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Ole Brynaa Solkær fra Sølyst-
skolen og Jan Frydensbjerg 
fra Lisbjergskolen har sam-
men vundet Undervisnings-
middelprisen 2017 for deres 
bog og webportal om filmiske 
virkemidler – foran 49 andre 
undervisningsmidler.

”Film skal fylde mere i skolen, synes jeg. 
Ved at lave deres egne film bliver eleverne 
også bedre til at analysere og være kritiske 
seere,” siger Ole Solkær og understreger, 
at ”En berettermodel og komposition 
lige så vel kan forklares gennem film som 
gennem en novelle.”

Sammen med Jan Frydensbjerg, som han 
mødte på lærerseminariet og deler en pas-
sion for film med, har han lavet bogen ”Fil-
miske virkemidler. Analyse og produktion i 
undervisningen” og hjemmesiden filmiske-
virkemidler.dk.  De har købt rettighederne 
til de to prisvindende kortfilm ”Beast” og 
”Helium”, som sammen med eksempler 
fra elevproduktioner bruges til at vise de 
forskellige greb, eleverne kan bruge, når de 
skal producere og analysere film.

”Både elever og lærere får en yderst 
grundig vejledning via tekst, billeder og 
film på et højt, men forståeligt niveau, og 
Undervisningsmiddelprisudvalget oplever 
materialet som unikt, grundigt gennem-
arbejdet og motiverende,” skrev det otte 
mand store udvalg om begrundelsen for 
førstepræmien. 

”Mange elever er rigtig gode til det film-
tekniske,” forklarer Ole Solkær. 

”De kan for eksempel nemt finde ud af 
bruge programmerne og finde lydeffekter. 
Men for at kunne fortælle med film, skal 
man have kendskab til filmens virkemidler. 
På samme måde bliver man ikke en god 
maler af bare at male – man skal kende 
noget til komposition, dybde og kontra-
ster for at blive en god maler.”

Idéen til ”Filmiske virkemidler” opstod, 
da Ole Solkær for nogle år siden var til et 
kursus om film, afholdt af forlæggeren 
Grethe Grønkjær. Efter kurset aftalte de, 
at Ole Solkær og Jan Frydensbjerg skulle 
lave noget tidssvarende undervisningsma-
teriale på Grethe Grønkjærs forlag ”GeGe 
Forlag”.

Undervisningsmiddelprisen er indstiftet 
af Undervisningsministeriet i samarbejde 
med Center for Undervisningsmidler og 
fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, 
Uddannelsesbladet og medlemsmagasinet 
Frie Skoler. Præmiesummen var på 95.000 
kroner – heraf 45.000 til Ole Solkær og 
Jan Frydensbjerg.

to aarhuslærere har  
lavet danmarks bedste  
undervisningsmateriale

hilsen fra  
ny hmu- 
formand

I denne uge er der – meget apropos - filmuge for Ole Solkærs elever på Sølystskolen. I morgen 
afsluttes ugen med pænt tøj og Oscar-uddeling.

Læs mere:
http://filmiskevirkemidler.dk   
(fuld adgang kræver, at man har 
købt materialet)

Læs om Undervisningsmiddelprisen 
2017 på Undervisningsministeriets 
hjemmeside

Materialet kan bestilles hos GeGe 
Forlag på: http://gege.dk/ 

http://filmiskevirkemidler.dk
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2017/Mar/170301-Bog-om-filmiske-virkemidler-vinder-Undervisningsmiddelprisen-2017
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2017/Mar/170301-Bog-om-filmiske-virkemidler-vinder-Undervisningsmiddelprisen-2017
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2017/Mar/170301-Bog-om-filmiske-virkemidler-vinder-Undervisningsmiddelprisen-2017
http://gege.dk/
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HMU har som vision, at Børn og Unge er 
kendt som en arbejdsplads, hvor der er 
samarbejde, tillid og retfærdighed. Kort 
sagt: et attraktivt sted at arbejde. Derfor 
har udvalget fokus på trivsel og de forhold, 
der fremmer samarbejde, tillid og retfær-
dighed på arbejdspladserne. 
 
