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Det er rart at få et par 
friske øjne på en situa-
tion, en bekymring eller 
et samarbejde, man har 
bøvlet med. Netop dét 
tilbyder tre socialfaglige 
medarbejdere. Siden sep-
tember sidste år har de 
sparret med pædagogisk 
personale, som arbejder 
med socialt udsatte børn 
og unge. Der skal handles 
tidligere, hvis et barn 
mistrives.

Hvor stor eller lille skal en bekymring 
være, før man som fagprofessionel skal 
handle på den? Spørger man de tre 
socialfaglige medarbejdere Lars Fransen, 
Sarah Bie og Marie Trillingsgaard, er svaret 
klart: En bekymring er aldrig for lille eller 
for diffus til at blive vendt. Tværtimod vil 
det altid komme barnet til gode, at en 
spirende bekymring bliver drøftet.

Og de tre socialfaglige medarbejdere taler 
af erfaring. Siden september 2016 har 
de lagt al deres energi i at sparre med 
fagprofessionelle, som arbejder med børn 
og unge i socialt udsatte positioner. De 

dækker hele børn og unge området fra 
0-18 år, og de er hver især ansvarlige for 
to distrikter.

Når de sparrer, gør de brug af Signs of 
Safety. En metode, som er god til at 
konkretisere den bekymring, man som 
fagprofessionel kan gå rundt med. Social-
faglig medarbejder Lars Fransen forklarer: 

”Ved at bruge Signs of Safety kan vi 
hjælpe den fagprofessionelle med at finde 
frem til, hvad bekymringen handler om, 
hvor stor den er, og hvordan man kommer 
i gang med at handle på den. Metoden 

skaber det overblik, som er nødvendig for 
at kunne arbejde med barnets problema-
tikker.”

Signs of Safety fokuserer på barnets 
resurser 
De socialfaglige medarbejdere har valgt at 
arbejde ud fra Signs of Safety, da meto-
den er enkel, handlingsorienteret og syste-
matisk. I sin grundessens består den af tre 
trin: Hvad bekymrer? Hvad fungerer? Og 
hvad skal der ske fremadrettet? Når hvert 
trin fyldes ud med detaljerede beskrivelser 
og perspektiver, dukker der nye løsninger 
op, og blikket på barnet ændrer sig.  

få hjælp før bekymringen 
for et barn vokser 

fortsættes...

ny, digital 
hverdag
på skolerne
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Det fortæller socialfaglig medarbejder 
Marie Trillingsgaard: 

”Vi fokuserer altid på de situationer, hvor 
barnet fungerer eksempelvis i relationen 
til den fagprofessionelle. I starten kan det 
være, det kun er i fem minutter, man får 
skabt de rigtige rammer, men det giver 
håb om mere, og det er nøglen til at skabe 
forandringer.”

Social faglig medarbejder Lars Fransen 
oplever også, at de via sparring udfordrer de 
selvfølgeligheder og fortællinger, som man 
ubevidst kan have lagret omkring et barn: 

”Signs of Safety tilbyder et perspektivskifte, 
som gør at man bedre kan se resurserne hos 
barnet trods alt det svære,” supplerer han.  

Og kommer man til en sparring hos en af 
de tre, går man ikke går derfra uden at 
vide, hvad næste trin er. Det ligger inte-
greret i metoden, at man også aktivt skal 
handle på sine bekymringer.

Forældrene er en del af løsningen 
Når der skal laves gode forandringer for 
barnet, er forældrene en af de vigtigste 
samarbejdspartnere. Det er de tre social-
faglige medarbejdere enige om. 

”Forældre skal ikke sættes i en position, 
hvor de kun skal lytte til kloge fagpersoner. 
Forældrene skal have taletid, så vi kan 
få belyst deres perspektiv og høre deres 
løsningsforslag,” uddyber Marie Trillings-
gaard. 

Særligt i de tilfælde, hvor der er knas i 
samarbejdet mellem skole og forældre, op-
lever Sarah Bie, at Signs of Safety kommer 
til sin ret:  

”Når forældrene ankommer til et møde, 
kan de have skuldrene helt oppe om ørene, 
men når vi så bruger metoden, skaber det 
en ro. De hævede skuldre falder på plads, 
og forældrene melder tilbage, at det har 
været et rart møde. Det er lige før, det er 
lidt magisk,” slutter hun.  

