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Læs videre på næste side...

Fleks-i-job

 
De unge skubber 
kraftigt på 

S.5

 
Professions- 
ambassadører

De kommende år byder på en styrket indsats for ord- og talblinde i Aarhus Kommune. 
Børne- og ungebyrådet har med ihærdigt og grundigt forarbejde fået sat fut i den 
indsats. 

Ordblindhed: 
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Byrådet i Aarhus vedtog i budget 2019 at afsætte flere 
penge til ord- og talblindeområdet. Det skete efter en 
indstilling fra Børne- og ungebyrådet. Der er især to grun-
de til, at ”de voksnes byråd” har taget de unges ditto så 
seriøst. Det fortalte Jacob Skriver Kristensen, medlem af 
Børne og ungebyrådet – og ordblind – inden et arrange-
ment om ordblindhed i Rådhushallen i går: 

”For det første var forslaget fra os så gennemarbejdet og 
konkret – det roste de os for. Den anden ting er, at forsla-
get vil gavne samfundet på lang sigt. Når der er sker en 
styrket indsats tidligere, så er det nemmere at få flere 
børn og unge med, så ingen bliver tabt.” 

Jacob Skriver Kristensen beskriver, hvordan der blev brugt 
måneder på forslaget. 

”Det var som om, møderne og arbejdet med forslaget 
var træningen til den store kamp, og da byrådet vedtog 
forslaget, var det som at vinde kampen.  Jeg har helt klart 
lært, at selv om det kan føles som om, det tager lang tid 
i starten, så rykker det noget, hvis tingene er gennemar-
bejdede.” 

Jan Kirkegaard, chef for PPR og Specialpæagogik i 
Børn og Unge, pointerer, at det hjælper indsatsen, at de 
unge skubber på: 

”Det er af stor betydning, at en problemstilling har en 
faglig opmærksomhed og erkendelse blandt politikere, på 
forvaltning og skoler. Men det giver kun mening, når det 
hænger sammen med de unge – at vi går vejen sammen. 
Det er derfor at stor betydning, at det er Børne- og unge-
byrådet, som sætter fokus på problemstillingen.” 
 

De fagprofessionelle deltagere til et eftermiddags-
arrangement i Rådhushallen i går kunne blandt an-
det overvære Aarhuspremiere på animationsfilmen 
“Ordblindhed- sammen kæmper vi for dine drøm-
me” og opleve teaterstykket ”Jeg læser falsk”. 

Med blandt andet mere uddannelse vil Aarhus Kommune sikre lige 
deltagelsesmuligheder for alle ord- og talblinde elever i Aarhus 
Kommune. Konkret er ønsket at styrke matematikområdet på sam-
me måde som man gennem en årrække har haft fokus på læse-
området, herunder forberede arbejdet med ministeriets kommende 
test for talblindhed, samt at styrke forebyggende og indgribende 
indsatser for ordblinde børn. 

”Der er stor forskel på indsatserne fra skole til skole, og det er noget 
af det, vi skal fokusere på i det videre arbejde,” sagde Thomas Me-
dom Hansen, rådmand for Børn og Unge, til arrangementet. 

På scenen i Rådhushallen mødte tilskuerne teatergruppen C:ntact, 
der fortalte deres historie om ordblindhed. Inden da havde delta-
gerne set en animationsfilm om ordblindhed, som Aarhus Kommu-
ne har lavet i samarbejde med andre kommuner. Den skal gøre det 
nemmere for børn og unge at forstå mulighederne og udfordrin-
gerne som ordblind. 

Du kan også se filmen ”Ordblindhed – sammen kæmper vi for 
dine drømme”: https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/ordblind-
hed-sammen-kaemper-vi-for-dine-droemme/  

Film og teater  
i Rådhushallen 
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Fleks-i-job blev Bettinas 
vej tilbage til arbejdet
Bettina Bruun er pædagog. Hun har flere gange været nede med stress inden hun 
i 2013 fik diagnosen ADD, som er en ”stille” form for ADHD, hvor man har brug for 
struktur og forudsigelighed. I dag er hun ansat i et fleksjob – og er glad for det.

”Jeg blev godkendt til fleksjob i 2018. Med det fulgte en lettelse 
og en frustration: For hvad gjorde jeg herfra? Man kan ikke fjer-
ne min viden, erfaring eller faglighed – men jeg kan ikke udføre 
mit arbejde som før,” fortæller Bettina Bruun.

