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S. 2
Nye øjne 
på praksis

Kunst eller kunstigt?

S.4
Mind Your  
Own Business 

I går var der fernisering på Ungdommens 
Vårsalong 2019 på Aarhus Rådhus. Rådmand 
for Børn og Unge Thomas Medom åbnede 
udstillingen, og derefter var der mulighed 
for at se alle de kreative værker, unge har 
skabt under temaet ’KUNSTIGT’.

Ud af de 130 udstillede kunstværker blev 62 værker censu-
reret videre til Ungdommens Vårsalong i København. Her er 
der fernisering på Københavns Rådhus den 20. marts. 

Hvis du missede ferniseringen, er det stadig muligt at se de 
udstillede værker alle hverdage frem til den 15. marts mel-
lem 8 og 17 på Aarhus Rådhus. 
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Tværfaglig Enhed hjælper pædagoger og 
ledere i dagtilbud med faglig sparring og kon-
krete værktøjer til at løse udfordringer, de 
møder i hverdagen. En af de institutioner, der 
har fået nye perspektiver på deres praksis, er 
Hasselhuset i Solbjerg. Her har forløbet med 
Tværfaglig Enhed gjort en forskel – både for 
voksne og børn, lyder erfaringerne. 

Det var en konkret udfordring med et barn i børnegruppen, 
der fik Hasselhusets pædagogiske leder, Yvonne Pedersen, til 
at kontakte Tværfaglig Enhed. Barnet var meget udadreage-
rende og havde svært ved at begå sig socialt sammen med 
de andre børn. 

Det kom dog hurtigt til at handle om meget mere end udfor-
dringen med det enkelte barn. I løbet af de syv møder, som 
Yvonne Pedersen og stuens to pædagoger havde med Tvær-
faglig Enhed, fik de mange nye perspektiver på deres praksis 
og faglighed. 

Nye øjne på praksis  
gør en forskel 

Foto: Motorikinstitutionen Snurretoppen
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”Det er en gave at få nye øjne på sin 
praksis. Det gør en stor forskel, at der 
kommer nogle udefra og kigger på, 
hvad vi kan gøre anderledes. Samtidig 
er det kolleger, som kender vores hver-
dag – så kerneopgaven er altid i fokus. 
Forløbet handler ikke om, hvad børnene 
gør forkert. Det handler om, hvad vi 
som fagpersoner kan gøre anderledes 
for at understøtte og fremme en positiv 
adfærd,” siger Yvonne Pedersen. 

Små ændringer, stor forskel 
Ifølge Michael Juelsen Hansen, der er 
pædagog i Hasselhuset, har det væ-
ret en øjenåbner at se, hvordan selv 
små ting i hverdagen kan gøre en stor 
forskel for børnene og stemningen på 
stuen.     

”Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi 
gør og hvorfor. Havde du spurgt mig for 
et år siden, havde jeg med garanti nik-
ket ja til, at vi allerede var anerkenden-
de og sjældent irettesatte. Men forløbet 
viser jo, at vi nogle gange glemmer det 
– og understreger, hvor godt det virker, 
når vi husker det. Forløbet har gjort det 
lettere at huske sig selv – og sine kolle-
ger – på de gode vaner i hverdagen,” 
siger Michael Juelsen Hansen og under-
streger værdien af, at man under forlø-
bet med Tværfaglig Enhed får plads og 
tid til faglig fordybelse. 

”Det er svært at implementere nye 
tiltag og tilegne sig nye vaner, hvis der 

ikke er den nødvendige tid til at øve 
sig,” tilføjer Yvonne Pedersen. Derfor 
aftalte Hasselhuset og Tværfaglig Enhed 
et mål og en øvebane efter hver møde-
gang, som pædagogerne kunne prøve 
af indtil næste møde, hvor erfaringerne 
herfra blev drøftet og evalueret. 

Film giver fokus
Som navnet antyder, kombinerer 
Tværfaglig Enhed flere fagligheder. En 
sundhedsplejerske og en pædagog 
skræddersyr et forløb til den enkelte in-
stitution, som kommer hele vejen rundt 
om børnegruppen og den pædagogiske 
praksis. 

Et af enhedens vigtigste værktøjer er et 
kamera. Med det optager de filmklip fra 
hverdagen på stuen, som efterfølgende 
danner grundlag for en fælles dialog og 
refleksion over, hvad der sker i pædago-
gernes samspil med børnene. Dermed 
bliver der sat ord på de mange ting, 
der ofte er usagte i en travl hverdag, og 
stuen får et fælles sprog og en fælles 
retning.  