Fa
k

ta Læs mere om projektet og find den socialfaglig medarbejder i dit distrikt: 
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Tidligeindsatser/Home/
Socialfaglige-medarbejdere.aspx?sc_lang=da

Alle institutioner vil få tilbudt et to-timers forløb i Signs of Safety-metoden.

Kontakt:
Projektleder Ole Jeppesen
Tlf. 87 13 24 46
E- mail: oje@aarhus.dk

...fortsat

Skjoldhøj Dagtilbud: 
Forløb skal styrke 
forældresamarbej-
det om udsatte børn 

Da man i Skjoldhøj dagtilbud hør-
te, at man kunne få sparring fra 
en socialfaglig medarbejder, fik de 
hurtigt en aftale i stand. De øn-
skede at styrke forældresamarbej-
det i dagtilbuddet, hvilket blev til 
et længerevarende forløb, hvor de 
af flere omgange har haft distrik-
tets socialfaglige medarbejder Sa-
rah Bie ude for at undervise perso-
nalet. Halvvejs igennem forløbet 
har personalet fået undervisning i 
Signs of Safety, de har indsamlet 
eksempler, som de vil arbejde 
videre med, og de har haft en mø-
degang, hvor de har stillet skarpt 
på det gode forældresamarbejde. 
Pædagogisk leder i DII Venøvej 9 i 
Skjoldhøj Dagtilbud, Tom Wegner, 
er begejstret:

”Vi har valgt et længerevarende 
forløb, fordi vi gerne vil have 
personalegruppen til at arbejde 
ud fra samme metodik. Der ligger 
en stor styrke i at have en fælles 
begrebsramme, så vi ikke skaæ 
starte fra bunden hver gang, vi 
skal drøfte et barn, som vi har en 
bekymring for. Derudover ved vi 
af erfaring, at det ikke er nok at 
få præsenteret en metode. Perso-
nalet skal føle sig sikker i at bruge 
den - og det kræver løbende 
sparring,” siger han.

I Skjoldhøj Dagtilbud har man 
besluttet, at alle afdelinger skal 
igennem samme forløb.

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Tidligeindsatser/Home/Socialfaglige-medarbejdere.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Tidligeindsatser/Home/Socialfaglige-medarbejdere.aspx?sc_lang=da
mailto:oje@aarhus.dk
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13-årige Amanda Hansen deltog som en 
af seks unge fra Børn og Unge-byrådet i 
ungekonferencen”Ungdommens hjerte 
og Smerte” i Tronhjem, Norge. Det skete 
som led i forberedelserne til Børn og 
Unge-byrådets rolle som værter ved efter-
årets store internationale konference om 
demokrati for unge, arrangeret af Børn og 
Unge i samarbejde med Aarhus 2017 og 
en lang række aktører. 

I den norske konference deltog unge fra 
Norge, Island og Finland i alderen 13 til 
21 år. De udvekslede erfaringer om aktivt 
medborgerskab og ungdomsarbejde, 
debatterede flygtningestrømmen og etab-
lerede et netværk blandt deltagerne.

13-årige Amanda Hansen fortæller:
”På selve konferencen gik det meste af 
vores tid med at være med i workshops, 
og jeg kom på Teater/Rollespil/Retorik. 
Heldigvis foregik det på engelsk, da det 
var nemmest for os alle. På andendagen 
arbejdede vi for eksempel rigtig meget 
med kropssprog, og hvilken type af taler 
man kan være eller er. Jeg synes det 
sjoveste var film/reportageholdets to film 
om flygtninge og integration. De havde 
været ude i Trondheim og spurgt folk om 
forskellige spørgsmål.”

Læs mere: 
aarhus.dk/eyc

Husk, at I som skole kan tilmelde ele-
ver fra jeres elevråd til eYC 2017. 
Find information i Ugepakken.

Unge medlemmer af Børn og Unge-byrådet var i starten af februar på ungekonference i Norge. 
Målet var at samle inspiration til rollen som værter ved efterårets internationale topmøde for 
unge, European Youth Consensus (EYC), i aarhus i 2017. 

