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Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og det globale by-netværk Strong Cities Network er i disse dage 
værter ved en stor international konference om radikalisering og voldelig ekstremisme i Aarhus, som 
forener Strong Cities Networks årlige globale topmøde med konferencen ”Building Resilience to Ra-
dicalisation and Violent Extremism II”, som blev holdt i Aarhus første gang i november 2015. 

#IARC17:  
AARHUS IS THE 
PLACE TO BE

Interessen for den såkaldte Aarhus-model – Aarhus’ tilgang til at forebygge 
radikalisering og ekstremisme – er fortsat markant. Alene i foråret har Aarhus 
haft besøg af delegationer fra Canada, Indonesien, Frankrig, USA og Schweiz, 
ligesom blandt andet kinesisk og fransk tv har besøgt indsatsen.

Fortsatte terrorangreb og trusler mod tryghed, sikkerhed og stabilitet i ud-
landet såvel som i Danmark er med til at bekræfte konferencens formål: At 
dele viden og erfaringer om radikalisering og ekstremisme, der i sin natur er 
både lokal, grænseoverskridende og i visse tilfælde farlig. 
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Et langt arbejdsliv med pædagogik og 
ledelse tager sin afslutning, når Thorkil 
Andersen, områdechef for område 
Grenåvej Øst, 30. juni tager den sidste 
omgang i svingdøren på Grøndalsvej 2. 
Efter 39 år i Aarhus Kommune går han, 
mens det stadig er sjovt, som det har 
været hver eneste dag i hele karriereren, 
hvor drivkraften har været lysten til at 
præge udviklingen og sætte retning. 

Thorkil Andersen var med fra begyndel-
sen, da han som daværende formand 
fra skolelederforeningen var inddraget i 
dannelsen af Børn og Unge og arbejdet 
med at lande den rette organisering for 
den nye mastodont i Aarhus Kommune.

”Vi var mange, som havde efterspurgt 
en børneforvaltning, som også social-
forvaltningen skulle være en del af. Da 
Børn og Unge blev en realitet, var vi som 
decentrale ledere naturligt bekymrede 
for flere led mellem ens eget ledelsesrum 
og topledelsen. Blandt andet konstruk-
tionen med områdechefer,” fortæller 
Thorkil Andersen.

Områdechef – hvaffor én? 
Som formand for skolelederforeningen 
var Thorkil Andersen vant til at sidde tæt 
på beslutningerne, og det var derfor na-
turligt at søge stillingen som områdechef.

”Jeg ville gerne bevare min position, 
og det duede ikke med en områdechef 
som mellemled. Det var en del af mo-
tivationen. Samtidig er det spændende 
at bedrive ledelse på det niveau. Jeg 
har aldrig lagt skjul på, at når jeg er 
leder, er det fordi, jeg vil være med til at 
bestemme, hvor jeg kan,” siger Thorkil 
Andersen.

Men det var en svær fødsel at få kon-
struktionen med nye områdechefer til at 
fungere. Opgaven og organiseringen var 
uklar.

”Hvad var et område for noget, hvad 
skulle en områdechef? Billedet var sløret. 

Ole Kiil, som inden dannelsen af Børn 
og Unge var leder af alle daginstitutio-
nerne, sagde til mig, at jeg skulle sige til 
institutionslederne, at de kunne bruge 
mig, som de tidligere havde brugt ham. 
Og så grinede de, for med 400 instituti-
onsledere, der refererede til Ole, havde 
de aldrig brugt ham. Så det var noget af 
en kulturforandring. Flere skoleledere var 
skeptiske overfor det ekstra ledelseslag, 
mens institutionslederne havde meget 
svært ved at se, hvad de skulle med 
en områdechef. Selv om mantraet og 
grundlaget for den nye struktur var 
ledelse tæt på, gik der nogen tid inden 
vi fandt de gode samarbejdsformer,” 
fortæller Thorkil Andersen. 

