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Kære alle

Velkommen til område Skanderborgvejs udgave af BU Nyt-stafetten, hvor vi som vikarierende 
områdechefer har fået lov til at kaste et friskt blik på området.

At møde områdeledelsen på Skanderborgvej har været et møde med en engageret og dynamisk 
ledelsesgruppe, der er unik, idet en god håndfuld af lederne står i spidsen for Børn og Unges 
bydækkende specialtilbud og -skoler. Den dybe viden om specialområdet og de specifikke kom-
petencer, som er knyttet til arbejdet, er betydende på tværs af området med et fælles fokus på, 
at alle børn og unge tager del i et fællesskab. Viden og erfaringer fra specialområdet er blevet til 
gængs praksis og en integreret del af mindsettet for arbejdet med sunde og robuste fællesska-
ber blandt børn og unge. I det hele taget er stærke fællesskaber, herunder ledelsesfællesskaber, 
kendetegnende for Område Skanderborgvej, hvor det lokale distriktssamarbejde står stærkt 
med udviklingsplaner, der med tydelige pejlemærker sigter efter fælles udvikling og styrket 
samarbejde mellem skole, dag- og fritidstilbud. 

Derfor kan I i Område Skanderborgvejs udgave af BU Nyt-stafetten læse om de fællesskaber, 
der knytter stærke bånd på tværs af området. Med et introforløb for nyansatte pædagoger i 
dagtilbud investerer Skanderborgvej i nye medarbejdere, så de fra begyndelsen løfter blikket og 
ser sig selv som en del af noget større. På forløbet får medarbejderne præsenteret en mag-
gi-terning af projekter, arbejdsgange og organisering i området – og i resten af Børn og Unge. 
De får ny viden, der kvalificerer og skaber sammenhæng, og ikke mindst mulighed for at danne 
netværk på tværs af dagtilbud. Netværk, der har stor værdi, når der senere deles erfaringer om 
konkrete udfordringer. Med enkelte greb har Skanderborgvej skabt et forløb, der giver masser af 
mening for den enkelte og organisationen, hvilket vi som områdechefer er blevet inspireret af.

At netværk og fælles projekter også er afgørende for specialtilbuddene og -skolernes mulighed 
for at tale sig ind i fællesskabet er emnet for en anden af stafettens artikler. Der er mere der 
samler end adskiller specialområdet fra normalområdet; børn og unge med særlige behov skal 
også blive så dygtige, de kan, og der er værdifuld viden at hente i specialområdets tætte samar-
bejde i overgangene mellem de enkelte tilbud og med forældrene. I Søndervangen samarbejder 
de også – det kræver tæt koordinering og et stærkt ledelsesfællesskab at navigere i processen, 
der frem til årsskiftet skal skabe fundamentet for det nye børne- og ungeunivers Søndervangen, 
hvor skole, dag- og fritidstilbud samles på én matrikel. Samtidig samarbejder distriktsledelsen 
tæt med boligforeningen om den helhedsplan, der skal løfte Aarhus Syd. Ambitionen er, at hele 
området profiterer af et bredere og tættere samarbejde, men det kræver dialog og tydelighed fra 
alle parter, når de forskellige perspektiver af og til slører for den fælles forståelse.   

Vi håber, at Område Skanderborgvejs udgave af BU Nyt-stafetten vil inspirere og give væsentlig 
læring om værdien af stærke fællesskaber på tværs – også når det er svært og bøvlet.  

God læselyst

Med venlig hilsen
Lisbeth Løwenstein og Ole Ibsen
Vikarierende områdechefer, Område Skanderborgvej
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ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED 
SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD I  FORBIN-
DELSE MED OVERGANGEN.  

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED 
DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FOR AT STYRKE 
DERES BARNS SOCIALE KOMPETENCER. 

OPLEVER EN GOD DIALOG MED LÆRERE OG 
PÆDAGOGER OM, HVORDAN DE KAN STYRKE 
DERES BARNS TRIVSEL, LÆRING OG  
UDVIKLING. 

80%

86%

65%

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

86%

87%

75%

SOCIAL KAPITAL

OPLEVER I  MEGET HØJ GRAD ELLER I  HØJ 
GRAD EN FØLELSE AF SAMHØRIGHED OG  
SAMMENHOLD MED DERES KOLLEGER. 

OPLEVER I  MEGET HØJ GRAD ELLER I  HØJ 
GRAD, AT DERES NÆRMESTE LEDER HAR STOR 
FORSTÅELSE FOR DET ARBEJDE, DE UDFØRER. 

MENER, AT DE OG DERES KOLLEGER ER ENIGE 
OM DE VIGTIGSTE MÅL MED ARBEJDET PÅ 
TVÆRS AF AFDELINGERNE I  ORGANISATIONEN. 