Unge forberedte international 
værtsrolle ved unge-konference 
i trondheim

De unge var taget afsted for at samle inspiration til den store ungekonference 
EYC 2017, der finder sted i september i Aarhus. Her kommer unge delegerede 
fra mange steder i Europa, og Børn og Unge-byrådet ser frem til at være værter, 
fortæller Amanda Hansen, der selv brugte konferencen til at reflektere og øve sig: 

”Jeg havde hver dag det sociale samvær som fokus, da jeg synes, det er rigtig 
vigtigt til konferencer. Jeg fandt ud af, hvor vigtigt det er, at vi som unge får skabt 
et fællesskab, hvor der er fedt at være. Det kan være svært, fordi vi alle er forskel-
lige. Men jeg tror, at alle oplever fordomme indimellem.” 

UngiAarhus, som ved EYC-topmødet står for at udvikle det sociale program, var 
arrangør på de unges deltagelse i konferencen i Tronhjem.

Foto: Christine Worm

inspiration til EYC
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Nyhed kursus Startdato tilmelding

Nyhed tastebar i funktionen Digital Post via eDoc. - Hold 01 og 02
3-timers workshop for alle eDoc brugere.

Hold 01: 25. april

Hold 02: 23. maj

Hold 01: 18. april

Hold 02: 16. maj

Nyhed
Projekt praksisnær udvikling af den danske folkeskole  
Obligatorisk 3-timers kick-out arrangement for projektdeltagerne fra Engdalskolen, 
Holme Skole og Vorrevangskolen.

16. maj 1. maj

Nyhed
Superbrugerkursus i Dagtilbud-aarhus.dk (Børneintra) - Hold 18
Obligatorisk 1½ dags kursus for superbrugere i BørneIntra. 

15. marts 8. marts

Nyhed
kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 12
1-dags Kursus for personaleledere.

11. maj 27. 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

Konferencen byder på en række oplægsholdere danske såvel som internationale. 
Du har blandt andet mulighed for at høre professor Ole Sejer Iversen, som åbner 
konferencen med de nyeste resultater indenfor FabLab@school-forskningen og den 
amerikanske ”Invent To Learn- guru” Sylvia Martinez, som er forfatter til bestselleren 
”Invent To Learn: Making, tinkering and Engineering in the Classroom”.

Du vil også kunne vælge mellem ikke mindre end 14 forskellige workshops, som på 
hver deres måde giver et bud på, hvordan design, innovation og digitale teknologier 
kan indgå i skoleundervisningen. 

Der er et begrænset antal pladser til konferencen, som fordeles efter først-til-mølle-prin-
cippet, så skynd dig at melde dig til, hvis du gerne vil have den nyeste viden indenfor 
FabLab@School og samtidig have hands-on erfaring med designdidaktik i praksis.

fablearn dk 2017: 
design-didaktik i praksis
kom og vær med, når den hidtil største Fablearn-kon-
ference afholdes i aarhus på DOkk1 den 20. april. Praktiske oplysninger:

Hvornår: Torsdag den 20. april 2017, 
kl. 08.30-17.00

Hvor: DOKK1, Hack Kampmanns 
Plads 2, 8000 Aarhus C

Prisen for en early bird billet i februar 
er 799 kr. ekskl. moms. Derefter 
stiger prisen til 950 kr. ekskl. moms.

Billetterne fordeles efter først-til-møl-
le-princippet.

Tilmelding og foreløbigt program:  
http://bit.ly/TilmeldFabLearnDK2017

http://bit.ly/TilmeldFabLearnDK2017
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Ny vice fritids- og ungdomsskoleleder 
i Ungiaarhus SYD 

Rikke Herold tiltræder d. 1. marts 2017 som 
vice Fritids- og Ungdomsskoleleder i UngiAar-
hus SYD. Samtidig indtræder hun i UngiAar-
hus’ fælles ledelse. Hun er 50 år og kommer 

fra en stilling som uddannelseschef på AARHUS TECH og har 
tidligere været underviser, uddannelsesleder og uddannelseschef 
på hhv. HHX og EUD på Skanderborg-Odder Center for Uddan-
nelse. 

Rikke ser det som et stort privilegium at være med på børnene 
og de unges livs- og dannelsesrejser og ser frem til at være med 
til at skabe et aktivt og udviklende fritidsliv både i syd-området 
samt resten af byen. 

