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En nystiftet alliance mellem 
Børn og Unge og lokale 
håndværksorganisationer 
skal åbne skoleelevers øjne 
for håndværksfagets man-
ge karrieremuligheder. 

Der skal sættes yderligere tryk på ind-
satsen for at få aarhusianske skoleelever 
til at vælge en fremtid som snedker, 
glarmester eller VVS-installatør. Derfor 
indgår Børn og Unge i ny alliance med de 
lokale håndværksorganisationer Aarhus 
Haandværkerforening, TEKNIQ-EL Aarhus 
og Dansk Byggeri Østjylland. Sammen 
søsætter de en målrettet og systematisk 
indsats for at få de unges nysgerrighed på 
håndværksfaget til at spire. 

Allerede nu er en lang række skole-virk-
somhedssamarbejder skudt godt i gang. 
Et af disse er ’byg et hus’- et samarbejde 
mellem Dansk Byggeri Østjylland, Aarhus 
Kommune og Aarhus TECH.  Her skal 
skoleelever på mellemtrinnet igennem 
hele byggeprocessen fra a til å for til sidst 
at stå tilbage med et hus i miniformat.

Udover at eleverne får rig mulighed for at 
rode med hammer og sav, byder forløbet 
også på inspiration fra en håndværksme-
ster og besøg på en byggeplads. 
 
”Jeg ser frem til, at der søsættes endnu 
flere skolevirksomhedssamarbejder i 

Aarhus. Det er en stor inspirationskilde for 
børn og unge at få lov til at prøve sig selv 
af inden for forskellige håndværk. Ved at 
have fingrene helt ned i værktøjskassen 
lærer de noget om sig selv og mærker 
den stolthed, der er ved at skabe et hånd-
værksprodukt,” siger rådmand for Børn 
og Unge, Bünyamin Simsek. 

Søren Dyhr, formand for Aarhus Haand-
værkerforening udtrykker også tilfredshed 
med samarbejdet: 

”Håndværksfaget rummer en unik 
mulighed for omsætte kreativitet, entre-
prenørskab og proceskendskab til et fysisk 
udtryk. Det skal vi udnytte, når vi vil inspi-
rere de yngste til at tage håndværksfaget 
til sig.”
 
Parterne vil løbende mødes for at eva-
luere indsatsen og drøfte nye initiativer, 
der skal fastholde det vedvarende og 
konstante fokus på at få flere unge i 
erhvervsuddannelse.

Håndværker-alliance giver  
unge nye karrieremuligheder
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2 DIGITALE BØRN OG UNGE

 

Det er ikke viljen til at følge med 
i børnenes skolegang digitalt, der 
mangler. Bydelsmødrene er ivrige i 
dialogen om den vigtige rolle, som 
forældrene spiller i skole-hjem-sam-
arbejdet. De vil gerne have Infor-
mationer om børnenes skoledag, 
se lektier, arrangementer og fotos 
fra aktiviteter, følge deres børns 
udvikling og modtage digitale 
beskeder på ForældreIntra. Men 
tid, tilgængelighed og sproglige 
barrierer kan godt spænde ben for 
at få fulgt børnenes dagligdag i 
ForældreIntra.

Hver fredag mødes både nye og er-
farne bydelsmødrene fra Aarhus og 
andre interesserede kvinder i Den 
Åbne Kvindecafé i Yggdrasil for at 

blive klogere på forskellige emner 
om det danske samfund lige fra 
skilsmissers indflydelse på børnene, 
medborgerskab og demokrati, bør-
neopdragelse, bestyrelsesarbejde, 
forebyggelse af radikalisering, sund 
madlavning og nem-id. Den viden 
bruger bydelsmødrene til at bygge 
bro mellem det offentlige og deres 
medsøstre i Gellerup/Toveshøj, 
Skovgårdsparken, Viby og andre 
lokalområder i Aarhus, hvor de bor. 