Et vigtig parameter for at medarbejdere og 
ledere trives og finder mening i arbejdet er 
gode udviklingsmuligheder. Derfor ønsker 
HMU at sætte fokus på øget rokering in-
ternt i Børn og Unge ved at skabe attrakti-
ve og gennemskuelige rammer for at bruge 
frivillig og midlertidig intern rokering. 
 
Dermed vil HMU fremme en kultur, hvor 
ønsket om midlertidigt at afprøve en anden 
arbejdsplads- og stilling i Børn og Unge 
opfattes som både legitimt og værdifuldt 
såvel for den enkelte som for organisatio-
nen. Med fokus på stærkere fællesskaber 
og et øget krav om tværfagligt samarbejde 
i et 0-18 års perspektiv er intern rokering 
et redskab til øget videndeling og faglig 
udvikling. 

Om man ønsker at benytte muligheden for 
intern rokering er frivilligt, men leder og 
medarbejder er gensidigt forpligtede på at 
afstemme forventninger og tage en fælles 
dialog om de udviklingsmuligheder, der 
kan være ved at indgå i nye arbejdsfælles-
skaber og prøve kræfter med nye kolleger 
og nye grupper af børn og unge. 

intern rokering i børn og unge 
giver nye muligheder for alle 
medarbejdere 
Børn og Unge ønsker at 
styrke alle medarbej-
deres kompetencer og 
viden. Derfor har Ho-
ved-MeD-Udvalg (HMU) 
vedtaget intern rokering i 
hele organisationen. 

ny livsfase – nyt jobindhold 
Bente Melskens har arbejdet som leder det meste af sit arbejdsliv; både 
som afdelingsleder, SFO-leder og senest som pædagogisk leder i Tovshøj 
Dagtilbud. Efter et langt arbejdsliv som leder får hun lyst til at starte på en 
frisk og prøve kræfter med en ny børnegruppe, mindre tid ved skrivebor-
det og ikke mindst mere tid til sig selv og sin familie. 

I Område Silkeborgvej har de frivilligt forsøgt sig med intern rokering af både 
faste og midlertidige stillinger. Med opbakning fra sin dagtilbudsleder slår 
Bente Melskens derfor til, da muligheden for at blive pædagog i Gl. Åby 
Dagtilbud sidste år melder sig. Efter en samtale med dagtilbudsleder i Gl. 
Åby Dagtilbud, Tina Haugstrup, er ingen af de to i tvivl om, at det er den 
rigtige beslutning, at Bente Melskens skifter lederstillingen ud med et job 
som pædagog.    

”Selvom det var en svær beslutning med mange hårde overvejelser og 
tanker bag, har jeg ikke én gang fortrudt, siden jeg endeligt tog den. Jeg 
nyder tiden sammen med børnene og savner ikke det ansvar, der fulgte 
med jobbet som leder. Samtidig kan jeg aktivt bruge min ledererfaring,” 
fortæller Bente Melskens. 

Tre måneder efter skiftet er Tina Haugstrup stadig ikke tvivl. Hun har som 
dagtilbudsleder både prøvet at afgive og modtage medarbejdere som 
følge af intern rokering og betragter begge dele som en fordel: 

”Som tidligere pædagogisk leder har Bente naturligt nogle særlige kom-
petencer, som både kolleger og børn har gavn af. Jeg synes, at det er helt 
naturligt, at tiden og lysten til et lederjob skifter i forskellige livsfaser. Det 
er en styrke, hvis vi kan begynde at tænke organisationen som én helhed i 
stedet for separate dagtilbud, skoler eller klubber,” siger Tina Haugstrup.
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HMU    JOB

Af direktør Jan Præstholm, formand for HMU 

Som ny-indtrådt formand for HMU vil jeg arbejde for, at HMU 
fortsat vil sætte pejlemærkerne for samarbejdet i Børn og Unge. 
I dette arbejde vil HMU bruge forårets temperaturmåling af 
arbejdspladsernes sociale kapital som en ny og spændende 
trædesten. 

Samspillet med område-MED og lokale MED har stor betydning 
i fremtidens samarbejde, hvor vi sammen skal videreudvikle en 

samlet MED-organisation, der fortsat er både synlig og handle-
kraftig. 

Børn og Unges HMU har en stærk mission: At understøtte 
udviklingen af attraktive arbejdspladser i Børn og Unge. På 
baggrund af denne mission har HMU skabt en fælles ramme 
for det lokale MED-samarbejde – og det er lidt af en bedrift i en 
organisation med mere end 10.000 ansatte. 

Det kræver vilje at omsætte HMU’s mission til et samarbejde 
med kontante resultater, og et synligt fokus på at sikre arbejds-
pladser med en høj grad af samarbejde, tillid og retfærdighed 
– ikke mindst i en tid, der er præget af forandring.

Med en næsten færdigtegnet MED-pipeline og en helt ny 
MED-uddannelse er vi godt klædt på til at udvikle den fælles 
indsats på tværs af niveauer og arbejdspladser. De første skridt 
er taget: I disse måneder besøger HMU’s medlemmer alle områ-
de-MED. Samtidig har flere område-MED taget nye skridt til at 
styrke kommunikationen med de lokale MED og HMU. 

Jeg glæder mig til samarbejdet.

Fire folkeskoler i Aarhus modtog i 
alt 66 ansøgninger til fire job som 
skoleder, og Bünyamin Simsek, 
rådmand for Børn og Unge, glæder 
sig over antallet af ansøgninger. 

”Som arbejdsgiver vil vi selvfølgelig 
gerne have så bredt og så velkvalifice-
ret felt af ansøgere som overhovedet 
muligt. Derfor er jeg tilfreds med, at 
vi har et godt felt af kandidater til alle 
fire skoler, som ansætelsesudvalgene 
nu kan gå videre med. Vi har gode vel-
drevne folkeskoler i Aarhus med bred 
forældreopbakning, og både elever og 
med-arbejdere fortjener de bedst muli-
ge ledere,” siger Bünyamin Simsek. 

For første gang har Aarhus Kommune 
slået fire ledige stillinger som skolele-
dere op i et samlet opslag. Samtidig 
er der annonceret geografisk bre-
dere, ligesom stillingerne har været 
markedsført mere offensivt gennem 
sociale medier end sædvanligt. Det 
er sket i erkendelse af, at Aarhus 
ligesom andre kommuner har set et 
fald i antallet af ansøgninger til skole-
lederstillinger. 

På den baggrund har Bünyamin 
Simsek også foreslået, at der afsættes 
penge fra et overskud i Børn og Un-
ges regnskab for 2016 af til at styrke 
rekrutteringen af skoleledere. 

”Vi har brug for dygtige skoleledere, 
som vi dels kan rekruttere fra egne 
rækker og dels kan tiltrække udefra. 
Det skal vi gøre en ekstra indsats 
for. Derfor er vi allerede i dialog med 
blandt andet Skoleleder-foreningen 
om, hvordan vi bedst forstærker den 
indsats,” siger Bünyamin Simsek. 
Antallet af ansøgninger på de fire 
skoler er: 

Samsøgades Skole: 25 ansøgninger 
Rundhøjskolen: 10 ansøgninger 
Højvangskolen: 18 ansøgninger 
Sødalskolen: 13 ansøgninger 

pejlemærker for fremtidens med-samarbejde

66 ansøgninger til skolelederjob i aarhus 
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BUDget

Med beslutningen justerer rådmanden 
en anelse på det forsigtighedsprincip, 
som Børn og Unge i en årrække har lagt 
budget efter og som har medført over-
skud på driften. Tidligere har dagtilbud 
haft en større sikkerhedsmargin i den 
udmøntede del af budgettet end skoler-
ne, men nu sidestilles de. 

De 28 millioner kroner svarer til i alt 
knap 70 uddannede pædagoger flere 
i dagtilbuddene. Ændringen får ingen 
betydning for forældrebetalingen. 

Baggrunden for ændringen er, at der 
som følge af en stram økonomisk styring 
er skabt tryghed om dagtilbuddenes 
økonomi. Det er blandt andet sket ved 
organisatorisk at lægge daginstitutioner 
sammen i dagtilbud, ved at etablere 

administrative fællesskaber og ved en 
konstant opmærksomhed på effektiv ad-
ministration og drift. Derfor er der ikke 
længere behov for samme sikkerheds-
ventil i økonomien, og Bünyamin Simsek 
er da også tryg ved at justere en anelse 
på forsigtigheden.

”Lederne i vores dagtilbud har i gennem 
en årrække har forvaltet økonomien 
med stor ansvarlighed, og det fortjener 
de ros for. 

Flere voksne på stuerne har da også 
været et enslydende ønske fra faglige 
organisationer og fra de forældrefor-
eninger og bestyrelser, jeg har kontakt 
med. Jeg håber derfor, at justeringen vil 
blive taget vel imod,” siger Bünyamin 
Simsek.

for 28 millioner kroner flere pædagoger 
på stuerne – og forslag om 24 millioner 
til 0-2-års området
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, har besluttet at justere den økonomi-
ske tildeling således, at vuggestuer og børnehaver får 28 millioner kroner ekstra om 
året til at ansætte flere medarbejdere. Ændringen er varig, derfor er millionerne også 
til rådighed i årene fremover. 

forslag: 24 millioner 
til de 0-2-årige 
Ud over den varige ændring foreslår 
Bünyamin Simsek at prioritere de 
0-2-årige højst i fordelingen af et 
mindreforbrug på i alt 46,4 millioner 
kroner, som regnskab 2016 giver 
mulighed for at prioritere. 

Rådmanden foreslår at afsætte i alt 24 
millioner kroner til 0-2-års-området i 
2017. De 8 millioner kroner modtager 
Aarhus Kommune i en øremærket til-
deling fra regeringen, mens Bünyamin 
Simsek ønsker at lægge yderligere 16 
millioner kroner oveni. 

Med sit ønske til prioriteringen af 
pengene tredobler Bünyamin Simsek 
dermed beløbet fra regeringen til de 
yngste. 

”Jeg håber på, at de øvrige partier i 
Børn og Unge-udvalget er med på at 
prioritere de yngste borgere her og nu. 
Samtidig vil jeg som tidligere tilken-
degivet gå til budgetforhandlingerne 
i efteråret med ønsket om at gøre 
pengene varige. Også her håber jeg på 
velvilje fra de øvrige partier til at gøre 
en ekstra indsats for Aarhus’ yngste 
børn,” siger Bünyamin Simsek. 

Desuden ønsker rådmanden blandt an-
det at prioritere en forstærket rekrutte-
ring af skoleledere og andre medarbej-
dere, yderligere kompetenceudvikling 
samt fortsat understøttelse af indsatsen 
for at få løfte de fagligt og socialt mest 
udsatte børn og unge i Aarhus.
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Fredag den 10. marts kickstartes Forældretil-
fredshedsundersøgelsen 2017. Din ledelse har 
i denne uge fået et idékatalog med idéer til, 
hvordan i som medarbejdere kan bidrage til 
at højne svarprocenten blandt jeres forældre-
gruppe.

En høj svarprocent er helt afgørende for, at jeres lokale ledelse 
i samarbejde med medarbejdere og forældre kan følge op på 
resultaterne i udviklingen af jeres skole/tilbud. 
 
Derfor gør din indsats i dagtilbuddet, skolen, SFO’en eller 
klubben en stor forskel for at opnå en høj svarprocent i ’jeres’ 
forældregruppe.  

Læs mere – download plakat og pjece:
BUportalen: ambu.mitbu.dk/foraeldretilfredshed 
Aarhus Kommunes hjemmeside: aarhus.dk/forældretilfredshed

Hvis I tilmelder jer via Børn og Unges eget link på 
Aarhus Motions hjemmeside (se nedenstående), får I 
en Børn og Unge løbe T-shirt med i pakken, ligesom 
der er adgang til vores område i Mindeparken med 
telte og pølser. 

Frist er for tilmelding via Børn og Unges link er den  
18. april kl. 12:00. 

Børn og Unges link til tilmelding: www.aarhusmotion.
dk/event/dhl-stafetten?Invitation=puKRNSCbASuFZgho

Vejledning til tilmelding (pdF)

Mindeparken åbner traditionen tro 
for løb, gang og hygge i august. i 
Børn og Unge satser vi på at stille 
med over 3000 deltagere, når vi ind-
tager scenen torsdag den 17. august. 

så går det  
igen løs med 
dhl-stafetten

forældretilfredsheds-
undersøgelse 2017: 
bidrag til en højere 
svarprocent

FORÆLDRETILFREDSHED

2017

Spørgsmål vedrørende tilmeldingen 
rettes til Aarhus Motion på telefon 
8738 1110.

Spørgsmål vedrørende Børn og Unges 
DHL rettes til BU Akademi på kursus@
mbu.aarhus.dk. 

Se vejledning til tilmeldingen og størrel-
sesguide til T-shirts (pdF)

http://filer.aarhuskommune.dk/filer/mbu/pdf/Vejledning_til_tilmelding_til_B%C3%B8rn_og_Unge_DHL_stafet_2017.pdf%20
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/mbu/pdf/St%C3%B8rrelsesguide_DHL_L%C3%B8betr%C3%B8jer_2017.pdf
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/mbu/pdf/St%C3%B8rrelsesguide_DHL_L%C3%B8betr%C3%B8jer_2017.pdf
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nyHeDSnOter

nyhed kursus Startdato tilmelding

nyhed
Sygefravær 1: regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær  
- Hold 15
1-dags obligatorisk kursus for ledere, der refererer til områdechef/FU-chef samt for 

23. november 15. november

nyhed
Hjemmeside arbejdskursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (Børneintra) - Hold 10  
½-dags kursus for superbrugere i BørneIntra.

26. april 19. april

nyhed
Superbrugerkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (Børneintra) - Hold 19
Obligatorisk 1½ dags kursus for superbrugere i BørneIntra.  

19. april 12. april

nyhed
eDoc grundkursus for ledere og medarbejdere i Selvejende Dagtilbud - Hold 01  
2-dags udvidet kursus for superbrugere i eDoc i selvejende dagtilbud

28. april 21. april

nyhed
eDoc grundkursus for ledere og medarbejdere i Selvejende Dagtilbud - Hold 01 - 06  
1-dags grundlæggende kursus i eDoc for nye ledere og medarbejdere i selvejende dagtilbud

Se holddatoer i 
Kursusportalen

7 dagen inden  
holdstart

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 nAvne

ny pædagogisk 
leder i tovshøj 
Dagtilbud 

Anne-Marie Hovmand 
Nielsen bliver 1. april 
2017 pædagogisk 

leder i Børnehuset Mælkevejen i Tovshøj 
Dagtilbud. Hun er 40 år og kommer fra 
en stilling som pædagog i Brabrand Dag-
tilbud. Anne-Marie er uddannet pæda-
gog og har desuden gennemført Aarhus 
Kommunes førlederforløb. 

Anne-Marie ser frem til arbejde med 
fortsat at udvikle den faglige kvalitet og 
sammen med medarbejderne at sætte 
barren højt for børnene, så de ønsker at 
stå på tæer for at udvikle sig. 

ny pædagogisk leder  
i ellevang Dagtilbud  

Vibeke Strøm blev 1. marts 2017 pæ-
dagogisk leder i Børnehuset Næringen 
i Ellevang Dagtilbud. Hun er 51 år og 
uddannet socialpædagog fra Odense 
Socialpædagogisk Seminarium og har 
blandt andet også en diplomuddannelse 
med særlig fokus på pædagogisk ledelse 
fra University College Lillebælt. Vibeke 
har tidligere arbejdet som pædagogisk 
leder i Børnehuset Storkereden i Odense 
Kommune, men har det sidste år haft 
egen iværksættervirksomhed. 

Vibeke brænder for faglig udvikling og 
videndeling og ser frem til at arbejde 
systematisk og proaktivt med arbejds-
miljøet. 

Pædagogisk leder går på 
efterløn 

Gerda Hyldborg, pædagogisk leder i den 
integrerede institution Valhalla i Mårslet 
Dagtilbud, går den 15. marts 2017 på 
efterløn. Gerda har i 17 år arbejdet som 
leder i Børn & Unge i Aarhus Kommune 
- de sidste 9,5 år i Valhalla. Gerda er en 
ildsjæl, der vedholdende har arbejdet 
med fokus på pædagogisk faglighed og 
relationer. Hun arbejder hele tiden at 
skabe de bedst mulige rammer for med-
arbejdere, børn og forældre – og lykkes 
med det.

nye ledere
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dansk kulturarv 
udsat for rap 
akademiet 

ungiaarhus og  
skolerne får nye  
partnerskabsaftaler

Unge aarhusianske rappere har nyfortolket en 
række eventyrklassikere, herunder den Grimme 
Ælling, som netop er udgivet. 

Stine Pedersen, kommunikationsmedarbejder, Un-
giAarhus Gellerup-Toveshøj og Nord 
 
Selveste den danske kulturarv var omdrejningspunk-
tet, da 13 unge fra Rap Akademiet under ungdoms-
skolen hos UngiAarhus Gellerup-Toveshøj i sommer 
nyfortolkede H. C. Andersens eventyr. Resultatet blev 
en række rap- og sangnumre, herunder ’Min Dag’, 
som blandt andre rapperne Achmad og Nicolaj har 
leveret vers til over fortællingen om Den Grimme 
Ælling.

”Vi kender jo H. C. Andersen, og jeg har fået læst 
hans eventyr højt som barn. Derfor var det ikke svært 
at få min egen historie til at passe ind i den slags 
fortælling, som Den Grimme Ælling er – og jeg synes, 
der er kommet et fedt nummer ud af det,” lyder 
vurderingen fra rapperen Nicolaj.
 
Rap Akademiets valg af blandt andre Den Grimme 
Ælling skyldes, at den er en del af den danske kultur-
kanon. Projektet med at nyfortolke eventyrklassikere 
har været en del af det landsdækkende hiphop-net-
værk Hip Hop Hub, som er støttet af Nordea Fonden.
 
Følg linket for at høre Min Dag: soundcloud.com/
rap-akademiet/ay-nikolaj-ft-fritilla-min-dag

Sidste år havde UngiAarhus og skolerne for første gang 
indgået partnerskabsaftaler for at få et fælles afsæt og 
forståelse for værdier, fælles fokusområder og organisering. 

Det er meningen, at aftalen skal bruges som inspiration og hjæl-
pe samarbejdsprocesserne, så UngiAarhus og skolerne kommer 
omkring alle muligheder for samarbejde. 

”Vi har evalueret skabelonen efter de første år, og nu har vi 
udarbejdet en ny skabelon på baggrund af de svar, UngiAarhus 
og skolerne er kommet med. Det betyder, at det nu gerne skulle 
være nemmere at bruge aftalerne,” forklarer Marianne Bach, 
Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder i UngiAarhus NORD. 

Nu er det tid til at indgå samarbejdsaftalerne for næste skoleår, 
så den udvikling, der blev sat i gang med de første aftaler, kan 
blive fastholdt og udviklet. 

Skabelonen til årets partnerskabsaftaler er sendt ud med ugepak-
ken i uge 10. Hvis der er nogen, der ikke har modtaget skemaet, 
er de velkomne til at skrive til uiaa@mbu.aarhus.dk. 

læs på bu nyt app:
Frederiksbjerg Skole vinder skolepatruljepris 
I sidste uge blev Frederiksbjerg Skole udråbt som vindere af 
den landsdækkende ”Skolepatruljernes Fotokonkurrence”, 
som Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden står bag. 

vellykket Ungdommens vårsalong  
i Aarhus
Tirsdag den 28. februar var der ferni-
sering på årets vårsalong fra UngiAar-
hus på Aarhus Rådhus, og nu er der 
valgt, hvilke kunstværker, der skal 
videre til vårsalongen i København.