UngiAarhus SYD inviterer kolleger og samarbejdspartnere til en 
officiel velkomst i løbet af foråret.

Ny sundhedsplejeleder  
i Sundhedsplejen Syd 

Vibeke Westergaard bliver 1. marts ny sund-
hedsplejeleder i Sundhedsplejen Syd. Hun 
kommer fra en stilling som sundhedsplejerske 
og teamleder i organisationen. Vibeke er 56 

år og uddannet sundhedsplejerske og har læst kultur- og sprog-
studier ved DPU samt en diplomuddannelse i ledelse fra Professi-
onshøjskolen Metropol. 

Vibeke betragter tværfaglighed som et vigtigt redskab til at give 
alle børn de bedste forudsætninger for at trives. Derfor vil hun 
fokusere på dialog og samarbejdsrelationer både internt og 
eksternt i organisationen.

Ny pædagogisk leder i idrætsdag- 
tilbuddet trige-Spørring 
Christian Kamp Christiansen tiltrådte 1. fe-
bruar 2017 stillingen som pædagogisk leder i 
Idrætsinstitutionen Tumlehøjen i Idrætsdagtil-
buddet Trige-Spørring. Christian er uddannet 
pædagog fra Jysk Pædagog Seminarium og 

har desuden afsluttet første modul i Den Offentlige Lederuddan-
nelse, DOL. Han kommer fra en stilling som børnehaveklassele-
der på Skødstrup Skole. 

Christian brænder for at skabe de bedst mulige rammer for sit 
personale, så de kan koncentrere sig mest muligt om kerneop-
gaven og mener, at bevægelse bør være en naturlig del af alle 
børns hverdag. 

Ny pædagogisk leder i lystrup-Elsted 
Dagtilbud 

Maria Friis Jensen tiltrådte 1. januar 2017 
stillingen som pædagogisk leder i dagplejen 
i Lystrup-Elsted Dagtilbud. Hun er 30 år og 
uddannet ergoterapeut fra Campus Hol-

stebro. Maria har de sidste godt fire år arbejdet som souschef 
på en landsdækkende døgninstitution for børn og unge med 
autisme i Nuuk i Grønland og har desuden en Pre MBA i ledelse 
fra Business Institute, Aalborg.  

Nye ledere

to nye pædagogiske ledere og midler-
tidig afdeling i Midtbyens Dagtilbud 

 
ann kaasgaard løwenstein til-
trådte 1. november 2016 som 
pædagogisk leder i Dii Skatteki-
sten i knudrisgade. 

Ann kommer fra en stilling som pæ-
dagog i ”Skibet” i Skejby/Vorrevang 
Dagtilbud og afløser Gitte Hoff, som 
gik på efterløn i efteråret.

Mai Britt Funk tiltrådte 22. fe-
bruar 2017 som pædagogisk 
leder i vuggestuen kantorvæn-
get i Midtbyens Dagtilbud. 

Mai Britt kommer fra en stilling som 
pædagogisk leder senest i DII Spiren 

i Hjortshøj og tidligere Elsted Børnehus, hvor hun samlet 
har været ansat de seneste 8 år. 

Mai Britt og medarbejderne i Kantorvænget tager imod 
de første børn den 1. marts. Her holder børn og perso-
nale til, indtil de alle flytter til midtbyens nye institution i 
Thunøgade i begyndelsen af 2018. Manglen på vugge-
stuepladser i Aarhus midtby betyder nemlig, at Midtbyens 
Dagtilbud til marts åbner en midlertidig afdeling i Risskov, 
indtil en ny institution i Thunøgade står færdig. Dagtil-
budsleder i Midtbyens Dagtilbud Karin Faust Henriksen 
får jævnligt henvendelser fra forældre, som gerne vil have 
en plads til deres barn i én af dagtilbuddets 10 afdelinger. 
Beklageligvist har hun indtil nu måttet afvise forældrenes 
ønske, men nu er der en løsning på vej. 
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byen  
– tegneserier  
i lange baner 

mange kunstværker  
til 10. udgave af  
Ungdommens vårsalong

Elever fra Aarhus Billed- og Medieskole udstiller  
tegneseriestriber i modeltogsmontren i Joe & The Juice 
på Aarhus Hovedbanegård. De unge tegnere mellem 12 

og 16 år er blevet inspireret af BYEN som tema. 

