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Ungeborgmester Karim Kaddoura overrækker Kammeratskabsprisen til glade elever fra Risskov Skoles 6.A / Foto: Lokalavisen 

6.A på Risskov Skole er 
byens bedste kammerater 
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2 KAMMERATSKABSPRISEN

Hele klassen støttede op om 
Johan, da han kæmpede mod en 
alvorlig kræftsygdom. Derfor 
vandt 6.A på Risskov Skole Kam-
meratskabsprisen i sidste uge.

12-årige Johan Høyer var i et helt år væk 
fra Risskov Skole på grund af sygdom. 
Han fik leukæmi, og behandlingen af den 
alvorlige sygdom krævede til Johans store 
ærgrelse, at han ikke måtte komme i sko-
le og se sine klassekammerater. 

Hans fravær betød dog ikke, at han miste-
de kontakten til sine venner i skolen. De 
sendte gaver, breve, sms’er og snapchats 
til ham og spillede spil sammen med ham 
online. Ifølge Johan var det en uvurderlig 
hjælp i kampen mod kræften. Derfor tø-
vede han ikke med at nominere sin klasse 
til Kammeratskabsprisen, der blev uddelt 
for første gang til en stor fejring på Aar-
hus Rådhus mandag den 14. januar. 

Kammeratskabsprisen er et samar-
bejde mellem Aarhus Kommune, 
Børne- og ungebyrådet og Lokalavi-
sen Aarhus. Der var i alt fem nomi-
nerede til prisen, og feltet spændte 
bredt med alt fra et basketballhold, 
klubber og skoleklasser. Det er Lokala-

visens læsere, der har stemt på deres 
favorit – og valget som Aarhus’ bedste 
kammerater faldt på Johans klasse fra 
Risskov Skole. 

Det var ikke kun Johan og hans kamme-
rater, der var begejstrede, da børne- og 
ungeborgmesteren Karim Kaddoura 
kunne afsløre, at de nu kunne kalde sig 
prisvindere. Også fra Johans mor lød der 
et stort tak til 6.A for at være gode kam-
merater under Johans svære sygdom. Og 
gode kammerater er vigtige, når et barn 
er meget syg. Det fortalte Johans mor, 
Hanne Høyer, til Lokalavisen.

”Jeg er helt vild glad og dybt taknemlig 
for den opbakning, Johan har fået fra 
klassen. Der er også nogen forældre, der 

har stået bag deres børn og mindet om, 
at Johan stadig var en del af klassen, og 
det har betydet alt for os. Han skal tilbage 
til livet nu, og det hjælper det her til. Han 
har ikke været væk, han har hele tiden 
haft kontakt. Det er vigtigt,” sagde den 
glade mor. Heldigvis har Johan været til-
bage i klassen siden efterårsferien. 

Det var også en stolt klasselærer, der var 
mødt op til prisoverrækkelsen sammen 
med sine elever. 

”En ting er jo historierne, som vi kan læse 
i avisen. Men noget andet er det, der bare 
foregår i dagligdagen. Jeg ser jo, hvordan 
børnene har holdt kontakten. Det var ikke 
mig, der fandt på det. Det var dem selv. 
Og jeg kunne høre, at de spillede sammen 
med Johan. Der har de sociale medier jo 
gjort en stor forkel. De har gjort det nem-
mere at bevare kontakten, selvom man er 
væk fra klassen,” sagde klasselærer Tho-
mas Andersen til Lokalavisen. 

Med prisen som Aarhus’ bedste kam-
merater følger 15.000 kroner, som 
ifølge klassen skal bruges på deres 
studietur i 8. klasse – og måske en lille 

klassefest, konstaterede Johan efter 
prisoverrækkelsen. 
 

De nominerede var:
Aabyhøj Basketballs pigehold årgang 2006Tutorpatruljen i Klubberne Peter Fabersvej og Musvågevej6.C på Virupskolen

5.B på Vestergårdsskolen
6.A på Risskov Skole

Også rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, var til stede ved prisoverrækkelsen. Foto: Lokalavisen
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3 NY ORGANISERING

Direktør Martin Østergaard 
orienterer om baggrund og 
sammenhæng i Børn og Unges 
nye organisering, der træder i 
kraft 1. februar.