”DEN LÆRENDE TILGANG 
VIL BÆRE IGENNEM” 
Områdechef Thorkil Andersen 
har været med fra begyndelsen. 
Fra dengang drømmen om en 
samlet børneforvaltning blev 
realiseret med dannelsen af 
Børn og Unge, der med et tvær-
fagligt 0-18 års perspektiv har 
vist sig levedygtig. Med udsigt 
til en organisation, der med 
dygtige ledere og en lærende 
tilgang øver sig på at skabe 
stadig stærkere fællesskaber,  
er det en fortrøstningsfuld  
områdechef, der takker af.
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Dygtige ledere
Udover enkelte skolelukninger har skolerne ikke strukturelt været 
udsat for de store omvæltninger, mens de mange selvstændige 
institutioner i 2006 blev samlet i 79 dagtilbud. Også FU-området 
er ad flere omgange blevet omorganiseret. Det samme er sund-
hedsplejen og PPR, så det er et andet Børn og Unge end i 2006 
og med et nyt fokus på betydningen af ledelse.

”Dagtilbuddene har ledelsesmæssigt rykket sig mest. De har 
været meget igennem de forgangne år, men har taget opgaven 
på sig og opfattet sig selv som en del af noget større. I dag 
udgør dagtilbudslederne et superkompetent ledelseshold med 
høj kvalitet. Samtidig er det fokus, vi har fået på lederlaget under 
skoleleder, dagtilbudsleder og FU-ledere, afgørende. De er i man-
ge henseender vores vigtigste ledere med den daglige kontakt 
til medarbejdere og forældre. Det, de siger, har stor betydning. 
Vi kan for så vidt beslutte hvad som helst - hvis de siger noget 
andet derude, så lykkes vi ikke,” siger Thorkil Andersen.

Også gruppen af områdechefer har fundet et helt andet fodfæ-
ste end tidligere. 

”Ligesom vores opgave og mandat var uklart i begyndelsen, var 
ledelsen af områdechefgruppen det også. Også en chefgruppe 
har brug for ledelse hvilket hurtigt blev erkendt, og i dag er 
områdechefgruppen blevet skarpere på opgaven og placeringen 
i organisationen. Som gruppe er vi tydeligere, og i fremtiden vil 
områderne ikke være helt så forskellige. Samtidig har viljen til 
at løse de udfordringer, vi har bokset med internt i fællesfunk-
tionerne, aldrig været større end nu. Derfor tror jeg også, at vi 
i fremtiden får en områdecheffunktion, som står mere centralt 
med afsæt i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige 
fællesfunktioner,” siger Thorkil Andersen. 

Sats på kulturen
I det hele taget er Thorkil Andersen fortrøstningsfuld med tanke 
for den udvikling, som Stærkere Fællesskaber har igangsat og 
som spirer i hele Børn og Unge. 
 
”Ledelsesmæssigt er det en dygtig organisation, lederne er højt 
kvalificerede og efterhånden også højt uddannede. LOKE-pro-
grammet har været en gave, især for dagtilbuddene, hvor det 
har rykket rigtigt meget,” siger Thorkil Andersen og fortsætter:

”Rammerne for vores opgave kan vi ikke ændre, de er beskre-
vet i lovgivning og byrådsbeslutninger. Men den kulturelle del, 
som er den mest betydningsfulde, den bestemmer vi selv. Hvis 
vi kan fastholde den lærende tilgang som ledere og organisati-
on i det hele taget, tror jeg virkelig, at Børn og Unge kommer 

til at tage et kvalitativt kvantespring – først og fremmest til 
gavn for børnene og de unge. Det tager tid - lang tid, men det 
vil være helt vildt, hvis en organisation af denne her størrelse 
magter det.” 

Selv er Thorkil Andersen på vej til at tage et andet kvantespring 
fra et arbejdsliv med 180 i timen til nul på et splitsekund, som 
han selv udtrykker det. Næste livsfase er langtfra planlagt, men 
det bekymrer ham ikke. Det er skiftet fra en ”larmende hverdag 
til stilhed”, der nager. For ledelsesopgaven og hverdagen i Børn 
og Unge er blevet en stor del af hans identitet og sociale liv, 
som det sker når engagementet er stort.

”Min kone har ofte mindet mig om, at jeg altså ikke er leder 
derhjemme, kun på mit arbejde. Så meget skal aflæres. Men jeg 
er sikker på, at for Børn og Unge og for mit eget vedkommende 
vil den lærende tilgang bære igennem,” siger Thorkil Andersen. 