Så har der været indlevering af værkerne til dette års 
Vårsalong, det blev til mere end 200 værker under 
temaet ”Synes Godt Om”.

Tegneserieelevernes følger undervisning på skolen, hvor de 
fordyber sig i tegningens mange muligheder sammen med 
deres faste underviser i Aarhus Billed- og Medieskole kunstner 
Jens-Rune Gissel. Igennem flere år har skolens elever udstillet 
på Aarhus Hovedbanegård, og det er anden gang udstillingen 
foregår i Joe & The Juice. 

”Traditionen tro indtager Aarhus Billed- og Medieskoles 
tegneserieelever montren, hvor modelbanen kører. Nu er Joe 
& The Juice bygget op omkring montren, så de er også blevet 
en del af arrangementet. Vi glæder os til at udstille elevernes 
tegneseriestriber, hvor BYEN er blevet en del af striberne på 
forskellig og finurlig vis”, siger Hanne Algot Jeppesen, leder af 
Aarhus Billed- og Medieskole.

Udstillingen blev åbnet af studiekoordinator på The Animation 
Workshop, Jan Ulrik Saksø Juhl, torsdag d. 9. februar og kan 
ses frem til og med d. 26. februar 2017.

De tre dommere Ulrik Myrtue, Ginette Wien og Eva Hazra 
var alle imponerede over niveauet, da de censurerede vær-
kerne lørdag den 4. februar. 

Det endte med at 83 af værkerne kom igennem nåleøjet, og 
de kan ses på Aarhus Rådhus fra den 28. februar, hvor der er 
fernisering og tale fra rådmanden og en af dommerne.

Samme dag som ferniseringen kommer dommerudvalget 
fra København og foretager den sidst censurering, så vi kan 
finde de værker, der skal udstilles på Københavns Rådhus fra 
tirsdag den 14. marts. 

Programmet for ferniseringen den 28. februar på  
aarhus Rådhus er
15.15  Udstilling åbnes
15.25   Velkomst ved Fritids- og Ungdomsskoleleder Mads 

Erik Seiersen, UngiAarhus SYD
15.30  Tale fra Bünyamin Simsek
15.45  Tale fra dommer Ulrik Myrtue
16.00  Forfriskninger og snacks

De værker, der ikke blev censureret til at komme på Aarhus 
Rådhus, kan opleves på Grøndalsvej 2 i Viby fra den 28. 
februar. 

20 ledere er dimitteret fra dol-uddannelsen
Ledere fra flere magi-
stratsafdelinger er nu godt 
klædt på til mødet med de 
mange krav og den kom-
pleksitet, der møder dem i 
hverdagen.

Der var håndtryk, varme ord og røde 
roser til i alt 15 ledere fra Aarhus Kom-
mune, som har gennemført DOL – Den 
Offentlige Lederuddannelse.
 
HR- og kommunikationschef i Børn og 
Unge, Helle Bach Lauridsen holdt tale, 
og hovedparten af de 15 ledere er da 
også fra Børn og Unge – i alt 11 samt 

en kursist, som for nylig er blevet ansat i 
Horsens Kommune. 
 
To deltagere var fra Sociale forhold og 
Beskæftigelse og en enkelt fra Sundhed 
og Omsorg. I alt dimitterede 20 kursister 
fra DOL, men fem var af forskellige 
årsager forhindret i at være med på 
dagen.
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Kalenderen viste 12. december 2016. 
Pædagogiske medarbejdere og ledere fra 
forskellige skoler i Aarhus Kommune var 
samlet på Center for Læring til Digitale 
Børn og Unges sparringsforum. Her for-
talte skoleleder Mette Søberg og en af 
superbrugerne, hvordan de havde skudt 
MinUddannelse i gang på Elsted Skole 
gennem en styregruppe. Denne tilgang 
inspirerede Jesper Kousholt til at gøre det 
samme: 

”Efter mødet gik jeg hjem og fik fat i 
tillidsrepræsentanterne for undervisnings- 
og fritidsdelen. Jeg fortalte dem om 
organiseringen på Elsted Skole og om mit 
ønske om en styregruppe på Strandskolen. 
Vi blev hurtigt enige om at etablere én,” 
siger han.  

