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2 OMG!

Årets OMG! tiltrak hundred-
vis af børn og unge, der ud 
over fed musik og mødet 
med andre jævnaldrende 
også var en lille pause fra en 
travl dagligdag. 

”Jeg synes, det er et rigtig fint arran-
gement. Alle har det godt, og vi møder 
mange af dem, vi kender fra resten af 
byen, som vi ellers ikke snakker så meget 
med til hverdag,” sagde Patricia, da hun 
sammen med et par veninder fra Klub3 
Ungdomsklub, Brabrand, var til OMG! 
2019 på spillestedet Train i det centrale 
Aarhus.

Og det er netop et af formålene med 
børne- og ungdomsfesten OMG! At 
medlemmer af UngiAarhus’ fritidsklubber, 
ungdomsklubber og ungdomsskole mø-
der og danner nye venskaber med andre 
jævnaldrende på tværs af hele byen. 

OMG! 2019 strakte sig over aftenerne 25. 
og 26. januar. 

”I kan nogle gange godt have en hård 
hverdag – med skole, prøver, lektier og 
nationale tests. Men i aften er en lille pau-
se, en fest – og det er jeres fest,” lød det 
fra rådmand for Børn og Unge, Thomas 
Medom, da han åbnede OMG! for de 
unge fredag aften. 

Og så var taget ellers ved at lette, da sce-
nen skiftevis blev indtaget af blandt andre 
Icekiid, Skinz, Bro, Mika & Tobias, DJ Ary 
og breakdanceren Ali. 

”Det er hyggeligt at være her. Det er også 
noget fed musik, der er helt, helt anderle-
des end det, jeg plejer at høre. Derhjem-
me hører jeg noget mere stille musik,” 
forklarer Oskar fra Klubben Solbjerg, der 
stod oppe ved en af barerne, hvor nogle 
af vennerne solgte og serverede snack og 
slush-ice. 

Det er 
syvende 
gang, at OMG! 
Samler Aarhus’ børn og 
unge til fest. Ud over at være 
et samlende fællesskab omkring 
musik og underholdning, har især 
de unge selv været med til at planlægge 
og afvikle arrangementet. Nogen har væ-
ret med til at bestemme, hvem der skulle 
på scenen, og andre har bygget og passet 
barerne. 

”Et stort event som OMG! på en af byens 
store spillesteder er også tænkt som en 
tryg øvebane ud i ungdomslivet. Det har 
været en vellykket og velbesøgt weekend. 
Fredag var her cirka 670 unge, klubpæda-
goger og crew, og lørdag var her omkring 
540 børn, klubpædagoger og crew,” er 
status ifølge projektkoordinator for by-
dækkende events ved UngiAarhus, Tina 
Gønge. 

 

I kan nogle gange godt  have en hård hverdag  – med skole, prøver, lektier  og nationale tests. Men i aften er en lille pause, en fest  – og det er jeres fest.  
Rådmand for Børn og Unge,  Thomas Medom
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3 ELEVTRIVSEL

Eleverne i den aarhusianske 
folkeskole har det godt og 
trives i skolen på lige fod med 
resten af landets skoler, viser 
elevtrivselsmålingen fra 2018. 
Samtidig viser tallene fra Aar-
hus en tendens til øget trivsel, 
når eleverne bevæger sig mere 
end fire timer om ugen. 

Spøger man Rani Hørlyck, der er skole-
leder på Søndervangsskolen, er det ikke 
et tilfælde.

”Har du været ude og brænde krudt af, 
er du mere modtagelig for læring.”

Hun fortsætter: ”Det skal ikke bare 
være lærerigt at gå i skole – det skal 
også være sjovt. Derfor har vi på Søn-
dervangskolen brugt tid og ressourcer 
på at nyindrette vores læringsmiljøer 
med afsæt i vores fælles pædagogiske 
grundlag, hvor bevægelse og andre 

indlæringsformer er en integreret del af 
al undervisning.”

Fokus på bevægelse i alle aspekter 
Elevtrivselsmålingerne viser, at elever, 
der bevæger sig mere end fire timer om 
ugen, trives bedre end de elever, der 
bevæger sig mindre. 

Søndervangskolen har været heldags-
skole siden 2006 med en forlænget 
skoledag til følge. Derfor har vi arbejdet 
med at sikre en spændende og varieret 
dag for børnene blandt ved hjælp af 
sundhed og bevægelse.

”I første omgang havde vi et bevæ-
gelsesbånd i forlængelse af det store 
frikvarter midt på dagen. I dag arbejder 
vi i stedet med bevægelse som en fast 
dimension i undervisningen. Bevægelse 
og sundhed er en del af lærernes pæ-
dagogiske og didaktiske overvejelser, 
når de tilrettelægger undervisningen,” 
fortæller Rani Hørlyck. 

Derfor har skolen også valgt at ændre 
de fysiske rammer, så elever og lære-
re i langt højere grad gør brug af de 
arealer, der ligger uden for de enkelte 
klasseværelser.

”Vi har lavet 1,2 km bevægelsessti, 
som er tænkt ind i bygningsstrukturen. 
Tidligere sagde vi til eleverne, de ikke 
måtte løbe på gangene. I dag siger vi, 
de skal.”

Høj faglig trivsel i Aarhus sammen-
lignet med resten af landet
Især på spørgsmål om faglig trivsel, 
svarer de aarhusianske børn og unge 
oftere positivt end resten af landets 
børn og unge 

”Elevmotivation er en bevægelse, der 
sker indefra og ud, og udefra og ind. 
Vi har arbejdet med at differentiere og 
personliggøre undervisningen i klas-
selokalerne. Vi har mange børn med 
forskellige behov, som lærer forskelligt. 

Bevægelse og høj faglig  
trivsel hænger sammen
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Det skal der være plads til, og netop 
derfor har vi indrettet os på en måde, 
så børnene trives og får de faglige ud-
fordringer, de har brug for,” fortæller 
Rani Hørlyck. 

Det er ikke tilstrækkeligt alene at være 
nysgerrig på undervisningsformen og 
skolens mindset for læring, de fysiske 
rammer skal også understøtte visioner-
ne. Derfor har Søndervangskolen gjort 
op med det traditionelle klasseværelse 
ved at fjerne kateter, tavle og bryde de 
lange bordrækker op. I stedet er klas-
seværelserne i dag indrettet i tre zoner.
”Vi bruger zonerne afhængig af hvil-
ken aktivitet eller behov, det enkelte 
barn har i læringssituationen. Præ-
sentationszonen er der, hvor læreren 
samler alle elever, præsenterer dagens 
emne, og hvor eleverne også præsen-

terer for hinanden. I fordybelseszonen 
er bordene placeret, så eleven har 
ryggen til resten af klassen og kan 
arbejde koncentreret. I aktivitetszonen 
kan man rykke bordene sammen, så 
man kan lave projektarbejde og arbej-
de sammen.”

Højeste og laveste vurderinger: 
Minimal mobning, men dårlige to-
iletforhold
Elevtrivselsmålingen viser, at der på 
den positive side især er en lav grad 
af mobning - både i forbindelse med 
oplevelsen af at blive mobbet og ande-
len af elever, der angiver, at de mobber 
andre. Modsat viser undersøgelsen, at 
det er toiletforholdene og oplevelsen 
af medbestemmelse, eleverne vurderer 
lavest 

Fakta:

Om undersøgelsen
•  Aarhus Kommunes elevtrivsels-

måling har i 2016, 2017 og 
2018 bestået af den nationale 
trivselsmåling samt en kommu-
nal sundheds- og trivselsmåling. 

•  Den nationale trivselsunder-
søgelse bliver gennemført en 
gang årligt på landets folke-
skoler for 0. – 9. klasse og har 
fokus på elevernes sociale og 
faglige trivsel, samt støtte, inspi-
ration og ro i undervisningen. 

•  Den kommunale del af under-
søgelsen omhandler sundheds-
adfærd og almen trivsel, herun-
der livstilfredshed, venskaber, 
bevægelse, rygning, rusmidler, 
seksuel sundhed med flere. 

•  Det er ikke længere muligt at 
gennemføre den nationale og 
den kommunale måling samlet, 
da folkeskoleforligskredsen har 
aftalt at gøre det obligatorisk 
for folkeskolerne at anvende 
Undervisningsministeriets Triv-
selsværktøj til indsamling af den 
nationale trivselsmåling. 

•  Den nationale trivselsmåling 
afvikles i perioden fra den 6. 
maj til den 14. juni 2019. Hvad ved vi ellers på baggrund 

af Elevtrivselsmålingen
•  Langt størstedelen af de aarhusianske elever i 4. – 9. 

klasses trives socialt (79%) og fagligt i skolen (69%), 
har gode venner (98%) og er glade for deres skole 
(77%)

•  Få elever er sjældent eller aldrig glade for deres 
skole (6%):
-  Drenge (7%) er mindre glade end piger (5%)
-  Udskoling (7%) er mindre glade end mellemtrin 
(4%) 
-  Special- eller modtagelsesklasse (14%) er mindre 
glade end normalklasse (5%)

•  Ensomhed eller mobning – når den rammer – er for 
langt de fleste elevers vedkommende begrænset til 
et enkelt skoleår og står således ikke på over flere år

•  Specialklasser har generelt lavere trivsel end normal-
klasser

•  Faglig trivsel er den vigtigste indikator ift. senere 
foranstaltning på Ungdomscentret

Læs mere om de forskellige analyser her 

ELEVTRIVSEL

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/2661 
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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

Nyt kursus
Temadag: Karakterfri hverdag og formativ feedback 
Temadag for politikere, skoleledere, lærere, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, 
skolebestyrelser, faglige organisationer og erhvervslivet.

6. marts 24. februar

Nyt hold

Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 19
Kursus for personaleledere. Man lærer om gennemførsel af tjenstlige forløb og afske-
digelser i henhold til de ansættelses- og forvaltningsretlige regler og under iagttagelse 
af personalepolitiske hensyn.

22. februar 15. februar

Nyt kursus

READ - inspiration til understøttelsen af sprog og læsning i dagtilbud og indskoling 
- Hold 01 - 04
2-timers kursus for pædagoger i børnehaver, sprogvejledere, børnehaveklasseledere, 
dansklærere, læsevejledere og læringsvejledere i 0.-2. klasse.

Hold 01: 28. februar
Hold 02: 1. april
Hold 03: 8. maj
Hold 04: 3. juni

2 dage  
inden holdstart

Nyt kursus
NYT! READ - Sammen om læsningen og inspiration danskundervisningen på 
mellemtrinnet - Hold 01 og 02
2-timers kursus for dansklærere, læsevejledere og læringsvejledere i 3.-6. klasse.

Hold 01: 7. marts
Hold 02: 29. april

Hold 01: 5. marts
Hold 02: 25. april

Nyt hold
Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse - Hold 20
2-dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på 
opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse. 

28. maj 14. maj

Den 1. februar 2019 gik læsekonsulent Vagn Aage Ebsen på 
pension. Vagn Aage har arbejdet i Aarhus Kommune i 29 år. 

Han blev ansat som talepædagog på Hasselager Skole i 1990, hvor han 
var, indtil han i 1994 blev ansat som talehørekonsulent ved PPR-Syd. Her 
overgik Vagn Aage i 1999 til jobbet som læsekonsulent ligeledes ved 
PPR-Syd.

KURSER + NAVNENYT 

NAVNENYT

Læsekonsulent Vagn Aage Ebsen 
går på pension
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Nære emner, men også store kom-
plicerede mærkesager er blevet 
vendt og vejet af elever og lærere 
fra de 15 aarhusianske folkeskoler, 
som har arbejdet i demokratiets 
maskinrum ved Skolevalget 2019. 
Torsdag satte de unge kryds ved 
deres foretrukne parti.

Den stod på høj valgdeltagelse og kæmpe 
engagement, da mere end 1300 udskolings-
elever fra Aarhus Kommunens folkeskoler 
satte deres kryds ved Skolevalg 2019. Bag 
sig havde de tre uger, hvor de har sat sig 
godt ind i de politiske mærkesager og vejet 
argumenter - inden de torsdag gik til valgur-
nerne på hver deres skole. Valgaftenen blev 
sendt live fra Landstingssalen. 

Afprøvede selv politikernes  
argumentationsformer
Elever fra Skødstrup Skole tog en dyst på 
holdninger og analyserede argumentations-

1380 udskolingselever har 
sat deres aftryk på fremtiden 
ved Skolevalget 2019 

former ved debatarrangement op til Skole-
valget torsdag 31. januar 2019 

Skødstrup Skoles udskolingselever var 
blandt deltagerne i årets Skolevalg. Sam-
men med tre samfundsfagslærere har 
eleverne arbejdet med partiernes mærke-
sager: Hos samfundslærer Michael Sønder-
gaard har de gennemgået ideologier og 
appelformer, før de selv har kastet sig ud 
i kampagner og argumenter for egne mær-
kesager. Og så har de udfordret et panel af 
unge politikere på emner som udfasning af 
benzinbiler, kortere skoledage og strengere 
straffe for vold og voldtægt - for bagef-
ter at analysere politikernes måde at argu-
mentere på. 

”Det har været spændende og sjovt at 
høre politikernes måder at argumentere 
på,” fortæller Caroline fra 8. årgang på 
Skødstrup Skole, der selv føler at hun er 
kommet lidt nærmere på sine politiske 
holdninger i forløbet.

Om Skolevalg
Skolevalg er et læringsspil i den demokratiske valgproces for 8.-10. klasse. Det be-
står af tre ugers læringsforløb, der kulminerer med en realistisk valghandling med 
deltagelse af partiernes ungdomsafdelinger og live-sending fra Landstingssalen.

Deltagere i Skolevalg 2019,  
Aarhus Kommune:

Tovshøjskolen

Gammelgaardsskolen

Sølystskolen

Skæring Skole

Vestergårdsskolen

Kragelundskolen

Beder Skole

Bavnehøj Skole

Bakkegårdsskolen

Tilst Skole

Skjoldhøjskolen

Lystrup Skole

Hårup Skole

Virupskolen

Skødstrup Skole
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Den nye liga i esport og social 
gaming skal foruden træning 
og spiloplevelser ruste børn og 
unge i digital adfærd og kon-
fliktnedtrapning. 

”Vi har glædet os meget til den her 
turnering. Den er med til at tage vo-
res spil op til et helt andet level,” siger 
en begejstret Abdel Mohammed (16) 
om UngiAarhus’ nye esport- og social 
gaming-liga for medlemmer af Aarhus 
Kommunes fritidsklubber, ungdomsklub-
ber og ungdomsskolen. 

Abdel Mohammed og seks kammerater 
i ungdomsklubben i Gellerup udgør et af 
de hold, der deltog i premieren på den 
nye liga, som består af turneringer i både 
Fortnite og CS GO (Counter Strike – Global 
Offensive). Og selvom de syv gamere har 
store ambitioner om at vinde, så er de alle 
enige om holdånden: 

”Vi er ét hold. Vi står sammen. Så vi vinder 
- og taber også - sammen,” fastslår Khal-
don Karzoun (16). 

Gamerne fra Gellerup dyrker esport stort 
set hver dag, og især op til og under 
turneringer som denne kan det godt 
blive til mange timers træning dagligt. 
Der bliver både gamet hjemme på værel-
set og i klubben, og der er bred enighed 
i gruppen om, at træningen i klubben er 
at foretrække: 

”Der er et godt miljø her, og vi har et 
stærkt fællesskab. Vi har det også ret sjovt, 
og mellem spillene snakker vi jo med hin-
anden. Man kan også snakke eller skrive 
sammen, når man sidder derhjemme, men 
det er ikke det samme. Det kan godt blive 
lidt kedeligt i længden,” forklarer Ali Was-
sim (17). 

UngiAarhus’ esport- og social gaming-liga 
er kommet godt fra start. 50 hold fra fri-
tidsklubber, ungdomsklubber og ungdoms-
skolen rundt om i hele kommunen stiller 
op i Fortnite, mens det for CS GO’s ved-
kommende er 13 hold. Ligaen er etableret 
af en arbejdsgruppe bestående af blandt 
andet pædagogisk personale fra de delta-
gende klubber. De fælles spiloplevelser og 
træningsmuligheder, samt almen dannelse 

er de væsentligste årsager til oprettelsen af 
ligaen: 

”Det er vigtigt for børn og unges relatio-
ner, at de ikke kun møder andre via skær-
me. I klubberne er de en del af et stærkt 
fællesskab, hvor de, ud over at mødes 
over fælles interesser, også ses ansigt til 
ansigt. Selve turneringen skal ses som en 
øvebane i forhold til digital adfærd. I de 
her spil kan børn og unge tale og chatte 
med både venner og nogen, de slet ikke 
kender, og nogle gange går bølgerne højt. 
Ved at oprette en spilturnering, hvor der er 
voksne, det vil sige klubpersonale, tilstede 
hos deltagerne, kan eventuelle konflikter 
håndteres, inden de udvikler sig,” siger en 
af turneringens koordinatorer, Tina Bram-
mer Kristensen. 

Hun uddyber, at hvis der opstår konflikter 
under et spil, skal personalet fra de invol-
verede klubber henvende sig direkte til 
hendes kollega i arbejdsgruppen, Sandro 
Consentino, som varetager ansvaret for 
netop konfliktmægling.

UngiAarhus har fået  
egen gaming-liga
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8 DET VI ER SAMMEN OM

Vidste du, at Børn og Unge har fået en Facebookside, hvor 

vi deler, drøfter og går i dialog om stort og småt under 

hashtagget #DetViErSammenOm? Skynd dig og følg vores 

side - og del den gerne med dine venner og kolleger! 

Flere historier på  
Facebook og LinkedIn 

#DetViErSammenOm  |  #DetViGør

Facebook
www.facebook.com/DetViErSammenOm

 

LinkedIn 
www.linkedin.com/company/aarhus-kommune-b-rn-og-unge

Du kan også følge Børn og Unge på LinkedIn, hvor 
vi fortæller, om #DetViGør.


