolen. I 2015 blev hun en del af bestyrel-
sen i UngiAarhus SYD, hvilket gav hende et indgående kendskab til 
og interesse for UngiAarhus. Astrid har desuden arbejdet som frivillig 
leder i Det Danske Spejderkorps tilbage i 1980’erne og 15 år frem.  

Astrid ønsker som ny fritidsleder i Fritidscenter Søndervang at være 
en synlig, engageret og menneskelig leder, der viser retning, præger 
udviklingen og samtidig giver mulighed for selvstændighed og ny-
tænkning. 

ny fritidsleder i UngiAarhus norD

Kirsten Hastrup Holm bliver pr. 1. februar fritids-
leder for klubberne Lisbjerg, Trige og Spørring i 
UngiAarhus NORD. Kirsten er 37 år og kommer 
fra stillingen som afdelingsleder af Juniorklubom-
rådet i Norddjurs Kommune. Hun har tidligere 
arbejdet som pædagogisk konsulent og dernæst 
som konstitueret vice FU-leder i UngiAarhus 
NORD tilbage i 2014. Kirsten er uddannet lærer 

fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium og har en kandidat i pædago-
gisk filosofi. Hun har desuden været foredragsholder i egen konsu-
lentvirksomhed og siddet i diverse bestyrelsesposter og tillidshverv i 
seks år.

Kirsten glæder sig til at vende tilbage til UngiAarhus og gense tidlige-
re kolleger og samarbejdspartnere. Hun brænder for at arbejde med 
trivsel både hos børn, unge og medarbejderne. Hun ser spændende 
muligheder i at samarbejde både lokalt og også på tværs i UngiAar-
hus.

Tilst skole har fået et nyt ledelsesteam. Der er 
blevet ansat tre nye ledere, som sammen med 
skoleleder lone Jørgensen vil tegne fremtiden for 
Tilst skole.

Jette Andersen, administrativ leder

Jette er 54 år og har siden 2010 været 
ansat som administrativ leder på Cen-
ter-10. 

Før dette har arbejdede Jette som øko-
nomikonsulent i Børn og Unge, lige-
som hun har været administrativ leder 
for Aarhus Ungdomsskole og arbejdet i 

Økonomiafdelingen i Skoleforvaltningen. Jette glæder sig til 
at begynde på Tilst Skole og tage fat på nye og spændende 
opgaver.

Jens Bech Pedersen, pædagogisk leder og indtil 
videre udlånt indtil sommer 2017

Jens kommer fra Frederiksbjerg Skole, 
hvor han i en længere periode har 
været TR. Jens er 39 år og uddannet 
fra Silkeborg Seminarium i 2007 med 
linjefag i dansk, musik, historie og 
samfundsfag. På Århus Lærerforenings 
seneste generalforsamling blev Jens 
valgt ind i Kredsstyrelsen; en post han 

har valgt at trække sig fra for at blive pædagogiske leder på 
Tilst Skole. Jens har hørt rigtig mange gode ting om perso-
nalet på Tilst Skole, og glæder sig helt vildt til at begynde 
arbejde.

rami sverdlin, sfo-leder 

Rami er 47 år, er født og opvokset i 
København, hvor han i mange år ar-
bejdede med undervisning af børn og 
voksne. Efter nogle år på Samsø, hvor 
Rami arbejde på både kommuneskole, 
friskole og efterskole, er Rami nu endt 
i Aarhus, hvor han har boet de sidste 
ti år. Rami kommer fra en stilling på N. 

Kochs Skole, hvor han har undervist og arbejdet med ledel-
se og fritidsordning. 
 
Som ny SFO-leder glæder Rami sig meget til at arbejde på 
Tilst Skole, hvor han allerede har mødt mange glade børn, 
positive forældre og engagerede medarbejdere, som han ser 
frem til at arbejde sammen med.
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KorT nyT

Læring og Udvikling har udarbejdet en ma-
tematikportal, som skal inspirere lærerne 
og pædagogerne. 

Matematik spiller en væsentlig rolle i hverdagen og for 
det at være en aktiv medborger. Derfor har det stor be-
tydning, at børn og unge i Aarhus Kommune får optimale 
muligheder for og hjælp til at udvikle deres matematiske 
potentiale.

Læring og Udvikling har udvalgt en række fokusområder, 
som på portalen vil få særlig opmærksomhed i form af 
indsatser, vejledning og uddannelse af pædagoger og 
lærere.

Alle fokusområder består af tre dele:

•  Nyeste viden inden for området 
•  Inspirationsmateriale 
•   Konkrete eksempler  - fx film eller indsatser i Aarhus 

Kommune 

Dagtilbuddenes arbejde med de 6 læreplanstemaer er en 
del af portalen.

