
Side 1 af 69 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Forslag til initiativer, 

 som følger af gentænkning af til-

buddene til børnene og de unge i 

 Gellerup, Toveshøj og Ellekær 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15. maj 2018 
 



Side 2 af 69 
 

 

 

Indhold 
 

Helhedssyn og samarbejde mellem professionelle 

1. Tættere samarbejde og fællesskabelse ................................................... 3 

2. Forventninger til børnene og de unge ..................................................... 9 

3. Rekruttering af elever og arbejdet med skolens ry .................................. 14 

 

Tidlig indsats og sprog 

4. Styrket sundhedsplejeindsats 0-1 år ..................................................... 18 

5. Intensivt sundhedsplejetilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær .................. 21 

6. Styrket indsats for 1-3-årige uden for dagtilbud ..................................... 24 

7. Kompetenceudvikling af lærere og medarbejdere i klub og ungdomsskole: 

Sprog som dimension i alle fag og tilbud ................................................... 28 

8. Læselyst og sprog- og literacykompetencer ........................................... 32 

 

Familien 

9. Forventninger til forældrene og forældrekompetencer ............................. 36 

10. Fokus på forældrene i de unges uddannelsesvalg .................................. 42 

11. Sundhed og forebyggelse for den gravide og barnet .............................. 46 

12. Kom godt i gang – en håndholdt sundhedsfremmeindsats ...................... 49 

 

Fællesskab og medborgerskab 

13. Forsøg med reduceret SFO-betaling i Ellekærskolens distrikt .................. 52 

14. Klassefællesskab for alle .................................................................... 55 

15. Flere foreningsaktive børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær ........ 58 

16. Sang og musik ................................................................................. 63 

17. Kultur ............................................................................................. 66 

 

 



 

Side 3 af 69 
 

1. Tættere samarbejde og fællesskabelse 
 

Beskrivelse af initiativet 

Der peges i inddragelsesprocessen næsten entydigt på, at der skal ske et tættere samarbejde 

mellem magistratsafdelingerne – særligt Børn og Unge, Socialforvaltningen og Beskæftigelses-

forvaltningen. Formen på det foreslåede samarbejde er forskellig alt efter, hvor i forebyggel-

sestrekanten man bevæger sig (se figur 1).  

 

Samarbejdet beskrevet nedenfor er med fokus på Børn og Unge og Social Forhold og Beskæf-

tigelse, da det er de to magistratsafdelinger, som er faste samarbejdspartnere i forhold til de 

udsatte familier. I samarbejdet skal der inddrages øvrige relevante parter, herunder Sundhed 

og Omsorg og Kultur og Borgerservice, når det er relevant. 

 

Fællesskabelse på tværs (grøn/gul) 

For at sikre en tættere koordinering mellem Familie Børn og Unge i Socialforvaltningen og 

Børn og Unge omkring alle familierne i de tre områder foreslås det, at ”Fællesskabelse på 

tværs” implementeres i Gellerup/Toveshøj og Ellekær. ”Fællesskabelse på tværs” tager afsæt i 

erfaringer fra det tværkommunale inklusionsprojekt ”Familien hurtigt på banen” og udbreder 

tilgangen til andre målgrupper.  

 

Ofte inddrages Familiecenteret sent, når bekymringen i forhold til forebyggelsesstrategien er 

på et niveau, hvor der er behov for en foranstaltningsmæssig indsats via Serviceloven. Dette 

betyder, at Familiecenteret først inddrages, når situationen omkring barnet eller den unge er 

mere kompleks. Mulighederne for at få skabt fælles løsninger på tværs af almen- og special-

området udfordres, hvilket betyder, at Familiecenterets foranstaltninger kan blive mere omfat-

tende, idet der ikke er sket en rettidig indsats. 

 

Med ”Fælleskabelse på tværs” styrkes den tidlige indsats via et tættere og mere koordineret 

samarbejde mellem Børn og Unge og Social Forhold og Beskæftigelse. Samarbejdet skal ske 

på enkeltsagsniveau og i lokaldistriktssamarbejdet. På den måde kan der skabes gode betin-

gelser for videndeling på tværs, øget relationel koordinering og samskabelse med familierne. 

Med ”Fællesskabelse på tværs” investerer Børn og Unge og Social Forhold og Beskæftigelse i 

én fælles samarbejdsmodel, hvormed forældre og professionelle kommer hurtigere på banen 

for at sikre børn og unge i forhold til begyndende mistrivsel. 

 

”Fællesskabelse på tværs” er implementeret i udvalgte lokaldistrikter med positive erfaringer. 

”Fællesskabelse på tværs” giver en ramme og grundlag for et tættere samarbejde. Ved at 

have et tættere løbende samarbejde forventes det, at flere udfordringer håndteres tidligere 

end i dag med henblik på at undgå, at sagerne bliver for store.  

 

Tættere samarbejde omkring de mest udsatte familier (rød/gul) 

Når familier er så udsatte, at de befinder sig i den røde del af forebyggelsestrekanten, er det 

ikke nok at samskabe, som beskrevet under ”Fællesskabelse på tværs”. Der er i inddragelses-

fasen derfor peget på, at der skal ske en meget tættere koordinering og samarbejde i forhold 

til de mest udsatte familier.  

 

Internt i magistratsafdelingerne 

Der sættes ofte mange indsatser i gang for de mest udsatte familier fra både Børn og Unge, 

Socialforvaltningen og eventuelt også Beskæftigelsesforvaltningen. Først og fremmest skal der 

ske en tættere koordinering af disse indsatser internt i de to magistratsafdelinger (fig. 2).  

I dag er der et decentralt samarbejde på børne- og ungeområdet, hvor der sker en decentral 

koordinering på 0-18 års området. Dette samarbejde skal dog styrkes endnu mere omkring de 
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mest udsatte familier, særligt i forhold til overgangsarbejdet og de familier, som har børn i 

forskellige tilbud. 

 

I Social Forhold og Beskæftigelse er der også et behov for at styrke koordineringen i forhold til 

den enkelte familie yderligere. Socialforvaltningen har som udgangspunkt den samme børne-

rådgiver knyttet til alle børnene i en udsat familie. Børnerådgiverne er også fysisk tilstede på 

skolerne. En enkelt familie kan have sager i både børne-, voksen- og beskæftigelsesregi, og 

det er derfor vigtigt at koordineringen mellem disse bliver styrket.  

 

En stor del af de mest udsatte familier er uden for arbejdsmarkedet, hvorfor Beskæftigelses-

forvaltningen har kontakt med mange af familierne. Hvis der skal sikres en helhedsorienteret 

indsats omkring familien, er det vigtigt, at Beskæftigelsesforvaltningen indgår som part i den 

samlede indsats for familierne. 

 

Beskæftigelsesforvaltningen har allerede fokus på at se familien som en helhed i forhold til at 

få udsatte forældre i beskæftigelse. Blandt andet afsluttes et projekt der hedder ”Familien ar-

bejder sig frem” i efteråret 2018, hvor Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Social-

forvaltningen har haft fokus på at samle indsatsen for 10 udsatte familier i Tilst. Erfaringer fra 

dette projekt kan eventuelt indgå i tilrettelæggelsen af det tværmagistratslige samarbejde. 

 

Øget koordinering på medarbejderniveau 

Når koordineringen er styrket i de to magistratsafdelinger, skal der udpeges en koordinerende 

sagsbehandler, som får til opgave at sikre en indgang i kommunen. Borgerne skal opleve 

sammenhæng og koordination i sine sager, kontakter og henvendelser. Den koordinerende 

sagsbehandler skal ligeledes sikre, at borgernes egne ressourcer sættes i spil og varetage ko-

ordineringen på tværs af myndigheder. Der vil være et særligt fokus på familiesamarbejdet og 

skolegang. 

 

Der er i inddragelsesprocessen peget på, at relationer er afgørende, hvis indsatsen for de 

mest udsatte familier skal lykkedes. Ofte er det medarbejderne i dagtilbud, skole eller klub, 

som har den bedste relation, idet de har daglig kontakt med børnene og de unge og ofte også 

med deres familier. Desuden oplever man lokalt, at der er mere tillid til medarbejdere i al-

menområdet. 

 

Der er i inddragelsesprocessen peget på, at medarbejdere fra Socialforvaltningen i højere grad 

end i dag kan bruge de relationer, der er i almentilbuddene. Eksempelvis kan de deltage i for-

ældrearrangementer og andre begivenheder i dagtilbud, skole og klub, således at der kan 

dannes et mere uformelt netværk og kendskab, der kan være med til at underbygge viden 

om, at almen- og specialområdet samarbejder omkring børn og unge med henblik på at finde 

den bedst mulige løsning for det enkelte barn.  

 

Øget fokusering på familierne 

En måde at sikre en tættere koordinering mellem Familiecenteret og Beskæftigelsesforvaltnin-

gen vil være at koble en sagsbehandler fra Familiecenteret og en sagsbehandler fra Beskæfti-

gelsesforvaltningen på den samme familie og bede dem i fællesskab sætte fokus på den bedst 

mulige løsning for familien.  

 

Blandt andet Silkeborg Kommune har haft succes med denne tilgang og har netop vundet Oli-

viaprisen for deres indsats med en helhedsorienteret tilgang til de mest udsatte familier. Dette 

vil dog kræve yderligere ressourcer. 

 

 



 

Side 5 af 69 
 

Øget koordinering på ledelsesniveau 

For at sikre et kontinuerligt samarbejde på medarbejderniveau samt en særlig indsats i de sa-

ger, hvor samarbejdet på medarbejderniveau ikke er nok, foreslås det, at der oprettes et 

tværfagligt team på ledelsesniveau. Teamet skal bestå af: 

• Sundhedsplejeleder 

• Leder fra Socialforvaltningen 

• Evt. leder fra Beskæftigelsesforvaltningen 

• Dagtilbudsleder 

• Skoleleder 

 

Teamet skal mødes med faste intervaller ca. en gang pr. måned. 

 

Familier kan indstilles til teamet på to måder: 

1. Med afsæt i udvalgte indikatorer 

2. Efter indstilling via lederne i teamet 

 

Teamet har til opgave at sikre et ledelsesmæssigt helhedssyn på familien og på den måde 

sikre den bedste og mest effektive tilbud/indsats. Teamet skal være med til at sikre et større 

overblik over de samlede indsatser. Eksempelvis kan det være, at en familiestøtte i hjemmet 

kan give et bedre resultat, hvis dele af indsatsen sker i dagtilbuddet. Dette er noget, som det 

tværfaglige team skal vurdere i de mest vanskelige sager. 

 

Teamet vil være med til at give et fælles ledelsesmæssigt ansvar for at sikre, at der sker en 

koordineret, sammenhængende og kontinuerlig indsats for de mest udsatte familier, hvor 

samarbejdet på medarbejderniveau ikke er tilstrækkeligt. 

 

For at sikre handlekraft for teamet anbefales det, at der allokeres fælles ressourcer, som tea-

met kan trække på til særlige indsatser. Ressourcerne foreslås finansieret på tværs af de til-

bud, som lederne i teamet er ansvarlige for.  

 

Samtykkeerklæring 

For at sikre den bedst mulige koordinering af indsatserne, skal der være en samtykkeerklæ-

ring fra forældre omkring deling af oplysninger. Det er derfor vigtigt, at der er en dialog med 

forældrene om dette så tidligt som muligt. Dialogen om samtykke skal ske med afsæt i de re-

lationer, der er til familien. 

 

Såfremt der ikke kan opnås samtykke, vil det være mere vanskeligt at sikre en sammenhæn-

gende indsats. Dog vil der fra Børn og Unges side ofte sendes en underretning i disse tilfælde, 

da der vil ligge en bekymring bag, når en familie vurderes så udsat, at der skal en særlig ko-

ordineret indsats til. 

 

Selvom der skal ske en tættere koordinering af indsatserne, er det en vigtig del af initiativet, 

at det fortsat er familien, der er det centrale i alle indsatser, og at familien inddrages i alle be-

slutninger. Det er således ikke børnerådgiveren, som alene har samarbejdet med familien, 

men det er koordinatoren, som har ansvaret for at sikre, at relevant viden inddrages, og at 

der er en rød tråd i indsatserne. 
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Figur 1: Tidlig indsats og helhed i tilbuddene med afsæt i forebyggelsestrekanten 

 

 

Figur 2: Styrket koordinering omkring de mest udsatte familier 
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Baggrund og rammer for initiativet 

Initiativet udspringer af inddragelsesprocessen, hvor stort set alle parter pegede på, at der er 

behov for mere samarbejde og koordinering mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn 

og Unge.  

 

Der har i Aarhus Kommune været flere projekter og tiltag, som har haft til formål at sikre et 

tættere samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge. Projekterne er 

af forskellige årsager ikke lykkedes tilstrækkeligt, da der i områderne fortsat opleves udfor-

dringer med manglende koordinering og for sen inddragelse af Familie Børn og Unge i Social-

forvaltningen. Dette forslag bygger derfor ovenpå eksisterende tiltag som vurderes at have en 

positiv effekt på rammerne for samarbejde (Fællesskabelse på tværs, DIGNITY, DUÅ).  

 

Initiativet kræver ikke ændringer af lovgivningen eller godkendelse af byrådet. Såfremt der 

skal tilføres ekstra midler til et endnu tættere samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen, 

vil byrådet skulle godkende prioriteringen af midlerne, såfremt de ikke findes internt. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Formålet med initiativet er en koordinerende sagsbehandler, som får til opgave at sikre en 

indgang i kommunen, og at sikre at borgerne oplever sammenhæng og koordination i sine sa-

ger, kontakter og henvendelser. Den koordinerende sagsbehandler skal varetage koordinerin-

gen på tværs af myndigheder. Der vil være et særligt fokus på familiesamarbejdet og skole-

gang. 

 

Det er vigtigt, at der løbende samles op på erfaringerne omkring samarbejdet. Erfaringsop-

samlingen vil ske gennem interview med relevante parter. Målet med initiativet er, at famili-

erne og de professionelle skal opleve en bedre koordinering af indsatserne for de udsatte fa-

milier. 

 

Når initiativet skal implementeres vil det indgå som del af implementeringen at beslutte, hvor-

når der skal følges op. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Beskrevet under beskrivelse af initiativet. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Initiativet er forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge.  

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

I opstartsfasen vil initiativet kræve ekstra tid og ressourcer fra medarbejdere og ledere i Soci-

ale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge. Projektet skal ses som en investering i, at no-

get bliver lettere på sigt.  

 

Herudover er der en udgift til koordinerende sagsbehandlere. Der forventes at skulle ansættes 

fem koordinerende sagsbehandlere. Dette vil i alt medføre en udgift på 2,5 mio. kr. 

 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

Fordele: 

• Ved at have en koordinator for hele familien, vil der være én person som har viden om, 

hvilke indsatser der er sat i gang, og som kan sikre en sammenhængende og målrettet 

fælles indsats. 
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• Flere medarbejdere har peget på, at familien nogle gange deltager i netværksmøder 

med over ti professionelle. Det er en vanskelig situation at sætte familien i samtidig 

med, at de professionelle ikke bruger deres ressourcer hensigtsmæssigt ved at deltage 

på mødet. En koordinator vil forud for mødet kunne hente viden, så ikke alle skal del-

tage. Det vil give en bedre oplevelse for familien, en bedre udnyttelse af medarbej-

derne tid samt formentligt et bedre resultat. 

• Det vil betyde, at familien ikke skal være i stand til at holde kontakt og koordinere med 

mange forskellige professionelle. 

• Hvis en koordinator har kendskab til hele familien, herunder mindre søskende, vil der 

kunne sættes tidligere ind omkring mindre søskende, hvis de viser tegn på mistrivsel. 

• Øvrige medarbejdere i Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge med flere har 

lettere ved at få overblik i forhold til, om de kan bidrage med noget til barnet/familien. 

• Der vil ikke blive iværksat parallelle indsatser, hvilket er til gavn for familierne samtidig 

med, at der spares ressourcer på de indsatser, som allerede er dækket ind. 

 

Ulemper: 

• Bedre koordinering mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge er tidli-

gere blevet forsøgt og har været vanskelig at implementere. 
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2. Forventninger til børnene og de unge 
 

Beskrivelse af initiativet 

Initiativet skal sikre, at ledere og medarbejdere, som arbejder med børn og unge fra Gelle-

rup, Toveshøj og Ellekær, har kendskab til, hvad man kan forvente af børn og unge på for-

skellige alderstrin, og at de møder børn og unge med de samme forventning, uanset om de 

kommer fra et udsat boligområde eller fra et ressourcestærkt lokalområde. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Initiativet udspringer af inddragelsesprocessen i foråret 2017, som var i forhold til at opnå 

en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er i forhold til at give børn og unge i Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær de samme muligheder, som børn og unge i resten af kommunen. 

 

Her blev der peget på, at der skal være de samme forventninger til børnene og de unge, 

uanset om de bor i et udsat boligområde eller et mere ressourcestærkt område, men at det 

ikke altid lykkedes.  

 

Der er medarbejdere og ledere, som peger på, at det kan være vanskeligt at opretholde en 

bevidsthed om, hvordan niveauet skal være, da ”normalen” i de udsatte boligområder er la-

vere end i de ressourcestærke områder. Dette bekræftes af nogle af de unge, som udtryk-

ker, at det er blevet accepteret, at de fx ikke taler et korrekt dansk. Der bliver også peget 

på, at en negativ adfærd kan have betydning for de forventninger, der stilles. Hvis et barn 

ikke har stærke sociale kompetencer, ser man måske ikke, at det samme barn kan have 

stærke faglige kompetencer. Der er opbakning til, at børnene og de unge i de udsatte bolig-

områder skal have de samme muligheder som børn og unge i resten af byen. Samtidig pe-

ges der på, at det er vigtigt at anerkende progression, selvom slutniveauet måske ikke altid 

er samme sted.  

 

Der er skoler, som er opmærksomme på problemstillingen. En skoleleder fra en skole, som 

modtager børn fra udsatte boligområder, udtalte under inddragelsesprocessen, at de er en 

almindelig folkeskole, som integrerer med respekt for det. Det betyder, at nogle elever fra 

de udsatte boligområder er på ”overarbejde” for at følge med, og det samme gælder for for-

ældrene. 

 

Samme problemstilling har de været opmærksom på i London, hvor man har gennemført en 

massiv og vedvarende indsats i forhold til at nedbryde den sociale arv og fremme social mo-

bilitet via programmet London Challenge. En del af programmet har været, at alle børn og 

unge skal mødes af høje forventninger og ambitioner. Her lægges vægt på, at alle børn og 

unge har potentialer for faglig og personlig udvikling. Man har gjort op med en kultur, hvor 

der var tilfredshed, hvis der blot kunne skabes ro i klasse. Dette er afløst af meget høje for-

ventninger til alle børn. Der er fokus på den positive kommunikation, hvor man taler skolen, 

læreren og eleverne op. 

 

Udfordringen med, at der kan ske et skred i medarbejderes forventning er der også andre, 

som har peget på. I en rapport fra ALS Research fremgår det, at flere fagpersoner peger på, 

at risikoen for en smittende lav fællesnævner er overhængende i de områder, hvor tunge 

sociale problematikker påvirker den herskende norm. Nogle fagpersoner ser det som en reel 

fare, at institutioner beliggende i meget belastede boligområder udvikler et normalbillede, 

der er væsentligt forskelligt fra lignende institutioner i andre geografiske områder. Andre 

konstaterer blot, at det er tilfældet, og at det betyder, at adfærd og normer justeres heref-

ter, dvs. at normalen tilpasses omstændighederne, selv om den ikke er sammenlignelig med 
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andre bydele i samme kommune eller det gennemsnitlige billede i Danmark. Nogle fagperso-

ner giver udtryk for, at man som professionel kan blive ’immun’ over for at se og vurdere, 

når der er behov for en særlig eller ekstra indsats for børnene i de mest sammensatte og 

udsatte områder. 

 

EVA har i en rapport ”Høje forventninger til alle elever” fra 2013 beskrevet en række fokus-

punkter for arbejdet med høje for forventninger til eleverne. Rapporten er udarbejdet på 

baggrund af interviews med ledelse, lærere og elever på tre skoler. Det er tænkt som inspi-

ration til skolernes arbejde med netop høje forventninger. I rapporten findes en række anbe-

falinger for arbejdet. 

 

Den første anbefaling går på, at man på skolerne taler om, hvad man forstår med ”høje for-

ventninger”. EVA peger på, at man drøfter følgende: 

• Hvad betyder det at have høje forventninger til den enkelte elev? 

• Hvad betyder det konkret på jeres skole, når I fx taler om ’at sætte barren højt’, at 

eleverne skal ’stå på tæer’ eller ’at arbejde ud fra elevens nærmeste udviklingszone’?  

• Hvornår er I ambitiøse (nok) på den enkelte elevs vegne? 

• Hvilke dilemmaer eller udfordringer oplever I ved at fastholde høje forventninger til 

alle elever? 

• Har I fx en tendens til at medtage negative betragtninger, som I har oplevet med tid-

ligere elever, der ligner en nuværende elev? 

 

Den anden anbefaling er, at man skaber et trygt og ambitiøst læringsfællesskab blandt ele-

verne. EVA anbefaler, at man skal være opmærksom på: 

• At skabe et læringsmiljø med plads til faglig begejstring og ambitioner. 

• At kommunikere ligeværd og forskellighed som værdier, samt at skabe et lærings-

miljø, hvor det er velset at byde ind med ufærdige svar og prøve sig frem, og hvor 

det er ok at fejle. 

 

Den tredje anbefaling er, at man reflekterer over grundlaget for forventningsniveauet. EVA 

anbefales, at lærerne sammen overvejer: 

• Hvad der ligger bag jeres lave(re) forventninger. 

• Om I kan ændre jeres fokus til et mere konstruktivt blik på eleven. 

 

Den fjerde anbefaling er, at man altid inddrager den, der skal lære – her eleven. Derfor an-

befales det, at man (lærer såvel som ledelse) skal: 

• være synlig og kommunikere åbent om, at man tror, målet kan nås. 

• give konstruktiv kritik og fortælle, hvad der skal ændres. 

• løbende give tilbagemelding på, hvordan det går fremad. 

 

Den femte og sidste anbefaling i rapporten vedrører forventningerne indbyrdes mellem de 

professionelle. Lærerne skal også have høje forventninger til hinanden. EVA anbefaler, at 

lærerne kan: 

• Sætte høje forventninger på dagsordenen – både én til én og i deres teams. 

• Forvente af dem selv og hinanden, at de bidrager der, hvor de er stærkest. 

• Udnytte samarbejdets og deres forskelligheders synergieffekter, fx ved at bruge hin-

andens kompetencer. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Formålet med initiativet er, at ledere og medarbejdere, som arbejder med børn og unge fra 

Gellerup, Toveshøj og Ellekær, møder børnene med høje ambitioner og forventninger uan-
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set, om de bliver passet, går i skole eller har deres fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Elle-

kær eller uden for deres eget lokalområde. Initiativet har således til formål at undgå norm-

skred hos medarbejdere og ledere. 

 

Det er forventningen, at når børn og unge bliver mødt med forventninger om at gøre det 

bedre, at det vil have betydning for deres trivsel og læring, og at de dermed kommer til at 

klare sig bedre og opnå bedre resultater. Det skal bidrage til, at børnene og de unge fra Gel-

lerup, Toveshøj og Ellekær på sigt kommer til at klare sig lige godt som børn og unge i re-

sten af kommunen. 