Kilde: Social Kapital 2017
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SPECIALOMRÅDET ER 
HELT SIT EGET 
– OG EN DEL AF FÆLLESSKABET 

MED SEKS BYDÆKKENDE SPECIALTILBUD TIL BØRN 

OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV ER OMRÅDE SKAN-

DERBORGVEJ I HØJ GRAD SPECIALTILBUDDENES 

OMRÅDE. OGSÅ HER ER MÅLET, AT BØRNENE OG DE 

UNGE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN. DET KRÆVER ET 

TÆT OG PROFESSIONELT SAMARBEJDE – BÅDE MED 

HINANDEN OG MED ALMENOMRÅDET. 
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Specialområdet har sin helt egen DNA. Med en anden 

sammensætning af  X- og Y-kromosomerne end de alminde-

lige skoler, dagtilbud og klubber er specialområdets børn og 

voksne kendetegnet ved at være helt særlige – både i behov, 

rammer, samarbejde, kompetencer og viden.  

”Vi ser det enkelte barn, før vi ser fællesskabet. Derfor er vores 

udgangspunkt altid det individuelle barns behov og ressour-

cer. Vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan. Derfor ser 

vi ikke på adfærden alene, men går bag om og analyserer 

årsagerne. Det kræver særlige kompetencer og rammer, der 

tilgodeser hvert barns udvikling og trivsel,” forklarer Bjørg Pug-

holm, der er dagtilbudsleder i Specialdagtilbud Skovbrynet.

”Vi skal lykkes”   
Når et barn starter i specialdagtilbud eller specialskole, er 

det det mest indgribende tiltag i en ofte lang proces med 

udredning, diagnoser og forsøg på inklusion. En proces, der 

kan være svær for både børn og forældre. Det stiller store krav 

til de indsatser og handleplaner, som fagpersonalet sammen-

sætter for det nye barn.

”Når et barn begynder hos os, er vi nødt til at finde den bedste 

løsning på de udfordringer, det har. Vi skal lykkes, for vi kan 

ikke tænke nogle børn ud af vores tilbud. Derfor ser vi på en 

bred vifte af mulige årsager, der inkluderer alt fra dårlig søvn 

til bivirkninger af medicin,” fortæller Susanne Vestergaard 

Hjermitslev, som er skoleleder på Stensagerskolen. 

De rigtige indsatser kræver et stærkt overgangssamarbejde 

på tværs af tilbud, fagligheder og aldersgrupper, for mange af 

børnene og deres særlige behov bevæger sig fra det ene tilbud 

til et andet – eksempelvis fra dagtilbud til skole eller fra skole 

til klub. Derfor arbejder hele specialområdet efter et fælles 

værdisæt, hvor videndeling er et nøgleord. 

Kunsten at ramme rigtigt 
Det er ikke kun med hinanden, at specialtilbuddene sam-

arbejder om overgange. Overgangene fra og til almenom-

rådets dagtilbud og skoler er særligt vigtige i arbejdet med 

sårbare børn og unge og indebærer blandt andet tværfaglige 

møder, hvor også forældrene inddrages, så den særlige 

viden om hvert barnet deles mellem alle involverede parter. 

”En plads i et specialtilbud er aldrig permanent. Vores fælles 

mål er, at vi gør barnet robust nok til at kunne indgå i en 

normal- eller specialklasse på en almindelig folkeskole. Her 

er et tæt samarbejde med almenområdet helt centralt,” siger 

Susanne Vestergaard Hjermitslev og fortsætter: 

”Ambitionen om inklusion bygger på en hårfin balance 

mellem struktur og eksperimenteren for os. Vi skal give bør-

nene den struktur, de behøver, men det må aldrig hæmme 

deres udvikling. Vi skal turde afprøve deres kompetencer, 

men det kræver mod. Den store kunst er, når det lykkedes 

pædagoger og lærere at ramme det rigtige udgangspunk. Vi 

kan risikere at sætte barren for lavt eller for højt, men når vi 

rammer rigtigt, er det pædagogisk kunst.” 

Specialdagtilbud Skovbrynet er et af områdets seks specialtilbud til børn med 
særlige behov. Her er udgangspunktet altid i det individuelle barns behov.  
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Skoleleder på Stensagerskolen Susanne Vestergaard Hjermitslev og dagtilbudsleder for Specialdagtilbud Skovbrynet Bjørg Pugholm.   

Først og fremmest børn 
En anden byggeklods i samarbejdet mellem special- og al-

menområdet er det fælles afsæt i børne- og ungepolitikkens 

vision om, at alle børn bliver så dygtige og selvstændige 

som muligt. Det individuelle syn på barnet forhindrer heller 

ikke specialtilbuddene i at arbejde målrettet med medbor-

gerskab, uddannelsesparathed, fællesskaber og sociale 

færdigheder. Ifølge Bjørg Pugholm er det fortolkningen af 

det fælles afsæt, der er afgørende.  