Styregruppen skaber ejerskabsfølelse 
Styregruppen på Strandskolen består 
af fire medarbejderrepræsentanter, fire 
superbrugere for henholdsvis indskoling, 
mellemtrin, udskoling og fritidsdelen samt 
Jesper selv som skoleleder. Netop denne 
organisering er et meget bevidst valg: 

”Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi 
får skabt en større følelse af ejerskab hos 

medarbejderne for MinUddannelse, og det 
får vi med en styregruppe. Alle relevante 
afdelinger og områder er repræsenteret, 
og fra hvert vores perspektiv byder vi ind 
med forslag til, hvordan implementeringen 
af MinUddannelse skal køre,” fortæller 
Jesper og fortsætter: 

”Styregruppen fungerer som et fagligt 
sparringsforum mellem medlemmerne, 
men det fungerer også som et sted, hvor 
vi får vendt nogle af de udfordringer og 
fordele, vi møder i implementeringen af 
MinUddannelse.” 

Erfaringerne med MinUddannelse er noget 
af det, som styregruppen snakker meget 
om. Allerede på et af de første møder kom 
de frem til, at læringsplatformen virker 

lidt uoverskuelig ved første øjekast, og at 
synligheden i læringsforløb også gør det 
tydeligt, hvem der bruger MinUddannelse 
meget, og hvem der bruger det lidt. Det 
kan påvirke arbejdsmiljøet, hvis nogen fø-
ler, at andre er længere fremme end dem. 
Men styregruppen ser også mange fordele 
i læringsplatformen: 

”Vi er alle enige om, at MinUddannelse 
bliver en kæmpe fordel i samarbejdet mel-
lem eleverne, forældrene, de pædagogiske 
medarbejdere og den pædagogiske ledel-
se. Vi får én samlet indgang til den faglige 
fordybelse, evalueringer, læringsforløb og 
elevplanen, hvilket giver mulighed for hele 
tiden at dokumentere elevernes udvik-
ling,” lyder det fra Jesper.     

videndeling kan skabe nye muligheder 
På Strandskolen synes styregruppen, at det 
er vigtigt at dele sin viden – både medar-
bejderne imellem og med andre skoler:  

”Anden gang vi blev undervist i brugen af 
MinUddannelse af De32, fortalte vi lidt om 
styregruppen. Her blev én af underviserne 
inspireret og tog ideen om en styregruppe 
med hjem til sin skole. Vi har også tidligere 
fået positiv feedback fra andre skoler, fordi 
vi har valgt at uddanne en superbruger til 
fritidsdelen,” fortæller Jesper og tilføjer: 

”Som leder tror jeg rigtig meget på, at 
man ude på institutionerne skal finde 
sin egen vej. På Strandskolen virkede en 
styregruppe bare som det rigtige, mens 
andre veje kan være de rette for andre 
skoler. Ved at dele vores erfaringer med 
hinanden, kan vi blive inspireret til gode 
måder at gribe implementeringen af læ-
ringsplatformen an på.”    

skoler inspirerer hinanden 
til en ny, digital hverdag

implementeringen af den digitale læringsplatform MinUddan-
nelse kommer ikke af sig selv. Det kræver tid og handling fra 
de enkelte skoler. Men hvordan griber man bedst implemente-
ringen an? Skoleleder på Strandskolen, Jesper kousholt, blev 
inspireret af Elsted Skoles tilgang med en styregruppe.  

 
Læringsplatformen er en del af det nationale brugerportalsinitiativ og skal under-
støtte de pædagogiske medarbejderes praksis, videndeling og synlig læring for 
eleverne. Brugerportalsinitiativet indeholder også 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 række andre projekter. Læs mere på Medarbejderportalen Mit Digitale Børn 
og Unge www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
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8 UNg i ERHvERv

Af Stine Pedersen, kommunikationsmedar-
bejder, Ung i Aarhus Nord og Gellerup-To-
veshøj

12. oktober 2015 er en helt særlig dato 
for 17-årige Emil. Dén dag beslutter han 
sig for at stoppe sit massive hashmisbrug. 
Siden har han ikke rørt hash.  

