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aarhus 
udbygger 
dagtilbud
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”Mange unge lærer at snakke pizzadansk.”

”Vi skal besøge hinanden - hvis man bliver 
venner som små, så slås man ikke som store.”

”Børn og unge skal opleve, at det er vær-
difuldt at være en del af et fællesskab – og 
opleve deres forældre som rollemodeller, der 
deltager i sunde fællesskaber.”

Listen af udsagn og tanker fra dialogmødet 
er alenlang og kommer fra en bredspektret 
deltagerskare af politikere, foreningsfolk, 
forældre og medarbejdere - på tværs af nati-
onaliteter, magistratsafdelinger, foreninger og 
interesser. Ude i horisonten står et fælles pej-
lemærke: initiativer målrettet børn og unge 
i Gellerup, Tovshøj og Ellekær med afsæt i 
fælles mindset for arbejdet med børnene og 
de unge i 0-18 års perspektiv.

”Jeg tror I bund og grund, at det handler om 
- udover at dygtiggøre børn og unge fagligt 
- at vi som voksne kan være med til tænde 
gnisten, tænde drømmen, i øjnene hos de 
unge,” sagde Rådmand Bünyamin Simsek i 
sin åbning af mødet, inden de 140 deltagere 
samledes i mindre grupper for at diskutere 
vestbyens dilemmaer og muligheder.

Dialogmødet var en milepæl i afklaringsarbej-
det med at skabe et fælles afsæt og forståelse 
i arbejdet med at nå visionerne for børnene 
og de unge i vestbyen. Når udfordringerne er 
behandlet i byrådet til august, kommer intiti-
avfasen, hvor de konkrete idéer og initiativer 
skal på bordet.

tænd gnisten i  
øjnene på vestbyens 
børn og unge
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fra skinhead
til freds- 
stifter

Emil Schrøder (til højre), far til en pige på 2½ år og medlem af Bispehavens initiativgruppe: ”Jeg er 
her i dag for at skabe mig en fornemmelse af, hvor er alle de større kommunale og private aktører 
henne i hele denne debat udsatte boligområder. Det er forfriskende at se, hvordan folk taler med 
hinanden på kryds og tværs i dag. Det er værd at være med til.”

Gentænk tilbuddene til børn og unge i Gellerup, Toves-
høj og Ellekær. Sådan lyder den store opgave, som skal 
løses inden næste forår. Et stort dialogmøde 29. marts 
på Tovshøjskolen bragte opgaveløserne sammen for at 
brødføde processen.

forår 2017: 
Dialogmøder

8. mAj Til 8. juni 2017: 
Høringsperiode

AuGuST 2017: 
Byrådsbehandling

EfTErårET 2017: 
Initiativfase

forår 2018: 
Byrådsbehandling
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med et undersøgende blik 
på egen praksis, ny fælles 
viden og få indsatsområder 
ad gangen er medarbejdere 
og ledere i Sabro dagtilbud 
i gang med at ændre adfærd 
i arbejdet med børns tidlige 
sprog. 

små skridt mod større sprog

Det vrimler med bogstaver og tal overalt 
på gulve og vægge, når man træder 
ind i Sabro Dagtilbud. To piger sidder i 
et hyggehjørne under trappen til første 
etage og læser i én af de mange bøger, 
som står på hylderne omkring dem.

Siden januar har alle afdelinger i Sabro 
Dagtilbud arbejdet med børns tidlige 
sprog. Alle medarbejdere og ledere er i 
gang med et fælles forløb, hvor de gen-
nem ny viden og udforskning af egen 
praksis arbejder med at ændre deres 
adfærd og rutiner. Forløbet er udviklet i 
et samarbejde mellem Børn og Unge og 
Justin Markussen-Brown, der i en årræk-
ke har forsket i børns sprogtilegnelse.

”Tilgangen er, at vi ved at udforske 
vores praksis og have fokus på højst 
to udviklingsområder får ændret vores 
adfærd. Via meget små skridt og et 
kontinuerligt fokus kan vi mærke, at 
vi faktisk rykker os. Ved højtlæsningen 
kan det være at få stillet det ekstra 
uddybende spørgsmål, som får børnene 
til at reflektere og sætte ord på deres 
tanker. Tidligere har vi nok været lidt 
hurtigere til at runde af,” fortæller Helle 
Heikendorf, der er dagtilbudsleder i 
Sabro Dagtilbud.