Den 1. februar får vi ny organisering af 
Børn og Unge. Baggrunden er det bud-
getforlig, byrådet indgik 21. september 
2018, hvor forligspartierne aftalte, at der 
skal ske ændringer i samarbejde, ledelse 
og organisering af Børn og Unge. 

Det grundlæggende budskab fra byrådet 
er, at vi på børne- og ungeområdet skal 
blive endnu bedre til at arbejde sammen. 
Det skal vi, fordi vi sammen har en fælles 
opgave om at sikre læring, udvikling og 
trivsel for alle børn og unge i Aarhus. 
Samtidig slår byrådet fast, at 0-18 års 
perspektivet er det bærende princip for 
organiseringen i Børn og Unge, ligesom 
den nye organisering skal styrke det fag-
faglige perspektiv.

Information om ny 
organisering i Børn og Unge 

Budgetforliget medfører besparelser på 
vores daglige drift, som blandt andet er 
udmøntet i en omlægning af Børn og 
Unges otte områder til fem distrikter, 
ændret organisering af fritids- og ung-
domsskoleområdet, sammenlægning af 
dagtilbud (pr. 1. marts 2018), fastholdelse 
af forældrebetalingstakter og oprettelsen 
af administrative fællesskaber. 

Forliget medfører også, at blandt andet 
administrative og ledelsesmæssige stillin-
ger er nedlagt. Trods ansættelsesstop og 
indsatser via kommunens udviklingspolitik 
betyder det afsked med dygtige medar-
bejdere og ledere.
 
En tættere organisation
Børn og Unge bliver på flere måder knyt-
tet tættere sammen med ændringerne 
blandt andet gennem nye reference- og 
ansvarsforhold:

-  Dagtilbuds-, skole- samt fritids- og 
ungdomsskolelederne får fremover 
reference til Børn og Unge-chefer i den 
strategiske ledelse (idet stillinger som 
områdechef / FU-chef er nedlagt)

-  De fem nye Børn- og Ungechefer får 
ansvar for fem nye, faglige netværk på 
tværs af distrikter og af byen. De fem 
faglige netværk er:

 • Skoler
 • Dagtilbud
 • Sårbare og udsatte børn
 • Specialpædagogik og specialtilbud 
 • Fritidspædagogik

-  Forvaltningscheferne i fællesfunktio-
nerne får på samme måde ansvar for 
faglige, administrative netværk.

-  I fællesfunktionerne er fire kontorer 
fusioneret til to, så Planlægning og 
Pladsanvisning på den ene side samt 
Ledelsessekretariatet og Fællessekretari-
atet på den anden side er lagt sammen.
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4 NY ORGANISERING

Strategien er på den måde todelt: At fast-
holde den grundlæggende 0-18 års-tan-
kegang og samt styrke det fagfaglige 
samarbejde og perspektiv på vores arbej-
de. Men målet er det samme: At vi som 
organisation styrker den brede vifte af 
tilbud til børn, unge og familier i Aarhus.

Samarbejde på en ny måde
Opgaven er på mange måder fælles. På 
de enkelte arbejdspladser skal vi finde os 
til rette i den nye organisering. For nogle 
er ændringerne små, for andre markan-
te – men mange vil formentlig med tide 
støde på noget, der ikke lige er, som det 
plejer. Vi skal bruge hinanden som kolle-
ger, og vi skal løfte spørgsmål eller tvivl 
til vores nærmeste ledere og i MED-sy-
stemet, så vi kan få anledning til at rydde 
bekymringer ad vejen – og vi får udnyttet 
de nye muligheder, som organiseringen 
også giver. Personligt ser jer frem til at 
blandt andet at deltage i netværksmøder 
på tværs af organisationen.

I dialog med de faglige organisationer 
har HovedMedUdvalget (HMU) 14. 
og 15. januar taget godt hul på 
arbejdet med af tilpasse, finpudse og 
kvalificere en ny MED-struktur. Over-
vejelserne er på vej i FællesMedUdvalget 
(FMU), og det vil I høre mere om gennem 
MED-udvalgene.