Aarhus kommune på jobdating  
Fælles indsats er med til at 
skaffe kontorelever til alle 
afdelinger i kommunen.
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Stine Pedersen kommunikationsmedar-
bejder UngiAarhus Gellerup-Toveshøj og 
Nord

SQL, MSSQL, konfiguration, LAN og WAN. 
Det er formentlig de færreste, der forstår, 
hvad disse ord og bogstavkombinationer 
helt præcist betyder. Men dét gør 16-årige 
Jacob. I efteråret begyndte han at studere 
til datatekniker med speciale i programme-
ring på EUD, Aarhus Tech. 

Den målrettede unge mand fra Lystrup 
har ikke altid været så engageret i hver-
ken komplicerede bogstavkombinationer, 
it-fagtermer eller sin egen fremtid. 

Ordblind med it-interesse 
For knap to år siden blev Jacob erklæret 
ikke uddannelsesparat. Han læste ikke så 
godt, sagde ikke noget i timerne og var i 
det hele taget meget træt af at gå i skole. 
Fritiden tilbragte han primært alene og 
foran sin computer i gang med at spille 
eller høre musik.  

I slutningen af 7. klasse fandt Jacob, 
hans lærere og familie ud af, at han 
er ordblind. Efter et ti ugers intensivt 
kursus i hjælpemidler for ordblinde var 
han tilbage i sin klasse på Lystrup Skole. 

Samtidig anbefalede en uddannelses-
vejleder at kontakte Ung i Erhverv, der 
med udgangspunkt i Jacobs interesse for 
computere matchede ham med en pensi-
oneret it-specialist, Lars Ørum Hansen, fra 
Ung i Erhvervs faglige netværk. 
 
Bootcamps hos Microsoft 
Han og Lars Ørum Hansen deltog blandt 
andet i flere bootcamps og seminarer, 
som ellers er forbeholdt folk, der arbejder 
professionelt med Microsoft-programmer 
i store virksomheder, på uddannelsesste-
der og i organisationer. 

”Vi blev taget rigtig godt imod, og jeg 
kunne se, hvordan Jacob bare sugede til 
sig af viden. Men Microsoft-folkene hen-
vendte sig også til ham for at spørge og 
høre hans mening. Jacob mødte nogen, 

der havde samme store interesse for it,” 
siger Lars Ørum Hansen.

Otte måneder efter sin første kontakt til 
Ung i Erhverv, erklæres Jacob Frier uddan-
nelsesparat. Karaktererne er strøget i vejret 
fra mellem 02 og 4 til et gennemsnit på 
eksamensbeviset på 7,5. 

Opsøg og netværk
Selvom det, af gode grunde, fortsat 
bliver til mange timer dagligt foran com-
puterskærmen, så er Jacob også blevet 
mere aktiv og udadvendt. Han har via 
Ung i Erhverv og Lars Ørum Hansen lært, 
at det er vigtigt at netværke og opsøge 
mulighederne i branchen, men også 
generelt i forhold til at gøre sine frem-
tidsdrømme til virkelighed. Og drømme, 
dét har Jacob. 

At møde andre med samme 
flair for it via Ung i erhverv 
i UngiAarhus var, hvad 
der skulle til for at vække 
Jacob Friers målrettethed 
og karriereambitioner 

FA
k

tA

Ung i Erhverv

-  Ung i Erhverv er et tilbud til og indsatser for og unge i UngiAarhus NORD 
og UngiAarhus Gellerup-Toveshøj. 

-  Ung i Erhverv er en håndholdt indsats i Ungdomsskolen i UngiAarhus, 
som hjælper og understøtter unge i at blive uddannelsesparate.

Læs mere i de to sidste numre af BU Nyt

interessefællesskab satte 
fut i Jacobs fremtidsplaner 

De to interessefæller Lars Ørum Hansen (tv) fra Ung i Erhvervs fagnetværk 
og Jacob Frier kan tale om it i timevis.


