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Der var flag, sang og bifald, da elever fra 
Holme Skole og OL-medaljevinder Sara Slott 
i fuldt firspring markerede kick off for Aar-
hus Kommune som vært for Skole OL 2017 
og afleverede Skole OL-faklen på Holme 
Skole. Holme Skole vil i perioden 13. – 16. 
juni 2017 være OL-by og overnatningssted 
for 4.-7.-klasser fra hele landet, der deltager 
i Skole OL-finalerne i Aarhus. 

Arrangementet er efterspurgt - i denne 
uge har deltagerantallet rundet 30.000 
tilmeldte.

”Vi bliver værter for mange gæster, for 
under Skole OL skal 1600 børn og voksne 
overnatte her på skolen. Det bliver hy-
le-morsomt – og vi har alle noget at glæde 
os til, både som deltagere i finalerne og 
som værter her på skolen,” sagde skolele-
der Allan Hjortshøj til de mange børn og 
voksne, der fejrede OL-faklens ankomst 
med flag og sang.

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn 
og Unge, takkede alle de fremmødte 
deltagere fra Holme Skole – og de mange 
lærere, pædagoger, forældre og elever, 
der bidrager til at arrangere Skole OL i 
Aarhus: 

”Vi skal i fællesskab kickstarte Skole OL 
med Aarhus som værtsby. For at et så 
stort arrangement kan realiseres, kræver 
det, at skoler som Holme Skole og mange 
andre lærere, pædagoger og elever vil 
være med til at skabe et Skole OL med 
store oplevelser og inspiration til at leve et 
sundt og godt liv,” sagde rådmanden. Han 
fremhævede eliteløber og OL-medaljevin-
der Sara Slott som forbillede og inspiration 
for de mange deltagere.

Dagen blev afrundet med en stafet med 
lærere og elever. Eleverne vandt og fik en 
flot pokal overrakt af Sara Slott.

Læs mere om Skole OL-finalerne 2017  
i Aarhus: www.aarhus.dk/skoleol og  
skoleol.tv2.dk

Festligt kick-oFF For 
skole ol i AArhus 2017
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Alle elever fra Holme 
Skole jublede, da elever 
fra 6. klasse og eliteløber 
og OL-medaljevinder Sara 
Slott fredag 7. april ankom 
med faklen til årets Skole 
OL i Aarhus.
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nyt FrA børn og kultur 2017 

Mere end 1000 unge er allerede nu engageret i EYC, 
der finder sted i Aarhus 10.-15. september 2017 blandt 
andre Børn og Unge-byrådet og baggrundsgrupper, der 
samarbejder omkring rollen som værter for topmødet 
samt 300 delegerede fra Europa. 

Alle unge i Aarhus skal gerne få udbytte af, at Aarhus er 
vært for EYC i 2017. I en ny folder kan du se en række 
tilbud, som kan være med til at inspirere dig og dine 
elever til dialog og læring om demokrati og unges ret-
tigheder. Tilbuddene er for alle udskolingselever. Nogle 
tilbud gælder også mellemtrin.

TiLmeLd: Tilmeld dine elever via linket http://www.kulissen.dk/
billetter/tilmelding.php?grp=eyc17. Pladserne fordeles efter 
først-til-mølle-princippet.

LæS meRe:  
Om EYC2017 og folderen ”Fokus på demokrati og unges rettig-
heder” på www.aarhus.dk/eycdk

FAceBOOK:  
Du er velkommen til at melde dig ind i facebookgruppen EYC – 
European Youth Consensus.

EuropEan Youth ConsEnsus 
2017 (EYC) Er Et topmødE for 
ungE skabt om tEmaEt ”dEmo-
krati og ungEs rEttighEdEr” 
i forbindElsE mEd, at aarhus 
Er Europæisk kulturhovEd-
stad i 2017. 

E u r o p E a n  Y o u t h  
C o n s E n s u s  2 0 1 7

10. - 15.  september 2017

fortsættes...

http://www.kulissen.dk/billetter/tilmelding.php?grp=eyc17
http://www.kulissen.dk/billetter/tilmelding.php?grp=eyc17
http://www.aarhus.dk/eycdk
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TemAdAge: Hold øje med næste runde af temadage for 
lærere. Næste temadag er den 21. november 2017. Em-
net er Idræt og Køn. Herefter kommer der en temadag i 
marts 2018.