Samtidig med ny organisering er vi også i 
gang med at løbe arbejdet med Stærkere 
Læringsfællesskaber i gang. Det arbejde 
har et langt sigte og løber over de kom-
mende tre år og omfatter alle ledere og 
medarbejdere i Børn og Unge. Som I må-
ske ved, handler det om, at medarbejdere 
og ledere arbejder i et læringsfællesskab, 
der løbende evaluerer og justerer egen 
praksis med afsæt i professionel viden og 
lokale data. I går mødtes dagtilbuds- og 

pædagogiske ledere til en dag om evalue-
ringskultur, og i uge 11 har vi læringsdage 
for faglige fyrtårne, ressourcepersoner og 
ledere.

Arbejdet med Stærkere Læringsfællesska-
ber er besluttet lang tid før den nye orga-
nisation og er som bekendt støttet af A.P. 
Møller Fonden med 23 millioner kroner. 
Men selv om de to processer ikke nød-
vendigvis hænger sammen, tror jeg, at de 
kan understøtte hinanden. Når vi kommer 
til at se på vores egen praksis som team, 
kontor eller arbejdsfællesskab, vil det 
være naturligt at rette blikket mod andre. 
Det er positivt, og det kan give kendskab, 

når nu engang rammerne er lagt lidt an-
derledes, end de har været forud.

På AarhusIntra finder I et nyt organisa-
tionsdiagram med de navne på forvalt-
ningschef- og kontorchefniveau, der er 
på plads her og nu. Det kan forhåbentlig 
bidrage til overblikket. 1. februar, når 
vi siger goddag til to nye Børn og Un-
ge-chefer, Anne Merete Løvmose og 
Stefan Møller Christiansen, mens Susanne 
Hammer-Jakobsen, tiltræder 14. marts. De 
sidste to Børn- og Unge-chefer forventer 
vi at være på plads med 1. april.

I den kommende tid vil I høre mere om 
forandringerne fra jeres nærmeste leder og 
via MED-systemet. Det sætter mange små 
og store tandhjul i gang at omlægge orga-
nisationen. Derfor vil jeg igen opfordre jer 
til at bruge jeres ledere, hvis I har spørgs-
mål eller er i tvivl. Samtidig vil jeg opfordre 
til, at I ser positivt på nye opgaver – og 
kritisk på, om det styrker samarbejdet om 
vores fælles mål: En god, lærerig, udviklen-
de hverdag, hvor børn og unge trives.

Martin Østergaard
Direktør for Børn og Unge
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5 KURSER + AULA

Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:  
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk
Se alle kurser på www.buakademi.dk – uden login

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nye hold

AULA superbrugerkursus - Hold 09 - 22 
Kursus for lærere og pædagoger, der skal varetage opgaven som superbruger i Aula.
Bliv grundigt introduceret til Aula og klædt på til din opgave som superbruger, når dine kolleger 
skal tage Aula i anvendelse.

Fra 18. februar - Se hold-
datoer i Kursusportaeln

1. februar på alle hold

Nyt hold

Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 19
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning 
af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obligatoriske 2 dage, man som 
nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år. 

5. marts 19. februar

”Aula Nyt” holder dig opdateret om Aula
 

I foråret 2019 tager to pilotskoler i Aarhus Kommune Aula i brug, 
inden Aula den 1. august bliver hverdag for alle forældre og elever 
i skoler og UngiAarhus. Derfor vil der de næste måneder komme 

mange nye informationer om Aula.

Aula Nyt er en gruppe på AarhusIn-
tra, der er oprettet for at holde alle 
interesserede opdateret om de seneste 
nyheder om Aula. Du kan læse mere 
om Aula projektet på AarhusIntra.

Hvis du vil være sikker på at være op-
dateret med seneste nyt om Aula, kan 
du tilmelde dig gruppen Aula Nyt her.

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/24238
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/9229/aula-nyt
https://intranet.aarhuskommune.dk/workgroup/9229/aula-nyt


BU Nyt  | Januar  2019

6 GRØNT FLAG

På en kold januardag var 500 
elever fra Beder Skole samlet 
omkring skolens flagstang for 
igen at hejse ’Det Grønne Flag’ 
for femte år i træk. Små og sto-
re stemte i, da flaget blev fejret 
med en sang og en grøn bølge 
med løftede arme gennem hele 
skolegården, mens rådmand for 
Børn og Unge Thomas Medom 
roste børnene for at tage vare 
på vores jord.

”I er fremtidens grønne borgere. I kom-
mer alle til tage del i den grønne omstil-
ling. I er allerede godt på vej med jeres 
viden om og fokus på bæredygtighed. 
Når I tager initiativer til at gøre noget 
godt for naturen og miljøet, gør I en 
meget vigtig indsats. Idet Beder Skole har 
grønt flag, er I med i den flok af 67.000 
skoler i Europa, som gør en forskel for 
miljøet ved at undervise i bæredygtig-
hed,” sagde Thomas Medom i sin tale. 

10 elever fra Beder Skoles Miljøråd flan-
kerede rådmanden, mens han hejste Det 

Det grønne flag vajer igen 
over Beder Skole

Grønne Flag. Miljørådet er det bærende 
element i Beder Skoles arbejde med 
undervisning i bæredygtighed. I 2018 
var fokus på energi, og skolen afholdt 
en miljødag, hvor strømmen var slukket 
hele dagen. Ingen computere, intet lys på 
toiletterne, ingen lune retter i kantinen. 
Ved at undvære strøm en hel dag har 
eleverne mærket på egen krop, hvor me-
get vi bruger elektriske apparater og er 
blevet mere opmærksomme på, hvordan 
vi sparer på strømmen.

”Det er super vigtigt, vi alle får mere vi-
den om, hvordan vi i hverdagen kan leve 
bæredygtigt. På Beder Skole gør I det 
ikke bare med ord - men også i handling. 
I har mærket på egen krop, hvor ofte vi 
bruger strøm og elektronik. Faktisk er 
det blevet en tradition på Beder Skole at 
afholde en fælles miljødag. Det er dejligt 
at høre, at I opbygger traditioner om, at 
gøre noget godt for naturen. At I bliver 
ved og ikke bare tænker: ”Nu er emnet 
bæredygtighed overstået”,” lød det fra 
rådmand Thomas Medom. 

Samtidig har nogle klasser fra Beder 
Skole været på sejltur i en vindmøl-

lepark, mens andre har besøgt Energi 
Museet. Forældre har været inviteret til 
informationsaften, hvor temaet var ’VO-
RES MADVANER’ - en opfordring til at 
spise mindre kød, fordi produktion af kød 
belaster miljøet mere end grøntsager. 
 
Louise Ugilt Jensen, lærer i miljørådet 
fortæller, at eleverne ofte spørger: 
”Hvornår er der møde i miljørådet igen?” 
Det gør de, fordi de oplever, at arbejdet 
i miljørådet er relevant, og børnene er 
meget engagerede i miljøindsatsen. Loui-
se siger om Friluftsrådets Grøn Flag-Grøn 
Skole-ordning, at det mest geniale netop 
er at oprette et miljøråd. I Beder Skoles 
miljøråd deltager ud over de cirka 20 ele-
ver, én fra ledelsen, teknisk serviceleder 
og tre lærere.

Hvad er 
Grønt Flag?

Grønt Flag, Grøn Skole’ er et miljøundervis-ningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give din skole en syn-lig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.
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7 TEMA OM ORDBLINDHED  

Virupskolen har succes med 
cafémøder for forældre til børn 
med læse- og skrivevanskelig-
heder. Det giver forældrene mu-
lighed for at dele deres frustra-
tioner med skolen og hinanden.

Sidste år havde Virupskolen besøg af en 
gymnasieelev, der fortalte om sine op- og 
nedture som ordblind. Det vakte genklang 
hos eleverne og inspirerede skolen til at 
give deres forældre muligheden for at få 
indblik i, hvordan det er at være ung og 
ordblind. Derfor arrangerede de sidste år 
et cafémøde, hvor forældrene kunne mø-
des og dele erfaringer med hinanden og 
skolen. 

Til cafémødet kunne forældrene høre om, 
hvad ordblindhed er og indebærer. En stor 
del af mødet handlede også om, at foræl-
drene kunne snakke med hinanden. 

”Cafémøderne handler om at informere 
forældrene. Her kan de høre, at det kan 
lade sig gøre for deres barn at følge med 
i undervisningen og endda læse videre. 
Samtidig er det et forum for, at foræl-
drene kan snakke med andre i samme 
situation og dele deres tanker, ” fortæller 
Mette Bach Møller, læsevejleder på Vi-
rupskolen.  

Overordnet er forældrene interesserede 
i, hvordan de kan støtte deres barns van-
skeligheder, men der er også et mønster i, 
hvad forældrene vil høre mere om. 