”Det, vi først og fremmest har til fælles, er børnene – og 

dermed også børne- og ungepolitikken. Børn i specialtilbud 

er børn, der har et navn – og herefter nogle særlige behov 

og udfordringer. Hos os skal børn og unge udvikle sig på 

samme måde som børn og unge i de almene tilbud. Deres 

udvikling kræver blot mere støtte og vejledning,” fastlår 

dagtilbudslederen. 

Bjørg Pugholm anerkender, at det kræver øvelse og ikke 

mindst tålmodighed at insistere på at se barnet før dets 

særlige behov – særligt i pressede hverdagssituationer. 

”Men det er vigtigt, at man vender sin tænkning og ser adfær-

den i et bredere perspektiv, før man kan arbejde konstruktivt 

med udvikling. Det handler lige så meget om relationer og 

rammer, som det handler om den konkrete adfærd.”

Kendskab skaber venskab 

Hvis specialtilbuddene skal tale sig endnu mere ind i fæl-

lesskabet, kræver det mere fælles viden, mener de to ledere, 

som peger på kendskab som den afgørende faktor for, at det 

kan lykkedes. Derfor har de begge haft pædagoger, som har 

deltaget i projektet ’Pædagogiske Ildsjæle’, som frikøber pæ-

dagoger og lærere til inklusionsfremmende tiltag på tværs 

af organisationen, ligesom Stensagerskolen er en del af ’De 

32’, der gør det samme på it-området. 

Ifølge dem begge er der dog potentiale for, at viden i fremti-

den kan flyde endnu mere kontinuerligt mellem special- og 

almenområdet – ikke kun i område Skanderborgvej, men på 

tværs af alle områder i Børn og Unge. 

”Lige nu ser vi sprækker og byder os ind, hvor vi kan. Det 

rykker at være en del af fælles projekter, fordi vi skaber net-

værk og et bredere fælles afsæt – og så sker der noget. Det 

er mit ønske, at vi i højere grad får mulighed for at tale os 

ind i fællesskabet, og at organisationen ikke tænker os som 

et separat område, der skal passe ind i den almene læst. 

Vores måde at tænke på kan også bidrage med meget den 

anden vej,” mener Susanne Vestergaard Hjermitslev. 

Selvom mere samarbejde og inklusion er ønsket, er det en 

styrke, at de bydækkende specialtilbud er bevaret som en 

slags videncentre – og ikke fordelt ud på almenområdet, 

som det er sket i mange andre kommuner. 

”Flere betegner os som videncentre. Hvis den viden skal be-

vares, skal vi have plads til og mulighed for at eksperimen-

tere og specialisere os. Specialpædagogikken sidder ikke 

murstene, siger nogle. Men det gør den på mange måder,” 

siger Bjørg Pugholm og fortsætter: 

”Herfra kan vi gå ud og dele vores specialiserede viden og 

erfaring med resten af organisationen – og omvendt. Det 

styrker sammenhængskraften.” 



SKANDERBORGVEJ
OMRÅDE

DNA

ER DET OVERHOVEDET MULIGT AT SÆTTE ORD PÅ, HVAD DER UDGØR SKANDERBORGVEJS 
DNA? HVORDAN HAR STÆRKERE FÆLLESSKABER BIDRAGET TIL AT STYRKE SAMMENHÆNGS-
KRAFTEN I  ET OMRÅDE MED STORE FORSKELLE? DET GIVER TRE REPRÆSENTANTER FRA 
OMRÅDET DERES BUD PÅ. 

”Vi er et område med lys i øjnene både hos 
voksne og børn. Her er mange dygtige med-
arbejdere, der er drevet af at gøre en forskel 
for områdets børn og unge. Alle børn og unge 
har ret til at lære, trives og udvikle sig – uanset 
hvilken baggrund de har, og hvilke udfordrin-
ger de møder i hverdagen. Det præger vores 
måde at tænke på, at vi er enige om, at vi skal 
arbejde sammen, hvis vi skal lykkes. 

Store og små samarbejder spirer hele tiden 
frem på tværs af området og i lokaldistrik-
terne. Det skyldes i høj grad arbejdet med 
Stærkere Fællesskaber, der har rykket ved 
vores mentale modeller og sat ord og billeder 
på, hvor vi alle sammen er på vej hen. I den 
proces har vi en åben og ærlig dialog, hvor vi 
også taler om de ting, der udfordrer os. Vi skal 
hele tiden tilpasse os børnene og deres behov 
– og det er vi sammen om.” 

HENRIK KALLESTRUP 
SKOLELEDER PÅ VIBY SKOLE

”Område Skanderborgvej er formet af mange 
forskellige børn, forældre og fagligheder. Der-
for giver det mening at arbejde tæt sammen, 
så alle får gavn af den store viden, vi har 
på tværs af området. Det tætte samarbejde 
skyldes, at nogle tør gå forrest og tænke 
ud af boksen. Vi har modet til at sætte nye 
projekter i gang – også selvom de ikke altid 
lykkedes.  

Område Skanderborgvej er kendetegnet 
ved, at vi tager det tværgående samarbejde 
seriøst. Det gør vi eksempelvis på de årlige 
områdemøder, hvor ledere og medarbejder-
repræsentanter fra området mødes og deler 
viden og erfaringer med hinanden – blandt 
andet hvordan vi bliver bedre til at bruge de 
kompetencer, som områdets specialtilbud 
har, i vores fælles arbejde med inklusion.” 

CECILIE BLAABJERG 
LÆRER OG TILLIDSREPRÆSEN-

TANT PÅ BAVNEHØJSKOLEN OG 

MEDLEM AF OMRÅDEMED 

”Grundstenen i vores samarbejde er de gode 
faglige relationer, vi har til hinanden. Relati-
onerne bidrager til, at vi har en bred, fælles 
viden. Vi vil hinanden – på tværs af dagtil-
bud, skoler og klubber – og det giver respekt 
for de forskellige fagligheder, vi har hver især. 
Område Skanderborgvej er et mangfoldigt 
område, hvilket giver mange spændende 
faglige udfordringer. Mangfoldigheden er 
også vores største styrke, fordi vi rummer 
så meget specialiseret viden. Den deler vi 
blandt andet med hinanden på de introfor-
løb, vi to gange årligt har for nye pædagoger 
i dagtilbud. 

Jeg er stolt af, at vi med Stærkere Fælles-
skaber har skabt en fælles ramme, der giver 
mening for os alle – også dem, der er tæt på 
kerneopgaven. Det er vigtigt, for vi ledere kan 
ikke skabe stærkere fællesskaber alene. Det 
kræver dialog og fortolkning, men det er det 
hele værd, for det gavner børnene, at alle i 
organisationen arbejder mod de samme mål 
og visioner.” 

GUNHILD BJARNASON 
PÆDAGOGISK LEDER I

 VUGGESTUEN BJØRNBAKSVEJ
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V I  ER HINANDENS 
FORUDSÆTNING

NÅR DET NYE BØRNE- OG UNGEUNIVERS SØNDER-

VANG BLIVER VIRKELIGHED VED ÅRSSKIFTET, ER DET 

MED EN FÆLLES RØD TRÅD FOR DEN PÆDAGOGISKE 

VISION. SAMARBEJDET OM DET NYE UNIVERS HAR 

STYRKET DEN FÆLLES LEDELSE I LOKALDISTRIKTET, 

DER SAMMEN MED BOLIGFORENINGEN OGSÅ HAR 

FOKUS PÅ DEN HELHEDSPLAN, DER SKAL LØFTE  VIBY 

SYD. AMBITIONEN ER, AT HELE OMRÅDET PROFITERER 

AF ET BREDERE OG TÆTTERE SAMARBEJDE, MEN DET 

KRÆVER DIALOG OG TYDELIGHED FRA ALLE PARTER. 

”Vi bliver noget fælles nyt, ikke bare et fritidstilbud, en skole 

og et dagtilbud under samme tag,” siger Rani Bødstrup Hør-

lyck, skoleleder på Søndervangskolen

Sammen med dagtilbudsleder fra Søndervang Dagtilbud 

Marianne Jepsen er skoleleder Rani Bødstrup Hørlyck den 

centrale drivkraft i udvikling af et nyt fælles univers, hvor den 

røde tråd ikke blot gælder fælles pædagogiske visioner, men 

også rent fysisk afspejler sig i fordelingen af arealer, hvor man 

under samme tag bevæger sig fra dagtilbuddets yngste til 

udskolingens ældste og ungdomsskolens næsten voksne. 

”At skabe et fælles univers har gjort en lang række beslut-

ninger til et fælles anliggende. ”En for alle og alle for en” 

har igennem en årrække været overskriften på det lokale 

distriktssamarbejde i erkendelse af, at vi er hinandens for-

udsætning, hvilket er blevet meget konkret i denne proces. 

Vi skal indtænke hinanden og afstemme forventninger, om 

det gælder prioriteringen af kvadratmeter eller kodningen af 

de fælles rum. Det har rent ledelsesmæssigt givet et tættere 

samarbejde, end jeg tidligere har oplevet,” siger Marianne 

Jepsen, der allerede nu er flyttet ind på Søndervangskolen, 

hvor hun deler kontor med Rani Bødstrup Hørlyck. 

”Marianne og jeg er blevet hinandens vigtige sparringspart-

nere. Vi har hentet meget ny viden hos hinanden. Hvor jeg 

er vant til at tænke i et 6-16 års perspektiv, har jeg pludselig 

skulle forholde mig til små børn fra 0-6 år. Det har givet 

nye indsigter, og jeg har kunnet spejle skolens praksis i 

andre parametre, end jeg normalt gør,” siger Rani Bødstrup 

Hørlyck. 