UNdeRviSNiNgSTiLBUd: I 2018 fortsætter Skole OL med 
de nuværende discipliner. Men nye kommer også til. 
Hold derfor øje med undervisningstilbud og temadage i 
Ugepakken. Det er planen, at alle tilbud om temadage 
og undervisning fra efteråret 2017 bliver tilgængelige via 
ULF i Aarhus, ulfiaarhus.dk.
 

UNdeRviSNiNgSmATeRiALe: I april 2017 udsendes et nyt 
læremiddel til idrætsundervisningen på mellemtrinnet til 
alle skoler.  Der er tale om ”Idrætskultur i løb, spring og 
kast”, som består af en lærebog til 3.-7. klasse samt en 
hjemmeside med lærervejledninger og undervisningsvi-
deoer. Det er udarbejdet af KOSMOS, UC Syd for Børn 
og Unge i samarbejde med Aarhus 1900 og Skole OL 
samt Aarhus 2017. Se www.idrætpåhjernen.dk/ol.

BeSøg FiNALeSTævNeT: Alle klasser og forældre er 
velkomne ved skole OL-finalerne den 13.-16. juni 2017. 
Husk madpakker.

SådAN SigeR TO FRiviLLige ved SKOLe OL:

“Jeg hjælper til Skole OL, fordi jeg synes, det er 
spændende, hyggeligt og der er en fed stemning, og 
så også for at se hvor meget børnene hygger sig og 
har en glæde i at være med i Skole OL. Jeg bliver glad 
hver gang, når jeg kommer hjem og kan mærke, at jeg 
har bidraget til en god dag for børn og voksne.”
martin Jespersen, frivillig starter ved Skole OL 2014, 2015 og 2016

“det er fedt at se gejsten i børnenes øjne, når de gir’ 
den max gas til Skole OL. derfor er det fedt at hjælpe!”
Ole mark, frivillig ved Skole OL 2012-2016
 

dU KAN BLive: Kernefrivillig, Hjælper eller Skolevært og natte-
vagt. Læs meget mere på: Aarhus.dk/skoleol

HøR meRe Og meLd dig SOm FRiviLLig: Kontakt projektleder 
Andreas Tang-Brock, Andreas@dansk-atletik.dk. Del gerne mu-
ligheden med hele dit netværk. Og duk op til infomøde lørdag 
20. maj kl. 10:00-13:00 – send en mail for at tilmelde dig til 
Andreas@dansk-atletik.dk.

s k o l E  o l   
f i n a l E  i  a a r h u s

13. - 16.  juni 2017

dEr Er vEd at værE godt bookEt 
op til skolE ol-finalErnE 2017 
dEn 13.-16. juni i aarhus. mEn dEr 
Er stadig spændEndE tilbud at 
hEntE for dig og dinE ElEvEr i 
forbindElsE mEd skolE ol-fina-
lErnE, dEr findEr stEd i aarhus 
til og mEd 2019.

http://www.idr�tp�hjernen.dk/ol
mailto:Andreas@dansk-atletik.dk
mailto:Andreas@dansk-atletik.dk
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Alle inviteres hermed til at deltage, når 
FrivilligCenter Aarhus og Magistraten for 
Sociale forhold & Beskæftigelse afholder 
FrivilligBørs Aarhus 2017, hvor Aarhus’ 
private virksomheder, offentlige insti-
tutioner og frivillige sociale foreninger 
mødes for at netværke og udveksle 
ressourcer på tværs af sektorer. Frivillig-
børsen afholdes tirsdag den 23. maj kl. 
16.00-19.00 i foyeren på Godsbanen 
og består af to timers børshandling og 
efterfølgende forplejning. Deltagelse i 
frivilligbørsen er gratis, og det er muligt 
at tilmelde op til to personer.

