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Som nybagte forældre melder mange nye tanker og følelser sig. Sårbarhed, 
usikkerhed, afmagt og måske endda frygt. Man handler ikke, som man troede, man 
ville og vigtigst af alt: barnet handler heller ikke, som man troede. Løsningen for børn 
og voksne kan være Familiegrupper, der netop er begyndt som et bydækkende tilbud 
i alle Børn og Unges dagtilbud. I Aarhus Vest har er der blevet taget godt imod de 
nystartede grupper. Her mødes en lille, tæt enhed af børn, forældre og pædagoger en 
gang om ugen. Det giver mulighed for, at forældrene kan søge råd og vejledning og 
spejle sig i hinanden ... (læs mere)

FAMILIEGRUPPEN 
HJÆLPER FORÆLDRE PÅ VEJ  

Familiegrupper i dagtilbud er blevet afprøvet i område Oddervej, Horsensvej og Skanderborgvej siden november 2016.
Her ses Magdalena Kurpioch og sønnen Thomas 
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”Vores opgave er at få forældrene til 
at reflektere selv. Vi kommer ikke med 
løsningerne, men bruger vores  erfaring, 
viden og kendskab til andre metoder, 
som vi kan bruge ind i sammenhængen,” 
siger Helle Jespersen, der til dagligt er 
pædagog i den integrerede institution 
Regnbuen i Skjoldhøj Dagtilbud.  

Sammen med pædagog Inge Glog-
gengichser og sundhedsplejerske Rikke 
Eivindson byder hun hver onsdag vel-
kommen til de nu seks familier i gruppen. 
Den er vokset støt siden begyndelsen i 
september 2017 og er lige nu fyldt. Børn 
og familier er et bredt udsnit af familien 
Danmark anno 2018. Børnegruppen 
består af alt fra krudtuglen til den stille 
og lidt forsigtige. Her er både par og 
enlige, som alle er kærlige forældre, men 
som er fælles om en tvivl og et behov for 
sparring. 

”Forældrene mangler måske tro på, at 
det, de gør, faktisk er godt nok. Her får 
de troen på, at de godt kan. Man kan 
spejle sig i hinanden og se, at også andre 
har udfordringer med deres børn, at 
der er mange familier, der står i samme 
situation. Det tager brodden af oplevelse 
af ikke at slå helt til,” forklarer Rikke 
Eivindson. 

På det ugentlige møde har Familiegruppen 
et konkret fokuspunkt, som tages op og 
drøftes blandt forældrene. Efterfølgende er 
det så de enkelte forældres opgave at holde 
fokus på det valgte område. For Evis mor 
er det en hjælp til at være mere bevidst om 
hendes handlemønstre i hverdagen.

”Selvrefleksionen bliver bedre. De ting, 
der før var uklare, bliver mere tydelige, når 
man selv finder frem til det. Det handler 
jo lige så meget om mig som om Evi,” 
fortæller Evis mor.

Forældres stiller store krav til sig selv
For den lille familie har Evis kolik og ef-
terfølgende maveproblemer fyldt meget, 
ligesom en generel usikkerhed og tilbage-
holdenhed har påvirket samspillet mellem 
barn og forældre. 

”Man vil gerne gøre det så godt, man 
kan. De store krav, man stiller til sig selv, 
kan sætte én i en mærkelig stemning og 
gøre en usikker. I familiegruppen har vi 
kunnet øve os og sige til os selv, at det 
egentlig er fint nok, det vi gør. Her bliver 
vi opmærksomme på, hvad man også 
kan gøre ved at være sammen med andre 
forældre. Det sætter tanker i gang,” 
forklarer hun.

For Rikke, Inge og Helle er kunsten i høj 
grad at sidde på hænderne og lade være 
med at give forældrene færdige løsninger 
og i stedet lade det udspille sig mellem 
forældre og børn i Familiegruppen. Med 
de tre som det faglige sikkerhedsnet. 
Udover fagligheden er det i høj grad 
medarbejdernes evne til nærvær, der er 
afgørende for familiegruppens succes. 