For at kunne udforske egen praksis 
blev alle medarbejdere før projektstart 
videofilmet ti minutter i en spisesituation 
og en aktivitet. Derudover tog Justin 
Markussen-Brown billeder af det fysiske 
miljø i afdelingerne i Sabro Dagtilbud. 

De indsamlede data gav tilsammen en 
baseline, som gør det muligt at måle 
progressionen fra projektets start til slut. 

Da medarbejdere fik at vide, at de alle 
skulle videofilmes, vakte det bekymring. 
Skulle deres adfærd nu dissekeres med 
fokus på alt det, de ikke var gode til?

”Justin har været dygtig til at fastholde 
udviklingsperspektivet og gjort lærings-
rummet trygt ved at lægge vægt på, at 
det er tilladt at fejle. At fejlene er med til 
at skabe læring,” siger Helle Heikendorf.

forandret adfærd
Første fokusområde var det fysiske miljø, 
hvor det hurtigt blev tydeligt, at tilgæn-
geligheden af bøger, bogstaver og tal 
ikke var særlig god. Bøger var placeret 
på hylder, børnene ikke kunne nå, og 
der var ingen steder, de umiddelbart 
kunne sætte sig for at tegne og skrive.  

Det var en konkret opgave, som 
medarbejderne var meget optaget af. 
Nu har vi tal og bogstaver på vægge 

og gulve, hyggehjørner til læsning og 
skrivepulte, man kan slå sig ned ved. At 
få et fælles fokus på tilgængelighed og 
overskuelighed i forhold til de fysiske 
læringsmiljø var virkelig en øjenåbner, 
fortæller Kathrine Wacher Duus, der er 
pædagogisk leder i DII Evigglad, en af 
de fem afdelinger i Sabro Dagtilbud.

Efterfølgende har medarbejdere haft fo-
kus på, hvordan de arbejder med spro-
get. Udover udelukkende at have fokus 
på ét eller to indsatsområderne, er alle 
indsatser fulgt op med et aftalepapir, 
der konkret og i detaljer beskriver målet 
med arbejdet samt hvilke medarbejdere, 
der har ansvar for enkeltindsatser. 

”Ved at arbejde med en ting ad gangen 
oplever man, at man altid kan blive bed-
re. Også fordi vi hele tiden følger op og 
evaluerer. Til forskel fra andre projekter, 
som vi er helt høje på et par måneder, 
hvorefter det dør ud, oplever vi denne 
gang en hel anden forankring, fordi vi 
mærker, at vi konkret forandrer vores 
adfærd,” siger Helle Heikendorf. 
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Kathrine Wacher Duus supplerer:

”Det er en unik måde at arbejde på. Alle er begejstrede for måden, projektet er skruet 
sammen på. Vi får ny fælles viden i afgrænsede mængder, som vi derefter har en måned 
til at arbejde med og øve os på at bruge i praksis. Det har medvirket til, at de tætte rela-
tioner med børnene er blevet endnu tættere, fordi vi har tid til at arbejde med det gode 
læringsrum som er forudsætningen for den høje kvalitet.” 

forældrene vil være med
Inden projektstart var alle dagtilbuddets forældre inviteret til kick-off, hvor Justin Markus-
sen-Brown fortalte om projektet.

”Forældrene har været mere på banen, end vi tidligere har oplevet. De har været meget 
optaget af, hvordan de kan arbejde videre i hjemmet, og vi har haft fokus på at involvere 
dem og fortælle, hvad vi aktuelt er optaget af og hvordan vi arbejder. Samtidig har de 
mødt engagerede medarbejdere, som ved rigtigt meget, og som de får god sparring af,” 
siger Kathrine Wacher Duus

Samtidig har forløbet sat fokus på kvaliteterne ved sparring og fælles refleksion.

”Lige nu investerer vi tid i at få skabt en reflekterende kultur. Både i hverdagen og kon-
kret i forhold til projektet er der mere sparring for den enkelte og for grupper af medar-
bejderne, end vi tidligere var vant til. Lige nu tager det en del tid, men jeg er overbevist 
om, at det med tiden bliver en naturlig del af hverdagen,” siger Helle Heikendorf.

Børns tidlige sprog er en del af Børns og Unges Tidlig ind-
sats-projekter.