 

Opfølgning på initiativet vil ske via kvalitetsrapporter. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Initiativet består af to elementer. De retter sig mod alle ledere og medarbejdere i Aarhus 

Kommune, som arbejder med børn og unge fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær. 

 

For det første er Børn og Unge ved at igangsætte ”Stærkere Læringsfællesskaber” for alle 

ledere og medarbejdere. Stærkere Læringsfællesskaber opbygger professionel kapacitet og 

beslutningskapital ved at forøge den enkelte medarbejders viden om børnene og de unge 

gennem åbne, udforskende og nysgerrige samtaler. For det pædagogiske personale betyder 

det, at de ved at deltage i stærkere læringsfællesskaber over tid:  

• Tager kollektivt ansvar (kollaboration) for børnene og de unges læring, udvikling og 

trivsel.  

• Indgår i etablering af fælles øvebaner i læringsfællesskaberne koblet til egen praksis 

med fokus på børnene og de unges læring, udvikling og trivsel. 

• Udvikler og anvender systematisk data til brug ved fælles refleksion, opstilling af hy-

poteser og efterfølgende prøvehandlinger med fokus på børnene og de unges læring, 

udvikling og trivsel. 

• Anvender feedback i forbindelse med kollegial sparring som et vigtigt element i for-

hold til at øge eget og kollegaers læringsudbytte. 

• Anvender feedback som et vigtigt element i de pædagogiske aktiviteter og undervis-

ningen med det formål at øge børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel. 

 

Stærkere Læringsfælleskaber vil blive igangsat på medarbejderniveau fra medio 2019. Det 

er forventningen, at Stærkere Læringsfællesskaber også vil bidrage til, at ledere og medar-

bejdere får skærpet opmærksomhed på, hvilke forventninger og ambitioner de møder alle 

børn og unge med uanset, hvor de kommer fra. 

 

For det andet skal der i den daglige praksis i alle kommunens tilbud til børn og unge fra Gel-

lerup, Toveshøj og Ellekær være fokus på, om de møder børnene og unge med høje forvent-

ninger og ambitioner i forhold til udviklingen i deres trivsel og læring.  

 

Det gælder både tilbud, som ligger i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, og tilbud som ligger 

uden for de tre områder. Der skal være opmærksomhed på, at børn, som fx går i skole uden 

for området, ikke bliver mødt med lavere forventninger og krav, fordi kommer fra et udsat 

boligområde, end børnene fra skolens lokalområde. For tilbuddene, som ligger i Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær, skal der være opmærksomhed på, at medarbejderne har kendskab til, 

hvad niveauet er for børn og unges udvikling generelt, således at deres opfattelse af det 

”normale” ikke gradvist ændrer sig. 
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Det er en ledelsesopgave at sikre, at medarbejderne har kendskab til, hvad niveauet for det 

”normale” er. Der kan bruges flere forskellige værktøjer til at fastholde medarbejdernes for-

ventninger: 

• De enkelte børns og unges udvikling vurderes løbende i forhold til, hvad niveauet er 

generelt. Fx via dialoghjulet i dagtilbuddene. 

• Der er dialog med medarbejdere om forventninger til børnene. Det kunne fx være af-

sæt i spørgsmålene, som fremgår af VIA-rapporten. 

• Inden for områderne Silkeborgvej og Viborgvej, hvor Gellerup, Toveshøj og Ellekær 

ligger, udveksler dagtilbud, skoler og fritidstilbud erfaringer med hinanden på kryds 

og tværs af de udsatte boligområder og resten af området. Sundhedsplejen, PPR, 

Tandplejen med flere skal have samme fokus på erfaringsudveksling på tværs. Dette 

skal bidrage til, at fx alle skolerne i de to områder, som har børn fra Gellerup, Toves-

høj og Ellekær, har det samme fokus på forventningerne til børnene og de unges fag-

lige udvikling. Det kan både være på ledelsesniveau, men det kan også være ved vi-

dendeling på medarbejderniveau, fx ved at besøge hinandens praksis. Medarbejdere 

kan lave ”job-swop” i kortere eller længere perioder, så de møder hinandens børne-

grupper. 

 

For at sikre, at der ikke sker et normskred, skal lederne sikre, at der løbende er opmærk-

somhed på, hvilke forventninger børnene og de unge bliver mødt med. Dertil kommer, at 

det kan være et fast punkt i en periode, som vil indgå i kvalitetsrapporterne for alle tilbud i 

Børn og Unge. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Områdechefer, de lokale ledere, sundhedsplejeledere, PPR-ledere med flere er ansvarlige for 

at gennemføre initiativet. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Stærkere Læringsfællesskaber er der afsat ressourcer til. 

 

Det daglige ledelsesmæssige fokus forudsætter ikke ekstra ressourcer. Dog hvis der er til-

bud, som vil benytte sig af praktik i andre tilbud (uden at der er tale om ”et bytte” af medar-

bejdere), vil der kunne være ekstra udgifter til vikarer. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

 

Mål understøtter projektets mål og forventet effekt 

Hvis præmissen om, at børnene klarer sig bedre, hvis de bliver mødt med høje forventninger 

og ambitioner til udviklingen af deres trivsel og læring, vil initiativet understøtte målet om, 

at børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær kommer til at klare sig lige så godt 

som børn og unge i resten af kommunen. 

 

Målgruppen 

Målgruppen er alle ledere og medarbejdere, som arbejder med børn og unge fra Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær. Det vil sige, at det er medarbejdere og ledere i stort set hele kommu-

nen, da børn og unge fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær i høj grad går i skole uden for deres 

lokalområde. Fokus skal være forskelligt for medarbejdere i og uden for Gellerup, Toveshøj 

og Ellekær. Medarbejdere uden for Gellerup kan forventes at møde børnene med lavere for-

ventninger, fordi de kommer fra et udsat boligområde, mens medarbejderne fra Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær kan forventes også at møde børnene med lavere forventninger, fordi 

der er mindre opmærksomhed på, hvad der er ”normalt”. 
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Et større fokus blandt medarbejdere på, hvilke forventninger, som de møder børnene og de 

unge med, forventes at have en positiv effekt for alle børn og unge. 

 

Implementeringsmuligheder 

I forhold til det ledelsesmæssige fokus kan det overvejes, om der skal foreslås nogle faste 

opfølgningsmekanismer med henblik på at sikre, at forventninger til børnene bliver taget op 

i alle relevante tilbud og med alle medarbejdere. 

 

Omkostninger 

Initiativerne kan gennemføres uden, at der afsættes ekstra ressourcer, bortset fra eventuelt 

ekstra ressourcer til vikar ved ”job-swob” eller praktikordninger. 
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3. Rekruttering af elever og arbejdet med skolens ry 
 

Beskrivelse af initiativet 

Initiativet handler om, hvad man kan gøre for at tiltrække flere elever til Ellekærskolen og 

Tovshøjskolen. Initiativet forudsætter ikke ændringer af skolestrukturen. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Både Ellekærskolen og Tovshøjskolen har udfordringer med skolernes ry i deres lokalområ-

der. Det afspejles blandt andet i, at kun 18 procent henholdsvis 22 procent af to distrikters 

elever, benytter deres distriktsskole i dag. Børn fra Tovshøj og Ellekær lokaldistrikter henvi-

ses ikke af Aarhus Kommune til andre distrikter uanset resultaterne af sprogscreeningen før 

skolestart. Men forældrene til de børn, der opnår frit skolevalg i forbindelse med sprogscree-

ningen, benytter sig i vid udstrækning af det. Der sker på trods af, at medarbejdere og le-

delse i Gellerup, Toveshøj og Ellekær lokaldistrikter gennem årene har opbygget en betyde-

lig erfaring i at arbejde med børnene i deres lokalområde.  

  

Der er imidlertid flere skoler, som er lykkedes med at vende en negativ udvikling.  

• På Ålholm Skole i Valby er det lykkedes at vende skolens ry og elevsammensæt-

ning. Da den nuværende skoleleder blev ansat i 2008 var ca. hver anden elev tospro-

get, i dag er det 18 procent.  I 2009 blev der indskrevet 34 elever af alle etniciteter i 

børnehaveklasse, i dag er der tre spor op til femte klassetrin. Optagelsesprocenten 

fra det lokale skoledistrikt er mere end fordoblet på ti år og er i 2017/18 63 procent.  

Elevtallet er vokset fra 340 til ca. 600 i perioden. 

Forklaringerne på udviklingen er: En ændret beboersammensætning i lokalområdet i 

forbindelse med boligsocial indsats, charmeoffensiv i børnehaver og i lokalområdet 

generelt samt en faglig handleplan. 

 

• Nørre Fælled Skole på Ydre Østerbro havde i 2012 97,4 procent tosprogede børn 

og prøveresultaterne var blandt de 15 laveste i Danmark. Der blev ansat en ny skole-

leder i 2012. Skolens elevtal er siden steget fra 150 til 411, og tosprogsandelen er 

faldet fra 97 til 49. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag lå i 2016 på niveau 

med Københavns Kommunes gennemsnit og i 2017 0,4 under gennemsnittet. Syge-

fraværet er faldet fra 25 dage til ti dage. Skolen har en idræts- og bevægelsesprofil 

med høje forventninger til børnenes præstationer. 

 

I forhold til at nedbringe andelen af tosprogede elever på en skole er andelen af to-

sprogede elever i skolens distrikt en meget betydende faktor. Eftersom andelen af to-

sprogede elever i Tovshøj og Ellekær-distrikterne er højere end i de to københavnske 

distrikter, er vilkårene for at vende udviklingen vidt forskellige, når det gælder ande-

len af tosprogede elever.   

 

• Hasle Skole i Aarhus Kommune: I forhold til elevtrivsel og -udvikling samt forebyg-

gelse af potentielle konflikter og håndtering af konflikter er der flere udsagn og data, 

der tyder på, at Hasle Skole er lykkedes med tiltag, der betrygger forældrene.  

 

Hasle Skole er lykkedes med vinde forældrenes tillid bredt i lokaldistriktet, blandt an-

det ved at kommunikere klart og åbent om emner, der ellers kunne føre til konflikter, 

for eksempel som følge af forskelle i forældrenes kulturelle og sproglige baggrunde.  

Hasle Skole har også taget afsæt i en bevidsthed om, hvad der er vigtigt for de mål-

grupper af forældre, man gerne ville tiltrække, og gennemført tiltag, der imødekom-

mer disse.  
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På den måde har skolen opnået, at forældrene er med til at promovere skolen over 

for kommende forældre. I Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 tilkendegiver 85 

procent af respondenterne, at de vil anbefale andre forældre at vælge Hasle Skole til 

deres børn. Egenskoleandelen er steget fra 36 procent i 2012 til 48 procent i 2017. 

Hvis Tovshøjskolen og Ellekærskolen skal vende udviklingen for deres skoler, vurderes det at 

forudsætte nogle tydelige og markante forandringer:  

• En klar, faglig profil for skolerne. 

• En synlig ledelse, der tydeligt tegner skolernes profiler, herunder ikke mindst den for-

andring, der er i forhold til tidligere. 

• Et målrettet benarbejde for at komme i dialog med målgruppen af forældre til kom-

mende skolebegyndere. 

• En aktiv og tydelig generel kommunikation om skolernes faglighed og kvalitet. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

En højere egenskoleandel og dermed mere bæredygtige skoler. Flere skoleelever, der går i 

skole lokalt og dermed får en bedre tilknytning til deres lokalområde. Større tillid til og tryg-

hed ved den lokale skole blandt forældre i lokaldistriktet.  

 

Undervisningsministeriet og Epinion udgav i august 2017 en rapport om frit skolevalg. Rap-

porten belyser, hvilke faktorer der særligt har betydning for forældres valg af skole til deres 

børn. Konklusionen er, at følgende faktorer har størst betydning for forældre generelt, uan-

set om de hælder til at vælge en folkeskole eller andre skoler. 

• At elever generelt trives godt på skolen 

• At skolen har dygtige lærere 

• At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling 

• At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling. 

  

Det fremgår også af rapporten om frit skolevalg, at andelen af tosprogede elever ikke frem-

hæves som en faktor, der har stor betydning for forældrenes skolevalg. Men mangfoldighe-

den kan blive en ulempe, hvis den af forældrene vurderes at medføre, at skolen eller klassen 

ikke kan leve op til de faktorer, som har størst betydning for forældrene (jf. ovenfor). 

  

På baggrund af rapporten om frit skolevalg må det betragtes som væsentligt, at forældrene 

til kommende skolebørn er / bliver trygge ved elevernes trivsel og deres faglige og sociale 

udvikling, samt kvalifikationerne hos medarbejderne på den skole, der ønsker at tiltrække 

en større andel af distriktets elever.  

 

Det vurderes, at Tovshøjskolen, der fik ny leder pr. 1. januar 2017, og det seneste år har 

haft to konsulenter fra Undervisningsministeriet tilknyttet skolen, har indledt en fokuseret 

indsats for at løfte det faglige niveau.  Det sker gennem en genoprettende tilgang i den pæ-

dagogiske praksis samt systematisk fokus på elevernes læringsprogression, udvikling og 

trivsel med henblik på at hæve niveauet for den enkelte elev. Jf. Undervisningsministeriet og 

Epinions rapport om forældrenes skolevalg er fagligheden et væsentligt kriterium for valg af 

skole.  

 

Byrådet besluttede med skolestrukturforliget i 2012, at der skulle igangsættes et udviklings-

projekt på Ellekærskolen med henblik på, at alle børn har et alderssvarende dansk ved sko-

lestart og er klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutning 
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af skoleforløbet. Ellekærskolen kan pege på blandt andet karakterfremgang for almenklas-

serne i de bundne prøvefag i 9. klasse mv. som positive resultater af de indsatser og kompe-

tencer, der er på skolen. Det samlede gennemsnit er steget fra 5,1 i 2015 til 5,7 i 2016 og 

6,0 i 2017.   

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

I rapporten fra Børn og Unges studietur til London i november 2016 fremgår blandt andet, at 

flere af oplægsholderne fremhævede begrebet ’shared thinking’, som et udtryk for fælles 

mentale modeller eller mindset omkring udvikling af skoleområdet. I rapporten om The Lon-

don Challenge står videre: ”Der synes at være en fælles bevidsthed om, at alle ledere og 

medarbejdere har et aktivt deltagende medansvar og er en del af kulturen, som man kan 

fremme og hæmme ved sin adfærd.” 

 

I forlængelse heraf foreslås (1) en markant og dedikeret ledelsesmæssig indsats for at bistå 

de lokale ledere og medarbejdere med at opnå et fælles mindset som forudsætning for en 

dedikeret indsats til styrkelse af elevernes faglighed og skolernes attraktivitet. Det kan ske 

gennem en midlertidig styrkelse af områdechefens ledelseskraft med særligt henblik på 

denne opgave. 

 

Gennem initiativet forventes en markant ledelsesudvikling hos den lokale ledelse. Denne ud-

vikling foreslås styrket yderligere gennem (2) videndeling på tværs af skoler. Dette bygger 

også på erfaringer fra The London Challenge: (citat fra rapport fra studieturen: ”Derudover 

er der et omfattende program af aktiviteter vedrørende ’partner-schools’, ’interschool-visits’, 

’learning walks’ og ’innovation exchanges’, der har til formål at understøtte videndeling og 

god praksis” 

 

Arbejdet med at styrke fagligheden og en fælles kultur, der løfter skolerne markant, kræver 

ledelsesfokus og ledelsesressourcer. Det kan gå ud over tiden til at varetage kommunikati-

onsopgaven fra ledelsens side. Samtidig er kommunikationen særdeles vigtig for den øn-

skede turnaround, fordi udgangspunktet er, at skolernes ry er dårligt. Derfor foreslås (3) et 

midlertidigt løft af ressourcer og faglighed i forhold til at kommunikere sagligt og samtidig 

markant fra skolernes side.  

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Initiativet skal forankres i Børn og Unge hos områdechefen for skole- og dagtilbudslederne i 

henholdsvis Ellekær lokaldistrikt og Tovshøj lokaldistrikt. Initiativet sættes i værk via Børn 

og Unges chefgruppe. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Initiativet forudsætter, at der dedikeres / tilføres ressourcer fra Børn og Unges fællesfunktio-

ner til at varetage en understøttelse af områdechefens ledelse, eventuel udvikling af profil-

skole samt kommunikationsfagligheden på skolerne. Det vurderes, at opgaven vil kunne lø-

ses ved en tilførsel af ressourcer på 500.000 kr. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

Hvis forældre i Gellerup, Toveshøj og Ellekær i dag fravælger den lokale skole på baggrund 

af et uberettiget dårligt ry og manglende kendskab til de faktiske forhold på skolen, er initia-

tivet med til at forbedre mulighederne for børn og unge i lokalområdet.  

 

Hvis de lokale skoler i højere grad tilvælges og bliver ”lokalområdets skole”, smitter det po-

sitivt af på mulighederne for at indgå i lokale fællesskaber mv. og drage nytte af den erfa-

ring og ekspertise, den lokale skole har i forhold til sine distriktselever. 



 

Side 17 af 69 
 

 

Initiativet bygger på erfaringer fra The London Challenge og andre skoler, der er lykkedes 

med en turnaround. 
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4. Styrket sundhedsplejeindsats 0-1 år 
 

Beskrivelse af initiativet 

Til de børn, hvor sundhedsplejen ved hjemmebesøg vurderer, at barnet har sproglige van-

skeligheder tilbydes som et pilotprojekt to ekstra sprogbesøg af sundhedsplejersken ved 4 

måneder og ved 10-12 måneder. Såfremt, at der ved det eksisterende 9-10 måneders besøg 

fortsat er sproglige udfordringer hos barnet, inviteres en pædagog eller sprogvejleder til-

knyttet det lokale dagtilbud med til det ekstra hjemmebesøg ved 10-12 måneder. 

 

For at styrke opsporing af børn med sproglige vanskeligheder samt styrke de to ekstra 

sprogbesøg, gennemføres et to dages kompetenceforløb for sundhedsplejersker. 

 

Til børn med vanskeligheder ved 9 måneders besøget udleveres sprogposer af sundhedsple-

jersken. Samtidig bliver familien introduceret til det lokale dagtilbud og betydningen af dag-

tilbudstilknytning, og sprogvejlederen eller pædagogen fra det lokale dagtilbud inviteres med 

på hjemmebesøget, der aflægges i 10-12 måneders alderen. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Sundhedsplejens erfaringer viser, at de børn, der ikke bliver tilstrækkeligt sprogligt stimule-

ret, ofte også er børn, som samlet set ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret kommunikativt 

f.eks. med øjenkontakt, tidlig relationsdannelse og tilknytning. Der er derfor brug for at 

kigge på den sproglige stimulering i en bredere kontekst tidligere i barnets liv. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Det vurderes, at den tidlige opsporing af børns sproglige udfordringer på sigt medfører færre 

sproglige indsatser i dagtilbud og skole, samt at flere ved indskolingen har et alderssvarende 

dansk og dermed bedre muligheder for læring. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

 

Tilbud om to sprogbesøg til børn med sproglige vanskeligheder 

De to ekstra besøg skal have fokus på relation og samspil, som i forvejen er fokusområder 

for sundhedsplejen, men med særligt fokus på kobling til den tidlige sprogudvikling og re-

lationsdannelse. Pædagogen fra det lokale dagtilbud inviteres med på hjemmebesøget i 10-

12 måneders alderen for at sikre en god overgang til dagtilbud. 

 

Antal sprogbesøg estimeres ud fra antal børn registreret med sprogvanskeligheder (kan med 

hjælp eller kan ikke endnu) i Status- og Udviklingssamtaler (SUS) udfyldt af sundhedsplejer-

skerne fra februar 2017–februar 2018 (se tabel nedenfor). Beregningerne tager udgangs-

punkt i to sundhedsplejeområder, Nordvest og Sydvest, da sundhedsplejen har en organise-

ring, hvor Gellerup, Toveshøj og Ellekær fordeler sin ind i begge disse områder. Derfor må 

man forvente at estimeringen er i den høje ende, da det præcise tal for SUS registreringer i 

Gellerup, Toveshøj og Ellekær ikke er registreret i sundhedsplejen. 

 

  
Etablere sproglig 

kontakt 

Kommunikere med 

kendte andre 

  Antal % Antal % 

Hele Aarhus 617 14% 196 4% 

Aarhus V (NV & 

SV) 
373 14% 131 5% 
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Kompetenceudvikling af sundhedsplejersker 

Et kompetenceforløb for sundhedsplejerskerne skal gøre sundhedsplejerskerne i stand til at 

vurdere barnets kommunikation og sproglige udvikling i den helt tidlige alder og give dem 

kompetencerne til i højere grad at kunne påbegynde det arbejde med sprog, der siden finder 

sted i dagtilbuddene. 

 

Kompetenceudviklingsforløbet varetages af Aarhus Kommunes sprogvejledere og er i over-

ensstemmelse med de metoder, som dagplejere og det pædagogiske personale i dagtilbud 

anvender. På den første dag i kompetenceudviklingsforløbet bliver sundhedsplejerskerne in-

troduceret til opsporingsværktøjet, som kan anvendes på alle børn under 1 år. Dag to i kom-

petenceudviklingsforløbet har fokus på vejledningen af forældre i at understøtte barnets 

sproglige udvikling.  

 

Tidlig Tværfaglig Indsats (TTI) 

For yderligere at understøtte forældrenes indsats og fokus på sprog og kommunikation udle-

verer sundhedsplejersken sprogposer til familier, hvor barnet har sproglige vanskeligheder 

ved 9 måneders besøget og yderligere, når barnet er 1,5 år og 2,5-3 år. Sprogposerne inde-

holder redskaber til støtte for forældrene. Sundhedsplejerskernes sprogposer til børn med 

sproglige vanskeligheder skal således ses i sammenhæng med og koordineres i forhold til 

den sprogindsats, som forældrene senere vil møde i dagtilbuddet. Ud over sprogposerne in-

troduceres familien til det lokale dagtilbud og betydningen af dagtilbudstilknytning. Der kom-

mer en pædagog fra det lokale dagtilbud med sundhedsplejen ud i hjemmet og fortæller om 

dagtilbuddet, og derefter tager pædagogen og sundhedsplejen familien med på besøg i det 

lokale dagtilbud. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Sundhed og Trivsel, Børn og Unge 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Beregningerne er foretaget på de to sundhedsplejedistrikter Aarhus NV og SV, og omfatter 

derfor flere familier end dem, som bor i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Udgifterne er dermed 

vurderet til den høje side. Det er muligt at starte med en pilotafprøvning af indsatsen i Gel-

lerup, Toveshøj og Ellekær i 2-3 år for at se effekten, før det rulles ud til hele byen. 

 

(2018-priser)  2018 2019 2020 2021 

T
o

 d
a
g

e
s
 k

o
m

p
e
te

n
c
e
fo

r
lø

b
 

Aarhus V 

(NV & 

SV) 

 

Vikarudgifter 56 sund-

hedsplejersker Nordvest 

og Sydvest. 3 nye sund-

hedsplejersker årligt. 

249.311 13.356 13.356 13.356 

Frikøb af to sprogvejleder 

til undervisning* Én sprog-

vejleder 2019-2021 

8.435 4.217 4.217 4.217 

I alt 257.746 17.573 17.573 17.573 

Aarhus 

Kom-

mune 

 

Vikarudgifter 99 sund-

hedsplejersker 

5 nye sundhedsplejersker 

årligt 

440.747 22.260 22.260 22.260 

Frikøb af fire sprogvejle-

dere til undervisning* 
16.870 4.217 4.217 4.217 
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Én sprogvejleder til nye 

sundhedsplejersker inkl. 5 

timer forberedelse. 