For klubber, institutioner, og skoler er fri-
villigbørsen en oplagt mulighed for at få 
inspiration og sparring fra virksomheder, 
foreninger og andre institutioner til at 
udvikle deres tilbud til borgerne og at få 
et overblik over lokalområdets udbud af 
foreninger og virksomheder.

det gode eksempel 
Ved sidste års FrivilligBørs deltog 
Bocenter Nord og tilbød blandt andet 
udlån af mødelokaler og efterspurgte til 
gengæld hjælp til at arrangere aktiviteter 
for bocentrets beboere. Netop disse 
tilbud og efterspørgsler fik bocentret 
kombineret i en udvekslingsaftale med 
foreningen Dem Og Os, som gerne ville 
låne bocentrets lokaler, og som gengæld 
afholdte en fredagsbar for beboerne på 
bocentret. Bocenter Nord kom også til 
frivilligbørsen med et tilbud om at give 
rundvisninger på bocentret. 

Dette tilbud tog foreningen Dansk Fol-
kehjælp imod og kvitterede til gengæld 
med at holde førstehjælpskursus på Bo-
center Nord. Dette var kun to eksempler 
på de mange gode udvekslingsaftaler, 
som Bocenter Nord opnåede ved sidste 
års frivilligbørs.

Mere info/tilmelding
I kan læse mere, få yderligere inspiration 
og tilmelde jer FrivilligBørs Aarhus på 
hjemmesiden: www.frivilligcenteraarhus.
dk/frivilligbors. Har I spørgsmål, eller øn-
sker I sparring omkring jeres deltagelse 
ved frivilligbørsen, kan I også kontakte 
os på mail: frivilligbors@frivilligcenteraar-
hus.dk eller telefon: 61 35 41 11.

dyt dyt 
- skAl vi 

byt’?
Har i fysiske rammer som står tomme om aftenen, har i viden som andre kunne få 
glæde af, har i børn eller unge som kunne lave aktiviteter med ældre, eller noget 
helt tredje? Så er der måske nogen, som har noget, i kan bruge.

http://www.frivilligcenteraarhus.dk/frivilligbors
http://www.frivilligcenteraarhus.dk/frivilligbors
mailto:frivilligbors@frivilligcenteraarhus.dk
mailto:frivilligbors@frivilligcenteraarhus.dk


5

bu nyt  |  april 2017

nYHedSnOter

nyhed kursus Startdato tilmelding

nyhed
Pædagogisk praksis og digitale medier
3-dags kursus for pædagoger i dagtilbud

8. juni 31. maj

nyhed
tegn til tale - kursus for begyndere   
6 timers kursus for pædagogisk personale udbydes af Kompetencecenter for sprog og 
kommunikation

16. maj 8. 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 pædagogisk leder på  
Møllevangskolen 
grith Kristensen tiltræder 1. maj 2017 
som pædagogisk leder på Møllevangsko-
len. Hun er 40 år og kommer fra en stil-
ling som projektleder ved Bysekretariatet i 

Randers Kommune. Grith er uddannet lærer og er desuden i 
gang med en diplomuddannelse i ledelse ved VIA University 
College. Tidligere har hun arbejdet som både inklusionskon-
sulent ved PPR Randers samt afdelingsleder på Nørrevangs-
skolen i Randers. 

Grith ser frem til at arbejde videre inden for pædagogisk 
ledelse og skoleudvikling i tæt samarbejde med Møllevangs-
skolens medarbejdere, elever, forældre og samarbejdsparter.

ny kontorchef til Pladsanvis-
ning og elevadministration
Annette elsborg tiltræder 1. maj 2017 
som kontorchef for Pladsanvisning og 
Elevadministration. Hun er 49 år og kom-
mer fra en stilling som administrativ leder 

på Morten Brørup Skolen i Skanderborg. Hun er uddannet 
regnskabsassistent og merkonom i regnskab og har des-
uden en akademiuddannelse samt en diplomuddannelse i 
ledelse. 

nye ledere 

ny PJece: 

bliv klogere på økonomien i din sFo
 
Få et hurtigt overblik over den aarhusianske budgettildelingsmodel på 
SFO-området i en ny pjece udarbejdet af Børn og Unge og BUPL århus. 