Shamso, som oprindelig kommer 
fra Somalia, har været bydelsmor i 
5 år. Det er en rolle, som hun godt 
kan lide, fordi det giver hende mu-
lighed for at hjælpe andre kvinder i 
lokalområdet. 

”Naboer og folk her i Gellerup 
ved, at de kan komme til at mig 
og spørge, hvis de har brug for 
hjælp til at læse et brev eller få 
en rundvisning i området. Jeg 
opfordrer andre mødre til at møde 
op og stemme til valg og deltage 
aktivt i lokalområdet. Jeg fortæller 
dem blandt andet om, hvordan det 
er at leve i Danmark, hvor de kan 
finde forskellige informationer og 
husker dem på, at de skal komme 
til forældremøder i børnehaven og 

Hvad skal der til for at få 
alle forældre til at bruge 
ForældreIntra? Det gav 30 
bydelsmødre af forskellige 
nationaliteter massere af 
gode indspark til en fredag 
i begyndelsen af marts i 
beboerhuset Yggdrasil i 
Gellerup.

Bydelsmødre giver digitale  
indspark til ForældreIntra

Om projektet ’Brugen af 
ForældreIntra’ 

Forældres brug af ForældreIntra 
er meget forskelligt på skolerne i 
Aarhus. Nogle skoler har et meget 
lavt digitalt forældreengagement 
og den udfordring vil også gøre sig 
gældende, når de nye platforme ser 
dagens lys. Med samskabelse højt 
på dagsordenen er ambitionen i 
programmet Digitale Børn og Unge, 
at alle forældre skal bruge den nye 
læringsplatform og samarbejdsplat-
form.

Derfor skal projektet ’Brugen af 
ForældreIntra afdække barrierne for 
forældrene med et formål at kunne 
anbefale institutioner og skoler på 
0-18 års området, hvordan de kan 
få forældre til at bruge de digitale 
løsninger. Projektet er en del af 
programmet Digitale Børn og Unge, 
som skal realisere lærings- og sam-
arbejdsplatformen, samt en række 
projekter, der understøtter dette. 

Læs mere på: digitale.mitbu.dk/
digitaleboernogunge.
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skolen. Jeg vil også gerne fortælle 
dem om, hvordan de kan bruge 
ForældreIntra,” siger hun. 

Shamso er enig med de andre 
bydelsmødre om, at der er et 
stigende behov for at følge med 
på ForældreIntra, i takt med at 
skolerne overvejende benytter sig 
af digital kommunikation, og fordi 
fremmødet til forældremøder ikke 
altid er så stort. Den digitale kom-
munikation og videndeling kan dog 
være vanskelig for de forældre, som 
ikke taler eller læser dansk. 

Derfor efterspørger bydelsmødre-
ne mere video-kommunikation og 
større brug af ikoner og farvekoder 
i ForældreIntra. Det må gerne 
været kombineret med kurser i 
brugen, hjælp til at finde og bruge 
intra-app’en samt sms-notifikatio-

ner, når der er vigtige informationer 
om barnet fra skolen. Samtidig vil 
bydelsmødrene gerne klædes bedre 
på for at kunne sprede budskabet 
i deres netværk om, at forældre 
kan hjælpe deres børn ved at bruge 
ForældeIntra og sørge for, at folk 
får viden om ForældreIntra-app’en, 
som kan lette tilgængeligheden. 

Lige nu er der knap 60 bydelsmød-
re i Gellerup/Toveshøj og omegn af 
tyrkisk, palæstinensisk, afghansk, 
kurdisk og somalisk baggrund. Tyve 
af dem er i gang med et kursusfor-
løb over tre måneder hver tirsdag i 
Yggdrasil. Det giver kvinderne den 
nødvendige ballast og viden til at 
hjælpe deres medsøstre, mens den 
sociale kontakt også betyder meget 
for mange af bydelsmødrene. Her 
mødes de og hygger sig sammen 
med de andre kvinder. 