”Vi er facilitatorer for familierne ved at 
være til rådighed, være nærværende og 
fange de små nuancer, der kan vise sig, 
når familierne er samlet her,” forklarer 
Rikke Eivindson.
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I familiegruppen kan forældre, sammen 
med andre forældre, reflektere over hver-
dagens udfordringer. Det giver mulighed 
for at fokusere på egne handlinger og øve 
sig i at være den forældre, man gerne vil 
være over for sit barn. Samtidig er der et 
tæt samarbejde med barnets daginstitu-
tion, som blandt andet indebærer, at de 
medarbejdere, som er tæt på barnet, er 
opmærksomme på barnets trivsel og udvik-
ling undervejs i forløbet og reflekterer over, 
hvordan praksis i institutionen påvirker 
barnets adfærd.

Familiegrupper i dagtilbud er blevet afprø-
vet i område Oddervej, Horsensvej og Skan-
derborgvej siden november 2016. Tilbuddet 
er fra februar 2018 blevet bydækkende 
og tilbydes nu til alle dagtilbud i Børn 
og Unge. Der er i alt seks familiegrupper 
fordelt i kommunen – tre grupper for de 
familier med 0-4 årige børn og tre grupper 
for familier med 3-7 årige børn. 

LÆS MERE OM TILBUDDET: 

aarhus.dk/familiegrupper
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MARIANNE BRUGTE 
MOBILITETSDAGENE 
SOM SPRINGBRÆT TIL 
ET NYT ARBEJDSLIV 
SOM KLUBPÆDAGOG 
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Mobilitetsdagene skydes i 
gang d. 1. marts 2018. Her 
har fastansatte pædagoger, 
pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter 
mulighed for at søge ledige 
interne stillinger i Børn og 
Unge før alle andre. For 
Marianne Bisgaard blev 
mobilitetsdagene brugt til et 
karrieskifte fra SFO til klub.

Pædagog Marianne Bisgaard havde længe 
spekuleret over, om klublivet var noget for 
hende. Efter 7 år i Holme SFO var tiden ef-
terhånden moden til et karriereskifte. Dette 
skifte blev en realitet, da Marianne blev 
mødt af nyheden om, at skolens 4. klasser 
fremadrettet skulle være en del af klubben. 
Det gav hende mod på proaktivt at bruge 
mobilitetsdagene i 2017 til at skabe sig et 
nyt arbejdsliv som klubpædagog: 

”Jeg var fast besluttet på, at et job som 
klubpædagog var noget for mig.  Jeg var 
nået til et sted i livet, hvor det både øko-
nomisk og tidsmæssigt kunne harmonere 
med mit familieliv. Derfor valgte jeg at 
bruge mobilitetsdagene til at bevæge mig 
videre i mit arbejdsliv,” fortæller hun. 

Mobilitetsdage gør det nemt at
snuse til andre fagområder
Mobilitetsdagene dækker over en tids-
begrænset periode, hvor faste ledige 
stillinger bliver slået op internt i 8 dage, 

før de bliver annonceret eksternt. I år 
løber mobilitetsdagene fra d. 1.- 31. marts 
2018, og i denne periode har fastansatte 
medarbejdere den fordel, at de uformelt 
kan tage kontakt til ledere, der har opslået 
et stillingsopslag. Det kan være en uforplig-
tende kop kaffe, et inspirationsbesøg eller 
en samtale.

”Mobilitetsdagene er en god måde at 
skabe netværk på, og man har mulighed 
for at få et indblik i et nyt fagområde,” 
forklarer Marianne og tilføjer:

”Da jeg så, at Skåde klub søgte en klubpæ-
dagog, handlede jeg hurtigt. Ansøgnings-
fristen udløb dagen efter, så jeg sendte 
hurtigt en SMS af sted til fritidslederen for 
at fortælle hende, at min ansøgning var på 
vej. Derefter gik det stærkt,” husker hun.  

Begge parter kan sige ja eller nej
Det var Kirsten Sønderby, fritidsleder 
fra Skåde Kragelund Fritidscenter, som 
Marianne Bisgaard skulle til jobsamtale 
ved. Kirsten valgte, at der skulle være to 
samtaler, da det første møde mest var et 
besøg. Hun fortæller: 

”Jeg tror, det er vigtigt, at man fra starten 
får forventningsafstemt, om der er tale 
om et besøg eller en samtale. Jeg valgte 
at indkalde Marianne til en ekstra samtale 
for at sikre, at vi begge havde de optimale 

betingelser for at vurdere, om der var et 
jobmatch”. 

Derudover skal man ifølge Kirsten Sønder-
by være opmærksom på, at begge parter 
frit kan sige ja eller nej til stillingen:  

”Selvom man som ansøger får en smutvej 
til at vise, hvem man er, er der ikke tale om 
et lotteri. Begge parter skal overveje grun-
digt, om kvalifikationerne rækker til at løse 
den pædagogiske opgave”, tilføjer hun.