Netop refleksionen over egen og kol-
legernes praksis er et vigtigt element 
i Stærkere Læringsfællesskaber, som 
snart bliver en del af hverdagen for alle 
i Børn og Unge. Et forløb med Tværfag-
lig Enhed er dermed en god mulighed 
for at øve sig med hjælp og støtte fra 
erfarne fagpersoner, mener Yvonne 
Pedersen.

”Selvom det kan være grænse-
overskridende at se sig på film, 

opdagede vi hurtigt, hvor-

for 
det er en 
god idé. Det handler 
ikke om at vurdere den 
enkeltes evner og kunnen. 
Det skaber derimod en tryg ramme, der 
giver plads til at reflektere over vores 
fælles opgave,” understreger den pæ-
dagogiske leder.  

Større arbejdsglæde og glade børn 
Michael Juelsen Hansen og hans kolle-
ga har blandt andet øvet sig i at blive 
bedre til at guide børnene trin for trin. I 
stedet for at bede børnene om at tage 
overtøj på, inden de tager ud og leger 
på legepladsen, beder de nu børnene 
om at tage flyverdragt på og guider et 
ben og en arm ad gangen. Så støvler. 
Har de husket handsker? Og hvad med 
hue? Det kan måske virke som en lille 
ændring, men ifølge Michael Juelsen 
Hansen er det en af de vigtigste ting, 
han tager med sig fra forløbet.  

”Det er et eksempel på noget, vi troede, 
vi gjorde i forvejen. Men det gjorde vi 
bare ikke. Når vi bliver bedre til at guide 
børnene, slipper vi samtidig for at iret-
tesætte dem igen og igen. Jeg er sikker 
på, børnene kan mærke forskel. De er 
mere rolige, fordi vi er blevet mere aner-
kendende i vores tilgang. Det giver også 
mig en større arbejdsglæde at blive 
mere bevidst om min egen faglighed, så 
jeg giver børnene det, de har brug for,” 
siger Michael Juelsen Hansen. 

Kontakt Tværfaglig Enhed:
Har du spørgsmål eller ønsker et forløb i 
din institution?

Læs mere i Tværfaglig Enheds nye pjece 

Send os en mail: tve@mbu.aarhus.dk  

Hvem er Tværfaglig Enhed? 
Tværfaglig Enhed består af otte pædagoger og otte sundhedsplejersker, 
som arbejder i Tværfaglig Enhed onsdage og torsdage. Ugens resterende 
arbejder de i aarhusianske dagtilbud og Sundhedsplejen. 

Tværfaglig Enheds opgave er at øge fokus på den tidlige indsats ved at 
vejlede ledere og pædagoger, når de møder udfordringer med blandt andet 
sprog, relationsdannelse og motorik. Et forløb strækker sig typisk over 6 
mødegange og bliver altid skræddersyet til den konkrete institutions udfor-
dringer og ønsker. 

Det er en gave at få nye øjne  på sin praksis. Det gør en stor  forskel, at der kommer nogle  udefra og kigger på, hvad vi  
kan gøre anderledes.

Yvonne Pedersen, pædagogiske leder, 
Hasselhuset  

https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Mine%20dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FTv%C3%A6rfaglig%20Enhed%20folder%202019%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true 
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Mød de ambitiøse og dedikerede 
drenge fra Frydenlund, der har 
succes med deres tøjproducerende 
mikrovirksomhed TRAP. En del af 
Mind Your Own Business Akade-
miet 2018/2019, som UngiAarhus, 
Børn og Unge samarbejder med.  

Drengene har fra start haft en målrettet og 
ambitiøs strategi for udviklingen af deres 
virksomhed. I deres strategi kombinerer de 
en stærk fortælling bag det unikke brand 
med et produkt, der kan appellere til den 
unge og modebevidste generation.

TRAP – Frydenlunds 
egen spirende mikrovirksomhed

TRAP - Et brand med et stærkt 
budskab
Drengene fra TRAP har mere på hjertet 
end tøjdesigns. Da de fik mulighed for at 
etablere deres mikrovirksomhed på MYOB 
Programmet i 2017, var drengene ikke i 
tvivl om, at de ville arbejde med deres pas-
sion for modetøj. Der var heller ingen tvivl 
om, at de ikke kun ville designe lækkert tøj, 
men at de ville ud med et dybereliggende 
budskab. 

Og mikrovirksomhedens budskab er stærkt: 
en klar opfordring til ikke at falde i fælden 
på gaden, men at holde sig til de positive 

sammenhænge udenfor livet i den krimi-
nelle løbebane.

Navnet TRAP stammer fra hiphopkultu-
ren, hvor ordet egentlig betyder ’at sæl-
ge stoffer’. Med mikrovirksomhedens 
brand håber drengene at minde andre 
unge om, at de ikke skal falde i den 
fælde og lade sig lokke til at sælge stof-
fer. Derfor designer de tøj, hvor der står 
TRAP med en streg igennem navnet. 
Målgruppen er primært andre teenage-
re og mindreårige, som kan være sær-
ligt udsatte for at falde i fælden.

Mind Your Own Business er en organisati-
on, der skaber udviklingsforløb for drenge 
fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år. 

MYOB Akademiet tilbyder støtte, kom-
petenceudvikling og opkvalificering til de 
drenge, som efter at have afsluttet MYOB 
Programmet er motiverede for både at 
fortsætte den gode udvikling i deres mikro-
virksomheder og udvikle deres individuelle 
kompetencer. Med fokus på både faglig 
og social udvikling samler MYOB Akade-
miet et netværk af virksomheder fra dansk 

erhvervsliv og frivillige venturepiloter fra 
civilsamfundet i en tværgående og fælles 
indsats. 

Gennem et struktureret forløb på otte 
måneder får drengene mulighed for sam-
men at styrke deres mikrovirksomheder og 
opkvalificere deres kompetencer i forhold 
til netværksopbygning, uddannelse og 
arbejdsmarked.

Herefter er der ugentlige arbejdsgange 
med venturepiloterne samt workshops 

med rådgivende konsulenter – såkaldte 
fagpiloter – fra KPMG, som tilbyder mikro-
virksomhederne faglig sparring og opkva-
lificering. Forløbet afsluttes med drengene 
bliver sendt afsted med en strategi for deres 
videre selvstændige arbejde i mikrovirksom-
hederne.

Følg TRAP på instagram og Facebook

www.instagram.com/trapclothingaarhus
www.facebook.com/trapclothingaarhus

FAQ: 
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Program hjælper  
børn og unge med  
læsevanskeligheder 

For at styrke elevernes læring har 
Tovshøjskolen i Brabrand siden 
efteråret 2018 brugt læse- og skri-
veprogrammet IntoWords på alle 
årgange. Alle eleverne på skolen 
har en iPad, hvor IntoWords er in-
stalleret. Programmet understøtter 
blandt andet elevernes skriveproces 
gennem værktøjets ordforslag og 
ordbog, hvilket er med til at udvide 
elevernes ordforråd og giver elever-
nes mulighed for at skrive i et mere 
varieret sprog. IntoWords understøt-
ter eleverne i en sådan grad, at de 
færdighedsmæssige udfordringer 
som læsning og stavning, ikke for-
hindrer dem i at være med i under-
visningen på lige fod med resten af 
klassen. 

”For få år tilbage havde de ordblinde 
elever en it-rygsæk, men i dag har 
alle elever iPad, og ingen lægger 
mærke til, om enkelte elever får 
oplæst teksterne i undervisningen, 

”siger Louise Hammer, som er lærer i 
indskoling på Tovshøjskolen. 

Læsekonsulent ved PPR i Aarhus 
Kommune Signe Thy Thomsen har 
været med til at kickstarte projektet i 
form af to workshops på skolen. Hun 
istemmer, at brugen af IntoWords 
for alle elever øger mulighederne for 
lige deltagelse for de elever, der har 
skriftsproglige vanskeligheder, og at 
det fælles udgangspunkt har været 
givtigt for lærernes motivation og 
mulighed for at sparre med hinanden 
i projektet.

Lærer i udskolingen på Tovshøjskolen 
Mette Ringgaard oplever også, at In-
toWords motiverer elevernes læring:

”Det er vigtigt at se IntoWords som 
et supplerende og kvalificerende 
værktøj snarere end et kompense-
rende værktøj. Det støtter eleven, 
hvor det er svært og giver dermed 

lærere og elever mulighed for at fo-
kusere på den konkrete målsætning 
for den pågældende undervisning.” 

Eleverne kan skille tingene ad og 
fokusere på én ting ad gangen – en-
ten læse-, skrivetræning eller den 
fagfaglige del af et fag. Det styrker 
lysten til at lære og elevernes selv-
værd, når de reelt får produceret 
noget. 

Dorthe Helms, læsevejleder på Tovs-
højskolen supplerer: 

”Det er ikke kun de dyslektiske elever, 
der har gavn af IntoWords – det er 
alle skolens elever. Alle elever på Tovs-
højskolen har dansk som andetsprog 
og har nødvendigvis ikke de samme 
sproglige forudsætninger som elever 
med dansk som modersmål. Derfor er 
IntoWords et eminent værktøj til alle 
skolens elever.” 

Læse- og skriveværktøjet IntoWords henvender sig til ordblinde 
og elever i læsevanskeligheder og understøtter den inkluderende 
undervisning – også for tosprogede elever.
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Voksne og børn i Gl. Brabrand 
hjalp Lisbeth Zornig med  
ny børnebog
Nogle børn lever anderledes 
end andre. Nogle børn anbrin-
ges uden for hjemmet. Og nogle 
børn må vinke farvel til dem, de 
holder af. ’Nanna på Børnehjem’, 
en højtlæsningsbog for børn i 
alderen 3-7 år. Bogen er skrevet 
af Lisbeth Zornig med bidrag fra 
dagtilbudsleder Mette Guldager 
og personale og børn fra Gl. Bra-
brand Dagtilbud. 

Bjørnen Nanna skal på Bjørnehjem – men 
hvad tænker hendes bedste ven Samson? 
Emnet og råskitsen var på plads, da for-
fatter og social iværksætter Lisbeth Zor-
nig sidste år kontaktede dagtilbudsleder 
Mette Guldager og bad om hjælp til faglig 
kvalificering af hendes nye børnebog 
’Nanna på Bjørnehjem’. De to har tidligere 

samarbejdet om børnebogen ’Hemmelig-
heder’ – og Mette Guldager svarede ja. 

”Jeg samlede en gruppe af pædagoger, 
der læste teksten fra et børneperspek-
tiv – og så mødtes vi og drøftede, hvad 
der fungerede for børnene, og hvad der 
kunne ændres i forhold til deres kognitive 
niveau,” fortæller Mette Guldager. 

Det blev til mange store og små overve-
jelser. Blandt andet blev en tekst om en 
’rigtig ven’ til ’en god ven’. For hvad er en 
rigtig ven?

Mange kender til savnet
”Mit ærinde blev at skabe et fortroligt rum, 
hvor børn kan tale om svære følelser ud fra 
et børneperspektiv. Jeg var optaget af, at 
bogen kunne give børn og gerne forældre 
en viden om børn, der ikke bor hos deres 
mor og far,” fortæller dagtilbudslederen.

Hun oplevede, at bogen rummede følelser, 
som mange børn kender: Barnets gode ven 
går ud af børnehaven eller flytter. Barnet 
savner sin mor eller en far. Eller har lyst til 
at græde, men holder det tilbage. 

Børnene læste med
Dagtilbudslederen satte tid og personale 
af, så også dagtilbuddets børn kunne 
bidrage til teksten. I Børnehaven Safiren 
blev forældrene inddraget, så børnene 
fik lov til at deltage i små interviews med 
Lisbeth Zornig sammen med en tryg pæ-
dagog, ligesom de kunne deltage i højt-
læsning af Nanna på Bjørnehjem. 
 
Pædagogisk leder Lene Bisgaard fra Bør-
nehaven Enggården, der også har været 
med i processen, fortæller: 

”Vores pædagoger læste bogen, forbe-
redte spørgsmål og samlede små grupper 
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af børn til højtlæsning. De snakkede 
med børnene om bogens tekst og illu-
strationer – og det tog tid - men bør-
nene var meget tryllebundne, og vi fik 
virkelig skabt noget refleksion. 

Eksempelvis: ”Er børnehjem er et sted, 
hvor det altid regner?” eller ”Hvad gør 
man, hvis man har fødselsdag på et 
børnehjem?”

Erfaringerne fra højtlæsningen og drøftel-
serne i personalegruppen delte Lene Bis-
gaard og hendes personale med Lisbeth 
Zornig med en oplevelse af at bidrage 
med noget værdifuldt:

”Det har været så godt og fagligt spæn-
dende, at vi har været inde over bogen. 

Vi er jo sammen med børnene til dagligt, 
læser mange bøger med dem og ved, 
hvordan børnene opfanger ord og begre-
ber,” siger Lene Bisgaard.

Et værktøj til gode pædagogiske 
samtaler
Dagtilbudsleder Mette Guldager har skre-
vet bogens efterord. Nu ser hun frem til at 
bogen kommer ud og måske giver anled-
ning til nye dybe og filosofiske snakke på 
et 3-7 års-niveau. Det samme gør forfat-
teren bag bogen, Lisbeth Zornig:

”For mig har samarbejdet med Mette, 
personalet og børnene været uvurderligt. 
At jeg sammen med personalet fik mulig-
hed for at interviewe børn fra dagtilbud-
det om, hvad de ved om børnehjem og 

hvad de ville gøre hvis deres ven skulle 
på børnehjem har betydet, at børnenes 
egne ord nu er blevet til bogen om Nan-
na, Samson og Bjørnehjemmet.

Bogen ’Hemmeligheder’, som jeg skrev 
i samarbejde med Mette Guldager, har 
været virksom som et pædagogisk værk-
tøj og givet gode pædagogiske samtaler 
med børn, som man ellers ikke havde 
fået. Sådan tænker jeg også at den nye 
bog vil fungere i forhold til tabet af en 
bedste ven eller det at sige farvel – ud 
over at den bare er en god historie,” 
siger Lisbeth Zornig.

Fakta:

Nanna på  
Bjørnehjem

Nanna på Bjørnehjem er skrevet 
af Lisbeth Zornig og medforfatter 
Freja Emilie Palsgaard Ander-
sen. Også børn fra Valby LilleFri 
Børnehave i København har 
bidraget. 

Udgives af Dansk Psykologisk 
Forlag og udkom 1. marts 2019.

Bogen handler om to bjørneun-
ger, der er bedste venner i bjør-
nehaven. Nanna skal på bjørne-
hjem og det bekymrer Samson, 
som forestiller sig alt muligt. Bo-
gen giver børnene og de voksne, 
der læser op - om det er forældre 
eller pædagoger - mulighed for 
at skabe et fortroligt rum til en 
god snak om rummelighed og 
tabuer om at være anbragt uden 
for hjemmet. 
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Skiløb og snowboarding var kun 
en mindre del af oplevelsen og 
formålet, da mere end 80 ung-
domsklubmedlemmer fra Bra-
brand, Harlev og Sabro var på 
skilejr sammen i Tjekkiet. 

”Faktisk synes jeg, at busturen derned 
var noget af det bedste. Fordi vi havde 
god tid til at snakke med hinanden og 
de voksne, der var med, om alt muligt. 
Vi hørte også musik sammen og sang 
sammen. Og så havde vi jo mange timer 
til at glæde os, da det tog omkring 14 
timer at komme derned,” siger Andreas 
Bakkensen (15). 

Selvom flokken var afsted i vinterferien, 
så blev det helt bevidst af arrangørerne 
kaldt for en lejrtur og ikke en ferie.

”Både forberedelserne, selve turen, og 
tiden herefter, har og har hele tiden 
haft et pædagogisk sigte,” forklarer 
afdelingsleder i Ungdomsklubben Eng-

dalsvej, Jakob Bruun Andersen.
De unge har for eksempel deltaget ak-
tivt i arbejdet med at skaffe penge til 
turen, der har været planlagt i flere må-
neder. De har blandt andet solgt skrabe-
lodder, hentet juletræer, samlet pantfla-
sker, holdt loppemarked, solgt kaffe og 
kage i forbindelse med en konference 
om digital dannelse og meget mere. 

Mødet med en anden kultur og landet 
Tjekkiet har gjort indtryk på de unge 
skiløbere og snowboardere fra Aarhus: 

”Der ser meget slidt ud alle steder. Man-
ge huse stod også bare tomme, hvor de 
i Danmark nok ville være blevet revet 
ned. Maden var heller ikke så sund som 
den, jeg er vant til hjemme. Og i det 
hele taget gik tingene ret langsomt. Til 
gengæld er naturen ret flot,” siger Noah 
Stenholt Kirkegaard (16). 

Netop ude i naturen, ved pisterne, stod 
klubpersonalet for at være instruktører 
for dem, der ikke før havde prøvet at stå 

på ski og snowboard. Derudover hjalp de 
trænede unge de mindre trænede unge. 
”Vi lærte meget af hinanden – også helt 
nye tricks. Og så passede vi selvfølgelig 
godt på hinanden,” siger Liam Duffy 
Hvam (15), der selv er garvet snowboar-
der, og som derfor også hjalp nybegyn-
derne i gang. 

Efter knap en uge i Tjekkiet med masser 
af frisk luft og fysisk aktivitet vendte en 
flok meget trætte unge hjem til Dan-
mark. 

”Vi ved fra vores første skilejr for et år 
siden, at de unge vil snakke sammen 
om deres oplevelser i rigtig lang tid. 
Man bliver rystet sammen på en anden 
måde, end det sker til daglig i klub-
berne. En del af de unge har også fået 
flyttet grænser og afprøvet deres mod. 
De har haft store og små successer på 
skiene; og der, hvor det gik galt, har de 
til gengæld lært noget nyt,” siger Jakob 
Bruun Andersen. 

Skilejr med ungdomsklubben 
er meget mere end at stå på ski