Den indsamlede viden fra bydels-
mødrene skal ikke kun bruges til at 
trække forældre tættere på deres 
børns skoledag gennem ForældreIn-
tra. Erfaringerne kan andre digitale 
løsninger, der skal sikre kommuni-
kation og videndeling med forældre 
også drage nytte af. Det gælder 
ikke mindst, når den kommende 
samarbejdsplatform Aula erstatter 
både BørneIntra, ForældreIntra og 
FU-Net som kommunikationsplat-
form fra august 2019. 

DIGITALE BØRN OG UNGE

Hvem er bydelsmødrene?

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lo-
kalområdet for at støtte kvinder, som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. 

Bydelsmødrenes får viden om 14 forskellige emner om fx familieliv og kommunens tilbud på deres 
grunduddannelse og indsatsen samarbejder med offentlige instanser, private virksomheder og 
andre frivillige organisationer. Der er ca. 600 bydelsmødre fordelt på 40 kommuner. Læs mere på 
bydelsmor.dk.

Lone Hedelund er primus motor i aktiviteterne i Gellerup, først som afdelingsleder på Gellerup 
bibliotek og siden som frivillig. Hun har været med fra den spæde start i 2011, hvor de første syv 
bydelsmødre blev uddannet, og hun er ikke i tvivl om, at det gør en forskel. 

”For mig er det helt fantastisk at se, at kvinderne ikke alene hjælper andre, men også selv rykker 
sig. De bliver bedre til at tale dansk, når de er sammen eller deltager på de mange forskellige 
kurser. Nogle går i gang med en uddannelse, andre får job eller bliver mere aktive i foreningslivet, 
afdelingsbestyrelser eller Beredskabet i Gellerup, så de bliver i højere grad en del af det danske 
samfund. Trygheden i gruppen gør også, at de tør sige deres mening, når vi diskuterer de emner, 
som er oppe at vende. Der er ingen tvivl om, at viden og interaktionen skaber en drivkraft, som 
godt kunne udnyttes endnu mere.”
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Aarhus Kommune har i samarbejde med den socialøkonomiske 
virksomhed Actura Robotcenter udviklet støtteprojektet ”Fra 
Taxa til Bus”. I projektet modtager eleverne træning i at tage 
bussen og introduktion til en ny app. Ligeledes bliver skoler 
og resursepersoner sat grundigt ind i, hvordan de kan hjælpe 
eleverne. Det er centralt, at eleverne føler sig trygge og derfor 
indeholder appen en nødhjælpsknap, der giver direkte kontakt til 
en voksen. Dermed kan eleverne hurtigt og nemt få den hjælp, 
de har brug for på busturen. 

”Det kan virke helt banalt at hoppe på en bus, men det er det 
bare ikke for alle unge mennesker. Det her giver dem noget 
ikke at være afhængig hver eftermiddag af at blive hentet med 
taxa kl. 16. Nu kan de selv tage hjem ligesom kammeraterne,” 
siger projektleder fra Børn og Unge, Søren Kronborg Petersen, 
til TV 2 | ØSTJYLLAND.

”Fra Taxa til Bus”-projektet har gennemgået en prøveperiode, 
hvor 12 børn og unge deltog. Alle kører nu i bus i stedet for at 
benytte taxaordninger. På baggrund af de gode erfaringer fra 
prøveperioden er 23 nye børn og unge nu i gang med eller lige 
ved at starte i projektet. Dette glæder rådmanden.

”Det er vores mål for fremtiden, at endnu flere elever skal kunne 
tage bussen på egen hånd. Vi er her jo for at hjælpe børn og 
unge i Aarhus Kommune og her har vi et redskab, der simpelt og 
effektivt hjælper specialelever,” siger Bünyamin Simsek.