Hverdagspraktikken udfordrer
Udfordringerne er ikke fællesskabet om de overordnede visio-

ner og fælles mål for børnene og de unge, men hverdagen og 

praktikken. Når det fælles produktionskøkken pludselig skal 

have grød på menuen, og det ikke længere er givet, at admini-

strationen kan holde sommerlukket. For trods skoleelever på 

sommerferie er der stadig børn i dagtilbuddet.

”Vi har tidligt inddraget medarbejderne i processen for at 

skabe ejerskab. Vi har haft drøftelser lokalt og på tværs af 

MED-udvalgene, ligesom en række medarbejdere qua deres 

faglighed og kompetencer sidder med i arbejdsgrupper med 

specifikke arbejdsopgaver som eksempelvis at indtænke øvri-

ge fælles personalefaciliteter og projektlokaler for dagtilbud-

det og indskolingen,” siger Marianne Jepsen.

Ejerskab betyder inddragelse og at alle erkender, at ikke alting 

vil fungere fra begyndelsen. Det kræver, man øver sig og fin-

der ud af, hvad der giver mening og virker bedst i hverdagen.

”Vi er optaget af at gennemføre en fair og gennemskuelig 

proces, hvor alle føler sig hørt og taget alvorligt. Selve ideen 
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om, at sammen kan vi mere, har både forældre og med-

arbejdere taget til sig. Vi har som skole også kunne bruge 

erfaringer fra tidligere processer, hvor vi har styrket et bredt 

samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og administra-

tion både relationelt og ved indretningen af vores admi-

nistrations- og personalefaciliteter. Nu skal vi åbne op for 

en ny gruppe af kolleger, og det glæder vi os til,” siger Rani 

Bødstrup Hørlyck. 

Også dagtilbuddets medarbejdere har vænnet sig til tanken 

om at flytte på samme matrikel som skolen og klubben, 

ligesom flytningen betyder, at hele dagtilbuddet nu samles.

 

 ”Vi er i en proces, hvor meget bliver nyt for både børn, 

forældre og medarbejdere. Vi er kommet langt med at skabe 

medløb om den fælles vej og et stærkere fællesskab hos 

både forældre og medarbejdere. Uden vi endnu er i mål, er 

jeg sikker på, at det bliver en stor succes, som giver rigtig 

god mening på alle niveauer og i samarbejdet med forældre-

ne,” siger Marianne Jepsen.

Fællesskab om helhedsplan
De fælles ambitioner med børne- og ungeuniverset Sønder-

vangen læner sig op af en helhedsplan, som skal løfte hele 

lokalområdet. Med boligforeningen for bordenden er der tæt 

koordineringen mellem de forskellige parter. Også her er alle 

dedikeret det fælles mål. 

”Vi har altid haft et tæt samarbejde med boligforeningen, og 

det gælder også i forhold til helhedsplanen for Viby Syd Søn-

dervangen. Men vi er enormt bevidste om vores forskellige 

udgangspunkter for samarbejdet; at vi som professionelle er 

ansat til at løse en opgave, mens beboerne i boligforeningen 

bor her. Vores perspektiv er den bedst mulige løsning af 

kerneopgaven, hvor deres perspektiv rækker længere – de 

skal også være her efter klokken 17 og i weekenden,” siger 

Mariann Jepsen.

At perspektiverne er forskellige viser sig for eksempel i plan-

lægningen af et nyt fællesområde, som skal etableres på den 

nuværende parkeringsplads ved skolens indgang. 

”Vi har lagt vægt på at området bliver en ny lærings- og aktivi-

tetsplads for områdets børn og unge, mens boligforeningen 

mere har set området som et parklignende byrum, der gerne 

skal hænge sammen med eksempelvis butikstorvet overfor. 

Her bliver vores forskellige interesser tydelige og der er brug 

for en grundig dialog for at få en fælles forståelse af, hvad 

fællesområdet skal kunne,” fortæller Rani Bødstrup Hørlyck.

  

Der er også andre forhold, som udfordrer, og som er med til 

at ændre skolen og dagtilbuddets vilkår for at løse opgaven.

”Vi har i mange år arbejdet på at give skolen en mere frem-

trædende position i lokalområdet. I dialog med boligfor-

eningen har vi fået mange af deres aktiviteter ind på skolen, 

for at beboerne kunne forbinde sig med skolen. Det har 

kørt rigtig fint, men vi kan mærke, at flere af de boligsociale 

indsatser med helhedsplanen nu i stedet bliver lagt i for-

eningernes egne kulturhuse eller medborgerhuse. Det er der 

ikke noget unaturligt i, men det kan udfordre os i forhold til 

at være det lokale kraftcenter, vi ønsker at være,” siger Rani 

Bødstrup Hørlyck.  

Anker i lokalområdet
Især forældresamarbejdet er centralt for skolen og dagtil-

buddet. 

”Vi skal være mere end et børne- og ungeunivers. Vi skal 

være et vigtigt anker i lokalområdet. Det kræver, vi også har 

tilbud uden for skoletiden, som eksempelvis lektiehjælp. Det 

tilbyder boligforeningen, og det er fint, men vi etablerer også 

et tilbud, for vi har brug for at bakke op om vores egne børn 

på skolen, som ikke nødvendigvis kommer i medborgerhu-

sets lektiehjælp,” fortæller Rani Bødstrup Hørlyck.

Elever fra Søndervangskolen  bød statsministeren velkommen, da han besøgte skolen i efteråret 2017
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Helhedsplanen skal som udgangspunkt sikre, at der ikke er 

dobbeltindsatser i lokalområdet, men det kan være svært.

 

”Vi oplever af og til dilemmaer om nogle indsatser, hvor vi 

gerne vil det samme med den samme målgruppe. Har du 

barn i dagtilbuddet og er en del af dagtilbuddets familie-

grupper, møder du medarbejdere med et professionelt 

ansvar. I familiehuset under boligforeningen møder du 

tilsvarende tilbud, men uden at der er samme professionelle 

forpligtigelse. Her er det en familierådgiver, som sparrer 

med familierne, men som ikke har en socialrådgivers 

eller pædagogs forpligtigelse og myndighedsansvar. I den 

henseende er det enormt vigtigt, at vi er tydelige om, hvilke 

spilleregler, der gælder, og at vi søger dialogen med hinan-

den, når vi oplever, det er svært. Målet for begge parter er jo 

at understøtte områdets familier med det tilbud, som bedst 

giver mening i deres hverdag” siger Marianne Jepsen.

”Der er vores gode samarbejde vildt vigtigt. Vi har forplig-

tiget hinanden på altid at vælge dialogen, når vi bliver ud-

fordret. Det nytter ikke at begynde at snakke om hinanden,” 

siger Rani Bødstrup Hørlyck, som har store forventninger 

til de kommende års arbejde med børne- og ungeuniverset i 

samspil med helhedsplanen. 

 ”Sammen med de andre centrale aktører i området har vi 

med afsæt i byrådets fortælling om Aarhus skabt Sønder-

vangfortællingen, hvilket har givet et fælles billede og et 

andet fokus på lokalområdet. Det er en ny start; jeg er sikker 

på, det brede samarbejde bærer frugt, og elevtallet begynder 

at stige. Det har boligforeningens arbejde en stor andel i, da 

de også med der visioner skubber på, at mange flere børn 

fra lokalområdet vælger vores skole, dag- fritidstilbud,” siger 

Rani Bødstrup Hørlyck.

Jeanne Funch Asmussen er leder af den 
boligsociale indsats i Viby Syd og daglig leder i 
arbejdet med helhedsplanen for Viby Syd. 

”Vi har et rigtigt fint samarbejde med både dagtilbud, sko-

le og FU. Der er en årelang tradition for, at vi samarbejder 

på kryds og tværs om størst mulig trivsel for alle børn, 

unge og voksne beboere. Jeg oplever en stærk relationel 

koordinering mellem os - vi vil hinanden, området og 

opgaven,” siger Jeanne Funch Asmussen og fortsætter: 

”Når det er sagt, er vi selvfølgelige bevidste om, at vores 

udgangspunkter er forskellige. Der er nogle områder vi 

lettere kan samarbejde om end andre.”

Generelt efterlyser Jeanne Funch Asmussen en større 

mulighed for fleksibilitet i forhold til sammen at rykwke på 

initiativer.

”Som tidligere fritidsleder i FU kender jeg udmærket de 

mange interne mål i Børn og Unge. Det bevirker helt 

naturligt, at man ser indad i egen organisation, før man 

kan løfte blikket mod det bredere samarbejde. Men det er 

ærgerligt, for ofte kan vi se, at når vi kaster ressourcerne 

ned i en fælles pose, kan vi rykke helt vildt,” siger Jeanne 

Funch Asmussen og tilføjer:

”Det gælder ikke blot i Børn og Unge, for magistratsstyret 

i Aarhus Kommune gør til tider, at det kan være svært at 

bevare helhedsperspektivet, da der ikke altid er mulighed 

for at arbejde på tværs af magistratsafdelingerne.”

Kennet Nørskov Jokumsen, 
afdelingsleder og projektkoordinator i 
Klubben Rosenhøj.

Mens Søndervang Dagtilbud endnu står på dørtrin-

net og planlægger den kommende indflytning på 

matriklen, flyttede klubben Rosenhøj i uge 7 ind i 

hjertet af Søndervangskolen, hvor de er kommet helt 

tæt på skoledagen. 

”Vi har fået bredere fat i børn og unge, som gennem 

skoledagen passerer gennem klubbens lokaler eller 

hænger ud, når vi åbner klubben i middagspausen. 

Det har betydet, at nogle for første gang har fået 

øje på klubbens eksistens, mens andre har fået en 

fortrolighed med os voksne, og hvad vi kan bruges 

til,” siger Kennet Nørskov Jokumsen.  