I alt 457.617 26.477 26.477 26.477 

 

2
 e

k
s
tr

a
 

B
e
s
ø

g
 

Aarhus V  

(NV & 

SV) 

Nordvest og Sydvest 

(Aarhus V). Estimeret 

373 børn baseret på sta-

tus og udviklingssamta-

ler. 

374.261 374.261 374.261 374.261 

Deltagelse af pædagog 

på et hjemmebesøg (be-

regnet på én time) 

129.868 129.868 129.868 129.868 

Aarhus 

Kom-

mune 

Estimeret 617 børn base-

ret på status og udvik-

lingssamtaler. 

619.085 619.085 619.085 619.085 

Deltagelse af pædagog 

på et hjemmebesøg (be-

regnet på én time) 

214.822 214.822 214.822 214.822 

S
p

r
o

g
p

o
-

s
e
r
 

Aarhus V 

(NV & 

SV) 

Estimeret 40 familier 36.000 36.000 36.000 36.000 

Aarhus 

Kom-

mune 

Estimeret 60 familier 54.000 54.000 54.000 54.000 

 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

 

Målene for initiativet understøtter projektets mål og vision 

Den tidlige opsporing af børns sproglige udfordringer vurderes på sigt at medføre færre 

sproglige indsatser i dagtilbud og skole, samt at flere som ved indskolingen har et alderssva-

rende dansk og dermed bedre muligheder for læring. Hermed understøtter initiativet formå-

let med gentænkningen af tilbuddene til børnene i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, om at de 

skal komme til at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen. 

 

Målgruppen 

Initiativet omhandler børn, der har sproglige vanskeligheder, hvilket berører gule og røde til-

bud. 

 

Implementeringsmuligheder 

Implementeringsudfordringer kan opstå i forbindelse med rekruttering af sundhedsplejer-

sker. Derudover skal der være en særlig opmærksomhed på motivation hos forældrene i for-

hold til at tage imod tilbuddet. Sundhedsplejersken har en naturlig adgang i hjemmet (kom-

mer i 99 procent af alle hjem) og derfor vurderes disse særligt kompetente til at skabe moti-

vation for deltagelse. 
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5. Intensivt sundhedsplejetilbud i Gellerup, Toveshøj og El-
lekær 
 

Beskrivelse af initiativet 

I sundhedsplejen i Gellerup, Toveshøj og Ellekær foreslås et pilotprojekt med et intensivt 

sundhedspædagogisk tilbud til børn fra 4-12 måneder i forhold til sundhedsplejens eksiste-

rende tilbud i det røde område i forebyggelsestrekanten, der i gennemsnit i Aarhus omfatter 

ca. 5 procent. Der foreslås et tilbud, hvor der foregår en direkte intervention i forhold til det 

enkelte barn og dets forældre med henblik på at afhjælpe og kompensere for fx mistrivsel 

og social udsathed. Målgruppen for dette initiativ er de mest udsatte børn, og målgruppen er 

således mindre end ved initiativ 4 om styrket sundhedsplejeindsats til børn, hvor der er 

sproglige udfordringer i fire måneders alderen. 

 

Initiativet har til formål at styrke børns tilknytning og kommunikation i familier, hvor bør-

nene bliver begrænset stimuleret, og hvor forældrene ofte selv er i behandling enten i regi af 

jobcenter eller børnecenter. Det intensive tilbud målrettes dermed børn i familier, hvor for-

ældrene har begrænsede kompetencer i forældrerollen og selv er udfordret både på makro- 

og mikroregulering. Samtidig skal tilbuddet sikre en tæt tilknytning til det lokale dagtilbud. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Sundhedsplejens erfaringer viser, at de børn der ikke bliver tilstrækkeligt sprogligt stimule-

ret ofte også er børn, som samlet set ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret kommunikativt 

f.eks. med øjenkontakt, tidlig relationsdannelse og tilknytning. Der er derfor brug for at 

kigge på den sproglige stimulering i en bredere kontekst tidligere i barnets liv. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Det intensive tilbud skal medvirke til at sikre barnets tilknytning, kontakt, omsorg, stabilitet 

og sprog. Målet er, at børnene udvikler sig følelsesmæssigt, socialt og sprogligt svarende til 

deres alder og medvirke til at give barnet det bedst mulige grundlag for kommende sund-

hed, læring og udvikling. Samtidig kan dette tilbud også sikre en tættere tilknytning og 

nemmere overgang til dagtilbud. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

I det intensive tilbud skal sundhedsplejersken have en udviklende, kompenserende og afla-

stende funktion i forhold til støtte og stimulering af barnets normale udvikling inden for til-

knytning og kommunikation. Sundhedsplejersken arbejder direkte med barnet på de områ-

der, hvor forældrene ikke på det aktuelle tidspunkt har tilstrækkelige kræfter til at anvende 

deres kompetencer. Det er derfor vigtigt, at sundhedsplejersken kommer ud til familien, når 

barnet er vågent. I initiativet foreslås der mulighed for, at sundhedsplejersken medbringer 

relevante udviklingsstimulerende legetøj til brug i familierne. 

 

Besøgene kan endvidere have fokus på at åbne op for lokalsamfundet, dagtilbuddene samt 

legestue med andre mødre, der eventuelt også har det udvidede tilbud. Derudover vil der 

være en naturlig opgave for sundhedsplejersken i at understøtte forældrene i at tilvælge at 

få deres barn i dagtilbud så tidligt som muligt. 

 

Sundhedsplejersken har i sin indsats fokus på at vejlede forældrene til at 

• skabe en sikker base for deres spædbarn 

• tolke og forstå deres barns signaler, også når barnet ikke viser disse tydeligt 

• sætte ord på barnets følelser 

• føle med barnet og ikke som barnet (markeret spejling) 
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• kunne rumme barnet og bevare passende handlekraft, når hverdagen med barnet bli-

ver stresset og uoverskueligt 

• sikre at forældrene indgår i tilstrækkelige udviklingsfremmende samspil med barnet, 

således at barnets forventninger afspejler dette f.eks. ”Mor/far kan trøste mig, når 

jeg er ked af det”. 

 

Under besøget skal forældrene inddrages, vejledes og tage ved læring af det, sundhedsple-

jersken gør for at støtte og stimulere barnet. Der kan udarbejdes træningspunkter, som for-

ældrene arbejder på mellem besøgene. Ud over forældrene skal der være en opmærksom-

hed på, at flere i familiens netværk samt allerede eksisterende, eller kommende kontakter i 

dagtilbud kan være relevante at inddrage. 

 

Det intensive tilbud opgraderer sundhedsplejens eksisterende røde tilbud, så sundhedsple-

jersken har flere ugentlige besøg, og indsatsen dermed bliver betydeligt mere intensiv for at 

sikre barnets normale udvikling. Indsatsen kan variere i omfang fra 2-8 timer ugentligt, som 

sundhedsplejersken tilrettelægger afhængigt af den enkelte families situation. 

 

For at varetage et intensivt tilbud er det nødvendigt med kompetenceudvikling for sund-

hedsplejerskerne inden for børns udvikling herunder specielt tidlig sprogudvikling med ud-

gangspunkt i dagtilbuddenes tilgang til sprog, egentræning i mentalisering og kulturforstå-

else. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Sundhedsplejen Nordvest og sundhedsplejen Sydvest, Sundhed og Trivsel, Børn og Unge er 

ansvarlige for initiativet. 

 

Det er muligt at starte med en pilotafprøvning af indsatsen i Gellerup, Toveshøj og Ellekær i 

2-3 år for at se effekten. Hvis det viser gode resultater, må det jf. ligebehandlingsprincippet 

efterfølgende rulles ud til hele byen. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

 

 (2018-priser) 2018 2019 2020 2021 

Gellerup, to-

veshøj og 

Ellerkær i 

sundheds-

plejen NV & 

SV 

Kompetenceudvik-

ling (fx New Born 

Observations eller 

COS samt kultur-

forståelse) 

Vikarudgifter 10 

sundhedsplejersker 

4 dage 89.040 kr. 

176.040 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Intensivt tilbud gns. 

3 timers besøg 

ugentligt i 32 uger 

pr barn, 74 børn  

5.559.849 kr.  5.559.849 kr. 5.559.849 kr. 5.559.849 kr. 

Deltagelse af pæ-

dagog fra dagtilbud 

på 2 hjemmebesøg 

(beregnet på time-

sats) 

77.990 kr. 77.990 kr. 77.990 kr. 77.990 kr. 
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Tolk (75% af besø-

gene) 5328 timer. 

446 kr./t 

2.376.288 kr. 2.376.288 kr. 2.376.288 kr. 2.376.288 kr. 

Pulje til køb af ud-

viklingsstimule-

rende legetøj 

10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 

Aarhus 

Kommune 

Kompetenceudvik-

ling (fx New Born 

Observations eller 

COS samt kultur-

forståelse) 

Vikarudgifter 20 

sundhedsplejersker 

4 dage 

356.780 kr.    

Intensivt tilbud gns. 

3 timers besøg 

ugentligt i 32 uger 

pr. barn, 227 børn 

 

17.055.212 17.055.212 17.055.212 17.055.212 

Deltagelse af pæ-

dagog fra dagtilbud 

på 2 hjemmebesøg 

(beregnet på time-

sats) 

158.070 158.070 158.070 158.070 

Tolk (75% af besø-

gene) 16344 timer. 

446 kr./t 

7.289.424 7.289.424 7.289.424 7.289.424 

Pulje til køb af ud-

viklingsstimule-

rende legetøj 

20.268 20.268 20.268 20.268 

 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

 

Målene for initiativet understøtter projektets mål og vision 

Tidlig indsats for børnene med henblik på at støtte og stimulere barnets normale udvikling 

inden for tilknytning og kommunikation. Hermed understøtter initiativet formålet med gen-

tænkningen af tilbuddene til børnene i Gellerup, Toveshøj og Ellekjær, om at de skal komme 

til at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen. 

 

Målgruppen 

Initiativet omhandler børn, der modtager et rødt sundhedspleje tilbud i Gellerup, Toveshøj 

og Ellekær, der spreder sig over to sundhedsplejeområder Nordvest og Sydvest. 

 

Implementeringsmuligheder 

Der skal være en særlig opmærksomhed på motivation hos forældrene i forhold til at tage 

imod tilbuddet. Sundhedsplejersken har en naturlig adgang i hjemmet (kommer i 99 procent 

af alle hjem) og derfor vurderes disse særligt kompetente til at skabe motivation for delta-

gelse. 

 

Implementeringsudfordringer kan realiseres ved rekruttering af ekstra sundhedsplejersker. 
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6. Styrket indsats for 1-3-årige uden for dagtilbud 
Initiativet udgår eventuelt som følge af forslaget i ghettoudspillet om obligatorisk dagtilbud 

for børn fra 1 år i udsatte boligområder. 

 

Beskrivelse af initiativet 

Indsatsen består i et tilbud om deltagelse i læringsforløb i dagtilbud for børn/familier, hvor 

børn i alderen 1-3 år endnu ikke er startet i dagtilbud.  

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Initiativet udspringer af, at der i inddragelsesprocessen gennemgående er peget på både be-

hov for tidligere (sprog-)indsats, før børnene starter i dagtilbud, og behov for tidligere og 

større tilknytning til dagtilbud. Der er pt. ikke lovmæssig hjemmel for at stille krav om, at 

børn under tre år skal deltage i dagtilbud/tilsvarende.  

 

Regeringens netop fremsatte Ghettoudspil lægger op til krav om obligatorisk dagtilbud i mi-

nimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde fra barnet fylder 1 år. 

Såfremt dette bliver vedtaget, vil der ikke være behov for denne indsats. 

 

I forhold til den tidlige sprogindsats blev der generelt i inddragelsesprocessen peget på, at 

der er behov for meget konkret vejledning og aktionslæring. Der blev også flere gange for-

talt om erfaringer med at ’praktik’ i dagtilbuddene kan være effektfuldt, både i forhold til at 

styrke forældrenes viden og handlemuligheder for at understøtte deres barn, og i forhold til 

tidligere dagtilbudstilknytning.  

 

I Aarhus er der gennemført flere projekter, der viser positiv effekt af at give forældre, her-

under forældre med anden etnisk baggrund end dansk, meget konkret vejledning og materi-

aler til at understøtte deres børns sproglige udvikling. Det drejer sig om Kuffertprojektet og 

READ, som var indsatser med følgeforskning, der blev givet til børn og forældre, der allerede 

var tilknyttet dagtilbud, samt Godt fra Start, der var en indsats med hjemmebesøg ved fami-

lier med 0-3-årige børn. En EVA-undersøgelse om forældresamarbejde viser i den forbin-

delse også, at forældre til børn med dansk som andetsprog efterspørger mere vejledning i 

dagtilbud.  

 

Inden konkret udvikling af initiativet er der behov for en afdækning af dels målgruppens 

størrelse, dvs. hvor mange børn i aldersgruppen er uden for dagtilbud, samt om der er store 

lokale variationer. 

 

Til udviklingen af initiativet er der brug for yderligere inddragelse af lokale medarbejdere fra 

både dagtilbud og sundhedsplejen, så det tilpasses de lokale behov og muligheder. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Initiativet skal bidrage til,  

• at forældrene får viden om og redskaber til sprogstimulering og på baggrund af dette 

opnås bedre tidlig understøttelse af barnets sproglige udvikling i hjemmet 

• at forældrene får bedre og tidligere kendskab til dagtilbud og vigtigheden heraf, op 

på baggrund af dette større tilknytning og interesse for at lade barnet starte i dagtil-

bud 

• at børnene på længere sigt opnår bedre sproglige forudsætninger via både bedre un-

derstøttelse i hjemmene og tidligere dagtilbudstilknytning. 

 

Mål og opfølgning kan f.eks. være:  

• Kvalitativ evaluering – fx interview eller lignende med forældre 
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• Flere starter i dagtilbud og har højere tilknytning/fremmøde 

• Bedre sprog ved start i dagtilbud 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Indsatsen tænkes som en tværfaglig indsats med sigte på sprog, men ud fra et helhedssyn 

på barnet. Således kan vejledningen adressere sproglige, sociale og personlige kompetencer 

som vigtige forudsætninger for læring og deltagelse i sociale fællesskaber. 

 

Der etableres en systematisk opsøgning af børn med dansk som andetsprog i alderen 1-3 år, 

som er uden for dagtilbud, i tæt samarbejde mellem Pladsanvisningen og Sundhedsplejen. 

Sundhedsplejen har via de obligatoriske hjemmebesøg den direkte kontakt til familierne.  

 

Familier i målgruppen inviteres til et læringsforløb i det lokale dagtilbud. Der skal indbygges 

en procedure, der sikrer, at familierne ved, det forventes, at de deltager og indgår aktivt i 

læringsforløbet. Læringsforløbet for forældre og børn i det lokale dagtilbud er tænkt som en 

vekselvirkning mellem besøgsdage i dagtilbuddet og afprøvning af sprogstimuleringsmetoder 

i hjemmet. Der frikøbes pædagog-/sprogvejlederressourcer i de enkelte dagtilbud, som i 

samarbejde med den lokale sundhedspleje planlægger forløb og formidler det fagligt indhold. 

Forløb lokalt i dagtilbuddene tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem sundhedsplejerske 

og ressourcepersonen i dagtilbud med henblik på, at indsatsen rammer den enkelte familiers 

behov. Der tilrettelægges med afsæt i et helhedssyn på barnet og vejledes i sproglig udvik-

ling som en del af barnets alsidige personlige og sociale udvikling. 

 

Forældrene introduceres til konkrete metoder til, hvordan de kan understøtte børnenes 

sprogtilegnelse i hjemmet og barnets alsidige personlige og sociale udvikling generelt. Der 

kalkuleres med ca. en halv frikøbt pædagog/sprogvejleder pr. dagtilbud med henblik på, at 

indsatsen kan skaleres op eller ned i de enkelte dagtilbud alt afhængig af antallet af børn i 

målgruppen.  

 

Der anvendes i forløbet vejledningsmaterialer, som udleveres til forældre i hjemmet og i for-

løbet. Disse skal inspirere til, at nye metoder og ny viden afprøves og anvendes i hjemmet. 

Opfølgende besøg ved sundhedsplejerske i hjemmet kan give indblik i, hvilken effekt foræl-

drene har af gennemførte forløb i dagtilbuddet. F.eks. om den nye viden anvendes aktivt og 

eventuelt motivation for at lade barnet indskrive i dagtilbud. 

 

Det skal afdækkes, hvordan eventuelle sprogbarrierer i forhold til forældre, der ikke eller 

kun i meget begrænset omfang forstår og taler dansk bedst håndteres. Man kan forestille sig 

flere modeller herfor, eksempelvis 

• At pædagogerne kompetenceudvikles til at kunne forestå læringsforløbet uden tolk og 

med hjælp af materialer, der f.eks. har centrale ord oversat til de hyppigst talte 

sprog, og allerede oversatte vejledningsmaterialer (såsom READ mv.), som man kan 

øve sig i praksis. Denne forudsætter dog, at forældrene kan læse på deres moders-

mål. 

• Kompetenceudviklingen vil dels omfatte uddannelse af et fagligt fyrtårn med særlige 

viden om vejledning og børn og familier i udsatte positioner, dels indeholde to årlige 

halvdags kurser (á 3 timer) for den øvrige medarbejdergruppe med fokus sikre et so-

lidt vidensgrundlag og styrkede handlekompetencer i forhold til at vejlede forældrene. 

Halvdags kurserne tilrettelægges på tværs af dagtilbuddene med en blanding af in-

terne og eksterne undervisere og en holdstørrelse på ca. 30 personer pr. hold. 

• Brug af tolkning. Dette forudsætter dog i nogen grad, at der kan samles grupper af 

forældre med samme modersmål. 
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Hvilken løsning, der bedst understøtter læringsforløbende, vil som sagt skulle afdækkes 

nærmere i samarbejde med pædagoger og forældre. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Initiativet forankres i Pædagogisk afdeling, Børn og Unge i et samarbejde mellem Læring og 

Udvikling og Sundhed og Trivsel, i tæt samarbejde med de relevante områdechefer og dag-

tilbud. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Initiativet forudsætter ekstra ressourcer til 

• Udvikling af læringsforløb/materialer 

• Kompetenceudvikling af pædagoger, herunder i forhold til samarbejde med familier i 

udsatte positioner 

• Afholdelse af læringsforløb i daginstitutioner 

• Eventuelle udgifter til tolkning 

 

Udgifterne er på 215.000 kr. årligt med ekstra startomkostninger på 60.000 kr. det første 

år. Bemærk udgifterne er beregnet til alle udsatte boligområder. Det vil sige ud over Gelle-

rup, Toveshøj og Bispehaven, er det også Skovgårdsparken og Langkærparken. 

 

(2018-priser) 2018 2019 2020 2021 

Kompetenceudvikling 

Uddannelse af vejledere* 153.000 25.000 25.000 25.000 

Kompetenceudvikling til medarbejdere** 40.000 40.000 40.000 40.000 

I alt 193.000 65.000 65.000 65.000 

Udmøntning 

Besøg i hjemmet - frikøb af pædagoger 

(estimeret 60 besøg á 1½ time + forbere-

delse) 

36.000 36.000 36.000 36.000 

Varetagelse af introduktionsbesøg (esti-

meret 60 besøg á 1 time) 
12.000 12.000 12.000 12.000 

Afholdelse af vejledningsgrupper (estime-

ret 6 grupper) 
64.000 64.000 64.000 64.000 

I alt 112.000 112.000 112.000 112.000 

Udvikling, koordinering, materiale m.v. 

Udvikling, koordinering og evaluering 50.000 30.000 30.000 40.000 

Udgifter til materialer m.v. 20.000 10.000 10.000 10.000 

I alt 70.000 40.000 40.000 50.000 

I alt 275.000 215.000 215.000 225.000 

* Bemærk at der er overlap i forhold til uddannelsen af vejledere i initiativet om det udvidede foræl-
dresamarbejde i initiativ nr. 8 ”Forældrekompetencer” 

** Bemærk at der er delvist overlap til kompetenceudvikling i initiativet om det udvidede forældresam-
arbejde i initiativ nr. 9 ”Forældrekompetencer”. I dette forslag er dog alene anført udgifter til kompe-
tenceudvikling til medarbejdere i vuggestueafdelinger/grupper. 
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Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

Målgruppen:  

• Indsatsen befinder sig i det ’gule’ område i forebyggelsestrekanten. Målgruppen er 

børn (og deres forældre), der oftest vil være sprogligt udfordrede, og samtidig ikke er 

tilmeldt dagtilbud i en alder, hvor det ellers for de fleste børn vil være tilfældet.  

 

Fordele:  

• Initiativet vurderes at være umiddelbart implementerbart – det forudsætter dog eks-

tra ressourcer.  

• Der er positive erfaringer fra lignende projekter (Kuffertprojektet, Godt fra start, 

READ), som dette projekt bygger videre på. 

• Initiativet kan i høj grad bygge videre på og inddrage eksisterende, og allerede over-

satte, materialer fra tidligere gennemførte projekter, der har vist positiv effekt. Her-

under materialer fra Kuffertprojektet, Godt fra start, READ og øvrige materialer.  

• Initiativet har et dobbelt sigte på sproglig stimulering (i en bred kontekst og ud fra et 

helhedssyn på barnet) samt dagtilbudstilknytning. 

• Der er ofte i inddragelse peget på vigtigheden af, at der er meget konkret og aktivt 

inddragende vejledning. 

 

Potentielle udfordringer og opmærksomhedspunkter: 

• Det kan være en udfordring, hvis forældrene i målgruppen ikke er tilbøjelige til at 

deltage i forløbet. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan man sikrer, at det er et 

attraktivt tilbud, som forældrene har incitamenter til at deltage i. 

• Der er behov for en afdækning af, hvordan potentielle sprogbarrierer bedst håndte-

res. 

• Der skal laves klare kriterier for, hvem der skal have læringsforløbet.  

• Der skal indbygges en procedure, der sikrer, at familierne ved, det forventes, at de 

deltager og indgår aktivt i læringsforløbet. 

 

 

 

  



 

Side 28 af 69 
 

7. Kompetenceudvikling af lærere og medarbejdere i klub 
og ungdomsskole: Sprog som dimension i alle fag og tilbud 
  

Beskrivelse af initiativet 

I det følgende beskrives to initiativer – det ene er kompetenceudvikling rettet mod lærere, 

og det andet er rettet mod medarbejdere i klub og ungdomsskole.  

 

Både forskning og erfaring viser, at mange elever med dansk som andetsprog får svært ved 

at forstå og følge undervisning i fagene fra mellemtrinnet. Det skyldes blandt andet, at læs-

ningen nu skal bruges til læring, ordforrådet bliver mere kompliceret, der bruges flere fag-

termer. Det forudsætter en god forståelse af sproget at kunne følge instruktionerne i de op-

gaver, der stilles i fagene.  

 

Problemstillingen er med andre ord kendt, men er svær at ændre på. Det første initiativs fo-

kus er derfor på, at lærerne gennem kompetenceudvikling klædes bedre på til sprogbaseret 

fagundervisning i alle fag. Formålet er at styrke elevernes sproglige udvikling og deres for-

ståelse af fagundervisning mv.  

 

Nogle af de elementer, der kan inddrages er:  

• Didaktiske strategier og overvejelser  

• Ordforråd, særligt det mellemfrekvente ordforråd/førfaglige ordforråd  

• Registre og de forskellige fags sprog 

• Elevernes samlede sproglige kompetencer 

 

Desuden også strategier til at lære sprog, dvs. en bevidstgørelse om, hvordan man lærer 

sprog med henblik på metoder og teknikker, som eleverne selv kan bruge. 

 

Kompetenceudviklingen foreslås at foregå som aktionslæringsforløb. 

 

Det andet initiativ er rettet mod kompetenceudvikling af klubmedarbejdere for at give dem 

redskaber til at understøtte elevernes sproglige udvikling i deres tid i klub og ungdomsskole. 

Afsættet er det samme, men fokus er især på understøttelse af nuancer i fx ordforråd og 

sproglige registre.  

 

Baggrund og rammer for initiativet 

I inddragelsesprocessen blev fokus og forslag vedrørende sprog primært rettet mod meget 

tidlige indsatser ved sundhedsplejen og/eller dagtilbuddet. Der var overraskende få forslag 

rettet mod skolen og tilgangen til undervisning. Selvom tidlig indsats er afgørende, er det 

også vigtigt at huske initiativer rettet mod de mere end ti årgange børn og unge, der enten 

er på vej i skole, eller som allerede går i skole.  

 

Enkelte stemmer i inddragelsen efterlyste også et endnu skarpere blik på dansk som andet-

sprog i fagene, hvilket initiativet vil være med til at understøtte. I inddragelsesprocessen 

blev det også påpeget, at der er et uudnyttet potentiale i form af at opkvalificere medarbej-

dere i klub og ungdomsskolen i forhold til i højere grad at have kendskab til andetsproglig 

udvikling og understøtte dette.  

 

Initiativet om sprog med i alle fag tager blandt andet afsæt i erfaringer fra Aalborg Kom-

mune, der fra 2009-2014 gennemførte Projekt Uddannelsesløft, der havde fokus på at løfte 

tosprogede elevers resultater i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.  
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Evalueringen viste blandt andet, at afgangskarakterner for de tosprogede elever på de delta-

gende skoler var steget væsentligt i projektperioden. Fokus var i høj grad rettet mod det 

pædagogiske personale og på at udvikle en sprogpædagogisk tilgang til undervisningen, her-

under at udvikle metoder til sprogbaseret fagundervisning i alle fag. Den overordnede til-

gang i projektet var udvikling af undervisningen gennem kompetenceløft af udskolingslærere 

og undervisere på ungdomsuddannelserne. http://www.uddannelsesloeft.dk/images/stor-

ies/Evaluering_Projekt_Uddannelseslft_2015-3.pdf 

 

I Aarhus Kommune er der også erfaringer fra projekt Læs & Lær, der i 2011-2014 arbejdede 

med at styrke lærernes undervisning i læsning i fagene i 4. og 7. klasse. Det overordnede 

formål var at fremme elevernes læsning af fagtekster. Målene undervejs var, at årgangens 

lærere skulle varetage undervisningen i faglig læsning og skrivning som en fælles opgave, at 

læsevejlederen fik en tydelig rolle med at vejlede og facilitere implementeringen af faglig 

læsning og skrivning, og at eleverne tilegnede sig strategier og redskaber til at forstå og an-

vende fagenes tekster. 

 

Projektet blev evalueret af VIA, og konklusionen var, at indsatsen havde stor betydning for 

de undersøgte fagteams, læsevejledere og klasser, der indgik. En væsentlig pointe var dog, 

at erfaringerne ikke automatisk bliver overført fra fag til fag og år til år, men kræver et mål-

rettet arbejde fremadrettet. 

 

Der kan også hentes inspiration fra Silkeborg Kommune, hvor en af skolerne har haft et læn-

gere udviklingsprojekt med fokus på genrepædagogik og sprogbaseret undervisning, der be-

skrives således:  

 

”Genrepædagogik er målrettet alle elever på alle klassetrin og i alle fag. Ved at arbejde ak-

tivt med sproget udvikler eleverne kompetencer og viden om sprogbrug inden for forskellige 

emner og forskellige genrer, så de lettere kan forstå, læse og selv skrive varierede tekster 

efter konteksten. Samtidig udvikler lærere og elever et fælles skolesprog, så eleverne kan 

tilegne sig ny viden om alle emner hele vejen op i skolesystemet.” 

 

I forhold til en bred inddragelse af elevernes samlede sproglige kompetencer kan der hentes 

erfaringer fra det 10-årige forsknings- og udviklingsprojekt ”Tegn på Sprog – tosprogede 

børn lærer at læse og skrive”, hvor Søndervangskolen har deltaget.  

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Formålet med initiativet rettet mod lærerne er at klæde lærerne på til i endnu højere grad at 

styrke elevernes sprog. Både i forhold til ordforråd, indholdsforståelse, læseforståelse, gram-

matisk forståelse og strategier til at bruge sproget, men også for derigennem at styrke ele-

vernes udbytte af fagundervisningen. Hvert fag har sit eget ”sprog”, og det kan gøre det til 

en udfordring at forstå fagets tekster.  

 

Formålet med initiativet rettet mod klubmedarbejderne er at styrke både deres ressourcer til 

at understøtte børnene og de unges dansksproglige udvikling og deres bevidsthed om at de 

har en rolle at spille i den sammenhæng. Det endelige mål er naturligvis en bedre dansk-

sproglig udvikling for børnene og de unge. 

 

Begge initiativer har særligt fokus på elever med dansksproglige udfordringer, men tilgangen 

med fokus på sprog og sproglig bevidsthed vil gavne alle elever.  

 

http://www.uddannelsesloeft.dk/images/stories/Evaluering_Projekt_Uddannelseslft_2015-3.pdf
http://www.uddannelsesloeft.dk/images/stories/Evaluering_Projekt_Uddannelseslft_2015-3.pdf
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Der kan følges op med de nationale tests i dansk og senere med elevernes resultater ved 

folkeskolens afgangsprøve. Lokalt kan der følges op med lærernes vurdering af elevernes 

udvikling og klubmedarbejdernes oplevelse af deres mulighed for at understøtte sprogligt.  

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Initiativet tager afsæt i kompetenceudviklingsforløb for lærere på de relevante skoler. Kom-

petenceudviklingen skal foregå som aktionslæringsforløb, så det veksler mellem undervis-

ning og lokal afprøvning med relevant sparring. Det betyder mindst mulig forstyrrelse af 

skolens hverdag sammenlignet med længere kursusforløb, samtidig med at kompetenceud-

viklingen bliver praksisnær og mest muligt integreret i skolens hverdag. Initiativet vil også 

omfatte kompetenceudvikling for skolens ressourcepersoner i form af læsevejledere og to-

sprogskoordinatorer med henblik på, at de skal understøtte omsætningen lokalt.  

 

Initiativet skal koordineres med en kommende ”Handleplan for sprog og literacy” og med øv-

rige tilbud om efteruddannelse i dansk som andetsprog. 

 

Initiativ rettet mod medarbejdere i klub og ungdomsskole tager også afsæt i aktionslærings-

forløb, men skal have et mere grundlæggende fokus på andetsproglig udvikling og strategier 

til at understøtte dette. Samtidig skal det afklares, hvordan lokal sparring kan etableres i en 

form, så giver bedst mulig mening.  

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Initiativerne forankres i Børn og Unge.  

 

Videreudvikling af initiativerne foreslås foretaget i et samarbejde mellem lokale tosprogsko-

ordinatorer og læsevejledere, skoleteamkonsulenter fra PPR, konsulenter fra Læring og Ud-

vikling, FU og evt. andre relevante aktører. Desuden kan det være relevant med yderligere 

sparring og inspiration fra fx Projekt Uddannelsesløft eller Langmarkskolen i Horsens, der 

har arbejdet med tilgangen fra Projekt Uddannelsesløft.  

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

De to initiativer forudsætter ressourcer til udvikling af kompetenceforløb og efterfølgende 

kurser for lærere og medarbejdere i klub og ungdomsskole. Begge initiativer vil kunne skale-

res op og ned både i antal deltagere og kompetenceudviklingens omfang. 

 

Initiativet rettet mod skoler: Et estimat over omkostninger er. 2,2 mio. kr., men dette vil 

skulle kvalificeres efterfølgende.  

 

Tallet dækker over et format, der omfatter:  

• Fem skoler, der hver sender 20 lærere på mellemtrin/udskoling afsted på i alt 24 ti-

mers kompetenceudvikling 

• De fem skolers ressourcepersoner (læsekonsulenter, tosprogskoordinatorer) på 24 

timers kompetenceudvikling + ekstra 20 timer til at understøtte en udvidet vejled-

ningsfunktion 

• Projektmedarbejder til udvikling, planlægning og efterfølgende sparring og understøt-

telse af den lokale omsætning 

• Vikardækning  

 

Initiativet rettet mod klub- og ungdomsskolemedarbejdere: Et estimat over omkostninger er 

450.000 kr., men dette vil skulle kvalificeres efterfølgende. 

 

Tallet dækker over et format, der omfatter:  



 

Side 31 af 69 
 

• I alt 50 medarbejdere fra de relevante klubber i Aarhus Vest og Gellerup på sammen-

lagt 24 timers kompetenceudvikling og lokal sparring.  

• Vikardækning 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

Initiativerne vurderes at understøtte projektets mål og vision om at børn og unge i Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær skal klare sig lige så godt som børn og unge i resten af byen. Indsat-

serne kan beskrives som en grøn indsats, men med særlig positiv betydning for elever med 

sproglige og faglige udfordringer.  

 

Initiativerne adresserer den udfordring, at selv den bedste tidlige indsats i forhold til børns 

andetsproglige udvikling ikke er nok, men skal følges op af fokus på den videre sproglige ud-

vikling i børnenes skoleår.  

 

En udfordring kan være, at det vil tage nogen tid, før effekten af indsatserne vil være tyde-

lig, idet lærerne skal gennemgå kompetenceudvikling og have tilgangen integreret i under-

visningen. Det samme gælder medarbejdere i klubberne. Til gengæld vil det efter en inve-

stering i kompetenceudviklingen komme de fremtidige årgange af skoleelever til gavn og 

ikke kun elever i en given projektperiode.  

 

Et forhold, der kan være en ulempe, er hvis der er en stor medarbejderomsætning på de in-

volverede skoler. Den ulempe kan dog mindskes ved at sikre lokal vidensdeling med involve-

ring af læsevejledere og togsprogskoordinatorer. 
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8. Læselyst og sprog- og literacykompetencer 
 

Beskrivelse af initiativet 

Målet er at skabe aktiviteter for børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, der under-

støtter børnenes og de unges sprogkompetencer, litteraturlyst og ikke-kognitive kompeten-

cer såsom nysgerrighed, tålmodighed og gåpåmod, da det kan medvirke til at give børnene 

og de unge et bedre fundament for senere læring og aktiv deltagelse i samfundet. Afsættet 

for aktiviteterne er Aarhus Kommunes læsestrategi af december 2017. Læsestrategien har 

det overordnede formål, ”at alle børn og unge udvikler læselyst og sprog- og literacykompe-

tencer som grundlag for personlig udvikling, livslang læring og dannelse og deltagelse i fæl-

lesskaber”. Heri ligger en opfordring til at se på børn og unges tilegnelse af sprog og literacy 

i et helhedsperspektiv. 

Initiativet består af flere indsatser, som kan implementeres samlet, eller enkelte indsatser 

kan vælges ud og implementeres.  

• Point of View (POV) – media literacy: POV gentænker undervisningen i filmproduk-

tion i folkeskolen og er en enkel og effektiv metode til undervisning i det grundlæggende 

filmsprog- og håndværk, som er meget let at gribe og forstå, også for bogligt svage ele-

ver. POV er tænkt sammen med danskfagets begreber og fagmål. Arbejdet med filmfor-

tælling har en positiv, afsmittende effekt på de deltagende elevers forståelse for fortæl-

ling generelt - og dermed også for deres forståelse af tekst og litteratur. POV styrker 

desuden elevernes muligheder for at kommunikere effektivt og øger deres muligheder 

for aktivt medborgerskab. 

• Sprogstimulering og dynamiske sprogmiljøer for børn (0-6 år): Initiativet skal 

sikre udvikling af sprogstimulerende aktiviteter med forankring i bibliotekerne i Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær (særligt det nye bibliotek i Gellerup (2020)). Biblioteket skal udgøre 

et åbent, tilgængeligt sprogstimulerende miljø for børn i og uden for dagtilbuddene og 

deres forældre. Initiativet indeholder en række aktiviteter på og uden for bibliotekerne.  

• Læselyst og dynamiske sprogmiljøer for børn (7-13 år): Initiativet indeholder en 

lang række aktiviteter, som fra forskellige vinkler skal stimulere læselyst og kreativt 

sprogbrug hos børn og unge. En nytænkning af bibliotekernes læselystinitiativer bør un-

derstøttes af lokalforankrede partnerskaber – for eksempel med foreninger, klubber, in-

stitutioner og skoler for at sikre et variereret aktivitetstilbud og formidlingen heraf. 

 

• Børn og medborgerskab: Initiativet skal sikre udvikling af aktiviteter med et stærkt 

samfundsorienteret perspektiv. Initiativet er forankret i bibliotekerne i Gellerup, Toveshøj 

og Ellekært (særligt det nye bibliotek i Gellerup (2020)). Eksempler på aktiviteter er: ud-

arbejdelse af strategi for arbejdet med medborgerskab og brugerinddragelse for børn, 

opkvalificering i forhold til at arbejde mere inddragende med børn og unge, udvikling af 

biblioteksrum som medborgercentre for børn og unges fællesskaber og initiativer, børne-

valg og aktive brugerdrevne udstillinger på biblioteket, kreative værkstedsaktiviteter, 

elevrådsworkshops, åbne maker space områder mm.  

Baggrund og rammer for initiativet 

Undersøgelsen ”Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medie-

vaner” viser, at antallet af børn der læser er faldene. Derudover peger andre undersøgelser 

på, at elever med indvandrerbaggrund er svagere til at læse end etnisk danske børn. Det er 
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derfor vigtigt, at der gøres en bred og velkoordineret indsats for at løfte de børn, som er ud-

sat i denne sammenhæng.  

Som medborgercentre har bibliotekerne en vigtig rolle i forhold til at bidrage til at under-

støtte fællesskaber på tværs af etnicitet, alder og udgangspunkt. Bibliotekerne kan tilbyde et 

unikt frirum for børn og unge, hvor de har mulighed for at slippe fantasien løs og bare være. 

Samtidig er der en ambition om at skabe kvalificeret indhold for de mange børn og unge, der 

bruger biblioteket som værested efter skoletid.  

Ligeledes er der fokus på filmsproget, da det er en vigtig del af grundlaget for alle digitale 

kommunikationsformer på tværs af platforme. Alle danske unge bør have lige adgang til at 

lære det grundlæggende filmsprog, uanset hvor de bor. Med POV bliver det muligt, da det er 

en skalerbar metode til undervisning i filmproduktion, hvormed lærere kan undervise i film-

produktion uden deltagelse af filmprofessionelle. POV følger anbefalingerne fra de to af de 

nyeste forskningsrapporter inden for praktisk filmpædagogik i folkeskolen: "Børn og unges 

arbejde med film: Digital Dannelse og produktiv læring for fremtiden", DFI og Kirsten Drot-

ner, 2016 og "Udvikling af tværfaglig mediepædagogik - Rapport fra 2016 om Kulturregion 

Fyns filmprojekt", DFI og Kirsten Drotner m.fl., 2016. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativer/hvad skal der komme ud af det? (Effekt) 

Med initiativet ønskes at  

• skabe lærings- og læsningsmiljøer, der via indretning og kontekst kan stimulere børn 

og unges læselyst. 

• fremme børn og unges sprogevner og kreative sprogbrug. 

• skabe læselyst hos børn og unge gennem forskellige indgangsvinkler til læsningen.  

• fremme kendskabet til bibliotekets tilbud hos børn og unge og skabe ejerskab og en-

gagement omkring bibliotekerne som medborgercentre. 

• skabe en større kontaktflade til børn og unge og deres forældre. 

• give børnene en forståelse af medborgerskab og demokrati. 

• højne niveauet af media literacy blandt danske skoleelever. 

 

Hvad går initiativet ud på/Hvilke tiltag skal sættes i gang? (Ydelse) 

Indsatserne kræver følgende forskellige tiltag: 

Point of View (POV): Det tilbydes at lave velafprøvede og effektive workshopforløb, der 

kan bestå af en eller flere workshops for op til 100 elever ad gangen. Workshopperne følges 

op af tretrins workshopforløb, hvor elevernes lærere trænes i at lave film efter POV-metoden 

og i at undervise efter metoden. Dermed sikres det, at POV kan blive en del af en langsigtet 

indsats, som yderligere kan forankres i et POV-kompetencecenter i Gellerup, Toveshøj eller 

Ellekær, hvorfra lærerne kan fortsætte arbejdet med POV-metoden på/for områdets skoler 

og for skoler uden for Gellerup og Toveshøj. 

Sprogstimulering og dynamiske sprogmiljøer for børn (0-6 år): Initiativet indeholder 

både aktiviteter i og uden for bibliotekerne. Eksempler på aktiviteter på bibliotekerne er: lit-

teraturformidling for de yngste via dialogisk læsning med artefakter og bevægelse, lytterum 

hvor børnene oplever udvalgte fortællinger, og der sættes fokus på koncentration og krops-

lig ro, filmvisninger, sansemotoriske workshops og børnerytmik, sprogfitness mm.  Eksem-

pler på aktiviteter uden for bibliotekerne er: mobile besøg med bibliotekscyklen i for eksem-

pel institutioner samt oplæg og højtlæsning i institutioner, hos sundhedsplejen mm. Endelig 

kan bibliotekerne huse en bred række af aktiviteter, som faciliteres af eksterne aktører, for 
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eksempel teater, koncerter, videnskabsforsøg, bamsehospital. Initiativet kræver et tæt sam-

arbejde med Børn og Unge. 

Læselyst og dynamiske sprogmiljøer for børn (7-13 år): Initiativet indeholder en 

række aktiviteter, eksempelvis: etablering af fysisk læseklub for både piger og drenge, 

workshop med gamification, medieworkshops om film, You tube, stop motion, etik på nettet 

mm, børne- og ungecaféer med book talks, inspiration til læsning og shared readings, krea-

tive aktiviteter som Åbne maker space aktiviteter og mobiblioteket, hvor en biblioteksansat 

kommer ud til sundhedshuse, klubber, SFO’er, forældremøder mv. og laver højtlæsning, gi-

ver book talks til inspiration eller andet. Initiativet kræver en tæt dialog med Børn og Unge 

omkring aktivitetsindhold, formidling og rekruttering.  

Børn og medborgerskab: Initiativet indeholder forskellige aktiviteter. Eksempler herpå er: 

udarbejdelse af strategi for arbejdet med medborgerskab og brugerinddragelse for børn, op-

kvalificering i forhold til at arbejde mere inddragende med børn og unge, udvikling af biblio-

teksrum som medborgercentre for børn og unges fællesskaber og initiativer, børnevalg og 

aktive brugerdrevne udstillinger på biblioteket, kreative værkstedsaktiviteter, elevrådswork-

shops, åbne maker space områder mm. Initiativet kræver en tæt dialog med MBU omkring 

aktivitetsindhold, formidling og rekruttering. 

 

Hvem skal stå for initiativet/Hvor er det forankret? (Organisering) 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

 

Hvad koster initiativet? (ressourcer) 

 

Point of View (POV): Finansieringsbehov til etablering af to POV-kompetencecentre i Gel-

lerup, Toveshøj og Ellekær inklusiv drift det første år: 540.000 kr. Beløbet dækker udvikling, 

netværk, daglig drift, udstyr, vikardækning, 10 megaworkshops med op til 100 deltagere pr. 

workshop, 9 lærerworkshops for op til 20 lærere pr. gang, rapportering, filmfestival m.v.  

Efterfølgende år koster 266.000 kr. pr. år for drift og aktiviteter i forbindelse med de to 

kompetencecentre. 

 

Sprogstimulering og dynamiske sprogmiljøer for børn (0-6 år): Der skal afsættes 

ekstra personaleressourcer til udvikling og afholdelse af aktiviteter, koordinerende møder 

samt løbende evaluering og videreudvikling. Udgifter til opstart af initiativ (MKB) 350.000 kr. 

(engangsbeløb) samt 75.000 kr./årligt til løbende drift af initiativet.  

 

Læselyst og dynamiske sprogmiljøer for børn (7-13 år): Der skal afsættes ekstra per-

sonaleressourcer til implementering af initiativet. Udgifter til opstart af initiativ (MKB) 

300.000 kr. (engangsbeløb) samt 75.000 kr./årligt til løbende drift af initiativet. 

 

Børn og medborgerskab: Der skal afsættes ekstra personaleressourcer til inddragelse af 

børn og unge, udvikling og afholdelse af aktiviteter, møder, løbende evaluering og videreud-

vikling. Udgifter til opstart af initiativ 300.000 kr. (engangsbeløb) samt 200.000 kr./årligt til 

løbende drift af initiativet. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativerne 

POV vil medvirke til en lokal styrkelse af aktiviteterne i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, der vil 

øge niveauet af media literacy blandt områdets unge og øge deres muligheder for aktivt 

medborgerskab. POV vil samtidig skabe en åbning mod resten af Aarhus og regionen, fordi 

POV-kompetencecentre vil tiltrække lærere og elever fra andre skoler, som vil orientere sig 
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ind mod Gellerup, Toveshøj og Ellekær for at få opkvalificering, sparring og nye oplevelser 

med medieproduktion.   

 

De øvrige initiativer understøtter visionen om at udvikle et sundt og aktivt lokalsamfund. 

Gennem aktiviteterne kan Aarhus Kommune være med til at sikre lige adgang til viden for 

alle og ikke mindst understøtte børn og unges brug af denne adgang. Desto mere børnene 

og de unge kan engageres i lystbetonede, kompetencegivende fællesskaber, desto større 

chancer for at udligne de negative forskelle på børn og unge i Aarhus V og resten af kommu-

nen. Implementeringsmulighederne er gode, idet mange af aktiviteterne ligger inden for 

rammerne af det der allerede arbejdes med. Det essentielle er, at indholdet kvalificeres og 

løftes gennem tværfagligt samarbejde og flere ressourcer. 
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9. Forventninger til forældrene og forældrekompetencer 
 

Beskrivelse af initiativet 

Initiativet består af tre dele. 1) Tilpasning af forløbene i Familieværksætterne til forældrene i 

Gellerup, Toveshøj og Ellekær. 2) Udvikling af tilbud í dagtilbuddene til forældre, som under-

støtter deres forældrerolle. 3) Udarbejdelse af intro- og overgangsmateriale med henblik på, 

at der er tydelighed omkring forventningerne til forældrene. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Initiativerne under temaet familien er udarbejdet på baggrund af inddragelsesprocessen, der 

forløb fra oktober 2017-januar 2018. I den periode blev der afholdt en række møder med 

frontpersonale, ledere, repræsentanter fra civilsamfundet og foreninger, repræsentanter fra 

boligforeningen og et mindre antal forældre. 

 

De erfaringer, udfordringer og ideer, som blev fremhævet i inddragelsesprocessen, blev be-

arbejdet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra MBU, MSO, MKB og MSB. Ne-

denstående initiativer er alle et resultat heraf. 

 

I inddragelsesforløbet blev der peget på et behov for at afvikle forløb med forældre, hvor de 

understøttes i, hvad det kræver at være forældre til børn i en dansk dagtilbuds/skole-kon-

tekst, både i forhold til at stimulere barnet, sætte grænser og skabe de bedste rammer for 

barnets trivsel, læring og udvikling. 

 

Derudover efterlyses behovet for fokus på tydelighed i forventningsafstemning, således at 

forældrene ved, hvad der forventes af dem i samarbejdet med bl.a. institutioner og skoler.  

 

Derudover er det gentagende gange i inddragelsesprocessen blevet ønsket, at forløbene skal 

være lokalt forankret og udføres af kendte personer/personale, således at der allerede inden 

forløbets start er etableret tillid mellem de, der underviser, og forældrene.  

 

Forskning og erfaringer viser, at et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk perso-

nale har stor betydning for børns trivsel og udvikling, og på hvordan det går børnene videre 

frem i livet. Forskningen peger derudover på, at øget forældreinvolvering og forældresamar-

bejde kan give socialt udsatte børn og unge en bedre kognitiv og social udvikling i hjem, 

dagtilbud og skole. Der ses i den sammenhæng klare indikationer på, at en øget forældrein-

volvering, når den er forankret i dagtilbud og skole, giver de bedste resultater. Forskning viser, 

at et velfungerende forældresamarbejde kan styrke trivsels og uddannelsesmulighederne for 

børn og unge i udsatte positioner (Forældresamarbejde der virker Smidt og Krogh, 2015). 

 

Anden forskning viser en anerkendende tilgang, differentiering, løbende forventningsafstem-

ning og blik for alle forældres ressourcer, er vejen til succes (EVA udgav i 2012 en rapport om 

samarbejde med forældre i udsatte positioner https://www.eva.dk/grundskole/gode-skole-

hjem-samarbejdeforaeldre-udsatte-positioner). 

 

Lokalt har Søndervangskolen har gennem de seneste år haft gode resultater med stærkt fokus 

på forældresamskabelse. Skolen har 326 elever med flere end 20 forskellige nationaliteter, og 

i alt er 97 pct. af eleverne tosprogede. Siden 2009 er det lykkedes at hæve karaktergennem-

snittet fra 3,42 til 6,5 i 2017, mens antallet af fraværsdage pr. elev er faldet fra 21,7 pr. 

skoleår til 10,1 i samme periode. Forældretilfredsheden er steget, andelen af afgangselever, 

der erklæres uddannelsesparate steg fra 2009 til 2015 fra 60,3 procent til 90,9 procent, og 

sidst med ikke mindst er karaktererne ved afgangsprøverne steget fra 3,42 til 6,13 fra 2009 

https://www.eva.dk/grundskole/gode-skole-hjem-samarbejdeforaeldre-udsatte-positioner
https://www.eva.dk/grundskole/gode-skole-hjem-samarbejdeforaeldre-udsatte-positioner
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til 2016. (Magasinet Skolebørn nr.1 2017, Reportage: Her ses forældrene som en nødvendig 

ressource og Stiften d. 21.08.17, Skolepulje fik Statsministeren til Søndervangskolen). 

 

Alle initiativerne kan iværksættes uden forudgående lovændringer. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Formålet med dette initiativ er at udarbejde redskaber og samarbejdsmodeller, der kan bru-

ges til at styrke samarbejdet mellem forældre og fagpersonale samt at fremme samskabelse 

omkring børns trivsel og læring.  

 

Initiativet ventes at have følgende effekter: 

• At understøtte børn og unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse ved et 

styrket forældresamarbejde. 

• At understøtte forældrene i at være gode rollemodeller. 

• At børnenes sproglige udvikling styrkes. 

• Forældrene klædes bedre på til at være forældre i det danske samfund. 

• Børnene opnår mere støtte i hjemmet. 

• Forældrene lærer at have passende forventninger til deres børn. I inddragelsesfasen 

peges der særligt på forventningerne til, hvilken uddannelse børnene får. Ved at af-

stemme forventningerne sikres det, at børnene ikke lider nederlag ved at skulle leve 

op til en forventning om at opnå noget, som umiddelbart kan være svært. 

 

En anden afledt effekt af disse indsatser er netværksskabelse, hvor familierne kan mødes og 

inspirere hinanden. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Der er tre initiativer, der alle understøtter udviklingen af forældrekompetencerne, samt for-

ventningsafstemningen mellem forældre og institutioner. 

 

Familieiværksætterne 

Som nybagt førstegangsforælder står man i en helt ny situation, som kan opleves som både 

fantastisk og overvældende. Familieiværksætterne har til formål at skabe netværk mellem 

nybagte forældre og give kompetencer i forhold til forældreskabet.  

 

Hold på cirka otte forældrepar mødes 12 gange i en periode på 1½ år – to gange før fødslen 

og ti gange efter fødslen. På mødegangene gives information, inspiration og vejledning til en 

god start på livet som familie. Hver mødegang indeholder temaer, som er relevante for en 

ny familie. Møderne er tilrettelagt, så der både er faglige oplæg og aktiv deltagelse.  

 

Temaerne er blandt andet økonomi og familieret, barsel og netværksdannelse, barnets 

sproglige, motoriske og mentale udvikling, trivsel, relationer og familiedynamik. En sund-

hedsplejerske er gennemgående mødeleder. Alt efter tema er relevante fagpersoner invite-

ret som oplægsholdere, blandt andet fysioterapeut, pædagoger fra dagtilbud i Aarhus, bank-

rådgivere og advokater. 

 

Med dette initiativ ønsker vi at øge andelen af borgere fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær, der 

deltager i Familieiværksætterne.  

 

Familieiværksætterne er et eksisterende initiativ til førstegangsforældre i Aarhus Kommune, 

men hvor der har vist sig udfordringer med rekruttering af familier i Gellerup, Toveshøj og 

Ellekær.  
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Det foreslås både at tilpasse det eksisterende familieiværksætterforløb, således at det rum-

mer flere relevante temaer, der er særligt gældende for nogle familier i Gellerup, Toveshøj 

og Ellekær, blandt andet introduktion til at få et lille barn i Danmark, introduktion til dansk 

institutionskultur, bedsteforældreinddragelse, sprog, kultur, foreningsliv samt et særligt fæl-

lesskabende fokus. 

 

Familieiværksætterne tilpasses, således at indhold, form og deltagerkreds er tilpasset de tre 

områder.  

 

Det anbefales, at der laves en kortlægning af eksisterende fora for gravide/nye familier for 

målgruppen, som Familieiværksætterne kan gå i dialog med. Der gøres opmærksom på at 

Familieiværksætterne pt. er et forskningsprojekt, som forventes at vise de første resultater i 

slutningen af 2018.  

 

Det udvidede forældresamarbejde 

Initiativet tager udgangspunkt i at fremme forældreansvaret ved at understøtte udviklingen 

af forældrekompetencer. Det foreslås, at initiativet indeholder tre forløb i dagtilbud for 0-2-

årige og 3-6-årige. Der skal udarbejdes et basismateriale, som forløbene skal tage afsæt i. 

Forløbenes fokus skal ligge på såvel barnets- som forældrenes nærmeste udviklingszone (i 

relation til barnet). Det er afgørende, at forløbene relaterer sig til familiernes hverdag og gi-

ver redskaber til at håndtere håndgribelige situationer i hverdagen. Familierne skal guides 

og motiveres til at påtage sig ansvaret i forhold til deres børn.  

 

Det blev i inddragelsesprocessen fremhævet, at der er behov for, at personalet i dagtilbud-

det får en tydeligere rolle endnu tidligere i forhold til helt praktisk at vise forældrene, hvor-

dan man arbejder med børnenes udvikling generelt og specifikt med sprogstimulering. Ved 

tilrettelæggelse af forløbene er det afgørende, at de har en form, hvor forældrene ser, hvad 

pædagoger gør, og bliver inddraget aktivt. Det er ikke altid, at beskeden opfattes korrekt, 

når kommunikeret mundtligt. Forældrenes egne sprogegenskaber spiller således også ind. 

 

Forløbene skal tilbydes til hele stuen/klassen og ikke kun til udpegede familier.  

Ideen er, at forløbene skal have en overordnet ramme, hvor der hver gang er fastsat et 

tema. Disse tema kunne bl.a. være sprog, kost, læring via leg osv. 

 

Initiativet er udarbejdet på baggrund at materiale indhentet i inddragelsesprocessen. 

Der er hentet erfaringer fra et allerede eksisterende projekt i Ellekær Dagtilbud. Projektet 

har forløb med udvidet forældresamarbejde fordelt på vuggestue og børnehaver. Familievej-

lederen i Ellekær Dagtilbud, som har udarbejdet det eksisterende projekt, har været inddra-

get i udviklingen. Der skal kobles til Familieiværksætterne og bygge videre på den viden, 

forældrene har fået i dette tilbud, mens børnene var små. Det er de samme temaer, der er 

brug for at tænke op i alder. 

 

Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og handlekompetencer i dagtilbud-

dene vil der blive tilrettelagt kompetenceudvikling for medarbejdere i dagtilbudsafdelin-

gerne. Kompetenceudviklingen vil omfatte uddannelse af et fagligt fyrtårn med særlige viden 

om vejledning og børn og familier i udsatte positioner og et særligt ansvar for at understøtte 

tilrettelæggelsen af de konkrete læringsforløb for forældrene. Herudover tilrettelægges der 

to årlige halvdags kurser (á 3 timer) for den øvrige medarbejdergruppe med fokus sikre et 

solidt vidensgrundlag og styrkede handlekompetencer i forhold til at tilrettelægge og afholde 

læringsforløbene for forældrene. Halvdags kurserne tilrettelægges på tværs af dagtilbuddene 

med en blanding af interne og eksterne undervisere og en holdstørrelse på ca. 30 personer 

pr. hold. 
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Der er i Trigeparkens helhedsplan tre relevante aktiviteter, der skal undersøges nærmere 

(Forebyggelse og forældre, Boligsociale familiekurser og ”HJÆLP” mit barn er startet i skole). 

I forhold til de familiekurser, der udbydes i regi af boligforeninger, vil det også være relevant 

at kigge på, om der kan samtænkes med Familieiværksætterne, og måske i højere grad 

kigge på et samarbejde om at rekruttere familier til Familieiværksætterne. 

 

Intro- og overgangsmateriale 

Der er peget på behovet for tydelighed i forventningerne til forældrene. Dette initiativ fore-

slår derfor materiale, der tydeligt beskriver, hvilke forventninger der er til forældrene i en 

given sammenhæng.  

 

Det foreslås, at der udarbejdes intro- og overgangsmateriale ved følgende dele af barnets 

opvækst:  

• Det lille barn: Introduktion til det at få et barn i Danmark 

• Vuggestue og dagpleje: Introduktion til vuggestuen og dagplejen 

• Børnehaven: Introduktion til børnehaven 

• Skole: Introduktion til skolen 

• Fritids- og ungdomsskoleområdet: Introduktion til klubber og ungdomsskole 

• Fritidsliv 

 

Materialet skal indeholde praktisk information om, hvad der forventes af forældrene i samar-

bejdet. Det er afgørende, at materialet ikke bliver en løftet pegefinger, men en hjælpende 

hånd. 

 

Materialet til dagtilbud vil f.eks. kunne indeholde information om, at man som forældre del-

tager i møder og arrangementer, hvornår skal barnet afleveres, hvordan med mad og spis-

ning, og hvilket skiftetøj skal de have med.  

 

Materialet for skole vil f.eks. kunne indeholde materiale omkring, hvad man som forælder 

deltager i, hvad er lovligt fravær, og hvordan man som forældre støtter sit barns læring ved 

at skabe gode rammer for at lave lektier i hjemmet. 

 

Det præcise indhold skal udvikles af fagpersoner i Børn og Unge. 

 

Gennemgående for materiale er, at det understreger, at det primære sprog i institutioner og 

skole er dansk, og det derfor forventes, at både forældre og professionelle gør sig umage for 

at forstå hinanden. 

 

Formen på materialet kan enten være en folder med skriftlig information, en video, guide-

lines til fagprofessionelle mm. Det væsentligste er, at materialet udarbejdes så det er et dia-

logredskab, der præsenteres af en kendt medarbejder i institutionen eller skolen. 

 

Der er i Børn og Unge på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet materiale i forbin-

delse med flygtningehandleplansinitiativerne, som har visse ligheder med det materiale, der 

beskrives i denne pakke. Materialet oversættes til flere sprog. Der produceres film, som vil 

blive suppleret af et mindre omfangsrigt informationsmateriale i papirform. Det vil være op-

lagt at se på, om og i hvilket omfang dette initiativ kan tænkes sammen med eller hente in-

spiration fra det materiale.  
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Derudover opleves det i driften, at samarbejdet med forældre kan være udfordret af, at me-

get materiale er af skriftlig karakter, og man dermed ikke når de forældre, der er analfabe-

ter. I Børnecentret har man arbejdet med at lave grafisk materiale til forældrene og samtidig 

brugt en gennemgående tolk. Derfor bør der i produktet være fokus på det visuelle eller al-

ternativ et særskilt materiale til forældre, der er analfabeter. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Initiativerne forankres i Børn og Unge. 

 

En generel bemærkning i processen har været, at det er meget vigtigt, at alle tiltag foran-

kres lokalt. Det kan være i skolen, i dagtilbuddet, i foreningernes hus, i sundhedshuset mv – 

men lokalt. Det er derfor vigtigt, at lokalområdet får medindflydelse på den endelig form og 

særligt på implementeringen. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Initiativet forudsætter økonomi både til udvikling og personaleressourcer til afvikling af forlø-

bene. 

 

Familieiværksætterne 

Udvikling af initiativet til målgruppen i Gellerup, Toveshøj og Ellekær samt deltagelse af flere 

familier, således at der vil blive omfattet 20 procent flere familier i byen, vil medføre et be-

hov for ekstra ressourcer på 550.000 kr. Beregningen er lavet på to sundhedsplejeområder 

– Nordvest og Sydvest, da Sundhedsplejen har en organisering, hvor Gellerup, Toveshøj og 

Ellekær fordeler sig ind i de to områder. Derfor må man må forvente udgifterne er lidt højt 

sat, da de tager udgangspunkt i de data, der er tilgængelige for disse to områder, og fordi 

det præcise tal førstegangsfødende i Gellerup, Toveshøj og Ellekær ikke er registreret i 

sundhedsplejen. 

 

Koordinatorer til SV: Timer til FIV: 

Timer 

/uge 

Sats pr. 

måned* 

Antal per-

soner Udgift 

1 konsulentløn i 1 måned: 37,00 45.833 kr. 1,00 45.833 kr. 

Konfrontationstimer SP koordinator**: 2,50 41.273 kr. 6,00 16.732 kr. 

Overheadtimefaktor pr. konfrontation-

stime: 0,61 41.273 kr. 6,00 4.084 kr. 

Samlet koordinatorudgift 1 må-

ned: 3,11   66.650 kr. 

Administrativt overhead (et bud 

på 5%)***    3.332 kr. 

Driftsudgift (20% af FIV driftsud-

giften)    480.000 kr. 

Samlet udgift i Vest Aarhus (20% 

FIV) første år:    549.983 kr. 

* Grundsatsen 2018-priser: = Månedsgrundlag for en sundhedsplejerske + overhead for 

afledte personalerudgifter 

**) Beregnet som 6 sundhedsplejersker med i alt (2,5 timer/uge x 6) = 15 

timer/uge 

***) Svarer til ca. ½ uges arbejde 
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Det udvidede forældresamarbejde 

Udgifterne til udvikling af forløbene for dagtilbuddene, afholdelse af vejledningsgrupper samt 

kompetenceudvikling er i størrelsesordenen ca. 700.000 kr. årligt med ekstra opstartsom-

kostninger det første år. Bemærk udgifterne er beregnet for alle udsatte boligområder. Det 

vil sige ud over Gellerup, Toveshøj og Ellekær, er det også Skovgårdsparken og Langkær-

parken. 

 

(2018-priser, kr.) 2018 2019 2020 2021 

Kompetenceudvikling* 

Uddannelse af vejledere* 185.000 30.000 30.000 30.000 

Kompetenceudvikling til medarbejdere 48.000 48.000 48.000 48.000 

I alt 233.000 78.000 78.000 78.000 

Udmøntning 

Afholdelse af vejledningsgrupper (estime-

ret 54 grupper) 
585.000 585.000 585.000 585.000 

I alt 585.000 585.000 585.000 585.000 

Udvikling, koordinering, materiale m.v. 

Udvikling, koordinering og evaluering 50.000 30.000 30.000 40.000 

Udgifter til materialer m.v. 20.000 10.000 10.000 10.000 

I alt 70.000 40.000 40.000 50.000 

I alt 888.000 703.000 703.000 713.000 

* Bemærk at der er overlap i forhold til uddannelsen af vejledere i initiativ 5 om tilbud til 

børn fra 1-3 år, som ikke går i dagtilbud 

** Bemærk at der er delvist overlap til kompetenceudvikling i initiativ 6 om tilbud til børn fra 

1-3 år, som ikke går i dagtilbud, hvad angår kompetenceudvikling til medarbejdere i vugge-

stueafdelinger/grupper. 

 

Intro- og overgangsmateriale 

Der vil være udgifter i mindre omfang til udvikling og trykning af overgangsmateriale, som 

skal afklares nærmere. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

• Initiativerne skal forankres lokalt i institutioner/skoler, hvor forældrene kommer til 

dagligt, og hvor de har tillid til personalet, erfaringer viser, at dette er afgørende for 

rekruttering og resultater. 

• Forskningen peger på, at fællesskabelse og øget forældreinvolvering har stor betyd-

ning for børns udvikling og trivsel, der lægges derfor vægt på, at forældre og børn er 

aktivt deltagende, og der arbejdes sammen om en given udfordring. På den måde 

sikres det, at forældrene føler sig inddraget og er bevidste om deres rolle. 

• En af grundelementerne i initiativet om det udvidede forældresamarbejde er, at til-

buddet er for alle, og at ingen prikkes til at deltage – målgruppen bliver dermed også 

hele forebyggelsestrekanten. 

• Både initiativet om det udvidede forældresamarbejde og intro- og overgangsmateria-

let skal have en basis struktur, men skal kunne tilpasses de enkelte områder/institu-

tioner/forældregrupper, således at indsatsens relevans sikres. 
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10. Fokus på forældrene i de unges uddannelsesvalg 
 

Beskrivelse af initiativet 

Forældrevejledning er et vigtigt tema, og mange erfaringer viser, at ved at arbejde målret-

tet med forældrene, lykkes vi i højere grad med børnene.  

 

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, herunder også at de får en uddannelse. I 

dagtilbud, folkeskole og på fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) er der fokus på en hel-

hedsorienteret dialog med forældre blandt andet om deres barns uddannelsesparathed og 

valg af ungdomsuddannelse. 

 

For mange forældre kan uddannelsessystemet være svært at navigere rundt i, og de ved 

ofte ikke, hvad der forventes af dem. 

 

Dette initiativ skal understøtte forældrene i deres stræben efter  

• at gøre deres børn uddannelsesparate (herunder hvad der skal til for at blive uddan-

nelsesparat) 

• at kvalificere deres børns valg af ungdomsuddannelse (herunder hvilke valg der skal 

træffes og hvornår, samt hvilke muligheder der er) 

 

Eksisterende initiativer 

I Børn og Unge anvendes KvaS-Vital1 som helhedsorienteret forståelsesramme i forhold til 

elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. KvaS-Vital kan bl.a. danne grundlag 

for en systematisk og helhedsorienteret dialog vedrørende elevernes uddannelsesparathed, 

og dermed også afsæt for de fagprofessionelles vurderinger af elevernes uddannelsespara-

thed, når de når til 8. og 9. klasse samt til dialog med børnene/de unge og deres forældre. 

Aarhus Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune gennemført første fase af et 

udviklingsprojekt omkring udvikling og afprøvning af Udvikling i Livsfærdigheder (UiL)2, som 

er et redskab, som giver den enkelte elev mulighed for at udtrykke, hvordan han/hun ople-

ver sig selv i forhold til personlige og sociale kompetencer. Disse elevudsagn er efterføl-

gende værdifuld information til den videre dialog mellem elev, lærer og forældre omkring for 

eksempel uddannelsesparathed. Anden fase af udviklingsprojektet er en videreudvikling og 

afprøvning af redskabet – tæt koblet til den opfølgende dialog mellem elev, lærer og foræl-

dre. Fire skoler og et FU-område afprøver aktuelt dialogmodellen til tidlig uddannelsespara-

thed ind i en pædagogisk didaktisk praksis.  

Styrket forældrevejledning i udskolingen: I øjeblikket udvikler og afprøver man på tre sko-

ler/FU områder i Aarhus nye måder at have forældresamarbejde på i udskolingen, blandt an-

det dialoger med afsæt i KvaS-Vital. Projektet er et ’tidlig indsats projekt’, der forventes af-

sluttet november 2018.  

Indsatsen 17i17 har over en 3-årig periode fulgt en 7. klasse fra 2014, hvor eleverne to 

gange årligt i en uge har deltaget i forskellige erhvervsrettede undervisningsforløb som 

f.eks. virksomhedsbesøg, forløb på erhvervsskolerne og virksomhedspraktikker. Omdrej-

ningspunkterne for indsatsen har været en tæt dialog og sparring med de unge, individuelle, 

målrettede og håndholdte forløb med et kontinuerligt fokus på at støtte og udfordre de unge 

vedrørende uddannelses- og jobvalg. Ved tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne 1. marts 

                                                      
1 Udviklet af Jan Tønnesvang, professor i psykologi på Aarhus Universitet. KvaS-Vital er funderet i vitaliseringspsykologien og udmøn-
tes i modellen for kvalificeret selvbestemmelse samt vitaliseringsmodellen.   
2 ’Udvikling i Livsfærdigheder’: Et IT-baseret spørgeskemaværktøj, som kan anvendes til at undersøge elevernes udvikling i forskellige 
”livsfærdigheder” – såsom selvtillid, samarbejdsevner, motivation, vedholdenhed og kritisk tænkning. 
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2017 viste tallene, at ca. 30 pct. af de unge, der deltog i 17i17 valgte en erhvervsrettet ung-

domsuddannelse.  

 

Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse har allerede et tæt og veletableret samar-

bejde med skolerne og ungdomsuddannelserne i udskolingsnetværket, hvor alle initiativer 

drøftes og koordineres, også de initiativer, som er rettet mod forældrene, og skal klæde dem 

på til at kunne hjælpe deres børn med at navigere rundt i uddannelsessystemet. 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Sociale Forhold og Beskæftigelse lægger lø-

bende materiale (kaldet Forældrespot) ud til forældrene. Forældrespots er et tilbud fra 7. 

klasse og frem. Forældrespots består af 4 trin, der løbende henover skoleåret giver inspira-

tion til aktuelle emner, der er relevante, når samtalen derhjemme falder på valg af uddan-

nelse og job. Forældrespots indeholder desuden invitationer til uddannelsesrettede arrange-

menter på den lokale skole samt til større arrangementer forankret i byen. Indsatsen under-

støttes af en app, der er oversat til engelsk, arabisk, somali og farsi. 

 

De unges uddannelsesparathed vurderes fra 8. klasse og frem. Hvis et barn vurderes forelø-

big ikke uddannelsesparat, vil forældre og barn automatisk blive inviteret til en samtale, 

hvor både skole, FU og UU deltager. Uddannelsesparathedsvurderingen vil altid ske ud fra en 

vurdering af både faglige, personlige og sociale forudsætninger. Til samtalen skal barnet, 

forældrene, skolen, FU og UU sammen finde ud af, hvordan de bedst muligt samarbejder om 

at støtte det enkelte barn i en positiv udvikling samt sætte ind med særlige indsatser, hvor 

det vurderes nødvendigt.  

 

Udvidet dialog med forældre i Gellerup, Toveshøj og Ellekjær: 

Det er vigtigt, at dialogen med forældrene er helhedsorienteret, som handler om faglige, so-

ciale og personlige kompetencer hos de unge. Dialogen forholder sig til både den unges ud-

fordringer og potentiale – herunder styrker og fremadrettede læringsmål. Den unge skal 

gerne have et realistisk billede af egne muligheder, samt hvilke kompetencer der skal arbej-

des mere med.  

 

Det er vigtigt, at de unge selv har en stemme i deres egen udviklingsproces, og derfor skal 

dialogen med og omkring de unge tage udgangspunkt i de unges motivation for videre læ-

ring og uddannelse. 

 

Det betyder, at der generelt er et behov for at styrke dialogen mellem skole/FU og elev/for-

ældre omkring både det at blive uddannelsesparat og den unges valg af ungdomsuddan-

nelse. Denne dialog kan med fordel tage afsæt i KvaS-Vital med fokus på, at børnene og de 

unge dels skal tilegne sig viden og færdigheder, dels skal udvikle en forståelse af sig selv i 

forhold til deres omverden. Målet er, at børnene og de unge bliver afprøvede så bredt og for-

skelligartet, at deres kompetencer og erfaringshorisont udvikles så godt som muligt, hvor-

med de bliver uddannelsesparate og kvalificeres til at vælge ungdomsuddannelse. Det er 

vigtigt, at denne dialog starter så tidligt som muligt – helst allerede på mellemtrinnet. Erfa-

ringer fra den nuværende afprøvning af vurderings- og dialogredskab på mellemtrinnet kan 

med fordel drages ind i det videre arbejde med at styrke dialogen mellem skole/FU og foræl-

drene omkring deres børns uddannelsesparathed og valg af ungdomsuddannelse. Desuden 

kan erfaringer og konkrete redskaber fra tidlig indsats projektet ’styrket forældrevejledning i 

udskolingen’ være med til at kvalificere dialogen med elever og forældre i udskolingen. 

 

De gode erfaringer fra 17i17 viser, at en målrettet indsats i et begrænset område kan skabe 

en positiv effekt i forhold til at nuancere de unges uddannelsesvalg. I 17i17 fik de unge flere 
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billeder på, hvad man kan uddanne sig til, og det var tilsyneladende med til at nuancere de-

res efterfølgende valg af ungdomsuddannelse. 

 

Derudover peges der på et behov for at kunne kommunikere både skriftligt og visuelt med 

forældre. Der er en gruppe af forældre, som har svært ved at navigere i både det materiale, 

der sendes (indbydelser etc.), men også det materiale der henvises til og snakkes om på 

møder. Det kan med fordel udvikles et understøttende visuelt materiale til dialog med foræl-

drene. Her kan der kigges på flygtningeinitiativet ”samtalekort”, hvor der er produceret en 

række billedkort til at understøtte frontmedarbejdernes modtagelse af flygtninge. 

 

FU (MBU) kan tænkes ind i forhold til kontakten til forældrene, og der kan udvikles initiati-

ver, der har fokus på styrke kontakten til familier med henblik på at styrke de unges uddan-

nelsesvalg. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Inddragelsesprocessen har peget på et behov for, at forældrene klædes bedre på til at støtte 

deres børn med dels at blive uddannelsesparate, dels at finde rundt i uddannelsessystemet. 

Dette sker ved at styrke dialogen mellem skole og hjem og ved at kvalificere de unges valg 

af ungdomsuddannelse – ved blandt andet at præsentere de unge og deres forældre for hele 

spekteret af mulige uddannelser. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (Effekt) 

Initiativet er rettet mod de forældre/familier, der har svært ved at støtte deres børn i at 

vælge ungdomsuddannelse og efterfølgende jobmuligheder.  

 

Formålet er at sikre, at disse forældre bliver klædt på til dels at gøre deres børn uddannel-

sesparate, dels at understøtte deres børn i at træffe et reflekteret uddannelsesvalg. På den 

måde kan forældrene deltage i de unges muligheder for at vælge en uddannelse, de er kvali-

ficeret til og dermed på sigt opnå beskæftigelse. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (Ydelse) 

Som beskrevet under beskrivelsen af initiativet, har UU allerede tilbud henvendt til forældre, 

hvis børn står over for at afslutte folkeskolen. 

 

Ligeledes har skoler og FU i dag indsatser, der skal gøre børnene og de unge lærings- og ud-

dannelsesparate og kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. 

 

Idet behovet for forældrerettede materialer er nævnt flere gange i inddragelsesprocessen, 

tyder det på, at der er et behov for at målrette de eksisterende tilbud til området. 

 

• Udvikling af informationsmateriale 

• KvaS-Vital som dialogredskab til uddannelsesparathed 

• Inspiration fra eksisterende tiltag i forhold til, hvordan man vejleder forældre i, hvor-

dan man bedst muligt understøtter deres barns vej til ungdomsuddannelse. 

  

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (Organisering) 

Initiativerne skal forankres hos MBU i et samarbejde med relevante afdelinger i MSB, fx UU.  

 

Hvad koster initiativet (Ressourcer) 

Udviklingsarbejdet af det forslåede materiale, samt opkvalificeringen af personalet kræver 

ekstra ressourcer, men den fremadrettede drift burde kunne klares inden for eksisterende 

budget. 
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Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

• Det eksisterende materiale dækker det grønne/gule område, mens dette initiativ også 

skal medtænke det gule/røde område af forebyggelsestrekanten. Derved understøtter 

initiativet projektets mål om at skabe de samme muligheder for alle børn og unge i 

Aarhus Kommune. 

• Initiativet er en tilføjelse til allerede eksisterende tiltag og kan derfor implementeres 

derigennem. 
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11. Sundhed og forebyggelse for den gravide og barnet 
 

Beskrivelse af initiativet 

Gravide i Gellerup, Toveshøj og Ellekær modtager et tilbud om svømning og træning i Tovs-

højskolens svømmehal med en fysioterapeut. Samtidig tilbydes kvinderne et livsstilsforløb 

hos Folkesundhed Frydenlund.  

 

De gravide, der findes/opspores med graviditetsdiabetes eller overvægt, tildeles endvidere 

en ”sårbar gravid pakke” i Sundhedsplejen. Denne pakke tilbyder ud over det almindelige 

sundhedsplejetilbud et graviditetsbesøg samt et ekstra besøg efter fødslen. Et graviditetsbe-

søg skal forberede et godt ammeforløb. Forberedelse af et godt ammeforløb skal støtte de 

kvinder, der på grund af overvægt, har sværere ved at amme og samtidig har det en positiv 

effekt på vægttab efter fødslen. Besøgene efter fødslen skal sikre en familieindsats omkring 

kost og motion som nybagt mor. 

 

Der arbejdes således med sundhedsfremme og tidlig indsats gennem kommunale sundheds-

tilbud. For at fastholde de nye, gode vaner arbejdes der med opbygningen af fællesskab og 

relationer blandt kvinderne samt udslusning til det lokale foreningsliv. 

 

Tilbuddet udvikles i samarbejde med jordemødrene, Folkesundhed og sundhedsplejen.  

Tilbuddet fortsætter efter fødslen med svømning eller anden form for motion og mad og 

måltider for mødre og børn. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Vi ved, at sundhedstilstanden i udsatte boligområder, herunder Gellerup, Toveshøj og Elle-

kær, i form af levetid, fysisk og psykisk helbred er dårligere end resten af resten af Aarhus. 

En stor andel af aarhusianerne i de udfordrede boligområder oplever således at have et dår-

ligt helbred (27 procent), dårlig trivsel (41 procent) og et højt stressniveau (45 procent). 

Der er flere motionsuvante og overvægtige og hele 43 procent, som angiver at have to eller 

flere kroniske sygdomme*.  

 

Det er således nærliggende at antage, at en sundhedsfremmeindsats, som fokuserer på tid-

lig indsats, og som gennemføres i et samarbejde på tværs af sektorer, tæt på hverdagslivet 

og lokale fællesskaber, ville kunne understøtte gravide kvinder i at bringe sundere vaner ind 

i familien.     

 

Mange gravide kvinder med anden etnisk baggrund bevæger sig meget lidt og har derfor 

både en øget risiko for overvægt samt risiko for at udvikle gestationel diabetes. Kvinder, 

som ikke bevæger sig under graviditeten, og som er overvægtige, har en øget risiko for at få 

diabetes under graviditeten. De har senere en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes. Bør-

nene er i risiko for senere i livet at få type 2 diabetes. 

 

Gravid og Sund er et nuværende tilbud til overvægtige kvinder (BMI>27), hvor de træner i 

bassin ledet af en fysioterapeut. Det er denne indsats, der planlægges udvidet i et samar-

bejde mellem jordemødrene, Folkesundhed og sundhedsplejen. 

 

De gravide har glæde af at svømme med andre kvinder i samme situation, og de får en mu-

lighed for at bevæge sig og påvirke barnet. Tilbuddet vil skabe rammerne for en tidlig sund-

hedsfremmende indsats med fokus på fællesskaber kvinderne imellem. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Målet er, at 
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• få flere kvinder til at bevæge sig og skabe en glæde ved motion, som vil smitte af på 

børnene og hele familien. 

• motionsvaner indbygges i familien, hvilket kan forebygge livsstilssygdomme senere i 

livet.  

• Sikre et godt ammeforløb 

• fællesskabet, som opstår mellem de gravide kan fortsætte efter graviditeten, hvor 

kvinderne kan støtte hinanden i den nye livsstil.  

  

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

• Målgruppen er den gruppe af kvinder, som på nuværende tidspunkt tager imod moti-

onstilbuddet i Gravid og Sund. Denne målgruppe skal udvides.  

• Målgruppen til Gravid og Sund tilbydes ”Sårbar Gravid pakken” i Sundhedsplejen 

• Der skal indsættes flere ressourcer til træningen og efterfølgende livsstilsforløb. 

• Det vil være naturligt at udvide initiativet til også at omfatte de lokale idrætsforenin-

ger, som vil kunne bidrage med tilbud til familier, børn og unge med fokus på at fast-

holde nye sunde vaner. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Folkesundhed varetager i øjeblikket det nuværende initiativ ”Gravid og Sund”, og samarbej-

der med jordemødrene om indsatsen.  

 

Med henblik på at sikre et længerevarende forløb for kvinderne også efter de har født, er der 

ønske om at udvide samarbejdet til sundhedsplejen. Et ny projekt Face-It er i øjeblikket un-

der udvikling i et muligt samarbejde mellem MBU og MSO. FACE-IT projektet udvikler, im-

plementerer og evaluerer en ny sundhedsfremmende intervention rettet mod mødre med 

tidligere gestationel diabetes og deres familier. Såfremt dette initiativ realiseres skal ’Gravid 

og Sund’ kobles hertil, så der sikres et koordineret tilbud til kvinderne både før og efter føds-

len. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Der vil være behov for ressourcer til et ekstra hold til sundlivsstilsforløb, herunder:  

• En fysioterapeut på 6 timer om ugen  

• En sundhedskonsulent på 6 timer om ugen  

• Kvinderne der er henvist til Gravid og Sund tilbydes en ”sårbar gravid pakke” i Sund-

hedsplejen (ca. 68 kvinder om året i disse tre distrikter – oplyst af Skejby Sygehus) – 

udgiften i alt pr år; 102.345 kr. 

 

Hertil kommer eventuelle ekstra ressourcer til sundhedsplejen til opsporing af mødre for, 

hvem tilbuddet er relevant. Dette afhænger af beslutningen omkring Face-It og dermed rea-

liseringen af den efterfødselsindsats, der er planlagt herunder.  

 

Implementeringen kræver derudover et stort fokus på udviklingen af samarbejdet mellem 

sundhedsplejen, Folkesundhed og jordemødrene. Derudover vil samarbejde med idrætsfor-

eninger til fastholdelse og udslusning også være nødvendigt. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

• Der har tidligere været tilbud til kvinder med anden etnisk baggrund om svømning 

med stor succes.  

• Der kan også tænkes i andre motionsformer end svømning, alt efter målgruppens øn-

sker og behov. 
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• Initiativet vil bidrage til at mødrene vil være med til at skabe sundere vaner for fami-

lierne og indgå i fællesskaber i området.  
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12. Kom godt i gang – en håndholdt sundhedsfremmeind-
sats 
 

Beskrivelse af initiativet 

Gennem et tættere samarbejde mellem MBU, MSB og MSO skal initiativet understøtte, at 

forældre, der har behov for en særlig sundhedsfremmende indsats, bliver henvist til Folke-

sundhed Aarhus og tilbud i regi af sundhedsplejen. Her tilbydes et håndholdt sundhedsfor-

løb, der skal give deltagerne mulighed for at forbedre deres egen fysiske og psykiske sund-

hed som et fundament for at støtte deres børn trivsel og udvikling. 

 

Indsatsen tilpasses de enkelte forældre/familiers behov. De individuelle tilbud, gruppeforløb 

og familieaktiviteter tager afsæt i forældrenes/familiens ressourcer og handlekompetencer 

samt i de sociale relationer, netværk, foreninger og fysiske rammer, der findes i lokalområ-

det. Der vil også ske brobygning til øvrige sundhedstilbud, hvis det er relevant. 

  

Baggrund og rammer for initiativet 

Byrådets visioner for kvaliteten af Aarhus Kommunes indsatser rækker på tværs af blandt 

andet børne- og ungeområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet.  

 

Ambitionen er: 

”At alle borgere skal opleve bedre sundhed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse 

samt deltage i fællesskaber. Samtidig skal uligheden mellem de sårbare / udsatte 

grupper af borgere og alle andre mindskes.” (Målformulering i B2018). 

 

Inddragelsesprocessen har vist, at der er behov for initiativer, der understøtter forældrene i 

deres forældreroller, og det er af afgørende betydning, at forældrene bliver i stand til at un-

derstøtte deres børn i et større omfang end i dag.  

 

Forældres fysisk og psykisk sygdom kan være en væsentlig barriere for børns muligheder og 

udvikling, familiens generelle trivsel og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ved, 

at sundhedstilstanden i udsatte boligområder, herunder Gellerup, Toveshøj og Ellekær, i 

form af levetid, fysisk og psykisk helbred er dårligere end resten af resten af Aarhus. En stor 

andel af aarhusianerne i de udfordrede boligområder oplever således at have et dårligt hel-

bred (27 procent), dårlig trivsel (41 procent) og et højt stressniveau (45 procent). Der er 

flere motionsuvante og overvægtige og hele 43 procent, som angiver at have to eller flere 

kroniske sygdomme*.  

 

Det er således nærliggende at antage, at en håndholdt sundhedsfremmeindsats, der gen-

nemføres i tværmagistratsligt samarbejde, tæt på hverdagslivet og lokale fællesskaber, ville 

kunne understøtte forældre i deres forældrerolle.     

 

*https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/Sundhed-og-syg-

dom/Sundhedspolitik-2015-18/Analyser-til-hjemmeside-socialt-udfordrede-boligomraa-

der.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/Sundhed-og-sygdom/Sundhedspolitik-2015-18/Analyser-til-hjemmeside-socialt-udfordrede-boligomraader.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/Sundhed-og-sygdom/Sundhedspolitik-2015-18/Analyser-til-hjemmeside-socialt-udfordrede-boligomraader.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/Sundhed-og-sygdom/Sundhedspolitik-2015-18/Analyser-til-hjemmeside-socialt-udfordrede-boligomraader.pdf
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Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Initiativets formål 

I et tværmagistratsligt samarbejde og med afsæt i de sociale relationer, netværk og fysiske 

rammer, der findes i lokalområdet, skal et håndholdt sundhedsfremmetilbud sikre, at mindre 

ressourcestærke forældre får mulighed for at arbejde med fysisk og psykisk sundhed for 

derigennem at få et fundament til at forbedre deres børns trivsel og udvikling.  

Effektmål 

o At forældres fysiske og psykiske sundhed forbedres 

o At familiens generelle sundhed og trivsel forbedres 

o At flere familier er aktive i fællesskaber og foreningsliv  

o At forældre, i højere grad end tidligere, er i stand til at støtte op om deres 

børn og de indsatser, som sker i blandt andet dagtilbud og skole 

o At børnenes trivsel og udvikling forbedres  

  

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Det skal udvikles et samarbejde mellem MSB, MBU og MSO, der sikre smidig brobygning og 

tværmagistratsligt samarbejde om udvalgte familiers sundhed og trivsel. Helt konkret skal 

der udvikles arbejdsgange, der sikrer, at 

• de rette forældre/familier henvises til relevante sundhedsfremmende tilbud i Folke-

sundhed Aarhus samt i sundhedsplejen og skolesundhedsplejen, hvor barnets behov 

bliver udgangspunkt for familiens ønske om forandring 

• sundhedsfremmetilbuddene til familierne er fleksible og kan tilpasses de enkelte fa-

milier ud fra ressourcer og behov 

• samarbejde mellem MBU, MSB og MSO giver mulighed for løbende tilpasning/målret-

ning af indsatsen til de enkelte forældre eller familie  

• brobygning til øvrige sundhedstilbud er velfungerende (egen læge, sygehus, o.a.)   

• forældre/familien med særlige udfordringer i forhold til fremmøde og deltagelse får 

en særlig håndholdt indsats (Social Sundhed) 

• der arbejdes med fastholdelse af nye vaner og brobygning til foreningsliv og civil-

samfundsindsatser (Foreningsbrobygger) 

   

I Folkesundhed Aarhus bygges indsatsen til forældrene op omkring et individuelt tilpasset 

sundhedsfremmende tilbud, som bestå af en bred vifte af individuelle samtaler, gruppefor-

løb, familieaktiviteter og brobygning til andre sundhedstilbud.  

 

Indsatsen kobles til lokale aktiviteter, civilsamfund og foreningsliv, og det ville være oplagt 

at bruge de muligheder for etablering af fællesskaber, der er beskrevet i initiativet ’Gellerup 

giver Genlyd’ under initiativet ”Flere foreningsaktive børn og unge”. 

 

De sundhedsfremmende tilbud tilpasses den enkelte og kan eksempelvis omhandle følgende 

temaer: 

• At leve med DM2/hjertekarsygdom/KOL/kræft/lænderyg smerter 

• Smertehåndtering 

• Stress og depression 

• Søvn 

• Robusthed 

• PTSD 

• Rygestop 

• Alkohol, hvornår er det for meget? 

• Familiens sundhed 

• Fysisk aktivitet, hvor meget skal der til? 
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• Kommunikation 

• Balance mellem aktivitet og hvile 

• Små skridt og redskaber til at arbejde med sundhedsvaner 

• Sund mad  

• Praktisk madlavning 

• Motion og bevægelse 

• Udslusning/vejen videre 

• o.a. 

  

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

 

Opsporing af familierne 

Identificering af de forældre/familier, der skal tilbydes det særlige håndholdte forløb sker i 

samarbejde med MBU og MSB og kan kobles til initiativet ”Samarbejde og fællesskabelse – 

fælles sprog for samarbejdet mellem de professionelle”. 

 

Herudover har Sundhedsplejen, der ser 99 procent af alle familier, en central rolle i forhold 

til opsporing af de familier, der har behov for en særlig indsats. Herved kan det sikres, at de 

håndholdte forløb startes op som en naturlig forlængelse af normalindsatsen i nærmiljøet. 

 

Håndholdte sundhedsforløb 

Folkesundhed Aarhus Frydenlund/Vest/Midt (MSO) og Sundhedsplejen (MBU) er udførende 

på de sundhedsfremmende indsatser i form af håndholdte og individuelt tilpassede forløb. 

     

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Implementeringen kræver et forstærket samarbejde mellem MBU, MSB og MSO. 

   

Det vurderes, at en fuldtidsstilling (ca. 400.000 kr.) vil kunne sikre et håndholdt sundheds-

fremmeforløb for ca. 25-40 forældre (familier) om året. Medarbejderen ansættes i en delt 

stilling mellem MSO og MBU. 
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13. Forsøg med reduceret SFO-betaling i Ellekærskolens di-
strikt 
 

Beskrivelse af initiativet 

Andelen af elever på Ellekærskolen, der er indskrevet i skolens SFO, er stigende. Imidlertid 

er andelen fortsat en del under kommunegennemsnittet. Initiativet sigter mod at få flere af 

Ellekærskolens elever   indskrevet i skolens SFO for derved at styrke deres dansksproglige 

udvikling og inspirere til et aktivt fritidsliv. Hvis det lykkes at øge andelen af elever med en 

SFO-plads, kan modellen eventuelt overføres til andre lokaldistrikter. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

En del af de børn, der bor i Gellerup, Toveshøj eller Ellekær og går i 0.-3. klasse er ikke til-

meldt SFOen på deres skole. Tovshøjskolen er en heldagsskole har derfor ikke en SFO. An-

delen, der er tilmeldt SFO, varierer fra skole til skole og fra år til år. For Ellekærskolen ser 

tallene sådan ud: 

 

 
 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Målet med initiativet er, at flere 0.-3.klasses elever i Ellekærskolens distrikt får en SFO-plads 

og derigennem henter inspiration til et aktivt fritidsliv. For børn, der kommer fra hjem, hvor 

der ikke tales dansk, vurderes en SFO-plads også at være til gavn for børnenes dansksprog-

lige udvikling. 

 

Der kan følges op på målet i forbindelse med de årlige skolestatistikker mv. og i kvalitets-

rapporterne.  

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Initiativet omfatter tre forslag. 

 

1. Øget fokus på socialpædagogisk friplads 

Aarhus Kommune benytter i forvejen en nedsat forældrebetaling på klubområdet for at sikre 

at flere børn og unge i udsatte boligområder får mulighed for at deltage i fritidstilbud. Såle-

des har nedenstående klubber reduceret kontingent: 

 

• Klub2teket (Hasle) 

• Klubben Rosenhøj 

• Klub/Legeplads i Gellerup 

• Klub3 – Ungemiljøet (Louisevej, Brabrand) 

• Klub/Legeplads i Toveshøj 

• Fritidshuset Ellekær 

 

Fritidsklub for 4.-6. klasse koster normalt 718 kr. pr. måned. 
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Fritidsklub med reduceret kontingent for 4. - 6. klasse koster 211 kroner pr. år.  

 

Ungdomsklub for 7. klasse til 18 år koster normalt 253 kr. pr. måned. 

Ungdomsklub med reduceret kontingent for 7. klasse til 18 år: 110 kroner pr. år. 

 

Det nedsatte klubkontingent har vist sig at have betydelig indflydelse på medlemstallet. På 

SFO-området sigtes med forslaget efter at opnå en tilsvarende effekt, enten gennem en lo-

kal takstnedsættelse, mulighed for socialpædagogisk friplads eller en ny form for fritidspas-

løsning. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at tage afsæt i de fripladsinstrumenter, der 

kendes i forvejen, og undersøge, om de kan være vejen til målet om at få en større andel af 

eleverne ind i SFO. 

 

Hjemlen til socialpædagogisk friplads i SFO er folkeskoleloven § 50, stk. 2, sidste pkt. jf. 

dagtilbudsloven § 63. 

 

Socialpædagogisk fripladstilskud til skal gives (efter ansøgning) når: 

 

• Kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold eller forbliven i tilbuddet er særlig 

påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og 

• betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i tilbuddet 

 

Begge betingelser skal være opfyldt og tildeling af socialpædagogisk fripladstilskud sker ef-

ter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. 

 

Kommunalbestyrelsen (byrådet) sender med dette initiativ et signal om ”de sociale eller pæ-

dagogiske grunde” til socialpædagogisk fripladstilskud til de af Ellekærskolens elever, hvor 

betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i SFO. Byrådet signalerer 

således, at SFO er særligt påkrævet. Initiativet sigter mod, at dette signal skal indgå i den 

konkrete og individuelle vurdering af familiens og barnets situation med det resultat, at flere 

– inden for lovens rammer – får socialpædagogisk friplads til SFO i Ellekærskolens distrikt. 

 

Samtidig skal skolerne, hvor børnene fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær går i skole, sikre, at 

børn og forældre har kendskab til skolens SFO, og hvad børnene kan få ud af at gå i SFO, 

herunder i ferieperioderne. 

 

2. Straksafklaring af muligheden for friplads 

Det foreslås, at det gøres muligt at lave en ”straksafklaring” af muligheden for friplads 

på den enkelte skole, som bistår med indskrivningen. Spørgsmål om økonomisk friplads ret-

tes til Pladsanvisning og Elevadministration i Børn og Unge. Spørgsmål om socialpædagogisk 

friplads rettes til Socialforvaltningen i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der foreslås udar-

bejdet en vejledning til skolernes administration om, hvordan og til hvem de kan henvende 

sig i forbindelse med hjælp til forældre i forbindelse med skoleindskrivningen.  

 

3. Kommunikationsfagligt eftersyn 

Aarhus Kommune skriver til forældrene til skolebegyndere i forbindelse med skoleindskriv-

ning. Tvivl hos forældrene om friplads og takster kan betyde, at forældrene er tilbagehol-

dende med at tilvælge en SFO-plads til deres barn. Det foreslås derfor, at Kommunikation 

giver teksterne til forældre i forbindelse med skoleindskrivning et kommunikationsfagligt 

serviceeftersyn, så teksterne bliver så klare og vejledende som muligt. Det vurderes at 

kunne ske inden for eksisterende budgetter.  
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Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

1. Forslaget om øget brug af socialpædagogisk friplads til SFO foreslås forankret i Socialfor-

valtningen i Sociale Forhold og Beskæftigelse i samarbejde med Pladsanvisning og Elev-

administration i Børn og Unge. 

 

2. Forslaget om straksafklaring af fripladser forankres i Pladsanvisning og Elevadministra-

tion, som administrerer de økonomiske fripladstilskud. Socialforvaltningen inddrages for 

så vidt angår socialpædagogiske fripladser. 

 

3. Det kommunikationsfaglige eftersyn forankres i Kommunikation, der i samarbejde med 

Pladsanvisning og Elevadministrationen gennemfører eftersynet. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

1. Socialpædagogisk friplads bevilges efter ansøgning inden for lovens rammer – både i dag 

og fremover. Det er usikkert i hvilken grad dette initiativ og signal fra byrådet vil kunne 

påvirke bevillingen af socialpædagogiske fripladser. Det vurderes, at udgifterne til yderli-

gere fripladser til elever på Ellekærskolen vil kunne afholdes inden for de nuværende res-

sourcer til socialpædagogiske fripladser.  

 

2. Forslaget om hurtigere afklaring af fripladser kan gennemføres inden for eksisterende 

rammer. Det omhandler ydelser, som forældrene i forvejen er berettiget til at modtage.  

 

3. Det kommunikationsfaglige eftersyn vurderes at kunne gennemføres inden for eksiste-

rende rammer. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

Initiativet sigter overordnet mod, at flere børn bliver en del af et fællesskab på Ellekærsko-

len ved at blive en del af skolens SFO. 

 

Den præcise effekt af initiativet er usikker. Der er dog erfaring for, at et nedsat klubkontin-

gent tiltrækker flere medlemmer, så man kan formode, at der også er en sammenhæng 

mellem prisen for en plads i SFO og antallet af børn med en plads i SFO. 
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14. Klassefællesskab for alle 
 

Beskrivelse af initiativet 

Initiativet går ud på at udvikle et tiltag, som kan bidrage til at opbygge klassefællesskaber, 

hvor alle børn føler sig inkluderet i forhold til skoledagen, SFO, legeaftale, fødselsdage, fri-

tidsaktiviteter mv. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

I Tovshøjskolens og Ellekærskolens distrikter er det omkring 20 procent af børnene, som går 

på den lokale folkeskole. I det gamle Nordgårdsskolens distrikt er det godt 40 procent, som 

går på distriktsskolen, som er Gammelgårdsskolen, Åby Skole, Sødalskolen, Engdalskolen, 

Ellekærskolen eller Tovshøjskolen. Hovedparten af børnene i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 

går dermed i skole uden for deres lokalområde, fordi forældrene har benyttet sig af de frie 

skolevalg, fordi børnene er henvist til anden skole på grund af manglende danskkundskaber, 

eller deres forældre har sendt deres børn på privatskole. 

 

Baggrunden for initiativet er, at der på inddragelsesmøder er kommet frem, at børn fra Gel-

lerup, Toveshøj og Ellekær oplever, at de ikke indgår i klassefællesskaber på samme måde 

som de lokale børn, som bor tæt på skolen. Det er kommet frem i inddragelsesprocessen, at 

børnene fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær kan opleve, at det er svært at lave legeaftaler 

med klassekammerater, deltagelse i fødselsdage i klassen kan også være svært, ligesom 

deltagelse i fritidsaktiviteter med klassekammeraterne kan være forbundet med hindringer. 

 

Der peges på i inddragelsesmøderne, at det kan være hindringer som den geografiske af-

stand i forhold til kørsel, men det kan også være bekymring i forhold til, hvad børnene får at 

spise, ligesom det kan være forbundet med utryghed for børn og forældre fra de omkringlig-

gende områder at komme i Gellerup, hvis de ikke er kender området. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativet / hvad skal der komme ud af det? (effekt) 

Formålet med initiativet er at udvikle et tiltag, som styrker klassefællesskabet, således at 

alle børn i højere grad oplever, at de er en del af fællesskabet og deltager i aktiviteter, som 

følger af at gå i en klasse. 

 

Opfølgning på initiativet vil være via trivselsundersøgelserne, som gennemføres på alle sko-

ler, og hvor udvalgte spørgsmål indgår i skolernes kvalitetsrapporter. 

 

Hvad går initiativet ud på / hvilke tiltag skal sættes i gang? (ydelse) 

Initiativet går ud på, at Pædagogisk Afdeling og en af de skoler, som har gode erfaringer 

med at opbygge klassefællesskaber med elever fra Gellerup, Toveshøj eller Ellekær og sko-

lens eget lokalområdes elever, i fællesskab udvikler et materiale, som kan bruges til inspira-

tion til at styrke klassefællesskabet, og som sikrer sammenhængskraft i klassen.  

 

Materialet vil kunne udbredes til alle skoler, som har elever fra Gellerup, Toveshøj og Elle-

kær. Materialet vil også kunne bruges af andre skoler, som oplever udfordringer med klasse-

fællesskabet. 

 

Udviklingen af materialet tager afsæt i, at det er klassen lærere og pædagoger, som har an-

svaret for klassens trivsel, med inddragelse af klassens forældre. 

 

Børn lærer bedst, når de trives. Et robust klassefællesskab er et trygt fællesskab, hvor alle 

har mulighed for at deltage, og hvor der er gode relationer mellem børnene og mellem de 

voksne og det enkelte barn. 
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Børn, som går på andre skoler end deres lokale skole, kan af mange grunde have sværere 

ved at indgå i klassefællesskabet. Initiativet går ud på at skabe rammer for et fællesskab, 

som tager udgangspunkt i netop disse børn, fordi børn, som er positivt inkluderet i klasse-

fællesskabet, har større mulighed for også at deltage i det sociale liv i klassen. 

 

Det foreslås, at materialet målrettes de professionelle i indskolingen, og at det kan danne 

afsæt for et aktionslæringsforløb med følgende temaer: 

 

1. Robuste klassefællesskaber  

• Fysisk og psykisk tryghed og sikkerhed 

• Ytringsfrihed og åbenhed 

• Håndtering af uenigheder og konflikter 

• Høj grad af tolerance over for forskelligheder 

 

2. Relationer i klassen 

• Relationer mellem barn og voksen 

• Relationer mellem børnene og organiserede børnefællesskaber 

 

3. Ledelse af klassen 

• Positiv ledelse 

• Regulering af følelser og adfærd 

 

4. Didaktik i klassen 

• Rammer for læring i klassen  

 

5. Forældre 

• Skole-hjemsamarbejde  

• Forældrefællesskaber i klassen 

 

Der vil således kunne være et forløb med fem gange, hvor deltagerne afprøver tiltag i klas-

sen mellem undervisningsgangene.  

 

Skolen, som deltager i udviklingsarbejdet, vil bidrage til at udvikle indholdet og konkrete til-

tag i klasserne med henblik på at få et materiale, som er så praksisnært som muligt. Udvik-

lingen af materialet vil tage afsæt i et samarbejde mellem én eller to indskolingsklasser og 

vil foregå i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre understøttet af konsu-

lenter fra Sundhed og Trivsel og PPR i Børn og Unge. 

 

Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om nedsat kontingent i SFO, idet flere 

børns indskrivning i SFO også kan bidrage til et godt klassefælleskab. 

 

Hvem skal stå for initiativer / hvor er det forankret (organisering) 

Pædagogisk Afdeling vil i samarbejde med en skole stå for udvikling af materialet. 

 

Hvad koster initiativet (ressourcer) 

Det vurderes, at der vil være følgende tidsforbrug til udvikling af materialet: 

 

Ressourceforbrug i Pædagogisk Afdeling: 

Udvikling af initiativet til udrulning på én samarbejdsskole, inkl. adm:      3 x 74 timer 

Gennemførelse og erfaringsopsamling:                                                  2 x 74 timer 
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Ressourceforbrug pr. medarbejder på samarbejdsskolen: 

Deltagelse i undervisning:                                                           15 timer 

Udvikling, afprøvning, erfaringsopsamling:                                   10 timer 

 

 

Dertil kommer, at der vil være et mindre ressourceforbrug for repræsentanter fra skoleledel-

sen. 

 

Efterfølgende vil ressourceforbrug pr. forløb være: 

Forberedelse og undervisning af konsulenter:                                       2x30 timer 

Kursusadministration:                                                                        5 timer 

Deltagelse i undervisning og erfaringsopsamling                                   25 timer                                                        

 

Udgifterne skønnes at udgøre 125.000 kr. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativer 

 

Mål understøtter projektets mål og forventet effekt 

Målet med initiativet er, at børnene fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær, som går i skole uden 

for deres lokalområde, og de lokale børn fra skolens distrikt danner et godt klassefællesskab 

med en god sammenhængskraft. Hvis børnene trives som en del af et fællesskab, har de 

også bedre forudsætninger for at lære. Hermed understøtter initiativet formålet med gen-

tænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, om at de 

skal komme til at klare sig lige så godt som børn og unge i resten af kommunen. 

 

Målgruppen 

Målgruppen er alle skoler, som har elever fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Initiativet vil 

blive målrettet klasserne i indskolingen, og vil omfatte alle klassens elever og forældre. 

 

Initiativet kan udvides til at omfatte børn, som går i 4.-6. klasse på mellemtrinnet i samar-

bejde med fritidsklubberne. 

 

Implementeringsmuligheder 

Det forventes, at der vil kunne findes en skole, som vil være interesseret i at bidrage til ud-

viklingen af materialet, idet det også vil være en mulighed for skolen for mulighed for at ud-

vikle sin egen praksis i forhold til opbygning af klassefællesskaber. 

 

I forhold til udbredelse til alle skoler, som har elever fra Gellerup, Toveshøj og Ellekær, kan 

det blive en udfordring, at dette emne om gode klassefællesskaber vil være i konkurrence 

med mange andre emner, som skal tages op i klasserne, og som vil skulle drøftes på foræl-

dremøderne. 

 

Omkostninger forbundet med initiativet 

Der vil være mindre udgifter til udvikling af materialet samt udbredelse af det til skolerne. 
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15. Flere foreningsaktive børn og unge i Gellerup, Toveshøj 
og Ellekær 
 

Beskrivelse af initiativet 

Visionen er at øge foreningsdeltagelsen for børn og unge i Aarhus Vest, således at de er lige 

så aktive i deres fritid, som børn og unge fra resten af byen.  

 

Målet er aktivt at arbejde for, at alle børn og unge i Aarhus Vest præsenteres for fritids- og 

kulturlivet gennem de institutioner og netværk, de møder i deres hverdag. Det kan være 

skolen, Fritids- og Ungdomsskoletilbuddet, den boligsociale indsats eller andre beboere i om-

rådet. Indsatserne kan implementeres samlet med henblik på at gøre en massiv indsats for 

at øge foreningsdeltagelsen, men enkelte indsatser kan også vælges ud og implementeres 

enkeltvis. 

  

Indsatserne beskrives efterfølgende. 

 

• ForeningsMentor: Formålet med ForeningsMentor er at hjælpe børn og unge i gang 

i foreningslivet med hjælp fra en frivillig mentor. Mentoren hjælper med det praktiske 

i forhold til, i hvilken forening aktiviteten finder sted, tilmelding, betaling og eventuelt 

ansøgning om fritidspas. Videre er det mentorens opgave at følges med barnet til 

træning i en periode, indtil familien selv kan tage over. Vigtigst af alt er det mento-

rens opgave at klæde forældrene på i forhold til den rolle de har i forbindelse med, at 

deres barn er foreningsaktivt, således at de aktivt kan støtte deres barn og eventuelt 

søskende fremadrettet. ForeningsMentorordningen kan organiseres, således at den er 

forankret på skolen, men ikke kun er for skolens børn, derimod for alle børn og unge 

i området. Således at børn og unge, som ikke går på distriktsskolen, også kan få en 

mentor. Dette vil styrke distriktsskolen omdømme i lokalområdet, som en skole, der 

har et helhedsorienteret fokus på børn og unge, og som tager et ansvar også for fri-

tidslivet. 

 

• Fritids- og Kulturintro: et 32 timers undervisningsforløb, som lige nu leveres til by-

ens modtagerklasser målrettet flygtningebørn. Fra 2019 er det hensigten, at alle sko-

ler kan indkøbe individuelle forløb gennem ULF. Det anbefales, at de to distriktssko-

ler, FU eller Den Boligsociale indsats sammensætter et forløb, som introducere børn 

og unge til byens kulturskoler, foreningstilbud og aktiviteter på bibliotekerne, da 

mange børn står uden for fritidslivet. Formålet er at øge kendskabet til og deltagelsen 

i fritidslivet i Aarhus. 

 
• Fritidslivet tænkes ind i undervisningen i stil med den Åbne Skole. Målet er, at 

alle børn som minimum deltager i en fritidsaktivitet. Lærere, pædagoger og sund-

hedsplejersker på skolen skal understøttes i at gøre en ekstra indsats for at hjælpe 

de børn, som ikke naturligt finder vej til fritidslivet. Samtidig er der fokus på at opnå 

en tættere sammenhæng mellem skole- og foreningslivet, eksempelvis ved at for-

eningerne deltager i idrætstimer eller emneuger, og at børnenes og de unges fritidsliv 

er et fast tema ved skole-hjemsamtalerne. I forlængelse heraf kan skolen og øvrige, 

lokale aktører (f.eks. FU, den boligsociale indsats, lokale netværk) også have fokus 

på, at de børn, som modtager et fritidspas, også anvender det. Til at understøtte 

denne ekstra indsats udpeges en koordinator, der er til stede og synlig på skolerne 

samt arbejder for at fremme dialogen og samarbejdet mellem skolerne og forenings-

livet.  
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• Foreningspartnerskab med en stærk flerstrenget forening. Partnerskabet har til 

hensigt at styrke samarbejdet mellem skole, FU og forening. Foreningen understøttes 

med en ressourceperson, som har fokus på at løse de problemstillinger, man oplever 

i foreningen i og omkring de udsatte bydele. Det kunne eksempelvis være rekrutte-

ring af frivillige, inddragelse af kontingent, fastholdelse af medlemmer (nye som 

gamle), opsøgende indsats for at etablere forældrekontakt og udvidet samarbejde 

med lokale organisationer. 

 

• Gellerup giver GENLYD. Aarhus har en platform, kaldet genlydaarhus.dk, hvor man 

som borger eller forening kan oprette en aktivitet og invitere flere med. Der er et po-

tentiale for at kommunikere muligheden for a bruge platformen til at dele og blive en 

del af et fællesskab. Det skal primært ske gennem inddragelse og oplysning omkring 

platformen. 
 

Baggrund og rammer for initiativet 

Der foreligger en række internationale, såvel som nationale forskningsresultater om betyd-

ningen af et aktivt fritidsliv for børn og unge. Forskningen er forsøgt opsummeret i dette af-

snit. 

 

Internationale undersøgelser om børn og unges fritidsliv 

En række internationale undersøgelser peger på, at deltagelse i fritidsaktiviteter kan øge ud-

satte børns og unges trivsel samt fremme deres skolepræstationer. Undersøgelserne peger 

også på, at deltagelse i fritidsaktiviteter har en kriminalitetsforebyggende effekt. I dansk 

sammenhæng har undersøgelser vist, at udsatte børn og unge er mindre aktive i organise-

rede fritidsaktivitet end børn og unge generelt er i Danmark. Videre kan fritidsaktiviteter 

fungere som platforme, hvor børn og unge med en vanskelig hverdag kan lægge deres bag-

grund fra sig og fungere på lige fod med andre børn og unge. Fritidsaktiviteter giver samti-

dig disse børn og unge mulighed for at møde rollemodeller og etablere et netværk af voksne, 

som de udsatte børn og unge kan søge hjælpe hos, hvis det er vanskeligt at blive hjulpet 

derhjemme. Kilde: Socialstyrelsen 2017: Kom godt i gang med en fritidspas ordning – Inspi-

ration til implementering, side 6: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kom-godt-i-gang-

med-en-fritidspasordning  

 

Aarhusianske tal for foreningsdeltagelsen 

Lokalt i Aarhus måles foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i folkeskolerne i Aarhus gen-

nem Forældretilfredshedsundersøgelsen. De seneste tal for forældretilfredshedsundersøgel-

sen i foråret 2017, viser at 79 procent af alle børn i Aarhus er foreningsaktive. I de udsatte 

bydele er foreningsdeltagelsen blandt børn og unge imidlertid langt under gennemsnittet i 

hele Aarhus. Ser man på de 8 mest udsatte bydele, så ligger foreningsdeltagelsen på mellem 

50 procent og 66 procent. Den gennemsnitlige foreningsdeltagelse blandt børn og unge i de 

udsatte bydele er på 59 procent. 

 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kom-godt-i-gang-med-en-fritidspasordning
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kom-godt-i-gang-med-en-fritidspasordning
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Foreningsdeltagelsen har været målt hvert andet år siden 2011, og tallene viser en lille vari-

ation i de enkelte boligområder, men generelt har der været et lille fald i foreningsdeltagel-

sen blandt alle børn i Aarhus fra 84 procent i 2011 til 79 procent i 2017.  

 

Ser man på foreningsdeltagelsen opdelt efter barnets køn og herkomst, så er foreningsdelta-

gelsen blandt børn med ikke-vestlig herkomst klart lavere end blandt børn med vestlig her-

komst.  

 

 
 

I Børn og Unges kvalitetsrapport fra 2015 står der, at det er Aarhus Kommunes målsætning 

at andelen af børn og unge, der dyrker sport eller motion mindst 4 timer om ugen uden for 

skoletid, skal være over 70 propcent. Der er således flere grunde til at interessere sig for 

børnenes og de unges motions- og sundhedsvaner, for undersøgelser tyder på, at den sund-

hedsadfærd, som er grundlagt i barndommen og ungdommen videreføres ind i voksenlivet. 

Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet (2011): ”Skolebørnsundersøgel-

sen 2010”. 
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Forskning om samarbejde mellem skole og foreningsliv 

Knud Ryom ph.d. fra Center for Holdspil og Sundhed har netop afsluttet et forskningsprojekt 

om betydningen af at koble holdsport, coaching og skole. Forskningsprojektet konkluderer, 

at boldspil styrker de udsatte unge i skolen, herunder sammenspillet i klassen, gør dem 

mere sociale og mere engagerede i hinanden og i deres lokalområde, altså styrker deres 

medborgerskab. Knud Ryom konkluderer, at idrætsforeningerne skal gentænke deres rolle, 

og at skole og lokalsamfund skal arbejde bedre sammen og bruge hinandens ressourcer. Af-

handlingen findes på Center for Holdspil og Sundhed. Dette peger på gevinsten ved at koble 

skole og forening tættere sammen. 

 

Erfaringer fra Aarhus Kommune 

Dele af initiativet har været afprøvet tidligere i anden kontekst, herunder Fritids- og kulturin-

tro i modtagerklasser, der foreligger erfaringer fra Åben skole-konceptet, og foreningspart-

nerskaber er afprøvet under Get2sport i blandt andet ACFC i Gellerup. Derudover har Sport 

& Fritid drevet ForeningsMentor i forskellige bydele, og med forskellige samarbejdspartnere 

siden 2011. ForeningsMentor har pt. en indsats i Bispehaven i samarbejde med den boligso-

ciale indsats. Gellerup og Toveshøj har indtil udgangen af 2017 også haft ForeningsMentor i 

samarbejde med den boligsociale helhedsplan, og der arbejdes fremadrettet på at For-

eningsMentor skal fortsætte i området. 

 

Særligt erfaringer fra ForeningsMentor viser at ca. 60 procent af de børn og unge, som pro-

jektet er i kontakt med forbliver aktive i foreningslivet i mere end en sæson. Opfølgende un-

dersøgelser viser yderligere, at hovedparten af de familier, som har haft en mentor også 

fortsætter på egen hånd i foreningslivet flere år efter indsatsen. Videre viser erfaringer fra 

Fritids- og kulturintro kombineret med ForeningsMentor, at børn og unge fra modtagerklas-

serne efterspørger et tilbud, hvor de kan få hjælp til et aktivt fritidsliv – ForeningsMentor for 

Flygtninge har pt. 50 børn på venteliste, som gerne vil have en mentor. I 2017 har For-

eningsMentor hjulpet ca. 80 børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. Derfor kan det kon-

kluderes, at ForeningsMentor efterspørges af børn og unge, særligt når det kombineres med 

et undervisningsforløb i for eksempel skolen, og at ForeningsMentor gør en forskel for de 

børn og unge, som bliver hjulpet i gang i fritidslivet. 