Projektet er lavet i et samarbejde med den socialøkonomiske 
virksomhed Actura Robotcenter og ligger derfor i en spændende 
snitflade mellem det offentlige og private. Derudover har pro-
jektet modtaget støtte fra kommunens Velfærdsteknologiske 
Udviklingspulje.

App til specialelever  
nomineret til fornem pris
Projektet ”Fra Taxa til Bus” var tæt på at vinde Digitaliseringsprisen 2017, der blev 
uddelt den 22. marts. Projektet, der består af teknologiske hjælpemidler, metoder og 
strategier, skal hjælpe specialelever til at tage bussen og dermed give dem mere frihed 
i hverdagen. 

”Nu kan jeg også tage 
ind til byen og kigge på 
unge damer,” lyder det 
fra Martin, der er en af 
de unge, der har haft 
gavn af projektet. Se 
hele indslaget med ham 
ved at klikke på billedet 
ovenfor. 

http://www.tv2oj.dk/artikel/unge-hjaelpes-fra-taxa-til-bus-nu-kan-jeg-komme-ind-til-byen
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NYHEDSNOTER

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Kursus i Psykisk Robusthed - Hold 02
3-dags kursus for lærere og pædagoger

10. maj 2. maj

Nyhed
Kvantitative krav og arbejdstempo på arbejdspladsen   
Temaformiddag for AMR og arbejdsmiljøledere

17. maj 19. april

Nyhed
Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 13
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen

9. maj 24. april

Nyhed
Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”Forandringens fire rum”     
Formiddagskursus for AMR og arbejdsmiljøledere

5. maj 19. april

Nyhed
Velkommen til Børn og Unge - Hold 21  
Obligatorisk introduktionsdag for alle nye ledere, som ikke refererer direkte til områdechef 

13. juni 6. juni

Nyhed

Sygefravær 2: Dilemmaer og udfordringer i håndtering af syge-fraværssamtalen - 
Hold 06 
Heldags kursus for alle ledere og lederteams, der ønsker at sætte fokus på håndteringen af 
sygefraværssamtalerne

7. juni 10. maj

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 Fælles  
Arbejdsmiljø- 
repræsentant  
i Børn og Unge  

Kit Riber Boye er tiltrådt som ny Fælles AMR i stedet 
for Mette Jensen, der er på barsel. Sammen med 
lærer på Gammelgaardsskolen, Ann Rasmussen, 
repræsenterer hun nu samtlige medarbejdere i dag-
tilbud, på skoler og FU-området. Kit Riber Boye er 
dagplejer i Gl. Åby Dagtilbud på 20. år, og de sidste 
otte år har hun desuden været AMR for dagplejerne 
i dagtilbuddet. 

Hun ser frem til at sætte mere fokus på dagpleje-
renes, pædagogernes og pædagogmedhjælpernes 
arbejdsmiljø og arbejde for endnu mere samarbejde 
på tværs af både dagtilbud, skoler og FU. 

I denne uge udkommer årets første udgave 
af AMBU! Her kan du blandt andet læse om:  
 
•  Gode erfaringer med nedbringelse af  

sygefravær 
•  Social Kapital 2017 
•  Nye retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet 
•  Ny Fælles Arbejdsmiljørepræsentant 
•  Pejlemærker for fremtidens MED- 

samarbejde 
 
Find det på AMBU Online eller her: 
BUNyt.dk/AMBU012017

http://BUNyt.dk/AMBU012017
http://BUNyt.dk/AMBU012017
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Først stod modul 1 for døren. Her fik de pædagogiske medarbejdere et kig ind 
i læringsplatformen og lærte, hvordan man udarbejder læringsforløb, mål og 
årsplaner. Dernæst gik undervisningen i modul 2 i gang, hvor fokus var work-
flows og elevplaner. Nu er undervisningen slut, og den videre implementering af 
MinUddannelse i den daglige pædagogiske praksis ligger på de enkelte skoler. 