”Forældre til yngre ordblinde vil gerne 
vide, hvordan de kan støtte deres barn i 
at bruge IT-redskaberne, mens forældre 
til de ældre ordblinde gerne vil forsikres 
om, hvordan det foregår til eksamen. Det 
er vigtigt, at vi besvarer deres spørgsmål, 
for ofte er det manglende viden, der giver 
frustrationerne,” siger Mette Bach Møller. 

Virupskolen havde stor opbakning til de-
res cafémøde sidste år, og de har derfor 
planer om at gøre det til et årligt arrange-
ment. 

”Vi kan tydeligt se, at det er nødvendigt 
med sådanne infomøder for forældrene. 
De har været meget positive, og derfor 
holder vi et cafémøde igen her til foråret,” 
siger Mette Bach Møller. 

Skoler og forældre 
samarbejder 

om ordblindhed
Det er vigtigt, at skole og forældre samarbejder om ordblindhed. Sådan lyder erfaringerne fra både Virupsko-len og Rundhøjskolen, der lægger vægt på åbenhed og ærlighed i dialogen med forældrene.

Cafémøder skal involvere forældre til ordblinde
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”Vores ældste søn går i 8. klasse, og vi har derfor fokus på hans eksamen og valg 
af videregående uddannelse. At høre en gymnasieelev fortælle om hendes 

erfaringer på skolens cafémøde gav os en tro på, at det kan lykkes. Vi blev 
gjort opmærksomme på, hvor vi som forældre kan hjælpe, og at eleverne 

selv skal lære at gøre opmærksomme på deres ordblindhed. Vi fik svar på 
mange af vores spørgsmål, og det gav os en ny energi til at gå hjem og give 
den en ekstra indsats. Det er vigtigt at huske, at vi alle har et ansvar. Det er 

ikke kun skolen, men også os forældre og eleverne selv, der skal sørge for at 
holde sig opdateret på nye teknikker, apps og lignende.” 

Heidi Møller Rasmussen, mor til Mattias og Christian, 
Virupskolen

”I samarbejdet med skolen er dialog, åbenhed og ærlighed vigtigt. For os har det 
været afgørende at kunne følge med i Emilias udvikling, og derfor er det vig-
tigt, at der ikke bliver pakket noget ind. Skolen er gode til at holde møder for 
at involvere os og opdatere os på, hvordan Emilia klarer sig. De har løbende 
samlet forældrene til de børn, der har været i gang med forløbet med KCL. 
Her har vi kunne dele vores erfaringer og bekymringer. Børnene har også 
været samlet flere gange. Det har givet dem tryghed og vished om, at de 
ikke har siddet helt alene med deres ordblindhed. Siden Emilia begyndte at 

bruge IT-rygsækken, har hun virkelig rykket sig og fået motivationen tilbage. 
Alt i alt har skolen taget fat i udfordringerne tidligt og involveret os forældre 

meget til gavn for alle.”  

Kim Hansen, far til Emilia, Rundhøjskolen

”Før vi vidste, at Almine var ordblind, øvede vi med hende i at lydstave. Vi 
kunne ikke forstå, hvorfor det var så svært for hende, så da hun blev testet 

ordblind, blev vi enormt lettede. Hun havde selv svært ved at acceptere det, 
og derfor har vi været i dialog med skolen om, hvad vi skulle gøre. Skolen 
har et samarbejde med KCL, og de har rådet os til at fokusere på at holde 
hendes motivation oppe ved ikke at presse hende for meget. Skolen står 

altid klar til at give os sparring og svar på vores spørgsmål, og for mig er det 
også naturligt, at vi forældre involveres i indsatsen.” 

Jeanne Christina Phil Andersen, mor til Almine, 
Rundhøjskolen

Det siger forældrene
Forældrene selv har mange bud på, hvad der er vigtigt for dem 

og deres børn i samarbejdet med skolen. Ligesom Virupskolen har 
også Rundhøjskolen gjort en indsats for at involvere forældrene 
ved status- og opfølgningsmøder. Skolen har et tæt samarbejde 

med Kompetencecenter for Læsning, og forældrene bliver løbende 
spurgt om deres mening om indsatserne. 

TEMA OM ORDBLINDHED 