Forløbet i Sabro Dagtilbud er et pilotprojekt, som skal danne 
afsæt for lignende projekter i resten af byens dagtilbud. 

Konkret er projektet bygget op om fire undervisningsdage med 
specifikke undervisningsmetoder med cirka en måneds mellem-
rum, hvor medarbejdere og ledere arbejder struktureret med 
én eller to indsatsområder.

Kort beskrevet er forløbet bygget op således:

Før Kickoff og undervisning: Vurdering af det fysiske og sprogli-
ge læringsmiljø med brug af FysSprog og CLASS

Kick off: Resultater fra vurdering af det fysiske læringsmiljø 
præsenteres, og der aftales fremadrettede mål for forløbet.

Undervisning: Undervisningen er en blanding af fagligt oplæg, 
gruppearbejde og planlægning af konkrete indsatser.

Øvebane: Efter hver undervisningsgang følger en øvebane, 
hvor deltagerne arbejder de aftalte. Sparing med konsulent 

Opsamlingsmøde: 3-4 måneder efter sidste undervisningsgang 
afholdes et opsamlingsmøde, som skal afdække hvor godt det 
er lykkes at skabe nye rutiner og strategier i praksis, og hvorle-
des disse fortsat kan være del af den fremtidige hverdag.

TidliGErE indSATSEr 
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Flere steder i kommunen oplever for-
ældre i dag et pres for at finde tilstræk-
keligt med pladser. Bünyamin Simsek, 
rådmand for Børn og Unge, barsler på 
den baggrund med en stribe nye nybyg-
gerier og udbygninger af vuggestuer 
og børnehaver. De konkrete forslag om 
nybyggeri, om- og tilbygninger lægges 
frem for byrådet hen imod sommerferien 
i år.

Samlet set bygges for cirka 250 millioner 
kroner – svarende til pasning til yderli-
gere 1300 børn i 20 helt nye, komplette 
dagtilbudsafdelinger.

”Aarhus er inde i en positiv vækst, og 
det er skønt med flere børn. Børnefami-
lierne i Aarhus har selvfølgelig brug for 
pasning af deres børn og for dagtilbud 
af høj kvalitet. Derfor skal vi have gra-
vemaskiner og murerskeer frem, så vi 
fortsat kan overholde pasningsgarantien. 
Det er vigtigt for både børn og foræl-
dre,” siger Bünyamin Simsek.

Med indstillingerne forventes det, at 
Aarhus kan imødekomme efterspørgs-
len efter børnepasning frem til 2020. 
Bünyamin Simsek påpeger dog, at nye 
investeringer i flere pasningspladser vil 
følge efter.

”Vores prognoser viser stadigt flere børn 
i de næste 10 år, så der kommer flere 
udbygninger efter 2020. Forældrene har 
heldigvis været så aktive med at få børn 
i 2016, at vi har måttet opjustere vores 
prognoser fra 2015, og vi følger udvik-
lingen tæt,” siger Bünyamin Simsek.

Antallet af 0-5-årige har været konstant 
stigende siden 2008, og udviklingen 
er accelereret i de senere år. Samtidig 
ventes stigningen at fortsætte, så der 
vil være cirka 10.000 flere 0-15-årige i 
2026 end i dag.

aarhus udbygger vuggestuer 
og børnehaver for 250 
millioner kroner

Børnefamilierne i Aarhus 
bliver stadigt flere, og 
familierne bliver stadigt 
rigere på børn. derfor 
står Aarhus over for et 
markant boom i antal-
let af vuggestue- og 
børnehavepladser i de 
kommende par år. 

Risskov DagtilbuD

skovvang DagtilbuD

fReDeRiksbjeRg DagtilbuD

chRistiansbjeRg DagtilbuD

Møllevang DagtilbuD

tilst DagtilbuD

gl. bRabRanD DagtilbuD

vestegåRD DagtilbuD

kolt-hasselageR 
DagtilbuD

Rosenvang DagtilbuD

holMe-RunDhøj DagtilbuD

tRanbjeRg DagtilbuD

åby DagtilbuD

Overblik 
Over 
prOjekter

skøDstRup  
DagtilbuD
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nyhed kursus Startdato Tilmelding

nyhed
Temadag om Social kapital i fu
Temadag for AMR og arbejdsmiljøledere i FU

4. maj 19. april

nyhed
Tastebar i funktionen digital Post via edoc - Hold 03   
Formiddagsworkshop for alle eDoc brugere