OMRÅDECHEF

OMRÅDECHEF - TO LEDIGE STILLINGER
Børn og Unge søger to områdechefer med stærke ledelsesmæssige kompetencer 
og gode samarbejdsevner. Læs mere på aarhus.dk/omraadechefer 
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fortsættes...

Navnet er Tværfaglig Enhed. Et 
korps bestående af 15 pædagoger 
og 11 sundhedsplejersker, der siden 
november 2015 har bragt det pæ-
dagogisk personales opsporings- og 
handlekompetencer på dagtilbuds-
området indenfor sprog, motorik og 
relationsdannelse i spil. Pædagogisk 
leder i Kløverhulen Tina Skaarup 
Olesen fortæller om sit samarbejde 
med Tværfaglig Enhed.

Tina Skaarup Olesen vidste, at pigen 
skulle starte i vuggestuen. En pige, som 
i en alder af 2 ½ år havde fået en svær 
start på livet. Derfor var hun meget 
opsat på, at den lille pige skulle føle sig 
velkommen og trygt glide ind i børne-
gruppens fællesskab.

Det var en opgave, som krævede lidt 
ekstra, og derfor valgte Tina Skaarup 
Olesen også at hidkalde Tværfaglig 
Enhed. Hun vidste, at arbejdet med rela-
tionsdannelse er deres ekspertiseområde. 
Siden november 2015 har Tværfaglig 
Enhed tilbudt skræddersyede samar-

bejdsforløb til pædagogisk personale 
på 0-6 års området. 125 henvendelser 
er det blevet til. De har særligt fokus på 
trivslen i børnegrupper og tilbyder forløb 
indenfor relationsdannelse, sprog og mo-
torik med henblik på at understøtte en 
tidlig og rettidig indsats. De tager afsæt 
i den dagligdag, der er. De bruger video-
optagelser til at indfange små øjeblikke, 
og deres vejledning har altid til formål at 
styrke den pædagogiske praksis.

Det var lige nøjagtig sådan et relations-
forløb, som Tina Skaarup Olesen var ude 
efter.

Et struktureret forløb med en aner-
kendende tilgang
Forløbet blev indledt med et opstartsmø-
de. Her skulle udfordringerne omkring 
pigen indkredses. Hvordan så hendes 
omgivelser ud? Hvilke udfordringer hav-
de hun? Hvordan var hendes tilknytning 
til pædagogerne? Pædagogisk leder Tina 
Skaarup Olesen og de to pædagoger, 
som var tilknyttet pigen, skulle også for-
mulere en samlet målsætning for forlø-
bet. Udgangspunktet var, at pigen skulle 

indlemmes som en del af børneflokken, 
og de besluttede at fokusere på at hjæl-
pe pigen til at regulere sine følelser.

Tina Skaarup oplever, at forløbet har 
været veltilrettelagt. 

”Tværfaglig Enhed var velforberedte. De 
kom med en dagsorden og var gode til 
at komme med konkrete råd og forslag- 
og det var altid ud fra en anerkendende 
tilgang. Det er jo lidt sårbart at sætte sin 
egen pædagogiske praksis under lup.”

”Guldet ligger gemt i 
videorefleksionerne”
Så fulgte en periode over 3-4 gange, 
hvor vejlederne fra Tværfaglig Enhed 
kom på besøg for at filme pædagoger-
nes praksis, og efterfølgende blev der 
afholdt fælles vejledningsmøder, hvor 
videooptagelserne blev brugt. Det, at 
skulle filmes, krævede lidt tilvæn-
ning hos pædagogerne, men for Tina 
Skaarup Olesen var det også det, der 
gjorde forskellen. Hun husker særligt en 
episode. 

SUNDE FÆLLESSKABER ER  
AFGØRENDE FOR BØRNS TRIVSEL
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Tværfaglig Enhed tilbyder skræd-
dersyede forløb tilpasset den en-
kelte afdelings behov med henblik 
på at løfte personalet handlekom-
petence og pædagogiske arbejde 
i forhold til opsporing og en tidlig 
forebyggende indsats indenfor 
områderne sprog, motorik og 
relationsdannelse.