Hun valgte at søge et fleksjob i DII Stationsvangen i Skødstrup. 

Nu er hun ansat inden for fleks-i-job ordningen 10 timer om 
ugen fordelt på tre dage. Hun møder ind om morgenen, så hun 
når at få morgensamlingen med børnene med og kan hjælpe 
med ved børnenes frokost.

”Jeg er de ekstra hænder i nogle timer, som andre ikke kan tage 
og er med til at give en kontinuerlighed i huset. Nu kender jeg 
det også så godt, at jeg fint kan finde ud af, hvordan jeg place-
rer mig og kan foreslå opgaver, som jeg kan løse i garderoben 
eller på legepladsen,” fortæller Bettina Bruun. 

Blev ansat for at forebygge pres
Rikke Hansen er pædagogisk leder i DII Stationsvangen og Satel-
litten. Hun blev i efteråret 2018 kontaktet om kommunens nye 
fleks-i-job ordning - en investeringsmodel, der skal hjælpe flere 
ud på arbejdsmarkedet. Det lød godt, syntes hun: 
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Aarhus Byråd har sat som mål, at 
3.000 flere aarhusianere skal i job 
inden udgangen af 2020. Opgaven 
må vi samarbejde om at løse.

Som en del af denne satsning har 
alle magistratsafdelinger i Aarhus 
Kommune indgået en aftale om 
årligt at skabe 150 ekstra fleksjob 
via investeringsmodellen Fleks-i-
job. I Børn og Unge betyder det, at 
vi skal kunne tilbyde ca. 70 borge-
re en stilling i fleksjob.

Arbejdspladsen får 50% lønrefusi-
on på alle lønudgifter de første 12 
måneder af ansættelsen.

Formålet med investeringsmodel-
len Fleks-i-job er, at fleksjobvisite-
rede borgere med mere end 1 års 
ledighed vender tilbage til arbejds-
markedet. 

Find mere om ordningen på Aar-
husIntra.

Pia Lund Christoffersen 
(Virksomhedskonsulent).  
Tlf.: 4187 3844. 
Mail: pilc@aarhus.dk

Konny Madsen 
(Virksomhedskonsulent). 
Tlf.: 4187 2750. 
Mail: konma@aarhus.dk”

Baggrund:

Kontakt:

”Vi ville gerne investere nogle af vores vikarpenge i ekstra hænder inde i huset for at 
få ekstra hænder ind i hverdagen, mindske arbejdspresset og blandt andet derigennem 
være med til at øge medarbejdertrivslen. Rent økonomisk turde jeg godt ansætte en 
person et års tid, og jeg endte med at ansætte to i fleksjob på samme tid, fordi det 
passede rigtig godt. En af dem var Bettina Bruun,” fortæller Rikke Hansen.

For den pædagogiske leder var det vigtigt at de to nye medarbejdere kom godt i gang: 

”Vi havde nogle snakke om, hvordan vi fik det bedste samarbejde og de kunne få de 
skånehensyn, som de har brug for. Der skulle være tydelige rammer – og ikke for man-
ge skift. Så vi lavede en fast mødestruktur og valgte at give dem en mentor. Mentoren 
sørgede for at sætte dem ind i tingene og har siden justeret til, når det var nødvendigt. 
Sammen har de også fundet ud af, hvilke arbejdsopgaver de kan være med til at løse,” 
forklarer Rikke Hansen.

Blandt arbejdsopgaverne nævner den pædagogiske leder muligheden for at gå med 
på ture som en ekstra hånd, sidde med mindre grupper, lave forløb og at spille musik: 
”Det betyder, at vi i dag har skabt rum til at kunne gå i mindre grupper med børnene,” 
fortæller Rikke Hansen.

Hvor Bettina Bruun er pædagog og har en pædagog-faglighed, har hendes kollega flair 
for musik og lysten til at arbejde med børn: ”Det fungerer rigtig godt og jeg kan se at 
de begge er glade for at have konkrete opgaver at gå i gang med, samtidig med at vi 
andre har fået noget luft,” siger Rikke Hansen.

For Bettina Bruun har ansættelsen i fleks-i-job-ordningen skabt en helt ny situation for 
hende: ”I dag er jeg glad for at have noget, hvor jeg føler at jeg bidrager til noget, og 
hvor jeg kan sige at jeg har et arbejde. Det betyder noget. Jeg møder ind på en arbejds-
plads hvor jeg ikke skal være bange for ikke at gøre det godt nok – for kollegerne har 
sagt ja til hele pakken med mig – og det skaber tryghed. Samtidig er jeg ikke længere 
bange for at skrive uopfordrede ansøgninger – eller gå rundt til institutioner og ”sælge 
mig selv”.

FLEKSJOB



BU Nyt  | April  2019

5 MANGFOLDIGHED

Professionsambassadører 
rykker grænser 

Aarhus Kommune har en målsætning 
om, at medarbejderne skal afspejle be-
folkningssammensætningen i forhold til 
etnicitet. Særligt i professionerne som 
pædagog, socialrådgiver, lærer og syge-
plejerske mangler der personer af anden 
etnisk herkomst end dansk. Et nyt projekt 
med professionsambassadører skal hjælpe 
udviklingen på rette vej. 

Ibrahim Diab Abdallah er lærer på Hasle Skole. Han synes det er 
vigtigt at tale om uddannelse med de unge. 

”Som professionsambassadør fortæller jeg andre unge om mine 
oplevelser og erfaringer med både læreruddannelsen, mit arbej-
de og min vej dertil. Hvor danskerne går op i selvrealisering - at 
man selv er glad for det, man laver - går personer med anden 
etnisk herkomst mere op i familien og at hæve dennes status. 
Derfor var der stort pres på min storebror og jeg, for at få en 
gymnasial uddannelse. Det handler om prestige. Er der bare 
én i familien, der for eksempel er læge, er det fint. Så kan hele 
familien leve højt på det. Men det lægger også et utroligt stort 
pres på de unge, og det vil jeg gerne være med til at nedbryde,” 
fortæller han. 

”Jeg følte presset, og det er en af grundene til, at jeg tog 1.g 
over to år, og havde flere sabbatår før jeg begyndte på lærer-
uddannelsen. Jeg skulle finde min egen motivation. Da jeg så 
endelig kom på læreruddannelsen, klarede jeg det med bravur, 
fordi jeg havde taget mig tid til at finde det rette for mig. Jeg 
meldte mig til dette projekt, fordi det er en fin tanke at give de 
unge nogen af spejle sig i. De har brug for at se, det er okay at 
vælge efter eget ønske. Mit håb er, at det går op for Ahmed, at 
han er på lige fod med Anders og kan vælge præcis, hvad han 
vil,” fortæller Ibrahim. 

“Jeg meldte mig til dette pro-jekt, fordi det er en fin tanke at give de unge nogen af spejle sig i. De har brug for at se, det er okay at vælge efter eget ønske.  
Ibrahim Diab Abdallah,  Lærer på Hasle Skole
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Professionsambassadørerne skal møde og inspirere de unge (og deres forældre) til at vælge en professi-
onsuddannelse ved at fortælle om egne oplevelser og erfaringer fra studiet og arbejdet. De skal motivere, 
inspirere og være rollemodeller.

Målet med projektet er netop mangfoldighed, og derfor skal professionsambassadørerne også være mang-
foldigt i forhold til køn og etnicitet. Projektet har seks medarbejdere fra Aarhus Kommune, der er henholds-
vis lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. 

Som arbejdsplads har Aarhus Kommune brug for flere unge, der finder professionsfagene attraktive og 
vælger den uddannelsesvej. Det er særligt de unge med ikke-vestlig baggrund, som vælger en anden ud-
dannelsesvej end professionsvejen. Det skal der ændres på, så Aarhus Kommune kan ansætte flere dygtige 
kandidater med ikke vestlig baggrund til professionsfagene.

Fakta

Grundet projektets ønske om større mangfoldighed, er der 
også etniske danskere, der er professionsambassadører. Mar-
tin Engsted er klassepædagog i skole og SFO på Sødalskolen 
og blev opfordret af sin leder til at melde sig. 

”Jeg er pæredansk gennem flere generationer, og det var 
først, da jeg startede på Sødalskolen, at jeg opdagede, der 
er en masse ressourcer, der går tabt, hvis vi ikke når de unge 
tidligt. I hele integrationsdebatten kan der hurtigt komme en 
’os og dem’-mentalitet, og den skal vi have nedbrudt. 

For mennesker søger af natur tryghed, og derfor søger Jakob 
hen til den pædagog, der ligner ham selv, og Aisha vælger 
den socialrådgiver, der ligner hende. Mange etniske danskere 
i forstæderne har ingen kontakt til personer af anden etnisk 
herkomst end dansk, så de får kun det indtryk, som medierne 
giver. Og det er langt fra den rigtige fortælling,” fortæller 
Martin. 

”Vi skal have flere ikke-etniske danskere ud i jobs, hvor de 
har stor kontakt med mennesker, så vi kan få nedbrudt dette 
stigma. Vi kan alle noget forskelligt, og det skal vi bruge. Kan 
jeg hjælpe til, at Mohammed ikke lader sig presse og tager en 
uddannelse til sygeplejerske frem for læge som hans far, så er 
jeg glad. Dette projekt bliver forhåbentligt en øjenåbner, der 
kommer til at rykke holdninger – ikke kun for at få en større 
accept af vores forskelligheder, men også for at vi tænker 
mindre over dem. Sker det, vinder alle,” slutter Martin. 
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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

EDISON i Aarhus 2019 
Idekonkurrence for 6. og 7. klasses elever og tilhørende lærercamp for lærere og 
pædagoger.
På campen arbejdes der med teorier, metoder og værktøjer til at facilitere elevernes 
innovationsprocesser.

28. august 28. juni

Nyt kursus

Præsentation af Børn og Unges nye GRUS-materiale til gruppeudviklingssamtaler 
1½ times fyraftensmøde for ledere i Børn og Unge.
Børn og Unge har udviklet nyt materiale til gruppeudviklingssamtaler (GRUS), som er 
et supplement til den årlige MUS eller LUS. Gruppen kan være et team, en afdeling 
eller et arbejdsfællesskab.
På fyraftensmødet præsenteres materialet og der gives inspiration til hvordan en GRUS 
kan tilrettelægges. 

Hold 01:  
13. juni

Hold 02: 
24. september

Hold 01: 
6. juni

Hold 02: 
17. september

KURSER 

Få tunet din cykel, så ethvert 
tråd bliver en pedalleg: Find tid 
og sted for Gratis Cykelservice 
her. Og få ideer til at booke et 
besøg i fx din klasse.

Du kan besøge Gratis Cykelservice på 
følgende steder:

23. april Jægergaarden, Værkmestergade 
Aarhus C kl. 7-16

24. april MTM. Karen Blixensvej, Gellerup 
kl. 7-16

25. april MTM. Karen Blixensvej, Gellerup 
kl. 7-16

26. april Rådhuset, Park Alle kl. 7-16 
30. april Rådhuset, Park Alle kl. 7-16

1. maj Grøndalsvej 1+2 kl. 7-16 
2. maj Grøndalsvej 1+2 kl. 7-16

8. maj Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Blv. 
Aarhus C kl. 7-16

9. maj Skødstrup Skole kl. 7-16

10. maj Højvangsskolen. Klokkeskovvej, 
Stautrup kl. 7-16

Glæd dig til god stemning, luft, olie - og 
garanteret cykelglæde. Kom forbi Gratis 
Cykelservice og få cyklen tunet og indstil-
let, så den bliver en fornøjelse at køre på.  

Skoler, lokalcentre og andre arbejdsplad-
ser kan booke besøg på en halv eller en 
hel dag i perioden 3-17 maj.
Cykelvenlighed på arbejdspladsen?

Er din arbejdsplads cykelvenlig? Få 
screenet arbejdspladsens faciliteter, ad-
gangsforhold og politikker, så cykelvenlig-
heden kan komme helt i top. -Book en tid 
til jeres arbejdsplads.

Særligt om skoler - Aftal tid med  
klasserne

Udover at få Gratis Cykelservice kan 
lærere og pædagoger aftale forløb på 
deres skoler, hvor deres klasser kan kom-
me op på cyklen og lære mere om den 
to-hjulede. Vi har arbejdet med Folke-
skolen gennem skolecyklingsprojektet, 
”Godmorgen, Cykel”, der fik GF Fondens 
Trafiksikkerhedspris i 2015. 
 
- Vi vil desuden give ideer til, hvordan 
cyklen kan anvendes som redskab i for-
skellige fag - eller til at opfylde bevægel-
sesmål i fagene.

Booking

Lav en aftale for fx din skole eller dit lo-
kalcenter i perioden fra den 3. - 17. maj  
Kontakt vores cykelkonsulent på mobil 
60607055

Gratis Cykelservice i april og maj
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Medlemmerne i UngiAarhus’ 
klubber trives
UngiAarhus’ fritids- og ungdoms-
klubber har i år fået en flot triv-
selsmåling blandt medlemmerne. 
Mere end 90 procent mener, at 
de kan tale med en voksen om 
svære ting og problemer.   

En almindelig tirsdag er der fyldt op i Klub 
Sølyst. Der er en duft af frikadeller og børn 
og unge over alt. De spiller computer og 
bygger Lego, mens der er plads til at være 
sammen med vennerne eller få et afbræk 
alene fra hverdagen. 

”Det er vigtigt, at børn og unge trives i 
klubberne, hvor der er tilgængelige voks-
ne. Det har stor betydning for dem, når de 
begynder deres ungdomsliv. De taler med 
os om de ting, det kan være svært at tale 
med forældrene om, for eksempel den 
første brandert eller første gang, de har 
sex,” fortæller Bettina Simonsen. 

Hun er afdelingsleder i Klub Sølyst, og hun 
er godt i gang med dagens arbejde: Der er 
lige en dreng, der skal vide, hvornår han 
må gå, og en anden skal lige have besked 
på, at man ikke kaster bolde efter andre. 
Og en del af det pædagogiske arbejde er 
også at lytte og hjælpe, når børn og unge 
har brug for det.

”Her er vi som pædagoger med til at give 
dem ro og selvtillid. Det gør vi ved at være 
tilgængelige voksne, der ser og hører børn 
og unge der, hvor de er. Vores voksne er 

alt fra unge studerende til seniorer, og vi 
har alle vores erfaringer, som vi giver vide-
re,” fortæller Bettina Simonsen.

De unge skal trives for at mestre 
livet
Alle børn og unge skal udnytte deres ful-
de potentiale og trives både i skolen og i 
klubben, og her hjælper det, at klubben 
ligger på Sølystskolen.

”Vi har i gennemsnit 11 børn om ugen, 
der kommer i klubben i skoletiden, hvis de 
har brug for det. Vi sørger så for at guide 
dem, så de kan komme tilbage til under-
visningen,” forklarer Bettina Simonsen. 

De unge angiver i undersøgelsen, at det er 
vigtigt for deres klubtrivsel, at de kan være 
sammen med vennerne. Og det er også 
noget af det første man lægger mærke 
til: Lige udenfor klubdøren sidder to pi-
ger og ser en video på telefonen, og ved 
computeren hepper de på hinanden. Det 
er tydeligt, at alle kan være en del af de 
fællesskaber, de vælger.

Et solidt pædagogisk grundlag
Noget af det vigtigste i klubben er de 
dedikerede og kompetente medarbejdere, 
og for dem handler det om at bruge deres 
faglighed sammen med de unge. 

”Min faglighed betyder alt i arbejdet. Vi 
har en fælles referenceramme i Kvas-Vital, 
så vi har det samme sprog og den samme 
anskuelse til tingene. Hvis vi ikke arbejder 
målrettet med fagligheden, bliver vi uskar-

pe, og kan ikke gøre det bedst muligt for 
børnene,” fortæller Bettina Simonsen. 

Kvas-vital er det pædagogiske grundlag, 
UngiAarhus arbejder ud fra for at skabe 
den gode fritid i klubberne. 

”Vi har fokus på at holde vores fagprofes-
sionelle rolle, og vi taler meget om, hvor-
dan vi er voksne; hvordan skal vi reagere 
på det, vi får at vide, og hvordan handler 
vi på det?” spørger Bettina Simonsen.

Tryghed og tillid
Klubben er de unges frirum, men det kræ-
ver at forældrene har tillid til klubberne. 
De unge kan sige meget, som de ikke kan 
sige hjemme, men der er en professionel 
grænse:

”Vi lover forældrene, at vi reagerer, hvis og 
når der er brug for det. Og når de unge 
dummer sig, så hjælper vi dem med selv at 
sige det derhjemme, inden vi som voksne 
gør det,” forklarer Bettina Simonsen. 

Klubberne i UngiAarhus arbejder videre 
med afsæt i trivselsmålingen, og der altid 
plads til forbedringer:

”Vi vil altid være bedre, og vi ser på, hvor 
vi scorer højt og bruger det til at løfte de 
steder, vi ikke scorer så højt. Vi kunne godt 
tænke os at lære de unge at være ambi-
tiøse uanset evner, og det er sådan vores 
tilbud er. Vi er ambitiøse,” siger Bettina 
Simonsen. 