”Jeg havde det sjovt, når jeg var brændt 
helt af, men jeg var ikke mig selv. Og jeg 
kom til at gøre ting, jeg ikke er særlig stolt 
af,” siger Emil, hvis hashindtag medførte 
forskellige former for kriminalitet og 
adskillige konflikter, når han var hjemme 
- hos mor, far og søskende i det nordlige 
Aarhus. 

Efter 7. klasse skifter Emil folkeskolen 
ud med et undervisningstilbud for fra-
faldstruede elever. Men han har stadigt 
sværere ved at passe sin skolegang og 
får tilknyttet kontaktpædagog Kristian 
Trads fra Busklubben, som er en matri-
kelløs fritids- og ungdomsklub i form af 
en bus for unge i Aarhus med særlige 
behov eller problemstillinger. Da Emil 

efter 8. klasse ikke lever op til de krav, 
der stilles til elever i 9. klasse, stopper 
han helt med at gå i skole. 

En del af noget større 
I stedet får Kristian Trads kontakt til Ung 
i Erhverv, som sammen med Emil og 
hans familie aftaler at sammensætte et 
for-forløb på den pædagogisk ledede 
legeplads Søndergaard i Lystrup. I begyn-
delsen handler det om at finde balancen 
mellem få konkrete, praktiske opgaver 
og Emils resurser. Til gengæld bliver han 
en del af et forpligtende fællesskab, hvor 
kollegerne har brug for hans hjælp, og 
efterhånden får han flere arbejdsopgaver. 

Det første initiativ 
En dag henvender Emil sig i Ung i Erhvervs 
kontor på Søndergaard. 

”Han spurgte, om jeg havde nogle mate-
matikopgaver, han kunne løse. Det havde 
jeg. Kort tid efter kom han tilbage, og jeg 
troede først, han havde brug for hjælp, 
men han havde simpelthen løst alle opga-
verne,” husker Ung i Erhvervs koordinator 
Henrik Stitz om et af de første eksempler 
på, at Emil selv tager initiativ og ansvar for 
egen læring. 

Efterfølgende gennemfører Emil et 
intensivt matematikforløb på sin gamle 
skole, og i august 2016 har han første 
skoledag i 9. klasse. 32 timer om ugen 

lærer han matematik, dansk, engelsk samt 
samfundsfag – og de foreløbige, skriftlige 
prøvekarakterer er imponerende: 10 i 
matematik; 7, 10 og 12 i dansk; samt 4 i 
engelsk.

Et kick – på en gode måde 
Selvom hans liv for blot et par år siden var 
præget af hash, kriminalitet og konflikter, 
så understreger både Henrik Stitz og 
Kristian Trads, at Emil altid har haft sunde 
værdier og bevidsthed om, hvad der er 
rigtigt og forkert. Misbruget stod bare i 
vejen for at efterleve det. Derfor er Emils 
gamle venner i dag skiftet ud, og fritiden 
bruges på træning og et fritidsjob med 
viceværtsopgaver. Efter endt afgangsek-
samen er det Emils plan at uddanne sig til 
netop ejendomsservicetekniker.

”Jeg nyder det, jeg laver. Ligesom den-
gang med hashen får jeg et kick ud af 
det, men på en god måde. Jeg har altid 
gerne villet være et forbillede for mine 
søskende og være der for dem. Det kan 
jeg nu. Men jeg havde aldrig klaret turen 
ud af hashmisbruget, hvis ikke der havde 
været folk omkring mig til at hjælpe mig,” 
reflekterer han.

Emils identitet er kendt af redaktionen. Vi 
har valgt at anonymisere Emil af hensyn til 
sin unge alder og historie.

Følelsen af at være vigtig 
i et fællesskab fik Emil til 
at droppe hashmisbrug, 
genoptage sin skolegang 
og blive et forbillede for 
sine søskende 
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Ung i erhverv

-  Unge henvises via UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

-  Er indtil videre et tilbud til unge i UngiAarhus Nord og  
UngiAarhus Gellerup-Toveshøjs dækningsområder. 

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

Læs mere i sidste nummer af BU Nyt

fra misbrug til matematik

http://bunyt.dk/bunyt032017bunyt04