I pjecen kan du møde Søren fra SFO Børnegrotten, der med hjælp fra BUPL  
Århus spøgelset går på opdagelse i SFO-økonomien. Undervejs finder de svar  
på spørgsmål som: Hvor kommer pengene fra? Hvad er beløbet pr. barn?  
Hvor mange penge er der afsat til ledelse? Og hvad er et grundbudget?

Pjecen er efterfølgeren til ’bliv klogere på økonomien i dit dagtilbud’ 

Hør hvad to tillidsrepræsentanter siger om pjecen på:  
www.http://ambu.mitbu.dk/SFO 

http://www.http://ambu.mitbu.dk/SFO
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to Aarhus-klasser kæmper  
om designpris    
i ugen frem til påske knoklede 5. klasserne fra ellevangskolen 
og mårslet Skole for at finde - og vinde med - den bedste måde 
at oplyse børn og voksne om, hvad vores mad består af. Ugen 
var den tredje udfordring i læringsforløbet ’design to improve 
Life Udfordring’, der er en del af europæisk Kulturhovedstad - 
Aarhus 2017. 

Eleverne fra de to Aarhus-skoler deltager sammen med skoler fra syv 
andre kommuner i Region Midtjylland. Efter projektugen kulminerer 
projektet i et stort nyhedsshow for deltagerne i Spektrum Odder. Det 
sker fredag 28. april. Her kåres først 20 finalister og siden en vinder 
udnævnt af designekspert-panel fra INDEX: Design to Improve Life.

hvem skal have 
årets ’Aarhus  
takker’-pris? 
 
Kender du eller dine kollegaer til en aarhu-
siansk ildsjæl eller et inkluderende projekt 
båret af frivillige, som har vist et særligt 
aktivt medborgerskab i Aarhus gennem 
det forgangne år? Så indstil de relevante 
kandidater til ’Aarhus Takker’-prisen 2017!  

Du kan indstille din kandidat via Lokalavisen 
Aarhus’ Facebook-side på www.facebook.com/
lokalavisenaarhus eller ved at sende en mail til 
redaktionen.aarhus@lokalavisen.dk. Husk at 
begrunde, hvorfor du indstiller netop den/de 
kandidat(er). Fristen for indstilling af kandidater 
er den 13. juni 2017 klokken 12:00. 

Baseret på de indstillede kandidater udvælger 
et dommerpanel de fem ildsjæle eller projekter, 
som skal konkurrere om titlen og førstepræ-
mien på 15.000 kroner. De fire øvrige finalister 
belønnes med 3.000 kroner hver.

tag din klasse med til  
dhl stafetten for skoler
 
Skyd skoleåret i gang med et fælles arrangement for klassen. dHL 
Stafetten er lige så meget fællesskabsfølelse og socialt samvær, 
som det er motion, og mulighederne for at inddrage hele klassen 
er mangfoldige; der kan dekoreres flotte skilte, skrives slagsange 
og laves pynt til en festlig heppezone. 

Konceptet minder meget om DHL Stafetten for voksne, blot i børnehøj-
de. Ruten er således kun 2 km lang, og antallet af deltagere per hold er 
på 3 personer. Børnene får lov til at indtage en del af Mindeparken og 
de store opstillede telte, hvor der kan nydes medbragte madpakker og 
hygges både før under og efter løbet. 

Læs mere og tilmeld jer her: https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-skole 

http://www.facebook.com/lokalavisenaarhus
http://www.facebook.com/lokalavisenaarhus
mailto:redaktionen.aarhus@lokalavisen.dk
https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-skole
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Et tæt samarbejde mellem skolen og 
forældrene er nødvendig for at styrke 
elevernes læring. Derfor lød der også en 
stor tak fra Rådmand Bünyamin Simsek 
til alle de forældre, som gør en indsats 
i det daglige bestyrelsesarbejde og i 
forældreorganisationerne, da han bød 
velkommen til nogle timer i samskabel-
sens tegn på skolebestyrelsernes dag den 
30. marts. 

Samskabelse er det nye sort
Børn og Unge-chef Søren Aakjær ledte 
de omkring 100 fremmødte forældre 

gennem aftenen, og han lagde ud med 
at spørge, om samskabelse er det nye 
sort. Svaret var et klart rungede ja fra 
forskerne Simon Calmar Andersen og 
Søren Serritzlew fra Institut for Stats-
kundskab på Aarhus Universitet. 

