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En sund bevægelseskultur 
kommer ikke af sig selv. Det 
kræver vedholdenhed, syn-
lighed og en klippefast tro 
på, at bevægelse betaler sig. 
Skovvangsskolen gør status på 
skolens bevægelsesindsats tre 
år efter, at 45 minutters daglig 
bevægelse blev indført med 
folkeskolereformen. 

Bevægelsesvejlederne på Skovvangssko-
len er glade. Bevægelsesglæden spirer 
som aldrig før. Rune Jeppesen, som er 
bevægelsesvejleder i fase 1 (0-4.klasse), 
fortæller: 

”Når vi skal i gang med en bevægelses-
øvelse, er der ingen elever, der siger: ”’øv, 
det gider jeg ikke.” Tværtimod er eleverne 
vilde med at bevæge sig. For mig er det 
et tydeligt tegn på, at vi er lykkes med 
bevægelsesindsatsen på skolen.”  

Det er ikke kun skolens elever, som er 
er blevet glade for bevægelse. Det er 
lærerne også. Fra at være træge i op-
starten, prioriterer de nu at få inspiration 
til forskellige bevægelsesaktiviteter.  Det 
fortæller bevægelsesvejleder Annette Klar-
skov, der oplever, at mange af lærerne har 
en fast rutine med at søge inspiration.

Helt så nemt var det ikke tilbage i 2014. 
Bevægelsesindsatsen var i sin spæde vor-

den, og Skovvangsskolen skulle som den 
ene ud af tre pilotskoler beslutte, hvordan 
de ville omsætte folkeskolereformens krav 
om 45 minutters daglig bevægelse.

”Vi blev nødt til at stille os selv spørgsmå-
let: Hvad kan bevægelse give os? Og hvad 
vil vi med bevægelse på vores skole?” 
siger skoleleder Søren Hildebrand.

Bevægelse er et fælles ansvar
For Søren Hildebrand er svaret klart. Han 
mener grundlæggende, at bevægelse 
gavner elevernes fysiske og psykiske trivsel 
og fremmer indlæringsevnen. Læring sker 
ikke kun med hovedet men også med 
kroppen. Derfor kan bevægelse i hans 
optik ikke reduceres til et dagligt bevægel-
sesbånd men skal være en integreret del 

af den faglige undervisning for at have en 
effekt. 

”Vi har valgt at lave det jeg kalder et 
fælles benspænd. Det betyder, at vi alle 
er ansvarlige for at tænke bevægelse ind 
som et element i den gode undervisning,« 
forklarer han.

En tilgang, som pædagogisk leder Sofie 
Stoltze er glad for. Bevægelsesbånd kan 
noget, men ikke det hele: 

»Der er en risiko for, at man tænker: ”nu 
er den vinget af, så behøver jeg ikke gøre 
mere.” På Skovvangsskolen ønsker vi at 
tænke bevægelse ind som en naturlig del 
i alt, vi gør.”  Hun fremhæver endvidere 
bevægelsesvejlederne som et stort aktiv, 

en sUnd BeVÆgelseskUltUr
skaBer Vi i fÆllesskaB

forsættes...
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når det gælder om at få alle lærere med. 
Også de lærere for hvem bevægelse ikke 
ligger ligefor.

”Som bevægelsesvejleder skal vi være 
synlige”
Skovvangsskolen har tre bevægelsesvej-
ledere: En for fase 1 (0.-4. klasse), en for 
fase 2 (5.-9.klasse) og en for specialklas-
serne. Deres rolle har de udviklet løbende. 
Først forsøgte de at inspirere lærerkolle-
gaerne med materialer og plakater, men 
det gav ikke den ønskede effekt. I stedet 
lykkes det med en kombination af ny 
viden, inspiration og synlighed. 

»Vi gør meget ud af at være synlige og 
eksempelvis deltage på afdelingsmøder, 
hvor vi viser vores kolleger konkrete 
øvelser. Det gør, at de føler sig trygge ved 
øvelserne og har let ved at bruge dem ind 
i deres egen undervisning,” siger bevæ-
gelsesvejleder i fase 1 Rune Jeppesen.

Som et næste skridt vil bevægelsesvejle-
derne have endnu mere fokus på deres 
rolle som vejledere, der støtter lærerne i at 
være mere selvkørende: 

”Tidligere var vi mere instruerende. Nu 
har vi fokus på at øge lærernes bevidsthed 
om, at de også skal opsøge os, hvis de har 
behov for hjælp.”

En tidlig indsats betaler sig
Skovvangsskolen har arbejdet med en 

bred pallette af inspirationsmaterialer og 
tiltag for at sikre, at alle lærere har kunne 
integrere bevægelse i undervisningen. Det 
omfatter alt fra brain breaks, quiz og byt, 
fyldte boldburer til lærerstyrede øvelser. I 
nogle klasser inddrager man også elever-
ne som bevægelsesdukse, hvilket ifølge 
Bjarne Czeloth er en god måde at lære 
eleverne at tage ansvar. 

”Det virker nogle gange bedre, når det er 
kammeraterne, som står for en aktivitet,” 
reflekterer han og glæder sig samtidig 
over, at flere års arbejde med bevægelse 
ser ud til at virke. Han mærker det især 
tydeligt i udskolingsklasserne: 

”I udskolingen er mine elever præget 
af, at de har haft bevægelse i fase 1. De 
har stadig et stort behov for at udfolde 
sig kropsligt. Jeg bliver glad, når de store 
elever ligefrem efterspørger bevægelse i 
tysk- eller engelskundervisningen.” 

Fremadrettet vil Skovvangsskolen fortsat 
have fokus på bevægelse, og de har afsat 
yderligere to timer om ugen til pædago-
gisk bevægelse, som skal støtte de sidste 
15-20 procent af eleverne, som kan have 
motoriske usikkerheder. 

”Det er vigtigt, at børn så tidligt som 
muligt får en god oplevelse af at bruge 
deres kroppe,” slutter skoleleder Søren 
Hildebrand. 

Fa
k

ta

Med folkeskolereformen i 2014 blev det et krav, at elever i folkeskolen skal 
bevæge sig i gennemsnit 45 minutter dagligt.

For at støtte de aarhusianske skoler i arbejdet med at folde bevægelse ud, ud-
arbejdede Børn og Unge et flerstrenget produktkatalog, som bl.a. indeholdte 
tilbud om kompetenceudviklings-og kursustilbud, grej, læremidler samt diver-
se inspirationsmateriale. 

Læs mere om indsatsen aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/
Skolereformen/En-ny-skoledag/Motion-og-bevaegelse.aspx

KontaKt: 
Skovvangsskolen kan kontaktes for 
yderligere oplysninger om organiserin-
gen af bevægelsesindsatsen på skolen. 

Pædagogisk leder,
Frank Hansen
E-mail: frakh@aarhus.dk

Sundhedskonsulent,
Katrine Lindgaard
Mobil: 51 57 51 00
E-mail: kali@aarhus.dk

BEStiLLing aF grEj:
Thomas Batting
E-mail: thba@aarhus.dk

...forsat
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Fredag 20. januar 2017 mødtes de unge 
tovholdere til et fælles kick-off for ud-
viklingen af i alt 14 faglige EYC-forløb til 
topmødet. 

De deltog som valghold eller klasser og 
brugte dagen som afsæt for deres egne 
innovative læringsforløb om unges demo-
krati og rettigheder. 

Ved fredagens kick-off forberedte ele-
verne sig derfor ved at deltage i et stort 
dilemmaspil om flygtninge og fik masser 
af værktøjer til rollen som værter og 
teambuildere. Bag disse aktiviteter stod 
Børn og Unge sammen med FN-forbundet 
og Move Aarhus.

tiLmELding: 
Aarhusianske folkeskoler kan tilmelde 
elevrådsmedlemmer som delegerede ved 
EYC-topmødet 10.-15. september. Find 
tilmeldingslink i Ugepakken.

LæS mErE: 
aarhus.dk/eyc

Facebookgruppe for unge: 
EYC – European Youth Consensus

300 skoleelever fra aarhus bliver tovholdere på det faglige program, når 300 europæiske unge mødes 
til unge-topmøde om demokrati og rettigheder. topmødet ”European Youth Consensus 2017” (EYC 
2017) afholdes 10.-15. september i aarhus og skal arbejde med temaet demokrati og rettigheder. 

300 eleVer forBereder eYC 2017

EYC 2017:
•	 	European	Youth	Consensus	finder	sted	i	Aarhus	10.-15.	september	og	samler	

150 danske samt 150 europæiske unge mellem 14 og 17 år. Fra Aarhus delta-
ger Børn og Unge-byrådets medlemmer samt elevrådsmedlemmer fra folkesko-
lerne.

•	 	Børn	og	Unge-byrådet	er	værter	ved	topmødet.
•	 	Ved	topmødet	skal	de	unge	på	tværs	af	grænser,	sprog	og	kulturer	arbejde	

med at give unge en stemme i det europæiske demokrati, og skabe en be-
vidsthed om unges rettigheder. 

•	 	De	300	tovholdere	kommer	fra	følgende	skoler:	Bakkegårdskolen,	Beder	Skole,	
Ellevangskolen, Erritsø Fællesskole, Frederiksbjerg Skole, Kirstinebjergskolen, 
Sabro-Korsvejen Skole, Skovvangskolen, Skåde Skole og Søndervangskolen.

•	 	Ung	i	Aarhus	(fritids-	og	ungdomsskoleområdet),	udvikler	det	sociale	program	
til topmødet. Her vil andre interesserede unge i Aarhus Kommune også have 
mulighed for at deltage.

•	 	EYC	er	bl.a.	støttet	af	Europæisk	Kulturhovedstad	–	Aarhus	2017.	

Camilla, 7. klasse, Skåde Skole
Hvorfor er demokrati vigtigt?
-Fordi det er en del af kulturen og det at være et demokratisk 
land. Demokrati betyder, at alle kan udtrykke sig.

Hvad glæder du dig mest til ved EYC- topmødet?
-Jeg glæder mig til at prøve noget nyt og vide mere om Danmark 
og resten af landene i verdenen...

Sumaya, 7. klasse: Skåde Skole
Hvad glæder du dig mest til ved EYC-topmødet?
-Jeg glæder mig til at møde dem, der kommer udefra. -Jeg glæ-
der mig også til at fortælle dem om Aarhus og, hvordan vi er.

Hvorfor er demokrati vigtigt?
-Hvis vi ikke havde demokrati kunne der komme borgerkrig og 
oprør. Det er godt, at alle har ret til at have en mening.

Højt humør blandt EYC-tovholderne ved 
kick-off på Center 10 

Workshop med Move Aarhus om værtsrol-
len og teambuilding

Workshop med FN-forbundet om flygtnin-
ge og ansvar.
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kuLturhoVEDStaD 2017

Fredag 20. januar 2017 skabte ca. 3.000 aarhus-børn i alle aldre fantastiske bud på deres Ønskelan-
de og skød med udstillinger, sang og optog Europæisk kulturhovedstad i gang i alle dele af aarhus 
kommune. Læs her om børnenes aktiviteter og udbytte – og find video og fotos fra dagen på aar-
hus kommunes facebookside samt på BørneIntra.

Børn skaBte et Brag af en Børne-
åBning af kUltUrHoVedstaden

ELEv SKoLES og HåruP SKoLES ØnSKELand

3. klasse fra Elev og 5. klasse fra Hårup Skole.havde sammen med blandt andet ni VIA-stu-
derende skabt en ønskelabyrintskov, som man skulle gå igennem for at komme ind til otte 
ønskeøer. 

Desuden havde eleverne fornøjelse af en sangkonsulent, så alle børn kunne åbningens 
fælles ønskesang.

Det blev alt i alt et fantastisk projekt for eleverne.

tumLEHØjEnS ØnSKELand

Siden starten af december havde idrætsinstitutionen Tumlehøjen arbejdet på et Ønskeland 
bestående af 40 træer, som blev lavet om til børnenes ønskelandskunst. Sådan fik de et 
træ med ildstøvler, en lille miniputverden med fantasidyr, et Batmantræ, en drømmeverden 
og meget, meget mere. 

Hele fredagen 20. januar arbejdede de hårdt på at få ønsketræerne sat ud i terrænet mel-
lem Tumlehøjen og Trivselshuset i Bispehaven. Omkring 100 børn, forældre, personale og 
studerende gik optog – børnene med masker, vinger og ønskestave. Optoget blev ført an 
af guitar, tromme og ønskelandsråb, som alle stemte med på. 

tovSHØj dagtiLBudS ØnSKELand

Alle storbørnsgrupper fra Tovshøj Dagtilbud havde til den store børneåbning skabt et Øn-
skeland med Savannens Dyr. Brabrand Dagtilbud var inviteret til udstilling, sang og lække-
rier – og med til at fejre børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad i hele regionen var 
Børn og Unge-rådmand Bünyamin Simsek. 

Børnene havde ved fælles arbejdsdage bygget løver, giraffer og andre farverige dyr af 
stole og genbrugsmaterialer. Det roste rådmanden, der også roste dagtilbuddets gode 
samarbejde med studerende fra VIA samt med REUSE, der havde bidraget med genbrugs-
materialer. 

Børnene hængte ønsker op på et fælles ønsketræ – og her placerede rådmanden også 
sit: At ”alle børns ønsker bliver opfyldt” og sammen erklærede de Kulturhovedstaden for 
åben. Dagen blev fejret med kakao og kage.

forsættes...
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kuLturhoVEDStaD 2017 / kort NYt

BØrnEHuSEt aLSvEjS ØnSKELand

Børnehuset Alsvej deltog i Ønskelandet med 17 børn i ”ældste gruppe”. Børnene havde 
malet deres egne flag til Ønskelandet. Alle kanter på flaget var blå for at signalere at ” vi 
er en del af Børneåbning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017”. 

Børnenes forældre havde bidraget i form af indsamling af materialer - og både de yngste  
og de mellemste børn havde malet CD’er til træerne, som symbol på ”mine ønsketræer” 
fra Alberte Windings sang Ønskelandet. Og så var der udstilling, sang og forfriskninger – 
inden i og foran Risskov bibliotek - i samarbejde med bibliotekar Mette Sørensen, kunstner 
Thomas Kruse og Børnekulturhuset. 

Fa
k

ta

Om Børneåbningen Ønskelandet

Børneåbningen var arrangeret af Børnekulturhuset i samarbejde med Aarhus 2017, samt blandt andet VIA UC. 20.000 
børn fra hele Region Midtjylland deltog i børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad – Aarhus 2017, fredag 20. januar.

Mandag blev kåringen af Årets Østjyde fejret, en pris som uddeles 
af TV2 Østjylland og som i 2016 tilfaldt Jann Lund fra Tilst ved 
Aarhus.

Jann Lund, der ejer Anelyst Autoteknik og Tectyl Center Anelyst, 
var udvalgt som en af tre finalister blandt en række indstillede 
kandidater og fik flest stemmer i en borgerafstemning om den 
endelige vinder. Med titlen følger 20.000 kroner, som Jann Lund 
straks har doneret videre til Tilst Skole, hvor Jann Lund er bestyrel-
sesformand.

Jann Lund er også med i bestyrelsen for områdets ungdoms- og 
fritidsklubber. Når talen går på de unge, kommer vi helt ind i hjer-
tekulen af det, der driver ham. For når Jann Lund bruger ord som 

benzin og drive, så taler han ikke om det værksted, han på 10 år 
har fået til at vokse til et af Danmarks største i Autopartner-kæ-
den med 16 medarbejdere, herunder 4 ungarbejdere. 

Han taler om noget af det, han ellers bruger sin tid på: Indsko-
lingsklasserne, der lige skal have gratis refleksveste, den frivillige 
forening, der får lavet bilen uden beregning, de utilpassede 
knægte - eller Ravnerok, den lokale festival, som han også har 
været med til ni år i træk.

Rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, kalder Jann Lund 
en værdig vinder af titlen.

”Jann er en drivkraft og en stor inspiration for andre i sit lokalom-
råde. Jann lægger en stor energi og virkelyst for dagen, og han 
gør det altid uden tanke for sig selv. Det er også fornemt, at Jann 
som det første tænkte på Tilst Skole, da han modtog pengene. 
Vi skylder Jann stor tak og et stort tillykke med titlen som Årets 
Østjyde,” siger Bünyamin Simsek.

Skoleleder Lone Jørgensen, Tilst Skole, har tæt samarbejde med 
Jann Lund i skolens bestyrelse. Også hun peger på, at titlen er 
mere end fortjent:

”Jann er en sand mønsterbryder. Ikke kun i sit eget liv, han 
lægger også spor for at andre kan bryde mønstrene i deres liv. 
Jann kan noget særligt ved, at han ikke kun tænker på de udsatte 
børn og unge, men på alle børn. Han brænder for, at Tilst Skole 
skal være hele områdets skole, og det siger alt om Jann, at han 
helt uden betænkningstid giver pengene videre til vores skole,” 
siger Lone Jørgensen.

en værdig vinder af titlen: årets østjyde

...forsat
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NYhEDSNotEr

Nyhed kursus Startdato tilmelding

Nyhed
Velkommen til Børn og unge - hold 20
Obligatorisk introdag for nye ledere i Børn og Unge, som ikke refererer til områdechefer 
eller FU-chef.

24. marts 17. marts 

Nyhed
Syng og leg med rytmiktæppet - hold 01
3-timers kursus for pædagogisk personale i dagtilbud med inspiration til sang og rytmik 
med børn i alderen 1-5 år.

25. april 11. april

Nyhed
Sygefravær 1: regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær - hold 14
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.

11. september 3. september 

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

huSk tILMELDING

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 kurSuSportaLEN - tILMELDINGSFrISt 10 DaGE INDEN kurSuSStart

Undersøgelser viser, at en god håndhygiejne er den vigtigste forebyggelse for spredning af 
smitte. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser samtidig, at grundig håndvask kan reducere antallet 
af sygedage hos både børn, forældre og personale med op til 34 procent på dagtilbuds-
området.

”Giv vasken en hånd” er et tiltag, som er udviklet af Sundhed og Trivsel og distribueres via 
kendt sundhedsplejerske. Det betyder, at du som pædagogisk leder kan rette henvendelse 
til din lokale sundhedsplejerske, hvis du ønsker at høre mere om indsatsen. Her kan du 
blandt andet få forældreinformation, instruktion i implementering af indsatsen og filmen 
– udleveres på medbragt USB.

I centrum for indsatsen er en animationsfilm, som på en sjov måde illustrerer praksis for 
god håndhygiejne. 

animationsfilmen finder du på aarhus.dk: www.youtube.com/watch?v=2RfNxZBMjtA

ny kampagne: ”giv vasken en hånd” 
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7 uNG I ErhVErV

Tekst og foto: Stine Pedersen, kommuni-
kationsmedarbejder, Ung i Aarhus Nord og 
Gellerup-Toveshøj

”Det bedste ved mit job er, at man ikke 
er den sure bussemand, der fortæller de 
unge, hvad de skal og ikke må,” siger 
den ene af Ung i Erhvervs tre koordina-
torer, Mette Elleskov Christiansen.  
Ung i Erhverv har eksisteret i godt fire 
år og er en håndholdt indsats under 
UngiAarhus’ ungdomsskole med det 
primære formål at hjælpe og understøtte 
unge i at blive uddannelsesparate, samt 
i enkelte tilfælde give uddannelsesparate 
unge mulighed for at afklare, hvilken 
uddannelsesretning de vil vælge efter 
endt skolegang. Metoden er forskellig 
fra person til person, men hovedsagligt 
sendes de unge i praktik eller gennem-
går såkaldte for-forløb, inden de enten 
kommer i praktik eller fortsætter skole-
gangen med eller uden særlig støtte. 

Hele vejen rundt
Ens for alle indsatser er, at de tager 
udgangspunkt i den unges situation og 
behov, hvilket betyder, at Ung i Erhvervs 
koordinatorer samarbejder med rigtig 
mange forskellige aktører, blandt andre 
forældre, skoler, ungdomsklubber, psy-
kologer, SSP, social- og beskæftigelses-
forvaltningen, det private erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner  

”Det handler om relationer. Når vi møder 
de unge, bruger vi tid på at finde ud af, 
hvem de er, og hvor deres udgangspunkt 
er, for at komme videre. Ung i Erhverv 
har udviklet sig fra at være formidling af 
praktikpladser til at se hele vejen rundt 
om hver enkelt person,” forklarer koor-
dinator, Henrik Stitz. 

Flere end 100 unge har indtil nu været 
i kontakt med Ung i Erhverv, og deres 
udfordringer har eksempelvis været 
misbrugsproblemer, ensomhed, ordblind-
hed, skæv forældrekommunikation, ge-
nerel mistrivsel og manglende udredning 
af netop udfordringer. 

For-forløb med øvebaner
Koordinatorerne sammensætter i samar-
bejde med praktikstederne og de unge 
praktikforløb, som for eksempel kan 
være med to mødedage over en længere 
periode eller en uge med fremmøde hver 
dag.

For-forløbene kan gå ud på at træne og 
opøve mødestabilitet, at begå sig blandt 
kolleger, robusthed, løse praktiske og 
teoretiske opgaver, og ikke mindst sam-
taler om værdier, drømme for fremtiden 
og det at være ung. 

Ung i erhverv: 
”det handler om relationer” 
Med tværgående samarbej-
de og personlige samtaler 
støtter ung i Erhverv 
ikke-uddannelsesparate 
og uafklarede unge i at 
modnes og fokusere på 
fremtiden 

Fa
k

ta

FaKta: ung i Erhverv

-  Unge henvises via UU – 
Ungdommens Uddannel-
sesvejledning. 

-  Er indtil videre et tilbud til 
unge i UngiAarhus Nord 
og UngiAarhus Gelle-
rup-Toveshøjs dæknings-
områder. 

-  I Nord består tilbuddet 
både af for-forløb og 
praktikker, mens det i Gel-
lerup-Toveshøj primært er 
praktikpladser. 

Koordinatorer Henrik Stitz (bagerst), Tina Brammer Kristensen (forrest) og Mette Elleskov 
Christiansen (th) på den pædagogisk ledede legeplads Søndergaard, hvor altmuligmand 
Palle Ørum Hansen (tv) har haft mange unge i for-forløb og praktik. 
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Den nye læringsplatform er gennem de seneste måneder blevet 
rullet ud til skolerne, hvor den skal understøtte de pædagogiske 
medarbejderes praksis, videndeling og synlig læring for eleverne. 
Nu skal det lange seje træk i gang på skolerne. Nick Pedersen er 
pædagogisk leder på Elsted skole, og han ser planen som et godt 
redskab til at skabe overblik over processen, der er sat i gang for at 
få taget læringsplatformen i brug på skolerne i Aarhus.

”Planen for læringsplatformen er eksemplarisk med sine nedbrudte 
mål, der forholder sig til, hvad de pædagogiske medarbejdere skal 
kunne både teknisk og didaktisk. Her kan de se forventningerne og 
milepæle, der skal bringe os i mål. Den giver et enkelt overblik over 
processen, og medarbejderne kan bruge den som et redskab til at 
vurdere, om de er godt på vej med de enkelte læringsmål, og hvor 
de måske har brug for hjælp”. 

Fællesskab i en kompleks virkelighed 
Selv om Nick Pedersen er begejstret for planen, så er det vigtigt at 
holde sig for øje, at den viser et forsimplet billede af en kompleks 
virkelighed. 

”Det er ikke uden udfordringer at skulle kombinere det nye digitale 
værktøj med den didaktiske tænkning og erfaringerne, som med-
arbejderne har med sig i bagagen. Teknikken kan give udfordringer, 
mens det kan være en større udfordring at få tænkt arbejdet med 
undervisning ind i de rammer og muligheder, som MinUddannelse 
giver. Der er også stor forskel på, om man arbejder med ind- eller 
udskoling og med dansk eller håndværk og design. Vi skal øve os 
og konstant være i dialog om, hvordan læringsplatformen kan ska-
be merværdi, så medarbejderne får lyst til at bruge det”.

På Elsted skole skal tid og samarbejde gøre det lettere at tage læ-
ringsplatformen i brug. En gang om måneden mødes alle lærerne 
og arbejder med MinUddannelse i faggrupper med udgangspunkt i 
det næste skridt i planen. Her kan de bruge hinanden og række ud 
efter hjælp fra superbrugere, læringsvejledere og ledelsen.

Elevens læring skal være i centrum
Målet er, at MinUddannelse skal være en naturlig del af planlæg-
ning, gennemførsel og evaluering af elevernes læring i august 
2018. Det er tegnet ind i planen, men vi skal først og fremmest 
have fokus på elevernes læringspotentiale, og hvordan det digitale 
værktøj kan give mening, mener Nick. 

”Det handler om at gøre eleverne mere bevidste om, hvad de skal 
lære, og hvordan deres progression er. Medarbejderne skal ikke til-
rettelægge deres undervisning i MinUddannelse for at få overblik, 
men for at skabe mere læring for eleverne”. 

Se planen for ’Læringsplatformen MinUddannelse i Aarhus 
Kommune’ på www.digitale.mitbu.dk/laeringsplatformen 
under Plan/forventningsramme. 

den digitale elefant skal 
spises i små bidder
Det tager tid at gøre den digitale læringsplat-
form Minuddannelse til en naturlig del af den 
daglige pædagogiske praksis. En fælles plan med 
milepæle og trin skal give de pædagogiske med-
arbejdere et overblik over vejen derhen, mens 
fokus fortsat er på elevens læring. 

Fa
k

ta

Læringsplatformen er en del af det nationale brugerportalsinitiativ, som også indeholder samarbejdsplatformen AULA, som erstatter BørneIntra, 
SkoleIntra og FU-Net fra 2019. I Aarhus Kommune er det programmet Digitale Børn og Unge, der skal realisere initiativet sammen med en ræk-
ke andre projekter. Læs mere på medarbejderportalen mit digitale Børn og unge www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge


