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Livet som 
ung ordblind

S. 4

Læs videre på næste side...

Frivillighovedstad 
takker af

Kort Nyt

I sidste BU Nyt beskrev vi, hvad det vil sige at være ordblind. 
Hør Jacob, Viktor og Signe fortælle, hvad deres ordblindhed har 
af betydning for deres hverdag og fremtidsdrømme. 
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Som ordblind kan det føles 
uretfærdigt at skulle kæmpe 
ekstra hårdt for sine drømme, 
men Jacob Skriver Kristensen, 
der går i 1.g på Aarhus 
Gymnasium, har bevist, at det 
kan lade sig gøre at lykkes med 
sine ambitioner til trods. 

Som ordblind har man mulighed for at 
få en række redskaber, der kan hjælpe i 
kampen mod de bøvlede bogstaver i un-
dervisningen. 

”Jeg har fået rigtig god hjælp i skolen til 
at følge med i undervisningen på lige fod 
med de andre. Det er ingen hindring at 
være ordblind. Ja, vi skal arbejde hårdere, 
men det kan lade sig gøre med den rette 
hjælp og støtte,” siger Jacob.

Jacob er med i børne- og ungebyrådet og 
samarbejder med Kompetencecenter for 
Læsning, hvor han kæmper for at forbedre 
indsatserne for ordblinde unge.      

”Jeg har valgt at bruge min viden om 
ordblindhed til at gøre en forskel for an-
dre unge. Jeg har selv gået på KCL, hvor 
de lærer os at bruge vores IT-redskaber. 
Før min tid på KCL var min tanke at blive 
håndværker, da mine evner nok ikke rakte 
længere. Efter forløbet steg min selvtillid og 
dermed mine ambitioner. Jeg fandt modet 
til at begynde på en gymnasial uddannel-
se,” fortæller Jacob. 

Jacob har store ambitioner for fremtiden. 
Han drømmer om at kunne give andre den 
hjælp, han selv har været glad for at få. 

Det kan være en udfordring at følge 
med i undervisningen, når man også 
gerne vil udfordre sin ordblindhed. 
Det kan Signe Vestergaard Dam og 
Viktor Berthel, der er elever i 6. B på 
Virupskolen, skrive under på. 

Signe og Viktor har stor gavn af deres 
redskaber, men de ville alligevel øn-
ske, at de ikke altid var nødvendige. 

”Redskaberne gør, at vi nemmere kan 
følge med i undervisningen, men det 
er træls at være bundet så meget til 
computeren. Jeg vil gerne udfordre 
mig selv ved at øve mig på papir, men 
det er typisk ikke muligt. Jeg skal 
nemlig lære at bruge mine hjælpe-
midler,” fortæller Signe. 

”Ja, det vil simpelthen tage for lang 
tid at arbejde uden dem, men jeg vil 
gerne bevise overfor mig selv, at de 

”Jeg vil gerne være 
lærer med speciale i 
ordblinde. Alle skal have god 
hjælp, for det har stor betydning for 
ordblindes selvtillid og ambitioner. Selvom 
man er ordblind, skal man ikke gå på kom-
promis med, hvad man drømmer om at 
uddanne sig indenfor,” fastslår Jacob.  

Jacobs historie: 

Det er ingen 
hindring at 
være ordblind

Jacobs opråb 
til ordblinde unge

- Bare spørg. Du skal ikke være bange for at spørge om hjælp – både fra folk i restauranten, familie, venner og lærere. Det er ingen skam at være ordblind. - Kæmp for dine rettigheder. Som ordblind har man lov til mere, end mange ved. 
For eksempel findes der mange gode hjælpemidler, og du kan få mere tid til eksamen.- Er du i tvivl, om du er ordblind, så søg hjælp. Hvis ikke du kender tegnene på 
ordblindhed, så opsøg andre. Du kan altid få hjælp.  

- Husk at være kreativ. Det er hårdt at have skrive- og læsevanskelighe-
der, så sørg for at have et frirum, hvor du ikke tænker på skole.

Unge ordblinde: 

”Det er svært, når man 
gerne vil udfordre sig selv”

svære bogstaver ikke er så vanskelige 
igen. Vi er 5 ordblinde klassen, og vi 
arbejder tit sammen, for det er rart, at 
de andre ikke bare giver os svaret. Vi vil 
gerne have lov til selv at prøve,” siger 
Viktor.    

Trods skrive- og læsevanskeligheder er 
Signe og Viktor ikke i tvivl om, at de 
kan blive lige, hvad de vil. 

”Selvom det er vigtigt, at vi bruger 
vores redskaber, er det også vigtigt, at 
vi udfordrer os selv for at lykkes med 
vores mål. Ellers kan man hurtigt kom-
me til at lade computeren arbejde for 
sig,” fortæller Viktor.   

”Vi kan blive lige, hvad vi vil. Som ord-
blinde har vi en ekstra udfordring, men 
det duer ikke at læne sig tilbage og 
bruge sin ordblindhed som undskyld-
ning for ikke at kæmpe,” siger Signe. Læs med i næste nummer, hvor vi 

sætter fokus på indsatser for ordblinde 
unge og deres forældre. 
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Magistraten i Aarhus Kommune 
har godkendt ansættelsen af 
tre nye Børn- og Unge-chefer i 
Magistratsafdelingen for Børn 
og Unge.

De nye ansættelser er led i en organisati-
onsændring, som blandt andet reducerer 
i antallet af ledere og samtidig har fokus 
på at knytte Børn og Unge tættere sam-
men fagligt og organisatorisk. De nye 
forvaltningschefer bliver chef for lederne 
af skoler, dag- og fritidstilbud i et geo-
grafisk distrikt, ligesom de har ansvar for 
et fagligt netværk, der går på tværs af 
geografien.

Anne Merethe 
Løvmose, 50, er 
ny Børn og Un-
ge-chef med an-
svar for det faglige 
netværk for dag-
tilbud samt distrikt 

Syd. Anne Merethe Løvmose kommer fra 
en stilling som børne- og dagtilbudschef 
i Esbjerg Kommune, hvor hun har været 
de seneste seks år. Anne Merethe Løv-
mose har i alt 17 års erfaring som leder 
og chef i kommunalt og amtsligt regi, 
hvor hun har arbejdet inden for de store 
velfærdsområder. Hun har tidligere været 
skole- og dagtilbudschef ved Nordfyns 
Kommune, og har også ledelseserfaring 
fra stillinger i Tønder Kommune, Vejle 
Kommune og Vejle Amt. Anne Merethe 
Løvmose er oprindeligt uddannet pæda-
gog.

Stefan Møller 
Christiansen, 
47, er ny Børn og 
Unge-chef med an- 
svar for det faglige 
netværk for skoler 
samt distrikt Øst. 

Stefan Møller Christiansen kommer fra 
en stilling som skolechef i Mariagerfjord 
Kommune, hvor han har været siden 
2016. Forud for det har Stefan Møller 
Christiansen 10 års erfaring som skolele-
der i Aarhus Kommune, hvor han blandt 
andet har haft ansvar for fusionen af to 
skoler i Tranbjerg. Stefan Møller Christi-
ansen har ti års erfaring fra Aarhus Sko-
lelederforening, hvor han var formand 
i seks år. Han er oprindeligt uddannet 
lærer.

Susanne Ham-
mer Jakobsen, 
57, er ny Børn og 
Unge-chef med an- 
svar for det faglige 
netværk for sårbare 
og udsatte børn og 

unge samt distrikt Vest. Susanne Ham-
mer Jakobsen kommer fra en stilling som 
direktør for Børn og Kultur i Tårnby Kom-
mune, hvor hun har været de seneste syv 
år. Susanne Hammer-Jakobsen har 22 års 
erfaring som leder og chef i kommunalt 
regi. Hun har tidligere været centerchef 
for Børn og Familie ved Furesø Kommu-
ne, og har også ledelseserfaring fra stil-
linger i kommunerne i Køge, Gladsaxe og 

Karlebo. Susanne Hammer-Jakobsen er 
oprindeligt uddannet socialrådgiver.
Martin Østergaard, direktør for Børn og 
Unge, glæder sig over ansæt- telsen af 
de tre nye Børn og Unge-chefer.

”Vi står over for en ny og anden måde 
at styrke det faglige arbejde i Børn og 
Unge, ligesom vi skal arbejde i stærkere 
læringsfællesskaber. De tre nye Børn- og 
Unge-chefer kommer med en masse 
gode evner, viden og erfaring, som jeg er 
sikker på, vil være med til at gøre en po-
sitiv forskel for medarbejderne, men også 
børnene, de unge og deres forældre i 
Aarhus. Jeg glæder mig meget til samar-
bejdet,” siger Martin Østergaard, der har 
været formand for ansættelsesudvalget.

Martin Østergaard Christensen understre-
ger, at der i udvælgelsen er lagt vægt på, 
at ansøgerne har erfaring fra et lignende 
organisatorisk niveau og har et skarpt 
blik at skabe sammenhænge og samar-
bejde på tværs, ligesom der er lagt vægt 
på understøttelse af det politiske niveau.

De tre nye Børn og Unge-chefer er ud-
valgt blandt 46 ansøgere til i alt fem 
nye stillinger. De forventes at tiltræde 
stillingerne 1. februar, dog 1. marts 2019 
for Susanne Hammer-Jakobsens vedkom-
mende. Dermed går de to sidste stillinger 
i genopslag og forventes besat senest
1. april 2019.

Tre nye forvaltningschefer 
ansat i Børn og Unge
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Vinderne af UngDyst 
2018 er fundet
Vinderne af UngiAarhus’ UngDyst blev fejret på rådhu-
set med gavekort til de kreative klubber. Juryen modtog 
intet mindre end 30 værker fra unge i hele kommunen, 
og faktisk var flere af værkerne så gode, at juryen 
besluttede at udvide præmierækken til yderligere tre 
kategorier, foruden hovedprisen: 

UngDyst2018: Klubben Læssøesgade
Har lavet et sandt mesterværk. En film, der er klippet 
godt, fortæller om værdierne i UngiAarhus, og peger 
ind i konceptet. Alle har været engageret om projektet, 
og man fornemmer sammenholdet i klubben gennem 
filmen. 
 
Mest originale værk: Harlev Midtpunkt
Har lavet en anderledes og sjov fortolkning af fænome-
net Harlem Shake, som lever sit liv på de sociale medier.  
 
Bedste konceptfortolkning: Ungi12rn
Klubben har fortolket videre på dualiteten konkurren-
cens koncept og lavet et skab med en dør, hvor man 
fortæller om sine ydre og indre tanker – også dem, der 
ikke er at finde på de polerede sociale medier. 
 
Uden for kategori: Klubben Rosenhøj 
Her har man fortolket kampagnen med tyggegummi 
og lavet et særligt tyggegummiopsamlende papma-
ché-dyr i lyserød.

Tillykke til alle! 

Aula flytter til Aarhus 
Intra
Siden Mit Digitale Børn og Unge flytter. 
Fremover finder du information om 
Aula, Digitale Børn og Unge program-
met og de digitale projekter på Aarhus 
Intra. 

Aula får sin egen side på det nye fælles AarhusIntra. 
Her finder du information om Aula, opgaverne i 
overgangen fra SkoleIntra til Aula, support set-up, 
vejledninger og meget mere. Vil du vide mere om Di-
gitale Børn og Unges programorganisering eller vores 
følgegruppe og sparringsfora, finder du det også nu 
på ArhusIntra. 

Brug søgefunktionen i AarhusIntra eller find informa-
tionen her: 
•  Aula – Fagområder/Børn og Unge/Projekter i Børn 

og Unge
•  Digitale Børn og Unge programmet, vores følge-

gruppe og sparringsfora – Administration/IT og 
digitalisering/Samarbejdsfora om it i Børn og Unge

Hvad er AarhusIntra?  
Aarhus Intra erstatter BU-portalen, Medarbejderpor-
talen og nu også Mit Digitale Børn og Unge. Det nye 
fælles intranet er til dig, der vil finde:

•  information om ansættelse, arbejdsmiljø, it-værk-
tøjer, lederudvikling, økonomi og meget mere

•  fagligt indhold inden for dit arbejdsfelt
•  mulighed for at kommunikere med kolleger i hele 

Aarhus Kommune

Det fælles intranet er ikke at forveksle med Aula, 
der bliver den primære platform for medarbejdere i 
skoler, UngiAarhus og dagtilbud, når Aula erstatter 
SkoleIntra i 2019 og BørneIntra i 2020. 
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Frivillighovedstad takker af
Frivilligåret går på hæld, og vi 
kan se frem til et nyt år, hvor 
der i Børn og Unge og resten 
af Aarhus Kommune fortsat vil 
være fokus på at åbne kommu-
nens bygninger og kultur op for 
alle, som vil tage aktiv del i ud-
viklingen af Aarhus som en god 
by for alle. I 2019 vil der være 
fokus og central støtte til tre 
initiativer inden for: 1) lokalt 
samarbejde med frivillige, 2) 
bydækkende samarbejde med 
foreninger og 3) at uddanne 
fremtidens medborgere.

Er I frivilligparate?
I Børn og Unge er vi dybt afhængige af de 
mange dygtige forældre, som sidder i vo-
res bestyrelser, forældreråd eller yder andre 
bidrag, som kommer flere til gode end blot 
deres eget barn. Det er byens største grup-
pe af frivillige, og samarbejdet med dem er 
forbilledligt for mange andre områder.

Men der, hvor Børn og Unge oplever nye 
strømme, er en større og større gruppe 
af frivillige borgere uden relation til vo-
res børn og unge, som gerne vil støtte 
den lokale læring, trivsel og udvikling for 
fremtidens generationer. Det kan være 
læsetanter, som bruger tre timer om ugen 
i en børnehave, eller det kan være en ung 
lektiehjælper. Uanset hvad, de bidrager 
med, har det betydning for vores børn og 
unge at møde hjælpsomhed fra menne-
sker, som drives af lyst og hjerte. Det har 
også betydning for vores lokalområder, at 
børnene får relationer til lokale seniorer, og 
at der skabes et lokalt ejerskab til børneha-
ven eller klubben.  

Det styrker den mangfoldige dannelse at 
skolerne, dagtilbuddene og klubberne 
åbner mere op for andre mennesker end 
medarbejdere, forældre, børn og unge.

Også for medarbejdere og ledere er det 
et plus, når de samarbejder med frivillige. 
I trivselsmålingen for 2018 kan vi se, at 

hele 40 procent mener, at de frivillige i høj 
grad eller meget høj grad giver dem større 
arbejdsglæde. Men det kræver et godt 
samarbejde, og at jeres arbejdsplads er klar 
til frivillige.

I tegningen nedenfor har vi samlet er-
faringer fra Børn og Unge, andre magi-
stratsafdelinger og andre kommuner. På 
frivilligvejen, som vi kalder den, kan du få 
et overblik over de elementer, der ligger i 
et samarbejde med frivillige. På den måde 
kan I få et overblik over, hvad I har styr 
på, og hvad I eventuelt mangler. Hvis I for 
alvor vil udforske mulighederne, kan I også 
bestille et kursus, som tager jer igennem 
frivilligvejen. 

Læs mere og bestil: 
www. frivillighed.mitbu.dk
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De mange frivillige i Aarhus gør en enorm 
indsats, og de fortjener alle de skulderklap, 
de kan få. Derfor har Rådmand Thomas 
Medom opfordret alle i Børn og Unge til 
at bruge december til at sige tak til de 
mange frivillige forældre, gamle og unge, 
som bidrager til vores by. Det gør han både 
som rådmand og privatperson i denne lille 
video:
Se videoen fra 1. søndag i advent på 
Facebook HER

Flere har taget imod opfordringen, her kan 
I se hvilket julebudskab Tilst Skole og Fre-
deriksbjerg Skole sender til deres frivillige:

Se videoen fra 2. søndag i advent på 
Facebook HER

Se videoen fra 3. søndag i advent på 
Facebook HER

I anledning af Frivillighovedstadsåret har 
Børn og Unge sørget for en lille julegave 
til de frivillige. Det er i alt blevet til hele 72 
julegaver til frivillige ildsjæle, som gør en 
stor indsats for vores børn og unge. De 
modtager en poloshirt og en guldnål med 
teksten: ”Frivillig for fremtiden”, og det er 
netop dét, der er kernen i deres indsats. 
De bruger tid og energi på at bidrage til at 
styrke vores børns og unges læring, trivsel 
og udvikling, og de gør det af lyst og med 
hjertet. 

Julehilsen til Børn og 
Unges frivillige 

https://www.facebook.com/frivillig2018/videos/277693426119049/
https://www.facebook.com/frivillig2018/videos/204389887162812/ 
https://www.facebook.com/frivillig2018/videos/2040660179335261/ 


BU Nyt  | December  2018

7 JULEHILSEN

Så varer det ikke længe, før vi kan trække stikket til et par 
velfortjente og måske længe ventede fridage. Jul og nytår er 
lige om hjørnet, og det er tid til at holde traditionerne højt 
og forhåbentlig også få tid til at smække benene lidt op.

Vi er begge imponerede over den vedholdenhed, nærhed og 
faglige professionalisme, vi møder over alt i Børn og Unge – i 
skoler, dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud, i specialtil-
bud,  i sundheds- og tandpleje og i de fælles funktioner. Det 
er der grund til at anerkende og sige tak for.

Der bliver leveret masser af høj kvalitet hver eneste dag, 
hvis betydning rækker langt ind i hjertet og hjernen på hver 
eneste af de 65.000 børn og unge, som er i vores tilbud. En 
kvalitet, som vi skal blive bedre til at dele med hinanden og 
dele med andre – blandt andet gennem stærkere læringsfæl-
lesskaber.

Vi har taget et vigtigt skridt i den nye organisation, da vi 
mandag fik ansat tre nye Børn og Unge-chefer. Det har 
været et efterår, som for dele af organisationen har været 
præget af en vis usikkerhed og omskiftelighed, mens hverda-
gen andre steder har lignet sig selv. Vi ser frem til, at den nye 
organisering træder i kraft 1. februar, så vi i fællesskab kan 
finde mere ro til at komme på plads i nye distrikter og samar-
bejder. Mere om det senere.

Her og nu håber vi, at I finder ro og fred i julen. Glem jeres 
password og koden til cykelskuret - det finder vi nok ud af på 
den anden side af nytår.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Thomas Medom, rådmand

Martin Østergaard, direktør

 

Julehilsen fra rådmand og direktør

Med ønsket om en 
glædelig jul!