15. juni 8. juni

nyhed
Tastebar i edoc. -  Hold 07   
Formiddagsworkshop hvor du kan få hjælp til anvendelsen af eDoc

7. juni 31. maj

nyhed
Styrk samarbejdet om social kapital - med afsæt i ”forandringens fire rum” - Hold 02     
Formiddagskursus for AMR og arbejdsmiljøledere

17. maj 3. 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

Højvangskolen
Ivan Børsting, 46 år, tiltræder stillingen som 
skoleleder den 1. maj 2017. Ivan Børsting kom-
mer fra en stilling som skoleleder på Voel Skole 
i Silkeborg. Fra 2015-16 var han tillige funge-
rende skoleleder på Gødvadskolen. Tidligere har 

Ivan været ansat som lærer på Stjærskolen i Skanderborg, ligesom 
han i en årrække som stifter og direktør drev virksomhed inden 
for coaching- og efteruddannelsesområdet.

Sødalskolen
Karen Henriette Jessen, 47 år, tiltræder stillingen 
som skoleleder den 1. august 2017. Karen Hen-
riette kommer fra en stilling som pædagogisk 
viceskoleleder på Gjellerupskolen i Herning. 
 

De sidste år har Karen Henriette Jessen især haft fokus på at 
forankre skolereformen, blandt andet som Børn og Unge forvalt-
ningens tovholder for fem Herningskolers arbejde med målbevidst 
læring og feedback. 

Samsøgades Skole
Preben Sørensen Stadsgaard, 53 år, tiltræder 
stillingen som skoleleder den 1. august 2017. 
Preben Sørensen kommer fra en stilling som 
undervisningskonsulent i Undervisningsministeri-
et, hvor han som en del af rådgivningsenheden 

under Center for Udgående Kvalitetsarbejde har rådgivet og vej-
ledt kommuner og skoler om kvalitetsudviklingen af folkeskolen. 
Inden da var Preben Sørensen Stadsgaard skoleleder på først Elev 
Skole fra 2002-06 og siden på Bakkegårdsskolen fra 2006-14, 
begge i Aarhus Kommune. 

rundhøjskolen
Allan Frederiksen, skolens nuværende vicesko-
leleder, konstitueres fra 1. maj som skoleleder, 
mens det videre arbejde med at finde en ny sko-
leleder pågår.

Bliv klogere på de nye digitale platforme i digitale Børn og unge nYT
Den nyeste udgave af nyhedsbrevet Digitale Børn og Unge NYT er netop udkommet. Her kan du bl.a. 
læse, hvordan læringsplatformen MinUddannelse bliver forankret på skolerne i Aarhus kommune, og 
hvor langt programmet Digitale Børn og Unge er med at sammensætte det nye IT-supportteam. 

Du kan læse nyhedsbrevet her og få næste nummer i din indbakke, hvis du tilmelder dig her. 

nye skoleledere til skoler i Aarhus

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/mbu/kommunikation/bunyt/digitale-boern-og-unge-nyt/digitale-boern-og-unge-nyt-nr--7---marts-2017.pdf
http://aarhus.us12.list-manage.com/subscribe%3Fu%3D04f9ff2ce585d7fb27b412cdc%26id%3Db260691f8f
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moderne teknologi 
skal få aarhus-tænder 
til at holde 100 år

Børn født i dag har gode chancer for at fylde 
100 år. Derfor lancerer Tandplejen i Aarhus Kom-
mune nu to nye apps, der skal hjælpe forældre 
og børn i gang med gode tandbørstevaner. 

Appsene er de første fra en kommunal tandpleje og 
har fokus på to afgørende tidspunkter: Når forældre 
skal børste de helt små børns tænder, og når barnet 
selv er klar til at tage over i 10-års alderen. Midlerne 
til projektet kommer fra Aarhus Kommunes Vel-
færdsteknologiske Udviklingspulje. De to apps kan 
hentes nu, er gratis og tilgængelige til både iOS og 
Android.  

internet Week for både  
store og små 

Internet Week Denmark er en årlig festival, hvor over 6000 
mennesker deltager i mere end 100 arrangementer i og omkring 
Aarhus. Der er foredrag, samtaler og inspiration til, hvordan man 
skaber en smartere fremtid. 