For andre er den fysiske sammenblanding af skole 

og klub et dårligt match, mens andre igen har fået 

hul igennem til forældre, som med nyt kendskab til 

klubben kan se potentialet i deres arbejde. 

I forhold til det brede samarbejde mellem pædago-

ger, lærere og ledelse, ser Kennet Nørskov Jokumsen 

muligheder for et endnu tættere samarbejde. 

”Der er positiv energi i samarbejdet med skolen, 

men stadig plads til at fylde mere i rammerne og 

i endnu højere grad udnytte de fælles muligheder. 

Jeg glæder mig til at udfolde samarbejdet i den 

kommende tid,” siger Kennet Nørskov Jokumsen og 

fortsætter:

”Vi har en rigtig fin relationen og et godt samarbejde 

med lærerne og boligforeningen, hvilket jeg håber vi 

i fællesskab formår at udbygge til gaven for børnene 

og de unge.



EN DEL AF NOGET STØRRE
TO GANGE OM ÅRET AFHOLDER LEDERE, KOLLEGER OG SAMARBEJDSPARTNERE FRA OMRÅDE 

SKANDERBORGVEJ ET INTROFORLØB FOR NYE PÆDAGOGER I OMRÅDETS DAGTILBUD. HER FÅR 

KURSISTERNE PRÆSENTERET EN MAGGI-TERNING AF PROJEKTER, ARBEJDSGANGE OG ORGANISERING 

I OMRÅDET – OG I RESTEN AF BØRN OG UNGE. 

Over de to dage, som introkurset varer, mødes op mod 

30 nyansatte pædagoger for at blive klogere på alt fra 

Stærkere Fællesskaber og forældresamskabelse til børne-

pakke og instruktionspligt. En af de pædagoger er Lykke 

Bruun Metzdorff, der arbejder i den integrerede institution 

Spiloppen, som er en del af Kolt-Hasselager Dagtilbud. 

Selvom hun har flere års erfaring som pædagog i Aarhus 

Kommune, bidrog forløbet til en ny forståelse af den hel-

hed, hun som pædagog i Børn og Unge er en del af. 

”I en travl hverdag er det nemt at være sig selv nærmest 

- også i en integreret institution som vores. Særligt som 

ny pædagog er der fokus på at lære institutionen, dens 

arbejdsgange og de nærmeste kolleger at kende først. Med 

introforløbet fik jeg indblik i, at vi er en del af noget større 

– og det har givet mig nye perspektiver på mit arbejde,” 

fortæller Lykke Bruun Metzdorff. 

Netværk på tværs 
De nye perspektiver kommer blandt andet fra kollegerne i 

områdets andre dagtilbud, som har fået et tættere fælles-

skab efter at have mødtes i introforløbet. Det skyldes, at 

forløbet er sammensat af en blanding af fælles undervis-

ning og grupperefleksioner, hvor deltagerne får mulighed 

for at dele erfaringer og udfordringer med hinanden. 

Ifølge Lykke Bruuns Metzdorff er det en central del af in-

troforløbets udbytte og berettigelse, at de nye kolleger har 

mulighed for at skabe netværk på tværs af området.  

”Jeg mener, netværksdelen er lige så vigtig som den 

undervisning og viden, vi får i forløbet. Der er forskel på, 

hvordan vi arbejder med eksempelvis sprog på tværs af 

Område Skanderborgvej, fordi vores børnegrupper er 

forskellige. Netop derfor kan vi drage nytte af hinandens 

viden og kompetencer, når vi står overfor nye udfordrin-

ger,” siger hun.  

Fagligt selvtillidsboost 
Selvom introforløbet har gavnet fællesskabet, har det også 

boostet Lykke Bruun Metzdorffs egen faglige selvtillid, at 

ledelsen i hendes dagtilbud har lyst til at investere i hendes 

udvikling som pædagog. 

”Det er dejligt at mærke, at vi som pædagoger er værd at 

investere i, og at vores faglighed bliver taget alvorligt. Det 

er unikt, at man som ny medarbejder får mulighed for at 

bidrage med ny viden om organisationen, der kan inspirere 

og sætte tanker i gang hos også de mere erfarne kolleger,” 

forklarer Lykke Bruun Metzdorff. 

Pædagog Lykke Bruun Metzdorff mener, at introforløbet har 
givet hende en følelse af, at hun er en dek af noget større, når 

hun løser sine kerneopgaver.
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Mette Steen, der er pædagogisk leder i Spiloppen, deler sin 

medarbejders begejstring for introforløbene. Her har hun 

selv undervist i blandt andet forældresamskabelse, der for 

mange er en ny måde at arbejde på, når de kommer fra en 

anden kommune eller som nyuddannede fra seminariet. 

Uanset om det er en ny eller garvet pædagog, der deltager 

i introforløbet, mener hun, at det gavner både pædagoger, 

kolleger og dagtilbuddet som helhed at sende dem afsted.