De32 som sparringspartner
”Lige nu ligger bolden hos skolerne, men vi vil stadig gerne støtte implemen-
teringen og forankringen af MinUddannelse. Skolerne kan booke De32 til at 
komme ud og hjælpe med praksisnær kompetenceudvikling inden for den 
digitale verden,” fortæller Per Søndergaard, der er koordinator for De32 og 
lærer på Læssøesgade Skole.  

Udviklingen af den digitale undervisning og viden om, hvilke muligheder der 
ligger i læringsplatformen, er blandt andet noget af det, De32 kan bookes til. 

”De32 kan bookes til alt. Det kan være sparring om it-strategi, viden om 
hvilke læremidler der er i det enkelte fag eller noget helt tredje. Når du booker 
De32, skal du tage stilling til, hvad du gerne vil blive bedre til, så vi sammen 
kan planlægge den bedste undervisning,” fortæller Per Søndergaard.  

Samtidig vil Digitale Børn og Unge fortsat støtte forankringen af læringsplat-
formen med inspiration og materialer. Pædagogiske medarbejdere, der ikke 
har haft mulighed for at deltage i undervisningen på modul 2, kan få hjælp 
af De32 eller skolens egne superbrugere. I superbrugernetværket på Google+ 
kan superbrugerne finde inspirationsmateriale til dette. 

Book en 32’er til digital 
kompetenceudvikling
Implementeringen af læ-
ringsplatformen MinUddan-
nelse er godt i gang ude på 
skolerne. Undervisningen i 
modul 1 og 2 for pædagogi-
ske medarbejdere er netop 
afsluttet, og nu ligger 
opgaven med forankring på 
skolerne. Der er dog stadig 
hjælp at hente hos De32 og 
superbrugerne.

Læringsplatformen er en del af det 
nationale brugerportalsinitiativ, der 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 række andre projekter. Læs mere på 
medarbejderportalen Mit Digitale Børn 
og Unge www.digitale.mitbu.dk/digita-
leboernogunge

De32 er et korps af frikøbte lærere, 
der understøtter digitale læreprocesser 
via praksisnær kompetenceudvikling af 
det pædagogiske personale. I skoleåret 
2016/17 har De32 særligt fokus på 
læringsplatformen, digitale læremidler, 
G-Suite og FabLab. 

http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
http://www.digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge
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Har du en elev, der 
trænger til ferie?
Sommerferien nærmer sig og børn fra de aarhu-
sianske folkeskoler kan igen i år ansøge om et 
gratis ferieophold på Aarhuskolonien, Ahl Strand, 
der er for børn i aldersgruppen 3. – 6. klasse.

I samarbejde med Børn og Unge har Aarhuskolonien 
hver sommer siden 1931 åbnet sine døre for aarhu-
sianske børn. Kolonien ligger midt i en plantage ved 
Ebeltoft med mindre end 200 meter til stranden og 
få kilometer til Ebeltoft.

Ansøgningsskema udsendes til skolerne efter påske 
2017. Ansøgningsskema kan også hjemtages fra 
koloniens hjemmeside. Alle ansøgninger skal gå 
gennem børnenes lærere og skolens kontor.
 
Læs meget mere om Aarhuskolonien på:  
www.aarhuskolonien.dk eller på www.ahlfonden.dk

Børnehuset Trolle  
nomineret til bedste 
institution 
Børnehuset Trolle i Trøjborg Dagtilbud var blandt de tre 
finalister, da Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA den 
3. marts kårede Danmarks bedste dagtilbud 2016. 

Nomineringen skete på foranledning af en ansøgning fra et 
bedsteforældrepar i institutionen, Aase Haugaard og Anders 
Østergaard, som gennem to år er kommet i institutionen grun-
det deres børnebørn.