Det er knap et halvt år siden at Marianne 
startede som klubpædagog i Skåde Fritids-
klub. Hendes erfaring fra SFO oplever hun 
at kunne bruge dagligt: 

”I klubben kan jeg bygge videre på den 
faglighed jeg kom med, fordi jeg har større 
råderum til at afprøve og igangsætte nye 
aktiviteter. Derfor er min opfordring også, 
at man skal springe ud i det, hvis man 
trænger til nye udfordringer. Så forskellig 
er kerneopgaven fra SFO til klub heller 
ikke,” slutter hun.

MOBILITETSDAGENE LØBER 

FRA D. 1. MARTS TIL D. 31. MARTS 2018

DU KAN LÆSE MERE OM 

MOBILITETSDAGENE PÅ: 

AARHUS.DK/MOBILITETSDAGE
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Ny pædagogisk leder på 
Gammelgaardsskolen

Kirsten Søndermark Bentzen bliver pr. 1. marts 
pædagogisk leder for indskoling og SFO på 
Gammelgaardsskolen. 

Hun har siden november 2015 været pædagogisk leder for ind-
skolingen på Højvangskolen i Aarhus Kommune. Kirsten er 42 år 
gammel, uddannet pædagog og har læst en diplomuddannelse 
i ledelse ved VIA University College. Hun har erfaring som både 
pædagog og afdelingsleder hos døgninstitutionen Bøgholt. Privat 
er hun gift med Anders og mor til to. 

Som ny leder på Gammelgaardsskolen vil Kirstens arbejdsfokus 
være at skabe et godt skole- og SFO liv, hvor der er plads til at 
både børn og medarbejdere udvikler sig fagligt og socialt. 

Ny fælles TR for ledere 
Ulf Groth Berntsen er 1. januar valgt som ny 
leder-TR for pædagogfaglige ledere organise-
ret i BUPL. Han er 52 år gammel og kommer 
fra et job som SFO-leder med ledelse i ind-
skoling og specialklasser på Sølystskolen. Ulf 
er desuden formand for bestyrelsen i BUPL 
Århus’ lokale lederforening.

I sit arbejde vil Ulf fokusere på at fremme og vedligeholde gode 
arbejdsforhold, ligesom han vil være ledernes repræsentant og 
indgang til både forvaltning og BUPL.  

”Ingen organisation kan drives uden god ledelse. Derfor skal vi alle 
samarbejde for løbende at skabe og videreudvikle på de rammer, 
der sikrer, at der kan bedrives god ledelse i kommunens dagtilbud, 
skoler og FU-tilbud til gavn for både børnenes og medarbejdernes 
trivsel og udvikling,” siger Ulf.  

Du er meget velkommen til at kontakte Ulf Groth Berntsen: 
Telefon: 35465656 / 61964181 Mail: ugb@bupl.dk

40 års jubilæum i 
Lystrup-Elsted Dagtilbud

Bente Kvist Andersen kunne d. 31. januar fejre 
jubilæum efter har været ansat i det samme 
dagtilbud igennem 40 år. Hun startede som 
pædagogmedhjælper og uddannede sig senere 

til pædagog. Bente arbejdede i Børnehaven Troldehøj indtil sidste 
år, hvor børnehaven lukkede. Herefter fik Bente tilbudt en stilling 
som pædagog i Børnehuset Lyset.

”Bente er en yderst faglig og dygtig medarbejder, som brænder 
for den faglige udvikling. Bente sætter en ære i at hendes arbejde 
bliver gjort ordentligt, og at det altid er børnene, som er i centrum 
for hendes arbejde,” fortæller Britta Krüger Bodholt, der er pæda-
gogisk leder i Lyset. 

Bente har været arbejdsmiljørepræsentant, stedfortræder, konstitu-
eret leder, tillidsrepræsentant, praktikvejleder, har taget en uddan-
nelse som sprogvejleder og har haft virke som vejleder i hele dagtil-
buddet. Hendes ansættelse har kun været afbrudt af to barsler, og 
selv da Bente i december 2015 blev opereret for brystkræft, valgte 
hun at fortsætte hendes arbejde trods operation, undersøgelser og 
kemobehandling. 

”Bente ville på arbejde trods behandlinger og undersøgelser. Det 
viser, hvordan Bente trods sygdom er en arbejdshest, som vil børn, 
familier, kollegaer og arbejdspladsen det bedste,” siger Britta Krü-
ger Bodholt. 

Ny dagtilbudsleder i Harlev 
Dagtilbud

Helle Rose Ringsholt tiltræder som dagtilbuds-
leder pr. 1. marts 2018. Helle kommer fra en 
stilling som pædagogisk leder af Kløvervan-
gen og Bakkehuset under Skødstrup Dagtilbud.

Helle har studeret pædagogisk sociologi og arbejdet som pæda-
gog siden 2002, hvor hun sideløbende har gennemgået en række 
efteruddannelser, bl.a. DOL og LOKE. Helle har desuden været 
dagtilbudsleder for den tidligere selvejende institution Kløverpar-
ken.

Som ny dagtilbudsleder ser Helle frem til at være med til at vide-
reudvikle Harlev Dagtilbud. Hun glæder sig også til at blive en del 
af et meget mangfoldigt område som område Silkeborgvej.
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NYHEDSNOTERJUBILÆUM

Med forklæde om maven og nybagte rug-
brød under armen stillede 25-års jubilaren 
op til fotografering i dagtilbuddets køkken, 
der med store stikovne og røre- og skæ-
remaskiner er blevet omdannet til Kirstens 
eget bageri. Det er ikke kun køkkenet, 
der har forandret sig igennem Kirstens tid 
hos Langenæs, også Kirsten selv har været 
igennem en enestående udvikling, siden 
hun blev ansat som køkkenmedhjælper i 
1993.

”Da Kirsten startede hos os, var hendes 
primære opgave at gå til hånde i køkkenet 
med forskellige praktiske opgaver. Men det 
blev hurtigt klart for os, at der var krummer 
i Kirsten, og at hun havde meget mere at 
byde på. Efter adskillige snakke om arbejds-
drømme fandt Kirsten ud af, at hendes sto-
re passion var at bage brød,” fortæller Ruth 
Theilmann, dagtilbudsleder hos Langenæs 
dagtilbud, i sin jubilæumstale til Kirsten. 

Den blå delfin
Inden Kirstens tid på Langenæs var hun fast 
inventar på værestedet ”Den blå delfin”, 
som var et århusiansk værested for udvik-
lingshæmmede mellem 20 og 60 år. Her 
arbejdede hun et par timer om ugen som 

tjener på værestedets cafe, inden Peter Bak, 
pædagog på værestedet, sendte hende i 
armene på Ruth Theilmann.

”Der var ingen tvivl om, at Kirsten allerede 
den gang strålede mere end de fleste, og 
det var tydeligt at se, at rammerne i cafeen 
var for små til Kirsten. Hun havde brug for 
nye udfordringer, der kunne omfavne hen-
des arbejdsomhed,” fortæller Peter Bak. 

Ikke alt kan ses med det blotte øje
Det er ikke til at se det, men Kirsten er født 
med et fysisk og psykisk handicap. Hun 
arbejder mellem 24 til 30 timer om ugen 
og møder altid troligt op på arbejdet i højt 
humør. 

”Mit arbejde er mit frirum. Det er her, jeg 
henter energi og udvikler mig inden for 
det, jeg brænder for,” siger Kirsten, som 
ikke lægger skjul på, at hun er meget 
ærekær med sit arbejde og siger tingene, 
som de er.

Elsket af alle
Blandt både børn og voksne er Kirsten 
og hendes bagværk et hit. Spørger du 
børnene, er de ikke i tvivl om, at det er 

Kirstens rugbrød og grissini stænger, der 
scorer flest stjerner. 

”Selvom det går godt med mit rugbrød 
og mine grissini stænger, så holder jeg 
aldrig op med at eksperimentere og prøve 
nye opskrifter og bagteknikker af. De 
sidste par uger har skorpen på rugbrødet 
for eksempel været for hård, så der har 
jeg forsøgt mig med en ny bagteknik,” 
fortæller Kirsten om succesen bag sit 
populære brød.

Hos kollegaerne er der bred enighed om, 
at Kirsten har stor betydning for fælles-
skabet, og de ser gerne, at Kirsten tager 
25 år mere som bagermutter i Langenæs 
Dagtilbud.   

”Det er nemt for os allesammen at holde 
af Kirsten, for hun er altid omsorgsfuld og 
hjælpsom. Kirsten sætter livet i perspektiv 
og viser os, at vi som mennesker er 
forskellige, men at der er plads til alle i et 
godt arbejdsfællesskab. Kirsten har udvik-
let sig helt fantastisk i forholdt til at nå sit 
fulde potentiale. Vi har alle lært utroligt 
meget af Kirsten,” siger Ruth Theilmann 
slutteligt i sin tale til 25 års jubilaren. 

FRA 40 
SMØGER 
TIL 40 RUGBRØD 
Langenæs Dagtilbud kunne fredag den 2. februar fejre 25 års jubilæum for Kirsten Jørgensen, 
der siden sin ansættelse har erstattet 40 daglige smøger med at bage 40 rugbrød om ugen til 
mere end 300 børnehave- og vuggestuebørn.  
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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

Nyhed
3-timers kursus for pædagogisk personale i dagtilbud, 
der er med i Investering i børns fremtid.

Hold 11: 5. marts
Hold 12: 7. marts
Hold 13: 6. april

Hold 11: 23. februar
Hold 12: 25. februar

Hold 13: 6. april

Nyhed Temadag for arbejdsmiljøgrupper - Hold 03. 17. maj 1. maj

Nyhed 3-timers kursus for skolens  indskolingspersonal.
Hold 01: 30. april 
Hold 02: 2. maj

20. april

Nyhed
6-dages uddannelse som førstehjælpsinstruktør for pædagogisk personale i 
dagtilbud, skole og FU.

10. april 27. marts

Nyhed
Møde om arbejdsmiljøgruppens rolle i forbindelse med byggeri og renovering af 
bygninger på arbejdspladsen.

23. april 13. april

Nyhed
Heldags kursus for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen - leder og 
arbejdsmiljørepræsentant.

13. juni 4. juni

Nyhed
1½ dags kursus for superbrugere i BørneIntra. Gennemgang af alle væsentlige 
moduler, funktioner og løbende superbruger opgaver og ansvar..

10. april 3. april

LÆRERE KAN FÅ FAGLIGT 
OVERSKUD MED HJÆLP 
FRA BØRN & UNGES 
FRIVILLIGKONSULENT
Frivillige kan give lærere mere overskud til at nå det faglige, 
lyder det fra Børn & Unges frivilligkonsulent, Ulla Bording, 
som tilbyder sin assistance i denne lille video. 

Ulla hjælper med at få samarbejder i gang med både lokale 
frivillige eller større foreninger og kan sikre, at forventningsaf-
stemningen og de formelle rammer kommer på plads.
Desuden ønsker Ulla at indsamle samtlige gode og dårlige 
erfaringer med frivilligsamarbejde, som kan medvirke til, at vi 
alle bliver klogere i Børn & Unge. Kontakt Ulla på tlf. 61 5585 61 eller på mail ulbj@aarhus.dk.

https://youtu.be/74mIcBuEE0c
https://youtu.be/74mIcBuEE0c
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Lørdag aften vandt Mille Liendgaard børnenes MGP foran 6.000 
tilhørere - og masser af DR-seere -i Gigantium i Aalborg. I år er 
fjerde år, Mille har sendt en af sine sange ind til MGP. Denne 
gang sendte sangen hende ikke bare på scenen - den gav hende 
også sejren.

”Jeg var lidt nervøs, men mest spændt. Jeg har prøvet at optræde 
før - bare ikke for så mange mennesker. Heldigvis havde vi haft 
en generalprøve, så der var ikke så mange nerver på. Jeg tænkte 
mest, at jeg skulle nyde at være med,” siger 11-årige Mille til 
Aarhus Stiftstidende. 

Selvom den nykårede vinder fejrede sejren i Aalborg til klokken halv 
fire om morgenen, var hun mandag morgen tilbage på sin plads 
i 5. klasse på Sølystskolen – og hun får travlt den kommende tid. 
Allerede næste weekend står den på gallakoncert i DRs koncerthus 
i København sammen med alle de andre MGP-finalister. 

Rådmand: 

STOP NU MED AT DELE 
KRÆNKENDE FILM 
I kølvandet på de seneste sager om digital deling af seksuelt 
krænkende film med mindreårige sender Thomas Medom en 
kraftig opfordring til børn, unge og forældre i Aarhus. 

”Stop nu med at dele de krænkende film. Gør i stedet som 
politiet opfordrer til: Slet materialet med det samme. Deling af 
digitale film kan have kæmpestore konsekvenser både for ofre 
og gerningsmænd. Det gælder både følelsesmæssigt og retsligt. 
Derfor må vi alle her og nu gøre, hvad vi kan, for at stoppe de 
digitale krænkelser,” siger Thomas Medom. 

God digital adfærd har gennem flere år været på dagsordenen i 
blandt andet skoler, fritids- og ungdomstilbud og i Aarhus Kom-
munes dialog med forældre. Senest er kommunens beredskab i 
sager om seksuelle krænkelser i efteråret opdateret i forhold til 
online-overgreb. Samtidig har Thomas Medom taget initiativ til, at 
der inden vinterferien blev sendt en videnspakke ud til alle skoler 
samt fritids- og ungdoms-skoletilbud med vejledning til, hvordan 
ledere og medarbejdere skal forholde sig. 

”Den digitale udvikling går så stærkt, at vi på trods af et robust 
bered-skab og gode, forebyggende tiltag har behov for at ruste 
os yderligere. Men jeg minder også om, at skoler og fritidspæda-
gogiske tilbud ikke kan løse de digitale udfordringer alene. Derfor 
vil jeg også tage udfordringerne op med forældrebestyrelser og 
sætte det på dagsordenen til vores kommende dialogmøder,” 
siger Thomas Medom.

MILLE FRA SØLYSTSKOLEN 
VINDER MGP 2018 

Foto: DR / Bjarne Bergius Hermansen  
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UngiAarhus holder fernisering på årets Vårsalong den 28. februar 
på Aarhus Rådhus. Der blev indleveret mere end 250 værker til 
årets Ungdommens Vårsalong, og en komite af lokale kunstnere 
har udsat værkerne for en censur, der nu har gjort, at mere end 
100 værker er gået videre til udstillingen på Aarhus Rådhus. 
Onsdag den 28. februar fra klokken 15.00 er der fernisering med 
taler, og herefter er værkerne udstillet på Aarhus Rådhus frem til 
den 12. marts.

Det var en festdag, da bogen om ”Nest 
programmet i Danmark” blev lanceret 
i et samarbejde mellem PPR og Special-
pædagogik og forlaget Dafolo. Bogen 
beskriver erfaringer med at omsætte 
Nest-programmet, der er udviklet i New 
York, til en dansk kontekst og introduce-
rer de forskellige niveauer i programmet 
– alt sammen i et dansk perspektiv.

Bogen er blevet til med afsæt i erfaringer 
fra Nest-klasserne fra Katrinebjergskolen 
i Aarhus og er skrevet af række fagper-
soner, som har været tæt på arbejdet 
med Nest i en dansk kontekst. Nest er 
en betegnelse for den pædagogiske 
praksis, hvor børn med autisme og børn 
fra almenområdet er en del af samme 
klassefællesskab. En Nest-klasse forstås 

Programmet for ferniseringen:
15.15  Udstilling åbnes
15.25  Velkomst ved Vice Fritids- og Ungdomssko-

leleder Rikke Herold, UngiAarhus SYD
15.30   Tale fra Rådmand Thomas Medom
15.45  Tale fra dommer Peder Stougaard
16.00  Forfriskninger og snacks

Alle interesserede er velkomne.

KOM OG SE 
UNGDOMMENS 
VÅRSALONG 2018

BOG OM NEST I ET 
DANSK PERSPEKTIV

som en autismevenlig rede, hvor der 
anvendes specialpædagogiske metoder i 
hele klasse, og erfaringerne viser, at alle 
børn i klassefællesskabet profiterer af 
denne tilgang. 

Dermed fremmer bogen en inklusions-
diskurs, hvor det ikke bare handler om 
at inkludere børn med særlige behov i 
almenmiljøer, men om at etablere in-
kluderende læringsmiljøer for alle børn. 
Nest-klasser og Nest-skoler et konkret 
bud på en tredje vej, hvor fokus er på at 
skabe bæredygtige, vedvarende, pæda-
gogiske miljøer for børn med og uden 
særlige behov. 

Bogen henvender sig til ledelse og 
pædagogisk personale på skoler samt 

til PPR-personale og forvaltninger, da 
det netop er samskabelsen mellem de 
forskellige aktører, som er med til at sikre 
sammenhængskraften og dermed bære-
dygtighed over tid. 

Læs mere om bogen på: dafolo.dk/nest