 

Hvad vil vi opnå med initiativer/hvad skal der komme ud af det? (Effekt) 

Målet at flere børn og unge i området deltager i fritidslivet pga. den gavnlige effekt et aktivt 

fritidsliv har for børn og unges trivsel generelt. Trivsel er en forudsætning for læring, og det 

er således målet at opnå følgende effekt med den samlede indsats:  

 

• Flere børn og unge er foreningsaktive 

• Flere børn vælger distriktsskolen 

• Bedre trivsel i klasserne 

• Børn og unge er mere motiveret i skolen 

• Øget medborgerskab og lokalt engagement blandt de lokale unge i områderne 

 

Hvad går initiativet ud på/Hvilke tiltag skal sættes i gang? (Ydelse) 

Initiativet beskriver de to lokale skoler, som lokale omdrejningspunkter, hvor både skoletid 

og fritid udspiller sig. Skolerne får dermed også en betydning for de børn, som ikke går på 

distriktsskolen i kraft af ForeningsMentor-ordningen, men også fordi fritidsaktiviteterne na-

turligt udspiller sig i skolens lokaler eller omkring skolen. Se de konkrete indsatser under be-

skrivelsen af initiativet. Det bliver tovholderens opgave at implementere indsatserne og at 

opsøge de relevante samarbejdspartnere, således at flere børn og unge bliver foreningsak-

tive i Aarhus Vest. 
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Målgruppen vil således være alle foreningsinaktive børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 

ikke kun de børn og unge, som går på distriktsskolerne. 

 

Hvem skal stå for initiativet/Hvor er det forankret? (Organisering) 

Initiativet forankres i MKB, Sport & Fritid, men både de lokale skoler, FU og den boligsociale 

indsats er vigtige samarbejdspartnere. Initiativet kræver en koordinator/tovholder, som til-

rettelægger de enkelte forløb på skolerne og har samarbejdet med foreningen – MKB, Sport 

& Fritid varetager gerne den koordinerende rolle i forhold til implementering af initiativet. 

 

Hvad koster initiativet? (ressourcer) 

ForeningsMentor: 300.000 kr. 

 

Fritids- og kulturintro 20.000 kr. per klasse. For 10 klasser fordelt på to relevante skoler: 

200.000 kr. årligt. 

 

Tovholder til at understøtte, at fritidslivet tænkes ind i undervisningen, fremme samarbejdet 

mellem skolerne og foreningerne, arbejde for at øge anvendelsen af fritidspasset lokalt, re-

kruttere børn og unge til ForeningsMentor mm: 200.000 kr. 

 

Foreningspartnerskab: 200.000 kr. årligt/forening. 

 

Implementeres alle indsatserne giver det en årlig driftsudgift på kr. 900.000  

 

Det skal bemærkes, at midlerne ikke kan findes indenfor den ordinære drift. 
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16. Sang og musik 
 

Beskrivelse af initiativet 

Målet er at arbejde for, at alle børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær præsenteres for 

musik og sang. Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fæl-

lesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang 

række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Samtidig er 

det vigtigt fra begyndelsen af barnets liv at have et helhedsorienteret syn på barnets sprog-

dannelse, og der er sangen en afgørende faktor for den tidlige sprogtilegnelse - og dermed 

for barnets senere læring. Sang - og det at synge - knytter bånd mellem børnene samt mel-

lem børn og voksne. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kul-

turel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.  

Initiativet består af flere indsatser, som kan implementeres samlet, eller enkelte indsatser 

kan vælges ud og implementeres.  

• Sangglad – sangcertificering af børnehaver: Sangglad handler om at få etableret en 

sangkultur som en del af daginstitutionens særkende og selvforståelse. Dette kræver en 

udviklingsproces, som involverer hele personalegruppen og foregår over flere år, så den 

nye kultur kan nå at indlejre sig. Udviklingen af institutionens sangprofil begynder i tæt 

samarbejde med en af Sangens Hus’ sangkonsulenter, som er sanguddannet med speci-

ale i daginstitutionens aldersgruppe. Efter cirka et års forløb med sangkonsulenten opnår 

daginstitutionen Sangglad-certifikat, og en stadigt større del af institutionens sangaktivi-

teter varetages af personalet selv. Det videre forløb tilrettelægges, så institutionen dels 

får integreret sangen yderligere i deres pædagogiske arbejde med læreplanerne, og dels 

bliver bevidste om netop deres måde at være Sangglad daginstitution på. Endelig kom-

mer de til at etablere sangsamarbejder med andre aktører i lokalområdet, for eksempel 

en anden daginstitution, beboerhuset eller biblioteket.  

• Musikunik i daginstitutionerne: Børnene i daginstitutionerne i Gellerup, Toveshøj og 

Ellekær skal sikres de samme muligheder for sprogstimulering, kulturforståelse, fælles-

skaber og for at få et repertoire til at afhjælpe overgangen fra dagtilbud til skolen. Dette 

kan ske gennem en ugentlig musikdag i hver institution. De sidste 6 år har Toveshøj 

Dagtilbud været en del af tilbuddet, og nu foreslås det udbredt til alle dagtilbud i Gelle-

rup, Toveshøj og Ellekær. Aarhus Musikskole står for tilbuddet. 

 

• Musikken som løftestang for social inklusion på relevante skoler: Ved at udvide 

børnenes musikaktiviteter på skolen og lægge obligatoriske timer ind i både almen mu-

sikopdragelse, instrumentundervisning og sammenspil kan det lade sig gøre at give bør-

nene redskaber til at deltage i musikalske og sociale fællesskaber, som rækker ud over 

deres vanlige klasser og cirkler. Aarhus Musikskole har de sidste 7 år arbejdet med mu-

sik som løftestang for social og musikalsk inklusion på Tovshøjskolen, hvorfra der er op-

nået bemærkelsesværdige resultater, bl.a. har børnene lært at beherske et instrument, 

synge rent og synkront og har fået styrket deres evner til at modtage kollektive beskeder 

og oplevet betydningen af at præstere i fællesskab. Ligeledes er det lykkedes at få en 

stor forældreopbakning til et månedligt arrangement en eftermiddag, hvor børnene og 

eventuelle gæster optræder for familierne. Tilbuddet foreslås nu udbredt til andre rele-

vante skoler.  

 

• Musikkens børn: Musikkens børn er et flerårigt projekt, der løber fra 2018-2024, og 

som Aarhus Symfoniorkester står bag. Formålet med projektet er at invitere en hel år-
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gang inden for i musikkens verden og skabe grobund for et livslangt forhold mellem bør-

nene og den klassiske musik. Musikkens børn henvender sig til alle, der får en baby i 

2018. I forhold til beboerne i Gellerup er der behov for en ekstra markedsføringsindsats 

for at gøre opmærksom på, at projektet er for alle aarhusianere uanset etnicitet, social 

status og andet, som kan være en hindring for, at beboerne tilmelder sig projektet. Mar-

kedsføringsindsatsen vil bl.a. bestå af en ekstra event og særlig indsats i området i løbet 

af 2018. Den særlige indsats i Gellerup består eksempelvis i, at symfoniorkesteret i dia-

log med bydelsmødrene og samvirket informerer om projektet. 

Baggrund og rammer for initiativet 

Kunstneriske aktiviteter bidrager til en positiv udvikling i børn og unges liv, især hvis det er 

kontinuerligt og af høj kvalitet. Sang bidrager markant til det lille barns sprogtilegnelse, fordi 

barnet ikke blot får adgang til at tilegne sig en række ord og begreber på kropslig og sanse-

lig måde, men også effektivt tilegner sig sprogets tone, udtale og rytme. Det er en stor for-

del, fordi et dårligt dansk er med til at stigmatisere børnene og bremser dem i at tage de 

næste skridt i deres sproglige udvikling. 

 

Samtidig har undersøgelser vist, at musikken gør noget positivt ved børnenes udvikling og 

styrker deres mod og virketrang samt deres evne til at være i forpligtende fællesskaber.  

 

Hvad vil vi opnå med initiativer/hvad skal der komme ud af det? (Effekt) 

Med initiativet ønskes at  

• børnene får en øget sprogstimulering og såvel børn og forældre får redskaber og me-

toder til at fortsætte arbejdet fra institutionen i hjemmet. 

• styrke udviklingen af børnenes sociale, motoriske og sproglige udvikling samt bidrage 

til at øge hele familiens almene musikkendskab og interesse. 

• børnene i Gellerup, Toveshøj og Ellekær får lagt et fundament og får redskaber til 

deltagelse i fællesskaber og bliver rustede til komme i skole. 

• børnene gennem det at beherske musikken i fællesskab får mulighed for at optræde 

og opleve succes i forhold til kammerater og familie. 

• forældrene oplever deres børn i succesfulde sammenhænge og får redskaber til at ar-

bejde videre med musik, sprogstimulering og sange i hjemmet. 

 

Hvad går initiativet ud på/Hvilke tiltag skal sættes i gang? (Ydelse) 

Indsatserne kræver følgende forskellige tiltag: 

Sangglad – sangcertificering af børnehaver: Sangglad sættes i gang i et helt dagtilbud, 

det vil sige fem-seks institutioner i et lokalområde. Sangglad har sangkonsulenter med erfa-

ring i at implementere projekter i institutioner med mange tosprogede børn. 

Hver daginstitution får: 

• Sparring til udviklingsprocessen i hele daginstitutionens organisation – fra personale-

gruppe til ledelse og bestyrelse.  

• Sangpædagogik og sangpædagogisk udvikling som en del af den daglige praksis. 

• En musikuddannet sangkonsulent med speciale i aldersgruppen 3-6 år, som indgår i 

institutionens hverdag i 180 – 360 timer, fordelt over 2 år. Timetallet fastsættes ud 

fra institutionens størrelse. 

• To årlige besøg af sangkonsulenten fra projektets 3. år. 
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Musikunik i daginstitutioner: Hver daginstitution får et ugentligt besøg af en musikpæda-

gog en formiddag. Institutionerne udrustes med redskaber til musikudøvelse, rasleæg, trom-

mer og lignende. Desuden introduceres Sangskattekisten som arbejdsredskab. Institutionen, 

dagtilbuddet og Aarhus Musikskole indgår et forpligtende partnerskab.  

Musikken som løftestang for social inklusion på relevante skoler: Der vil være instru-

mentundervisning og orkesterspil 2-3 gange pr. uge. Desuden vil der være månedlige sam-

linger, hvor børn, pædagoger og forældre sammen kan følge udviklingen i projektet. For at 

lykkes skal skolerne være indstillet på at tilpasse børnenes hverdag, så der bliver plads til 

musikaktiviteterne.  

Musikkens børn: Der er behov for at afholde en ekstra markedsføringsevent i Gellerup for 

at skabe opmærksomhed om projektet. Ligeledes er der generelt behov for at gøre en særlig 

indsats i samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere i lokalområdet, eksempelvis by-

delsmødrene, for at få de nybagte forældre og deres babyer med i projektet.  

 

Hvem skal stå for initiativet/Hvor er det forankret? (Organisering) 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

 

Hvad koster initiativet? (ressourcer) 

 

Sangglad – sangcertificering af børnehaver: Sangcertificeringen koster pr. daginstitu-

tion 180.000 kr.  Beløbet inkluderer alle materialer og digitale værktøjer i den 3-årige peri-

ode, som en sangcertificering typisk varer.   

 

Musikunik i daginstitutioner: Det koster 50.000 kr. pr. år pr. institution for en ugentlig 

formiddag med musik. 

  

Musikken som løftestang for social inklusion på relevante skoler: Erfaringerne fra 

Tovshøjskolen viser, at et intensivt musikprojekt koster 500.000 kr. pr. år samt fordrer tæt 

samarbejde med skolens øvrige musiklærere.   

 

Musikkens børn: Til den ekstra markedsføringsindsats i Gellerup er der behov for 100.000 

kr., som går til en ekstra markedsføringsevent i efteråret 2018.  

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativerne 

Målene for dette initiativ understøtter projektets mål og vision i forhold til en tidlig og hel-

hedsorienteret indsats over for børnene i området, som skal afhjælpe skellet mellem sprog-

svage og sprogstærke børn. Der er mange års erfaringer både fra lokalt gennemførte projek-

ter og fra udlandet, som viser, at en tidlig indsats i forhold til sproglig stimulering er altafgø-

rende for barnets senere læring.  
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17. Kultur 
 

Beskrivelse af initiativet 

Målet er, at børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær styrker deres personlige, sprog-

lige, faglige og kulturelle kompetencer gennem brug af kunst og kultur som både middel og 

mål, således at de stilles lige med børn og unge fra resten af byen.  

 

Initiativet består af flere indsatser, som kan implementeres samlet, eller enkelte indsatser 

kan vælges ud og implementeres.  

• På spor af kunst og ord (3-6 år): Initiativet består i et samarbejde mellem dagtilbud, 

kulturinstitutioner og professionelle kunstnere, som skal understøtte de små børns 

sproglige udvikling, deres kognitive, sociale og emotionelle kompetencer samt deres kre-

ativitet gennem arbejdet med egne værker, kunstoplevelser, besøg på kulturinstitution 

og billedsamtaler. 

 

• Kultur som løftestang: På de relevante skoler arbejdes der aktivt for, at alle børn præ-

senteres for kultur- og fritidslivet. Initiativet sigter mod at skabe en organiseret tilgang 

til anvendelse af kunst og kultur til at styrke den enkelte skoles kulturelle identitet og 

skabe lokale traditioner som rammer omkring udvikling af fællesskab, identitet og med-

borgerskab. Initiativet indeholder tre overordnede indsatser: udarbejdelse af kulturhand-

leplan på begge distriktsskoler, etablering og udvidelse af kultur- og fritidstilbud samt 

indførelse af kulturguider til at vejlede børn og unge i forhold til kulturlivet. 

 

• Kulturskole – Gellerup Art Factory: Gellerup Art Factory er en konstruktion, der skal 

forankres i de lokale aktører i Gellerup, der allerede nu kombinerer det lokale kulturud-

viklingsarbejde med et internationalt udsyn. Gennem de længerevarende internationale 

gæsteophold i bydelen og andre internationale kulturudvekslinger tilføres området nye 

impulser og konkrete samarbejder med omverdenen. Gellerup Art Factory skal have an-

svaret for at samle flere af de aktiviteter og indsatser, der allerede er i gang i bydelen, 

og som er med til at understøtte den fysiske og den boligsociale helhedsplan, uddannel-

ses- og beskæftigelsesindsatsen mv. 

 

Baggrund og rammer for initiativet 

Kulturelle aktiviteter er med til at skabe fokus, læring og trivsel hos børnene, og det er sam-

tidig den vigtigste faktor i forhold til at bryde med negativ social arv.  

 

Kunst og kultur kan supplere det pædagogiske arbejde i forhold til at skabe positive relatio-

ner mellem børn og voksne og til at understøtte sprogudvikling, motorik, empati og reflek-

sion. Der er fokus på den tidlige sprogtilegnelse, da den er afgørende for barnets muligheder 

for at begå sig socialt og i uddannelsesmæssig sammenhæng, hvor sprogtilegnelsen har be-

tydning for blandt andet læsning. Det er allerede i de tidlige år, at fundamentet for sprog-

dannelse lægges, og derfor er det vigtigt at finde mange forskellige veje til at understøtte 

barnets sprogdannelse. Eksempelvis kan billedkunstneriske aktiviteter skabe fordybelse og 

refleksion over egne tanker og følelser og relationen til omverden. 

 

Billedsamtalen er med til at udvikle empati og skabe positive måder at udtrykke behov og 

følelser på, og ”visual literacy” vinder andre steder i verden indpas i hele uddannelsessyste-

met, fordi det klæder børn og unge på til at navigere og sortere i en verden, der bliver sta-

dig mere visuelt orienteret.  

 

Forsøg fra England og USA viser, at en systematisk og hyppig anvendelse af kunst og kultur 

i undervisningen giver markant forbedrede resultater, både hvad angår trivsel og motivation 
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og akademiske færdigheder. Det er dog afgørende, at der bakkes op omkring indsatsen fra 

hele skolens side, og at der afsættes de fornødne ressourcer til samarbejdet.  

 

Kortlægning af aktiviteterne i Aarhus viser, at i udsatte bydele er deltagelsen i kulturlivet ge-

nerelt lavere end i resten af byen. Der kan være flere årsager hertil, men overordnet mang-

ler der kulturelle tilbud lokalt til de børn og unge, som kunne blive tiltrukket af kulturaktivi-

teter samt oplysning om og brobygning til de muligheder, der er centralt og i naboområ-

derne. Lokale kulturtilbud skal både tænkes ind som en integreret del af skolens liv og som 

tilbud forankret i lokalområdet, men med samarbejdsflader til kulturtilbud centralt. Samtidig 

skal der skabes tydelige forbindelseslinjer mellem skole/SFO og fritids- og ungdomsklub/kul-

turtilbud, så det er med til at binde børnenes og de unges liv bedre sammen.  

 

Det er også vigtigt at inddrage forældrene mere i børnenes uddannelse og fritid. Der er erfa-

ring med, at dialogen med forældrene er lettere, når der er et fælles ”tredje” som reference-

punkt. Her kan kulturaktiviteter i skole/dagtilbud og fritidsaktiviteter bidrage med en ny 

arena. 

 

Endelig er der behov for, at kultursporet bliver mere synligt i Gellerup. Gellerup Art Factory 

skal bidrage til at styrke og kvalitetssikre den kulturelle dimension, være en synlig strategisk 

løftestang i samspil med den fysiske helhedsplan og den boligsociale helhedsplan. Gellerup 

Art Factory skal være organisatorisk forankret hos de lokale aktører i tæt dialog med hel-

hedsplanens partnere. Gellerup Art Factory vil kunne lave relevante og meningsfulde broer 

mellem de mange aktive lokale foreninger, ildsjæle, unge med lyst til kreativt iværksætteri 

mv.  med udgangspunkt i de fysiske rammer i Sports- og Kulturcampus, hvor Gellerup Art 

Factory får sin base. Gellerup art Factory kan i høj grad gennem kulturelle professionelle for-

løb bidrage til at kompetenceudvikle unge med behov for at prøve sig selv af på andre områ-

der indenfor kulturelle udtryksformer og kreativt iværksætteri, inden de vælger deres vej på 

uddannelsesområdet.   

 

Hvad vil vi opnå med initiativer/hvad skal der komme ud af det? (Effekt) 

Med initiativet ønskes at  

• understøtte udviklingen af fællesskab og børns kognitive, sociale og emotionelle kom-

petencer. 

• stimulere børns talesprog gennem bevidst og systematisk pædagogisk arbejde med 

kunst og kultur i relation til de pædagogiske læreplaner.  

• skabe sprogstimulerende aktiviteter for de 3 – 6-årige i daginstitution og derved bi-

drage til en tidlig indsats for at mindske skellet mellem sprogsvage og sprogstærke 

børn ved skolestart. 

• skabe en praksis i daginstitutionen, hvor børn reflekterer over og skaber egne billed-

kunstneriske udtryk og derved bliver klogere på sig selv og verden omkring. 

• inddrage børnenes forældre gennem fælles arrangementer, invitation til kulturbesøg 

og gennem de fysiske aftryk af indsatsen, som viser sig i børnenes hverdag i instituti-

onerne. 

• flere børn og unge bliver dygtigere, har større motivation og trives bedre. 

• flere børn og unge får muligheder for at dyrke talent og interesse lokalt og centralt. 

• flere børn og unge udvikler øget medborgerskab og lokalt engagement.  

• flere børn og unge bliver mere motiverede for at tage en uddannelse. 

• flere børn og unge vælger distriktsskolen til pga. en rig kunst- og kulturdimension i 

alle fag og mulighed for at fordybe sig i aktiviteter både i skoletid og efter. 

• flere børn og unge oplever sammenhæng mellem skole og fritidsliv. 
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Hvad går initiativet ud på/Hvilke tiltag skal sættes i gang? (Ydelse) 

Indsatserne kræver følgende forskellige tiltag: 

På spor af kunst og ord (3-6 år): Med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet ”På spor af 

kunst og ord”, som er gennemført i 2017 i dagtilbuddet Sødalen, lægger Børnekulturhuset 

sammen med et dagtilbud en plan for dagtilbuddenes besøg på en kulturinstitution, hus-

kunstnerbesøg i dagtilbud og workshops med pædagogerne. Der afsættes midler til at gen-

nemføre projektet over 3 år i samme dagtilbud. Det skal undersøges, om det er muligt at til-

knytte følgeforskning til projektet, som kan bidrage til at dokumentere effekten af indsatsen. 

 

Kultur som løftestang: Initiativet kræver et tættere samarbejde mellem skole og kultur-og 

fritidsliv med de relevante skoler som omdrejningspunkter. Kulturen bruges som løftestang 

til at skabe en bedre og mere sammenhængende hverdag for børnene. Hver skole udvikler 

sin egen kulturhandleplan, som sætter mål for, hvornår og hvordan eleverne skal møde 

kunst og kultur med respekt for skolens traditioner og profil. Ligeledes skal der skabes tyde-

lige veje for den enkelte elev til kultur og fritidslivet ved dels at integrere det i undervisnin-

gen, dels udvide mulighederne for at dyrke fritidsinteressen lokalt, hvad enten det er musik, 

billedkunst, dans, cirkus, fodbold eller andet, der interesserer. 

 

Kulturskole – Gellerup Art Factory: Gellerup Art Factory skal etableres organisatorisk og i 

første omgang koordinere, kvalitetsløfte og synliggøre Gellerups mange allerede planlagte og 

kommende kulturaktiviteter i 2018-2019. Gellerup Art Factory skal teste og afprøve en ny 

model for et tværfagligt og tværdisciplinært kulturskole forløb for forskellige målgrupper. 

 

Hvem skal stå for initiativet/Hvor er det forankret? (Organisering) 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

 

Hvad koster initiativet? (ressourcer) 

På sport af kunst og ord (3-6 år): 300.000 kr. pr. dagtilbud med 6 daginstitutioner til 

dækning af koordinering af indsatsen og udgifter til kunstnere, der skal arbejde i børneha-

verne, besøg på kunstmuseet, værkstedsbesøg, workshops for pædagoger, dokumentation 

mv. 

 

Kultur som løftestang: Løn til kunstnere og koordinatortimer i forbindelse med udarbej-

delse af kulturhandleplan: 300.000 kr. pr. skole det første år (beløbet er afhængig af skolens 

størrelse). Herefter forventes udgiften til videreførelse af initiativerne i kulturhandleplanen at 

være: 100.000 kr. pr skole om året. Kulturguider tilknyttet to relevante skoler: Løn til en fri-

villig koordinator: 150.000 kr. 

 

Kulturskole – Gellerup Art Factory: Opstart af Gellerup Art Factory vil koste 150.000 kr. i 

2018 og 200.000 kr. i 2019 til koordinering/administration og aktiviteter, blandt andet work-

shops, kulturskoleforløb, kommunikation samt midlertidige faciliteter (indtil Sports- og Kul-

turcampus kan tages i brug). Efter 2019 forventes en årlig driftsudgift til Gellerup Art Fac-

tory på 100.000 kr. 

 

Vurdering af initiativet i forhold til kriterier for prioritering af initiativerne 

Målene for dette initiativ understøtter projektets mål og vision i forhold til en tidlig og hel-

hedsorienteret indsats over for børnene i området, som skal afhjælpe skellet mellem sprog-

svage og sprogstærke børn ved skolestart. Der er gode erfaringer fra både lokalt gennem-

førte projekter og fra udlandet, som viser, at en tidlig indsats i forhold til sproglig stimule-

ring er altafgørende for barnets senere læring. 
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Ligeledes er der erfaringer fra Åben Skole-konceptet og projektet Byens Børn, hvor børn og 

unge i tværmagistratsligt samarbejde blev introduceret til kulturoplevelser i fritiden i samar-

bejde med frivillige fra Red Barnets ungdom. 

  

 