I deres ansøgning stod blandt andet: 
”Det konkrete eksempel, vi vil fremhæve, er ikke ét særligt 
arrangement – men hverdagen. Mødet med barnet ved afleve-
ring, dagens varierede og strukturerede indhold og det sprog, 
der præger samtalerne. Først og fremmest er børnehuset et 
eksempel på, at der er en fælles kultur, hvor alle ansatte tager 
ejerskab og medansvar for at skabe gode stemninger og positive 
energier.”  

Det er første gang, at prisen for årets bedste dagtilbud blev 
uddelt. Førstepladsen gik til Eksperimental Institutionen på Ama-
ger, der er en institution for udsatte børn. 

ROBUSTE BØRN
I projektet om robusthed og vedholdenhed hos børn 
og unge, arbejder vi i Børn og Unge med fem faglige 
temaer: 

• Regulering
• Mentalisering
• Opmærksomhed
• Kroppen
• Mindfullness

Vi har netop foldet disse temaer ud på en let tilgæn-
gelig og overskuelig hjemmeside, hvor du også finder 
øvelser til hvert enkelt tema:

aarhus.dk/robusthed 

http://www.aarhuskolonien.dk
http://www.ahlfonden.dk
http://aarhus.dk/robusthed 
http://aarhus.dk/robusthed 
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Holme Skole bliver 
aarhusiansk OL-by 
Når Danmark sender sine dygtigste atleter til OL for 
at forsvare de rød-hvide farver, bor de alle i den dan-
ske OL-by. Og når skoler fra hele landet til juni sender 
8000 finalister til Skole OL i Aarhus i forsøget på at 
tage medaljer med hjem, bliver Holme Skole ’OL-by’ 
for de atleter, som kommer langvejs fra. 

Skole OL er et stor idræts-event for 4.-7. klasser, som 
foregår rundt i hele landet i løbet af foråret og forsom-
meren. Eleverne kæmper for at komme til OL-finalen den 
13. til den 16. juni på Aarhus Stadion.  

”Vi har fået et enestående tilbud om at blive værter, som 
betyder, vi på den gode måde får mulighed for at vise, 
hvad Holme Skole også er. Vi skal sandsynligvis være 
med de næste fire år, så der er også rigtigt mange af 
vores elever, som får mulighed for at få en helt særlig 
oplevelse både her på skolen og som aktive i finalen,” 
fortæller skoleleder Allan Hjortshøj. 

2.250 skolebørn deltager  
i skrivekonkurrencen  
500 Ord
Mere end 2.250 forfatterspirer fra 34 skoler i Aarhus 
deltager i skrivekonkurrencen 500 Ord, som startede 
mandag 13. marts. Temaet i den landsdækkende konkur-
rence er ”rejse”. 5.b. fra Kragelundskolen er blandt de 
aarhusianske elever, der har meldt sig til skrivekonkur-
rencen. Klassens dansklærer Eva Øland fortæller:

”Temaet om at rejse er rigtig godt emne og kan forstås på 
mange niveauer – både som indre rejse, fantasirejse og en 
fysisk rejse – for eksempel en flygtnings rejse til Europa. Det 
motiverer eleverne, at de skal skrive til en konkurrence, og at 
andre skal læse deres tekster. Det bliver sjovt, lidt mere frit end 
mange andre skoleopgaver, og de kan få lov til at lege,” siger 
hun. 

Konkurrencen er udskrevet som optakt til International Børne-
litteraturfestival – Aarhus 39 i et samarbejde mellem Børn og 
Unge i Aarhus Kommune, Europæisk Kulturhovedstad - Aarhus 
2017, DR og Gyldendal.

De historier, der bliver blandt de 10 bedste, bliver præsenteret 
ved International Børnelitteraturfestival – Aarhus 39 til oktober. 
De to vindere i konkurrencens to aldersgrupper får deres tek-
ster illustreret og udgivet af Gyldendal. 

Læs meget mere på: 

dr.dk/500ord og på aarhus.dk/børnogkultur2017
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