Find portalen her: www.aarhus.dk/sitecore/content/
Subsites/MBUmatematik/Home/FOKUS-PAa-MATEMA-
TIK-HVORFOR.aspx?sc_lang=da

Har I gode ideer til udvikling af portalen, så kontakt 
Jørgen Korsgaard, joko@aarhus.dk eller Sara Sprogøe 
Jønsson, saspj@aarhus.dk

Alle børn og unge har ret til en aktiv fritid og til 
at være en del af et sundt fællesskab – men ikke 
alle familier har overskuddet til at sende børnene 
af sted. 

Derfor har Kultur og Borgerservice iværksat en kampagne, 
som skal inspirere aarhusianerne til at hjælpe børn og unge 
med at blive aktive i en forening. Kampagnen ”Må jeg også 
være med?” skydes i gang samtidig med, at 4.500 børn og 
unge mellem 3 og 17 år, fra de økonomisk dårligst stillede 
familier i kommunen, modtager et brev med et fritidspas. 

Med fritidspasset kan de få betalt kontingent i en forening 
på op til 1.000 kroner om året. Tal fra 2015 viser, at 36 
procent benyttede fritidspasset.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsak-
tiviteter. Det kan være for eksempel svømning, fodbold, 
tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt an-
det. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som 
eksempelvis fitnesscentre og visse danse- og rideskoler.

Måske kender du nogen, som et fritidspas kunne være 
relevant for?

Læs mere om Aarhus Kommunes fritidspas til børn og unge 
af økonomisk trængte familier på www.aarhus.dk/fritidspas

børn og unges 
matematikportal 
går nu i luften

98%
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MateMatik  i skolen

Fokus på  MateMatik  – hvorfor?

Fokus påmatematik

må jeg også  
være med?
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3000 aarhusbørn fra 
dagtilbud, skoler, sfo  
og klubber åbner kultur-
hovedstaden med  
”ønskelandet”
Fredag den 20. januar 2017 vil børn fra 40 aarhusianske dagtilbud, 
skoler, SFO og klubber skabe en flot og festlig børneåbning af Europæisk 
Kulturhovedstad - Aarhus 2017. Børnene har i de seneste uger forberedt 
en række lokale kunstudstillinger, optog eller performance, med fokus på 
deres ønsker, drømme og håb.  I alt 20.000 børn markerer børneåbningen 
lokalt i hele Region Midtjylland under overskriften ”Ønskelandet”. Børne-
kulturhuset er primus motor på projektet, der er støttet af Nordea-fonden 
samt Aarhus 2017.

Blandt deltagerne i børneåbningen Ønskelandet er Tovshøj Dagtilbud, 
der har arbejdet med temaet Savannens Dyr sammen med studerende fra 
VIA og REUSE. Her deltager Børn og Unge-rådmand Bünyamin Simsek i 
åbningen. Ønskelandet er et super projekt, og børnenes kreative indsats 
varsler et kulturhovedstadsår med masser af chancer for gode oplevelser 
og fællesskaber på tværs af bydele, aldre og kulturer, siger rådmanden.  

Find en oversigt over udstillingerne i Aarhus Kommune i ugepakken eller 
ved at følge linket: www.boernekulturaarhus.dk/da/Projekter/Igangvaeren-
de-projekter/Oenskelandet.aspx

De fleste udstillinger kan ses frem til torsdag den 26. januar 2017. 
Send jeres fotos fra børneåbningen Ønskelandet til BU Nyt. Mail: bida@
aarhus.dk

Vi modtager også fotos fra lørdagens Flaskepost til Fremtiden, som mange 
aarhusbørn deltager i. 

Børn og Unge bidrager med otte læringsforløb i Kulturhovedstadsåret
Børn og Unge i Aarhus Kommune bidrager til Europæisk Kulturhovedstad   
- Aarhus 2017 med otte læringsforløb for børn og unge fra 0-18 år. Læs 
mere på; www.aarhus.dk/børnogkultur2017. 

Frivillige søges til FIRST LEGO League Open 
European Championship 2017 -  En inter-
national begivenhed, som skal styrke børns 
interesse for matematik, teknologi og de 
naturvidenskabelige fag.

Kom og vær frivillig, når børn fra mere end 60 lande 
dyster i at udtænke de bedste robotkonstruktio-
ner og teknologiske løsninger. Det hele foregår på 
Navitas i weekenden d. 25-28 maj 2017. Det bliver 
sjovt, det kommer til at sprudle af energi, og du får 
rig mulighed for at netværke og knytte venskaber på 
tværs af aldre og lande.

first lego league søger:
•  Værter- Din fornemmeste opgave bliver at følge 

et hold og sørge for, at de får en mindeværdig 
oplevelse, mens de er i Aarhus. 

•   Crew- hjælp til alt fra kaffebrygning, bagagehånd-
tering og informationsservice til forberedelse af 
paradecykler, opsyn og teknik.

•   Dommere (forudsætter tidligere erfaring fra lokale 
FIRST LEGO League turneringer)
•   Teknologidommere- bedømmer robottens design 

og programmering
•   Markedsførings og samarbejdsdommere- be-

dømmer hvordan et hold præsenterer sig selv, 
og hvordan holdet samarbejder

•   Banedommere er udvalgt på forhånd, da det 
forudsætter tidligere banedommererfaring

Du skal være minimum 18 år og kunne tale engelsk.

Yderligere oplysninger og tilmelding på: http://fllo-
ec2017.org/registration/
Spørgsmål kan sendes til: info@flloec2017.org

FIRST LEGO League Open European 
Championship 2017(FFLOEC 2017) er 
kun en ud af mange aktiviteter, som Børn 
og Unges bidrager med i forbindelse med 
Aarhus som europæisk kulturhovedstad.
Se mere på http://www.aarhus.
dk/b%C3%B8rnogkultur2017

I finalerne deltager fire hold skoleelever 
fra Elsted Skole, Holme Skole og Strand-
skolen i Aarhus.

BØRN
OG KULTUR 
- 2017 - 



Sådan spørges der på Center-10, Aarhus High 
School i disse dage, hvor der arbejdes intenst 
på at færdiggøre årets teaterkoncert før 
præmieren i februar.

Spørgsmålet er især aktuelt for skolens 16 
flygtninge-elever fra modtagerklasserne, 
der har valgt at deltage i teaterkoncerten 
som skuespillere og dansere. Gennem sang, 
musik, dans og skuespil forsøger eleverne at 
komme med svar præget af deres personlige 
oplevelser som flygtninge. 

- Vores elever i modtagerklasserne kommer 
primært fra Syrien, og de har helt umenne-
skelige oplevelser med i bagagen. De har 
alle oplevet to af livets helt store modpoler - 
kærligheden og krigens dæmoni. Disse dybt-
liggende erfaringer forsøger vi at skabe et 
teaterstykke over i vores årlige teaterkoncert, 
fortæller lærer Søren Gornitzka.

Søren Gornitzka er ud over at være lærer 
også uddannet som cand.mag. i dansk og 
dramaturgi og har løst flere instruktørop-
gaver. På Center-10, hvor han har arbejdet 
siden i 2009, arbejder Søren Gornitzka med 
drama i sin undervisning, og igen i år står 
han bag årets store teaterkoncert.

Eleverne har lavet syv akter, der hver især 
er spundet over temaerne krig og kær-
lighed. Eleverne er selv med til at forme 
indholdet, som de har arbejdet med siden 
skolestart i sommer. Da der løbende kom-
mer nye elever i modtagerklasserne, er 
stykket også løbende blevet tilføjet nye 
personlige beretninger og oplevelser.

- For mange af eleverne er arbejdet med 
teaterstykket en bearbejdningsproces, 
hvor de sætter ord og følelser på deres 
oplevelser med krig. De får delt deres 

oplevelser med andre og kommer på den 
måde ikke til at føle sig alene i verdenen, selv 
om de har efterladt eller mistet nogle af deres 
allerkæreste i deres hjemland, understeger 
Søren Gornitzka.

Teaterkoncertens er samtidig en hel unik 
måde at lære det danske sprog på. I sam-
talerne under tilblivelsen af de forskellige 
akter og i selve skuespillet, arbejdes med en 
indlæringen af det danske sprog, som er svær 
at opnå ved traditionel klasseundervisningen, 
mener Søren Gornitzka:

- At spille skuespil er for mange af eleverne 
helt nyt. Men eleverne har så megen gå-på-
mod, at de kaster sig ud i det. Derved tilgår 
de det danske sprog på en indlevende måde. 
Udtalen og ordenes betydning er vigtige.

Skuespillerne skal kende de enkelte ord og 
begreber, hvis meningen og budskabet skal 
ud over scenekanten.

Center-10 har inviteret alle elever fra 8. og 9. 
klasserne på de aarhusianske skoler til at være 
tilskuere, og allerede nu er en tredjedel af 
billetterne afsat. Stykket spiller onsdag den 1. 
februar kl. 11 og 13, torsdag den 2. februar 
kl. 11 og 13, og fredag den 3. februar kl. 11. 
Forestillingen varer cirka 30 minutter. 

Interesserede skoleklasser kan reservere billet 
ved at henvende sig til؟  
center-10@mbu.aarhus.dk. 

Kontaktperson for yderligere information: 
Søren Gornitzka på 4075 9852

romeo and juliet  
in exile
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9 TeATer På cenTer-10

Hvad sker der med kærligheden, når den møder krigens 
ødelæggende grusomheder?