”Det er sundt for alle at få nye pædagogiske perspektiver, 

som vi kan hænge vores praksis op på. Efter introforløbene 

er begyndt, kan jeg mærke en voksende forståelse for, at vi 

er en del af noget større, og at vi i princippet løser vores 

opgave i fællesskab med resten områdets dagtilbud,” siger 

Mette Steen. 

Tæt på praksis 
Samtidig understreger hun lederens vigtige rolle, hvis det 

skal lykkes at bruge pædagogernes nye viden i hverdagen, 

uden at det fjerner fokus fra kerneopgaven.  

”Pædagogernes fokus er først og fremmest på kerneopgaven, 

og sådan skal det fortsat være. Derfor er det min opgave at bi-

drage til fortolkningen af, hvordan de bruger deres nye viden 

i praksis. Den viden, de får på forløbet, skal helst være noget, 

der ligger i baghovedet, og som de kan trække frem, når det 

er nødvendigt,” siger Mette Steen og fortsætter: 

”Vi skal give plads til, at vores pædagoger bliver klogere. 

Det gavner børnene, når vores fælles viden og visioner 

kommer tættere på praksis.”  

Dagtilbudsleder: Introforløb er en succes 

Diana Steffensen, der er dagtilbudsleder i 

Kolt-Hasselager Dagtilbud og en del af plan-

lægningsgruppen bag introforløbene, under-

streger, at forløbene er kommet for at blive. 

”I sidste ende er det pædagogernes ansvar, at 

vores visioner, retningslinjer og indsatsom-

råder bliver implementeret helt ude i praksis. 

Derfor er det vigtigt, at man som ny medar-

bejder får den viden ind under huden. Når vi 

er fælles om opgaveløsningen, giver det god 

mening, at vi også taler et fælles sprog,” siger 

hun og fortsætter: 

”Vi evaluerer løbende, og efterspørgslen fra 

både ledere og pædagoger er stor. Forløbene er 

på mange måder en succes, for det er blevet en 

del af vores praksis og et kendetegn for vores 

område.” 

Når næste introforløb begynder i maj, er det 

tredje år, Område Skanderborgvej introducerer 

nye medarbejdere for projekter og organisering 

i et fælles undervisningsforløb. Indtil videre 

er forløbene henvendt til fagprofessionelle i 

dagtilbud på tværs af området. 

Pædagog Lykke Bruun Metzdorff og pædagogisk leder Mette Steen
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”Medarbejdere og ledere i Område Skanderborgvej har et tvær-
fagligt mindset, der bygger på troen på, at det gavner børnene og 
deres forældre, at vi løfter i flok. Jeg oplever, at man her involverer 
hinanden i stedet for blot at videregive udfordringerne til næste 
instans, hvilket specialtilbuddene tydeligt mærker. At specialområ-
det så massivt er til stede viser områdets diverse sammensætning 
blandt både familier og fagligheder. 

Sammen med de bydækkende specialtilbud har vi udarbejdet et 
fælles kommissorium, der danner grundlag for vores samarbejde. 
Kommissoriets formål er at styrke vores fælles arbejde med blandt 
andet forældresamarbejde og tidlig indsats. 

Det fælles afsæt bygger på børne- og ungepolitikkens visioner, der 
gælder for alle byens børn og unge. Det øger bevidstheden om, at 
vi er fælles om at udvikle glade, sunde og robuste børn – uanset 
hvilke udfordringer de har.” 

ERNA DAMGAARD, 
OMRÅDEKOORDINATOR VED FAMILIERÅDGIVNINGEN, 
SOCIALFORVALTNINGEN, 
AARHUS KOMMUNE

”Lokaldistrikterne i Område Skanderborgvej skiller sig alle ud med 
hver sine udfordringer og styrker. Når klubber og skoler rykker 
sammen, giver det kendskab til hinandens virkelighed, og det 
er afgørende for det gode samarbejde, at vi får skabt respekt for 
vores forskellige fagligheder på tværs af området. 

Selvom vi har forskellige krav og mål, er der enormt meget energi 
at hente i lærer- og pædagogsamarbejdet. Jeg håber, at det sam-
arbejde får lov at udvikle sig i fremtiden, når klubben og skolen 
flytter sammen på én fælles matrikel i alle distrikterne. Det kræver, 
at ledelsen går forrest og er rollemodeller for fællesskabet mellem 
skole og fritid – også når det er svært. 

Samarbejdet mellem ungdomsskolen og udskolingen er særligt 
for området og hjælper især de unge, der har svært ved at gå i 
skole, gennem projekter som Mellemrummet, der er et under-
visningsforløb for elever i 7.-9. klasse. Ungdomsskolen har også 
forløb på alle skoler i området om blandt andet digital dannelse 
og prøveforberedelser, hvor vi understøtter folkeskolen med de 
særlige kompetencer, vi har.”

MADS ERIK SEIERSEN, 
FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER, 
UNGIAARHUS SYD

OMRÅDE SKANDERBORGVEJ

SET MED ANDRE ØJNE