De to pædagoger havde i et stykke tid 
haft en oplevelse af, at pigen ikke var 
særlig samarbejdsvillig, når der blev 
stillet krav til hende. De oplevede, at 
hendes reaktion var at trække sig, men 
med de små videosekvenser i hånden 
kunne Tværfaglig Enhed vise, at virkelig-
heden så lidt anderledes ud. 

”Pigen trak sig rigtigt nok, men kort 
tid efter vendte hun tilbage igen. Hun 
havde haft brug for at få styr på sine 
følelser” fortæller en smilende Tina 
Skaarup Olesen. Med denne viden kun-
ne pædagogerne give pigen den tid hun 
havde behov for, og dermed styrkede 
det deres pædagogiske praksis. 

Individuelt forløb blev til fælles 
øvebane i LOKE 
Forløbet har medvirket til, at pigen har 
fået en bedre tilknytning til børnegrup-
pen og til pædagogerne. En udvikling 
som Tina Skaarup Olesen er meget 
tilfreds med.

 ”Havde vi ikke taget det i opløbet, kun-
ne det have endt med større udfordrin-
ger i forhold til hendes impulsstyring,” 
påpeger hun. 

Samtidig åbnede forløbet også op for 
en fælles øvebane i LOKE-regi. Tina 
Skaarup Olesen kunne se, at princip-
perne om positiv børneledelse, som de 
havde brugt i forhold til pigen, kunne 
gavne alle pædagogerne i dagtilbud-
det. 

”Vi er en nyligt fusioneret institution, 
hvor vi stadig er ved at lære hinanden 
at kende. Derfor valgte jeg i LOKE-sam-
menhæng at fokusere på, hvordan vi 
skaber et fælles sprog i forhold til den 
måde vi er og taler med børnene på. 
Det har nogle af de nye pædagogiske 
værktøjer, som Tværfaglig Enhed har 
præsenteret os for været med til at 
understøtte,” slutter hun.

vurderer, at de har opnået de mål, 
som de i samarbejde med Tværfag-
lig enhed har opstillet og arbejdet 
med.

KONTAKT
Er du interesseret i et forløb i dit 
dagtilbud, kan du kontakte:

Leder af Tværfaglig Enhed 
Maiken Grønvall
Tlf.41 85 68 85 
E-mail: magro@aarhus.dk
Læs mere på: www.aarhus.dk/
tværfagligenhed

91%

94%83%

90%
af deltagerne vurderer, at samar-
bejdet med Tværfaglig Enhed har 
skabt et øget fokus på en tidlig 
og rettidig indsats.

TVÆRFAGLIG ENHED 
SCORER HØJT I  
BRUGERTILFREDSHED 

Tværfaglig Enhed har i 2016 
foretaget en brugertilfreds-
hedsundersøgelse. Resultatet 
viser, at:

Deltagerne har opnået en markant 
større opmærksomhed på egen 
pædagogisk praksis (en stigning 
fra 63% til 91 %)

Deltagerne har været tilfredse 
eller meget tilfredse med samar-
bejdet med Tværfaglig Enhed 

FAKTA

mailto:magro@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/tv�rfagligenhed
http://www.aarhus.dk/tv�rfagligenhed
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NYHEDSNOTER

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Undgå fejlansættelser og faldgruber - Hold 02
Fyraftensmøde for ledere og medarbejdere, der er involveret i ansættelsesprocesser

4. oktober 2. oktober

Nyhed
Lær at bruge FACE:IT som redskab i arbejdet med at træne børns empati og 
aflæsning af følelser!    
3 timers kursus for lærere og pædagoger i skole og dagtilbud

13. september 1. september

Nyhed
Kursus i arbejdet med den pædagogiske læreplan og digitale medier  
3½ timers kursus for pædagoger og pædagogiske ledere i dagtilbud

22. august 15. august

Nyhed
Rytmik og bevægelse for de mindste  
Heldagskursus for pædagoger i dagtilbud

25. september 15. september

Nyhed
Workshop vedrørende indsatsen READ - Sammen om læsning  
Workshop for læsevejledere, lærere og ledere i skoler

16. august 30. juni

Nyhed
Workshop for dagtilbud vedrørende indsatsen READ - Sammen om læsning
Workshop for pædagoer, sprogvejledere og ledere i dagtilbud

16. august 30. juni

Nyhed
Velkommen til Børn og Unge - Hold 22  
Obligatorisk introduktionsdag for nye ledere som ikke refererer til områdechefer eller 
FU-chef

26. september 19. september

Nyhed

MOVE Aarhus (Camp BU – Fag Boost elevtilmelding) - Hold i skoleåret 2017/2018 
MOVE Aarhus er rettet mod den gruppe elever, der ikke vurderes at få min. 02 i dansk 
og matematik. Det er 5 intensive dage med personlig, social og faglig træning, der 
ruster eleverne til bedre at kunne tage FSA

Se holddatoer for  
hele skoleåret 

2017/2018  
i Kursusportalen

1 uge inden  
holdets  

Introarrangement

Nyhed
Tastebar i eDoc - Hold 08  
½-dags workshop Tastebar for alle eDoc brugere

17. august 10. august

Nyhed

Sygefravær 1: Regler, retningslinjer og gode råd i håndtering af sygefravær  
- Hold 16  
Heldagskursus for ledere og lederteams med personaleansvar. Kurset er obligatorisk for 
de ledere, der refererer til områdechef samt for administrative ledere på skoler

25. oktober 17. oktober

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



7 MINUDDANNELSE

BU Nyt  |  Maj2017

”Da vi blev præsenteret for MinUddan-
nelse, var det tydeligt, at den lå lige til 
højrebenet for lærerne, men ikke for 
pædagogerne.”

Sådan lyder det fra Kirstine Kvist Jacob-
sen, læringsvejleder og skolepædagog 
for 0. A på Sølystskolen, da hun blev 
spurgt, hvad pædagogerne brugte læ-
ringsplatformen MinUddannelse til. 

”Men vi fandt ud af at med lidt tilpas-
ning kunne pædagogerne bruge den 
på lige fod med lærerne. I stedet for at 
tilpasse vores praksis til platformen, skal 

platformen tilpasses vores praksis.”  
På Sølystskolen arbejdes der i indskolin-
gen med målugler, der viser elevernes 
alsidige mål samt fælles mål for hele 
klassen. De hænger på opslagstavlen i 
klasselokalet, så eleverne altid kan kigge 
på dem. Måluglerne har fungeret fint 
både for eleverne og pædagogerne, men 
Kirstine er glad for de nye muligheder, 
som MinUddannelse giver: 

”Måluglerne har været en god måde at 
gøre målene synlige for eleverne, men 
det er nemmere at arbejde med alsidige 
mål i MinUddannelse. Vi arbejder lige 
nu med en demo i MinUddannelse, hvor 
vi har lagt den sociale årsplan og de 
alsidige mål ind. Når en elev har nået 
et mål, vinger vi sammen med eleven 
målet af og snakker om, hvad han eller 
hun nu skal øve sig på. Det var meget 
det samme, vi gjorde med målugler-
ne, men med MinUddannelse får vi 
automatisk genereret data i elevplanen 
og kan følge elevens udvikling over 
længere tid. Vi har beholdt måluglerne 
på opslagstavlen, så eleverne stadig kan 
følge med i deres udvikling fra klasse-
lokalet, men arbejdet med mål sker i 
MinUddannelse.”

Den seje 0.’der
Forløbet i demoen i MinUddannelse hed-
der ’Den seje 0.’der’ og indeholder den 
sociale årsplan og målbeskrivelserne. Her 
kan eleverne i samarbejde med pædago-
gerne arbejde med forskellige sociale og 
personlige kompetencer inddelt i kapitler 
med læringsmål. I indskolingen er det 
pædagogerne, der logger ind som elev.  

”Vi har valgt, at eleverne i de mindre 
klasser ikke skal lære at logge på 
MinUddannelse. Det skal være børnenes 
dannelse og de alsidige mål, der er i 
fokus, og ikke elevernes it-kundskaber,” 
siger Ulf Groth Berntsen, SFO-leder og 
leder i indskoling og specialklasser på 
Sølystskolen. 

Børnene er i centrum
MinUddannelse er stadig ret nyt for 
mange af pædagogerne på Sølystskolen, 
og det er forskelligt, hvor langt de 
enkelte medarbejdere er med at tage 
platformen i brug. 

På Sølystskolen er det ikke 
kun lærerne, der arbejder 
i den digitale lærings-
platform MinUddannelse.  
Pædagogerne har fundet en 
måde at bruge platformen, 
så den også giver mening 
i deres praksis. Her er det 
den sociale årsplan og de 
alsidige mål, der er i fokus. 

ET VÆRKTØJ TIL BÅDE FAGLIGE 
MÅL OG ALSIDIG UDVIKLING

FAKTA
Læringsplatformen er en del af 
det nationale brugerportalsi-
nitiativ og skal understøtte de 
pædagogiske medarbejderes 
praksis, videndeling og synlig 
læring for eleverne.  

Brugerportalsinitiativet inde-
holder også samarbejdsplatfor-
men Aula, som erstatter Bør-
neIntra, SkoleIntra og FU-Net 
fra 2019. I Aarhus Kommune er 
det programmet Digitale Børn 
og Unge, der skal realisere 
initiativet. 

Læs mere på Medarbejder-
portalen Mit Digitale Børn og 
Unge www.digitale.mitbu.dk/
digitaleboernogunge
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NYT OM NAVNE

Ny indskolingsleder på  
Skæring Skole

Jeppe Gissel Eriksen tiltrådte 1. maj som 
indskolingsleder på Skæring Skole. Han 
kommer fra en stilling som konstitueret 

leder på Læssøesgades Skole, hvor han har været ansat si-
den skoleårets start. Jeppe er uddannet pædagog fra Jydsk 
Pædagogseminarium i 2009 og har arbejdet som pædagog i 
SFO’en på Risskov Skole i næsten otte år.

 
 

Ny afdelingsleder  
i Skæring Dagtilbud 

Annette Aude er tiltrådt som afdelingsle-
der i daginstitutionen Skæringhus, der er 
en del af Skæring Dagtilbud. Hun er ud-

dannet som socialpædagog i 1992 fra det daværende semi-
narium i Gedved ved Horsens. De seneste 17 år har Annette 
været ansat i Børnehuset Uglen i Ugelbølle som souschef. 

Ny administrativ 
leder på  
Bavnehøj Skole 

Bettina Stitz Berwald tiltræder 1. juni som 
administrativ leder på Bavnehøj Skole. Hun 

er 44 år og kommer fra en stilling som administrativ leder på 
Horsens Byskole. Bettina har en diplomuddannelse i offentlig 
forvaltning og administration og er desuden i gang med end-
nu en diplomuddannelse i ledelse.

 
 

Ny pædagogisk leder  
i Skødstrup Dagtilbud 

Trine Røjgaard-Riis tiltræder 1. juni som 
pædagogisk leder i Børnehaven Myrhøjen 
i Skødstrup Dagtilbud. Hun er 43 år og 

kommer fra en stilling som støttepædagog i Harlev Dagtilbud. 
Trine er udannet pædagog med bachelor i specialpædagogik 
samt fysioterapeut. Desuden er hun i gang med en diplomud-
dannelse i pædagogik. 

”Hver uge er der afsat tid til forberedelse i 
MinUddannelse for pædagogerne. På den 
måde undersøger vi sammen mulighederne i 
MinUddannelse og lærer af hinandens fejl,” 
fortæller Ulf.  

Selvom det tager tid at lære et nyt system at 
kende og finde ud af, hvordan man kan bruge 
det i den pædagogiske praksis, er det stadig 
børnenes trivsel og udvikling, der er i fokus på 
Sølystskolen. 

”Det er vigtigt for os, at de ting vi gør giver 
mening for barnet. Derfor er vi også åbne for 
at arbejde mere visuelt med MinUddannelse, 
hvis det hjælper eleverne. Vores erfaring er, 
at børnene synes, det er sjovt, når de får et 
diplom eller et trofæ i MinUddannelse. De 
føler, at de faktisk bliver gode til det med at gå 
i skole,” fortæller Kirstine og tilføjer: 

”Dialogen er vores vigtigste redskab, og det 
har den alle dage været. Med MinUddannelse 
har vi bare fået mulighed for at dokumentere 
vores arbejde – både overfor barnet, såvel som 
forældrene og ledelsen.”