Kom blandt andet til 
privacy workshop og 
kryptoparty, hvor børn 
og unge bliver klædt 
på til at tage hånd 
om deres eget digitale 
privatliv eller tag de 
10-17 årige med til 
en dag med oplæg, 
debatter og workshops 
om robotter, kunstig 
intelligens og internet-
sikkerhed sammen med 
Coding Pirates.    

Find alle festivalens 
events og køb billetter 
på: www.internetweek-
denmark.com

frederiksbjerg skole er 
blandt finalisterne til  
danish design award 2017 

Frederiksbjerg Skole er nomineret i kategorien ’Better 
Learning’ til dette års Danish Design Award. Det nye byg-
geri huser både en skole med 870 elever, en klub med 150 
indmeldte og en børnehave med 60 børn. Vinderne kåres 
den 8. maj i Industriens Hus i København. 

Skolen er indrettet, så bevægelse kommer i centrum. Således 
møder lærere og elever en klatrevæg, når de træder ind ad 
hovedindgangen. Men også de flydende klasseværelser med 
glasdøre, så man kan kigge ind i undervisningen, gør, at både 
lærere og elever bliver udfordret på fagligheden. 

Vinderen kåres den 8. maj i Industriens Hus i København.  

http://www.internetweekdenmark.com
http://www.internetweekdenmark.com
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skole ol-faklen  
kommer til aarhus 
Skole OL-faklen ankommer til Aarhus fredag 7. april ved et fest-
ligt kick-off med løb, stafet og taler. Det sker på Holme Skole, 
der i 2017 er olympisk by og vært for alle tilrejsende elever ved 
årets Skole OL, som finder sted 13.-16. juni.

Faklen bydes velkommen af Holme skoles elever og får midlertidigt 
en plads i en særlig glasmontre på skolen. Herefter udfordrer Holmes 
6. klasser den kendte eliteløber og olympiske sølvmedaljevinder Sara 
Slott til en skarp stafet i skolegården og skoleleder på Holme Skole Al-
lan Hjortshøj byder velkommen. Han efterfølges af Børn og Unge-råd-
mand Bünyamin Simsek og projektleder for Skole OL Finalestævnet i 
Aarhus, Andreas Brock-Tang, der begge deltager i den festlige kick-off 
for Skole OL-finalerne i Aarhus. 

skole ol er ol i børnehøjde  
– bliv frivillig 
 
Vil du være med til at skabe OL i børnehøjde? Og vil du være 
med til at skabe en stærk oplevelse med bevægelse for 12.000 
børn sammen med det sejeste team af frivillige? Så er Skole OL 
måske noget for dig. 

At være ’kernefrivillig’ er for dig som gerne vil have et større organisa-
torisk ansvar. Du er med i projektet et par timer om ugen allerede fra 
1. maj, hvor vi sammen planlægger opgaverne for de øvrige frivillige. 
At være ’generel hjælper’ er for dig som gerne vil hjælpe en dag eller 
to med praktisk forefaldende arbejde i forbindelse med vores fire 
eventdage på Aarhus Stadion. At være ’skolevært og nattevagt’ er for 
dig som gerne vil være velkomstkomite for hundredevis af glade børn 
fra hele landet. 

Registrer dig som frivillig til Skole OL. Send en mail til projektleder An-
dreas Tang-Brock for at høre mere – e-mail: Andreas@dansk-atletik.dk 

Der afholdes informationsmøde for alle frivillige lørdag den 20. Maj 
fra kl. 10:00-13:00 (kræver tilmelding).

 
Opgaven blev stillet, da alle FU-ledere, vice FU-ledere, 
ungdomsskoleledere og fritidsledere i LOKE-regi var 
samlet på DOKK1 til 5. LOKE FU seminar om Sparring 
og Feedback. Byggeopgaven blev løst på forskellig og 
kreativ vis af de engagerede ledere og viste, at der er 
mange måder at lede, sparre og gribe en samar-
bejdsproces an på. Byggeopgaven gav anledning til 
refleksioner og læring i kunsten af samarbejde i team, 
lave klare bestillinger, kommunikere og involvere alles 
kompetencer for at nå godt i mål. FU afslutter formelt 
arbejdet med LOKE til sommer. 

husk tilmelding til dhl  
stafetten senest tirsdag  
den 18. april kl. 12:00
Tirsdag efter påske er det sidste frist for tilmelding, hvis I skal 
have en Børn og Unge løbe T-shirt og adgang til Børn og Unges 
område i Mindeparken med telte og pølser torsdag den 17. august. 
Tilmeldingen skal via Børn og Unges eget link på Aarhus Motions 
hjemmeside:https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?Invita-
tion=puKRNSCbASuFZgho

Se vejledning til tilmeldingen her

byg et tårn  
– det skal være 
højt, stabilt og 

æstetisk

mailto:Andreas@dansk-atletik.dk
https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?Invitation=puKRNSCbASuFZgho
https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?Invitation=puKRNSCbASuFZgho
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/mbu/pdf/Vejledning_til_tilmelding_til_B%C3%B8rn_og_Unge_DHL_stafet_2017.pdf
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Af René Hedegaard Nielsen, afde-
lingsleder, Klubberne A45 og mentor, 
Serve2Unite 

”De fleste unge, som søger ekstremis-
me – hvad enten det er religiøs eller 
ideologisk – gør det som en modreaktion 
på noget andet, der sker i deres liv. De 
føler sig måske alene, anderledes, klemt 
mellem kulturer eller noget helt tredje. 
Derfor er det vitalt at lærere, pædagoger 
og andre, der er i kontakt med den unge, 
bliver bevidste om faresignalerne, og at 
de er uddannet i, hvordan de skal tackle 
dem. Hvis jeg havde været i dialog om 
mine problematikker med en professionel 
voksen, havde mit liv højst sandsynligt set 
anderledes ud.” 

Ordene kommer kontant fra Arno 
Michaelis, der gæstede 8. klasserne fra 
Skovvangsskolen og Klubben Skovvang 
tirsdag den 23. marts.   

Arno Michaelis fra Milwaukee, Wiscon-
sin var i mange år et indflydelsesrigt 
bandemedlem i et voldeligt miljø som 
skinhead og hardcore nynazist. Nu er 
Arno en fredselskende buddhist, som 
med sin ru stemme og rå tatoveringer 
fortæller om, hvordan han ændrede sit 
liv radikalt. Han gik nemlig fra at være 

leder for en af verdens største racistiske 
skinhead-organisationer til at arbejde 
med at hjælpe unge kriminelle væk fra 
bandemiljøet.

Arno vækkede mange spørgsmål hos ele-
verne på sit besøg. Hvad skal der til for at 
et menneske, på afveje ud i det kriminelle 
miljø, kan komme tilbage? Kan man som 
samfund tilgive de værste synder? Og kan 
man selv? Stemte du på Trump?  

I dag kalder Arno sig selv ’enhver 
skinheads værste mareridt’. Han rejser 
verden rundt som foredragsholder og er 
medleder af organisationen Serve2Unite, 
som arbejder med fredsstiftende projekter 
blandt ekstremistiske unge. Serve2Unite 
underviser unge om medmenneskelighed 
gennem projekter og globale mentorer, 
som de unge har kontakt til via Skype. 
Han har desuden udgivet bogen ’My Life 
After Hate’. 

unge fra Skovvangskolen fik et wake-up call i mødet med en tidligere hardcore racist.

fra skinhead til fredsstifter

internationale eksperter til topmøde i Aarhus om radikalisering 
og ekstremisme 

Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og det globale city-netværk Strong 
Cities Network er i dagene 17.–19. maj værter ved en stor international 
konference om radikalisering og voldelig ekstremisme i Aarhus. 

De tre dage i maj vil samle op mod 500 deltagere. Dagene forener Strong 
Cities Networks årlige globale topmøde med konferencen ”Building Resi-
lience to Radicalisation and Violent Extremism II”, som blev holdt i Aarhus 
første gang i november 2015, og som præsenterer en række førende in-
ternationale og centrale aktører og forskere inden for antiradikalisering.

Ved den seneste konference i november 2015 var der 350 deltagere fra 
flere end 30 forskellige lande.

Find program og yderligere oplysninger om “Building Resilience to Radi-
calisation and Violent Extremism II” på: www.aarhus.dk/antiradicalisation

http://www.aarhus.dk/antiradicalisation