”Vi kan ikke ændre forældrenes uddan-
nelsesniveau, så det handler om at øge 
forældrenes viden om den afgørende rol-
le, de har for deres børn. Er læring godt 
eller et nødvendigt onde? Er det vigtigt 
at gøre sig umage i skolen? Den måde, 
som vi som forældre opfatter skolen på, 

formidler vi videre til vores egne børn,” 
fortæller Simon Calmar Andersen og 
Søren Serritzlew.

Så selv om studietid og lektiehjælp i sko-
letiden skulle være med til at udjævne 
uligheden mellem børn, så viser de to 
forskeres arbejde, at det fortsat er alt-
afgørende, at forældrene involverer sig 
i skole-hjem-samarbejdet for at få god 
kvalitet og mindske uligheden.
  
”Vores børns læring og trivsel er ikke 
bare skolens ansvar. Når en borger får 

Mere end 100 forældre deltog på Skolebestyrelsernes dag 2017, hvor to forskere 
fra Aarhus universitet præsenterede den nyeste forskning om skole-hjem-samar-
bejdets betydning for eleverne. 

skolebestyrelsernes dAg:  
sAmskAbelse er det nye sort

fortsættes...
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foretaget en knæoperation, kræver det 
også en indsats med genoptræning fra 
borgeren selv, hvis operationen skal være 
en succes. Skolen skal sammen med sko-
lebestyrelsen sende et signal til forældrene 
om, at skole-hjem-samarbejdet gør en 
forskel, og at der er en forventning om, at 
alle bidrager til det i fællesskab,” siger de 
to forskere.
 
Deres råd er, at det skal være helt konkret 
for forældrene, hvad de kan bidrage med. 
De anbefaler også, at skolebestyrelserne 
sammen med skolen arbejder med en 
strategi for samskabelse, og hvordan de 
vil motivere forældrene. På Frederiksbjerg 
Skole har de netop taget hul på nytænk-
ning af skole-hjem-samarbejdet med en 
workshop, hvor forældrene sammen med 
skolen og skolebestyrelsen skulle se på nye 
veje til at løfte det i fællesskab. 

Der er også mulighed for at involvere sig i 
forældreorganisationerne på skoleområdet. 
På dagen stod Aarhus Forældreorganisa-
tion, Skole og Forældre samt Foreningen 
af Skolebestyrelser i Aarhus sammen på 
scenen. De bød flere forældre velkomne 
i foreningerne, som er med til at påvirke 
rammerne på 0-18 års området.

digital samskabelse
Det handler blandt andet om at gøre læ-
ringen synlig for forældrene, og her giver 
den nye læringsplatform MinUddannelse 
forældrene mulighed for at se, hvad deres 
børn arbejder med og følge med i deres 
progression. De fremmødte forældre fik et 
indblik i læringsplatformen, som skolerne 
er i gang med at tage i brug. Derfor blev 
der også talt om forventningsafstemning, 
for når forældrene bliver inviteret ind i 
læringsplatformen senest efter sommerfe-
rien, vil det variere, hvor langt skolerne er 
kommet med anvendelsen. Samtidig bød 
programmet Digitale Børn og Unge skole-
bestyrelserne ind til deres sparringsforum 
for forældre. Her skal forældrene gøre 
Børn og Unge klogere på, hvordan vi får 
udbredt læringsplatformen til forældrene 
efter sommerferien og den kommende 
samarbejdsplatform, der fra 2019, skal 
erstatte Børne- og SkoleIntra samt FU-Net 
til alle forældre.  

SkOLebeStYreLSerneS dAg

Skolebestyrelsernes dag indgår som en del af kompetenceudviklin-
gen af skolebestyrelserne i perioden 2014-17. 

Sammen med en række temapakker skal det kvalificere skolebe-
styrelserne til at varetage bestyrelsens opgaver inden for rammerne 
af folkeskoleloven og byrådets beslutninger samt de strategiske 
opgaver som fx styrket skole-hjem-samarbejdet i disse år. 

Se præsentationerne fra Skolebestyrelsernes dag 2017 her 
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SAMSkAbeLSe

https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx

