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1. Hvad er en udviklingsplan
– og hvorfor har vi den?
En Områdeudviklingsplan (OUP) er et ledelsesværktøj for områdechef og områdeledere, og tjener i
den forbindelse flere formål.
OUP er et strategisk og dynamisk redskab, der er retningsgivende og styrende for de tværgående udviklingsprojekter, der
i en 2-årig periode prioriteres i
et konkret område (jf. Børn og
Unges 8 overordnede områder).

OUP er et dialogredskab og
et fælles arbejdsredskab, der
skal formidles og anvendes
af alle decentrale ledere,
og løbende drøftes i område-MED og på områdeledermøder.

OUP skaber sammenhæng
mellem det lokale arbejde
og det centrale niveau, og de
områdevise indsatser relaterer
sig således til centralt fastsatte
beslutninger, strategier og indsatsområder.

Sammenhæng til ydre vilkår, grundlag og strategi
Aarhus Byråd vedtog i 2008 børn og unge-politikken som den overordnede ramme for alle indsatser, tilbud og
fællesskaber for børn, unge og familier i Aarhus Kommune.

Børn og Unges overordnede vision er på den baggrund at udvikle:
Glade, sunde børn og unge med selvværd
Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at
møde fremtidens udfordringer
Børn og unge, der oplever medborgerskab – og bruger det
Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber
Der er inden for denne ramme formuleret fire effektmål, der udstikker retning og mål for Børn og Unges samlede arbejde:
Læring og
Udvikling:

Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør
dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/dannelsesforløb.

Trivsel og
sundhed:

Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og
udnytter egne potentialer.

Rummelighed:

Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De
indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed
samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere.

Forældresamarbejde: 

Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende
samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling.
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Via Børn og Unges Udviklingsplan udfoldes de fire effektmål i ni strategier, som har til formål at angive retningen på og støtten til de decentrale enheder i arbejdet med Børn og Unges vision og mål. De ni strategier
præsenteres i Bilag 2.
Selve tilrettelæggelsen af arbejdet med børnene og de unge er lagt i hænderne på de decentrale enheder. Effektmål og strategier sikrer således både retning og det størst mulige decentrale råderum inden for de rammer,
som byrådet har udstukket.

Børn og Unges styringsfilosofi kan indrammes i 5 centrale principper:
Børn og Unge er en åben og værdistyret organisation
Børnene og de unge i centrum
Vilje til fælles rammer og retning i Børn og Unge
Tillid til råderum for decentrale løsninger
Balanceret dokumentation af resultater og effekt

Se bilag 3 for uddybning af Børn og Unges styringsfilosofi.
Der følges op på arbejdet med effektmålene i kvalitetsrapporterne, der dermed danner afsæt for udviklingen
af de enkelte tilbud og samtidig medvirker til at sikre den røde tråd i arbejdet.
For hvert enkelt dagtilbud/skole/FU-tilbud gælder det, at kvalitetsrapporten og den efterfølgende kvalitetssamtale omsættes i en lokal udviklingsplan (LUP), der følges op af en samtale mellem enhedens lederteam og
områdechefen. På samme vis har kvalitetsrapporten for fælles funktionerne været drøftet områdevis med de 8
områders lederteams, og der er udarbejdet en udviklingsplan for fælles funktionerne (FFUP).
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Nedenstående figur illustrerer kvalitetsudviklingen i områderne.

Figur 1 – Kvalitetsudvikling i områderne
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Figur 1 – Kvalitetsudvikling i områderne
På baggrund af de lokale kvalitetsrapporter og udviklingsplaner samt fællesfunktionernes kvalitetsrapport er
der udarbejdet en 0-18 års kvalitetsrapport for hele kommunen. Denne rapport blev ledsaget af en byrådsindstilling, som pegede på de væsentligste problemstillinger på tværs af områderne. Med den tværgående
kvalitetsrapport og dertilhørende byrådsindstilling som det primære afsæt har fælles funktionerne udvalgt
otte konkrete udviklingsprojekter, der indgår i fællesfunktionernes udviklingsplan. Og med henblik på at skabe
sammenhæng mellem det lokale arbejde og det centrale niveau udarbejdes områdeudviklingsplanerne.
Fire fælles indsatsområder i Børn og Unge
På baggrund af byrådets målsætninger og udmeldinger, de lokale kvalitetsrapporter og kvalitetsdrøftelserne
for fælles funktionerne, er der udvalgt fire målsætninger, der står centrale for arbejdet i Børn og Unge i de
kommende år.
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De fire indsatsområder er bedre viden 0-18 år, udvikling af udskoling, øget inklusion, samt øget brug af
pædagogisk it. Disse fire indsatsområder udgør således en del af rammen for de enkelte områders OUP
2013/2014. Indsatsområderne beskrives kort i det følgende.

Bedre viden
0-18 år:

Dette indsatsområde rummer byrådets beslutning om, at vi skal ’styrke grundlaget for videreudvikling af dag-, undervisnings- og fritidstilbuddenes pædagogiske
praksis med afsæt i bedre viden om, hvad der virker’ (Kvalitetsrapport 2011). Det
handler om, at vi skal finde flere og bedre tegn på kvalitet på 0-6 års området,
herunder at vi skal afdække mulighederne for at inddrage børnenes stemme på
0-6 års området; det handler også om at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og undervisning/SFO og fra indskoling til udskoling/uddannelsesparathed via
et stærkere fælles sprog og en stærkere fælles viden om de børn, man deles om.
Byrådet har samtidig besluttet, at vi skal styrke forældreinddragelsen og øge omfanget af videndeling (KVR 2011). Både forældreinddragelse og videndeling skal
derfor tænkes ind som ressourcer/metoder i forhold til indsatsområdet. Dette gælder også for de øvrige 3 indsatsområder.

Udvikling af
udskolingen:

Dette indsatsområde rummer byrådets beslutning om, at vi skal sikre en generel
’tidligere og mere tværfaglig understøttelse af de unges muligheder for at få en
ungdomsuddannelse’ (Kvalitetsrapport 2011).

Øget
inklusion:

Dette indsatsområde rummer byrådets beslutning om, ’at normalområdet i højere
grad skal løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, blandt andet
ved at udvide det eksisterende rummelighedsbegreb i normalsystemet på de store
serviceområder. Det kræver til stadighed nytænkning og udvikling både inden for
opgaveløsningerne på normalområdet, det specialiserede område, samt i overgangene herimellem’ (Budgetforliget for 2012).

Øget brug af
pædagogisk it:

Dette indsatsområde rummer byrådets beslutning om, ’at Aarhus skal være i front,
når det handler om at udnytte IT til at skabe læring for alle børn og unge. For at
realisere dette er forligspartierne enige om at investere i digitalisering i tre spor: 1)
Kapacitetsopbygning og tilgængelighed, 2) Indsigt og læring, 3) Udsyn og partnerskaber’ (Budgetforliget for 2013).

I hvert af Børn og Unges otte områder er der under de fire indsatsområder udvalgt en række udviklingspunkter, der udgør de konkrete tiltag i det pågældende område. Dertil kommer, at hvert af Børn og Unges otte
områder kan supplere med yderligere indsatsområder efter behov. Dette vil fremgå af den enkelte OUP.
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2. Indledning – vision for området

I Grenåvej Øst har vi en vision om at skabe innovation i børnehøjde ved at ”træde nye
stier og krydse grænser” – vi vil gerne udfordres og udfordre hinanden.
I samarbejde med forældrene ønsker vi at udfordre og udvikle børnene og de unge, så de bliver selvhjulpne og robuste verdensborgere. Vi arbejder for, at alle børn og unge inkluderes i
fællesskaber, hvor de møder passende udfordringer.

Område Grenåvej Øst er kendetegnet ved en høj grad af homogenitet og består overvejende af ressourcestærke familier. Dette bevirker at samarbejdet i området bygger på en høj grad af erfaringsudveksling og et frugtbart tværfagligt samarbejde.
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3. Sådan arbejder vi med vores lokale indsatsområder og de ni strategier
3.1. Forebyggelsesstrategien
Begrundelse og status
Med byrådets beslutning fra juni 2012 skal vi i Område Grenåvej Øst i vid ustrækning integrere tankerne fra
Forebyggelsesstrategien i allerede igangsatte indsatser.
Forebyggelsestrekanten er allerede kendt på leder- og mellemleder niveau. Desuden indgår strategien allerede i
DTO-samarbejdet, ligesom områdets arbejde med Kvalificeret selvbestemmelse knytter naturligt an til Forebyggelsesstrategien. Arbejdet med Forebyggelsesstrategien handler derfor i høj grad om at integrere strategien i
allerede eksisterende indsatser.
Forebyggelsestrekanten er i udgangspunktet målrettet mod de ressourcesvage børn og unge, men skal være
med til at løfte alle børn og unge i området.
ROYE-model

Effekt

Ydelser

• D
 er arbejdes forebyggende med fokus på en tidlig indsats med henblik på at reducere antallet af udsatte børn og unge.
• Der er øget trivsel og faldende risikoadfærd målt på den årlige trivselsmåling på skoler og i
FU-regi (Kvalitetsrapporter)
• Positiv udvikling i relevante måltal.
• 98 % af 9.-klasseårgangen 2014/15 har i efteråret 2016 påbegyndt en ungdomsuddannelse
• T il områdeledergruppen og næste lederlag indhentes evidensbaseret viden om sammenhængen mellem adfærd, faktorer og børn/unges udsathed
• Viden og tænkning om forebyggelsesstrategien udbredes til medarbejdere via inklusionsvejlederne og de pædagogiske ledere
• På baggrund af medarbejdernes viden om forebyggelsesstrategien, skal der foregå pædagogisk arbejde i klasserum/børnegrupper med henblik på at nedbringe mistrivsel og
risikoadfærd
• Dagtilbud anvender SUS-materialet med henblik på at afdække barnets kompetencer og
dermed eventuelt udviklingsmuligheder for barnet

Organisering

• T emadrøftelse i områdeledergruppen + næste ledelseslag med fokus på evidensbaseret
viden om sammenhængen mellem adfærd, faktorer og børn/unges udsathed – afvikles i
efterår 13
• Der planlægges et møde for alle inklusionsvejledere, ledere og mellemledere og evt.
AKT-medarbejdere med henblik på at etablere netværk for inklusionsvejledere på både område- og lokaldistrikts niveau. – Afvikles efterår 2013
• Der formuleres på mødet en lokal implementeringsplan for forebyggelsesstrategien

Ressourcer

• E kstern oplægsholder
• Tid til ledergruppe og medarbejdergrupper
• Understøttelse af netværk af inklusionsvejledere

Arbejdet med forebyggelsesstrategien relaterer sig bredt til Børn og Unges ni strategier, men strategierne
for sundhed og trivsel samt rummelighed er sammen med strategien for forældresamarbejde særlig
relevante.
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3.2. Forældresamarbejde
Begrundelse og status
Forældrene i Område Grenåvej Øst er kendetegnet ved generelt at være ressourcestærke. Forældresamarbejdet kan derfor på samme tid karakteriseres som værende både berigende og udfordrende.
Vi har i området valgt at arbejde systematisk med forældresamarbejdet og lade det gå på tværs af vores indsatser. Den fælles overskrift for indsatserne er, at de har et inklusionssigte og indeholder nytænkning i forhold
til de traditionelle former for forældresamarbejde. Alle lokaldistrikter arbejder således med ”Den Kreative Platform” i forhold til udvalgte grupper af forældre, elever, medarbejdere og bestyrelser. Derved er der fremkommet en række idéer til handlinger og realisering i lokaldistrikterne.
Der er igangsat forskellige udviklingsprojekter, for eksempel prototyper: Nye former for forældresamtaler, forældrelørdag og andre forældreevents.

To konsulenter fra Pædagogisk Afdeling har kortlagt det aktuelle forældresamarbejde i
hele området som en status før indsatsen. Der tegner sig et billede af, at der med fordel
kan udvikles på følgende områder:
Kommunikation
Inklusion: Forældres viden om inklusion, åbenhed i forhold til børn med særlige behov etc.
Forventningsafstemning mellem personale og forældre.
Forældrenetværk
Robusthed: Robuste forældre, der er rummelige, tør lade deres børn opleve modgang, har viden og indsigt i de vilkår og den virkelighed deres børn lever i i hverdagen.
Robust personale, der har viden, holdninger og har værktøjer i forhold til inklusion. Der kan
kommunikere empatisk samt klart og tydeligt.

I nogle distrikter arbejdes der ud fra problemstillinger, der stammer fra Forældretilfredshedsundersøgelsen.
Da vi allerede har sat mange initiativer i værk for indsatsområdet, vil vi ved den kommende Forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemføres i efteråret 2013, se på indsatsområdet med et nyt og kritisk blik.

Områdeudviklingsplan

grenåvej øst

9

ROYE-model

Effekt

• S e en tydelig positiv udvikling i områdets Forældretilfredshedsundersøgelse i efteråret
2015.
• At det i højere grad lykkes at inkludere børn med særlige behov, i skole, FU og dagtilbud.
• At personalet giver udtryk for i højere grad at være klædt på til at indgå i et konstruktivt
samarbejde med forældrene.
• At personalet giver udtryk for i højere grad at være klædt på inklusionsopgaven

Ydelser

•
•
•
•
•

 ortlægning af forældresamarbejdet i alle lokaldistrikter
K
Fokusgruppeinterview
Processer med udgangspunkt i den Kreative Platform
Deltagelse i Fællesskaber for Alle
Inklusionstiltag på skoler, i FU og Dagtilbud

Organisering

•
•
•
•

Involvering af bestyrelser og forældreråd
Involvering af medarbejdere
Samarbejde i Områdeledergruppen
Samarbejde i Lokale distriktsgrupper/Trivselsråd

Ressourcer

• A
 lle ledere har taget et diplommodul i ”Den Kreative Platform”
• Kvalificering af medarbejdere gennem Fællesskaber for alle

Indsatsområdet relaterer sig primært til Børn og Unges strategi for forældresamarbejde, men også rummeligheds- og kommunikationsstrategien er relevante.

3.3. Kvalificeret selvbestemmelse
Begrundelse og status
I Område Grenåvej Øst ønsker vi at sætte fokus på det enkelte barn, elev og ung i et 0-18-årsperspektiv, så vi
kan skabe helheder, sammenhæng og tværfaglighed for den enkelte. En sådan tilgang fordrer et fælles sprog
og en fælles faglig platform i området, så vi forstår hinanden og taler samme sprog om vores børn og unge.
Med implementering af teorien om Kvalificeret selvbestemmelse får vi ét fælles sprog for vores børn og unge
i området. Tilgangen dækker over en helhedsorienteret dannelsesramme i alle de indsatser, som vi målretter
mod de enkelte børn og unge. Samtidig kan Kvalificeret selvbestemmelse indeholdes i vores inklusionsindsatser i Fællesskaber for alle samt styrke arbejdet med eksterne samarbejdspartnere som Socialforvaltningen og
ungdomsuddannelserne.
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ROYE-model

Effekt

• A
 t alle børn og unge i Grenåvej Øst oplever et helhedsorienteret og sammenhængende
forløb/tilgang i et 0-18-års perspektiv
• Det betyder for medarbejdere, at der skabes fælles sprog, tilgang og sammenhæng mellem institutioner og fagligheder i Grenåvej Øst
• Medarbejdere oplever, at samarbejdet mellem fagligheder bliver enklere og mere kvalificeret.

Ydelser

• D
 et er overordnet formålet, at teorien om kvalificeret selvbestemmelse udgør det fælles
faglige grundlag og fælles sprog i hele området. Konkret er det ambitionen, at kvalificeret
selvbestemmelse er basis for alt tværfagligt samarbejde ved udgangen af 2014. (delmål:
netværksmøder, forældresamarbejde, sammenhænge hvor børn er i overgange, konsultative møder, specialcentermøder, ”95% møder” mv.)
• Implementeringen sker via korte, konkrete processer mod det overordnede mål - med
fokus på delmålene
• At vi i områdegruppen hver gang fastsætter konkrete delmål for næste måneds arbejde
med Kvalificeret selvbestemmelse samt evaluerer på forrige måneds delmål og fejrer succesen (agile processer)
• Samme proces udføres lokalt - forankret i distriktsrådet og lokalt på institutionen

Organisering

•
•
•
•

Ressourcer

• D
 e leder- og medarbejderresourcer som vi aftaler at bruge til implementeringen, PI’s konsulenter, jævnlig brug af Jan Tønnesvang, Michael Sørensen og andre, der kan formidle
praksis og teori

S tyregruppe
Områdeledergruppen
Distriktsrådet og på institutionsniveau
PI-konsulenter støtter op om processerne

Indsatsen relaterer sig bredt til Børn og Unges ni strategier, men særlig ledelsesstrategien er relevant, idet
der er tale om en meget ambitiøs og nytænkende implementeringsproces.

3.4. Forum for pædagogisk ledelse i Grenåvej Øst
Begrundelse og status
De ledere, der dagligt står i direkte kontakt med de pædagogiske medarbejdere, har afgørende betydning for
diverse implementeringsprocesser. Samtidig optræder de som hybrider mellem to ledelsesverdener – generalist/faglig leder og ofte også leder/kollega.
Med dette udgangspunkt ønsker områdeledergruppen at sætte et større fokus på pædagogisk ledelse via
oprettelse af forum for pædagogisk ledelse.
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ROYE-model

Effekt

• Målgruppen af ledere er bevidste om deres egen forståelse af, hvad god pædagogisk
ledelse er.
• O
 mrådets ledere er bevidste om ledere af pædagogiske medarbejderes rolle som vigtige
implementeringsaktører.

Ydelser

• Der afvikles en kickoff-dag med et ledelsesteoretisk oplæg om Leadership Pipeline. Samme dag fastlægges lederforummets omfang samt indhold, og der nedsættes en styregruppe.

Organisering

• Målgruppen inviteres til et årligt antal møder i lederforummet. Der nedsættes en bredt
sammensat styregruppe.

Ressourcer

• Tidsmæssige ressourcer og økonomiske ressourcer til afvikling af møderne.

Indsatsen relaterer sig primært til Børn og Unges ledelsesstrategi.

3.5. Udvikling af områdeledergruppens sparringskompetencer
Begrundelse og status
Områdeledergruppen har længe arbejdet med forskellige former for såvel monofaglig som tværfaglig ledersparring, herunder afprøvning af forskellige kreative sparringsformer. Der er behov for fortsat udvikling og
kvalificering af sparringskompetencerne i gruppen. Blandt andet er det ønsket at afprøve sparring i den samlede ledergruppe.
ROYE-model

Effekt

• K
 valificering af den enkelte leders ledelse af egne enhed via ledersparring i områdeledergruppen

Ydelser

• Kvalificeret ledersparring indgår som en fast del af områdeledermøderne

Organisering

• På et lederseminar i efteråret udvikles og trænes forskellige sparringsformer

Ressourcer

• Tidsmæssige ressourcer og økonomiske ressourcer til afvikling af seminar

Indsatsen relaterer sig primært til Børn og Unges ledelsesstrategi.
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4. Sammenhæng til Børn og Unges FFUP
FFUP indeholder som nævnt fire fælles indsatsområder. Indsatserne i område Grenåvej Øst har følgende sammenhæng til de fire indsatser:

4.1 Bedre viden 0-18 år
Indsatsen vedrørende Kvalificeret selvbestemmelse er områdets klare bud på indførelse af en fælles faglig platform/fælles sprog, der kan udgøre et nyt ”fælles tredje” i det tværfaglige samarbejde internt i Børn og Unges
enheder og eksternt i forhold til eksempelvis Ungdomsuddannelser og Socialforvaltningen.
Kvalificeret selvbestemmelse er affødt af ønsket om at skabe større pædagogisk sammenhæng i 0-18 års perspektivet. SUS-materialet på 0-6 års området, elevhandleplanerne i folkeskolen og uddannelsesparathedsvurd
eringerne ved overgangen til ungdomsuddannelserne kan alle forstås og give mening ind i den metateoretiske
tilgang, som kvalificeret selvbestemmelse udgør.

4.2. Udvikling af udskolingen
Der er ingen områdebaserede indsatser på dette område, men alle områdets skoler arbejder på forskellige
niveauer med planer om udvikling af udskolingen. Der erfarings- og videndeles under områdeledermødernes
monofaglige sparringer.

4.3. Øget inklusion
Områdets overordnede vision er rettet mod øget inklusion ligesom indsatserne vedrørende Kvalificeret selvbestemmelse, forældresamarbejde og forebyggelsesstrategien alle er rettet mod denne ambition.

4.4. Udviklingspunkter under ’Øget brug af pædagogisk IT’
Der er ingen områdebaserede indsatser på dette område, men alle området skoler har fokus på området.
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Bilag 1: Områdets geografi, demografi
og organisering
FAKTA

Område Grenåvej Øst består af:
6 skoler
5 dagtilbud
3 FU-klubber plus Ungdomsskolen
3 selvejende institutioner

7.182 børn og unge under 18 år
1.033 fuldtidsansatte Børn og Unge-medarbejdere.

MEJLBY

Grenåvej Øst

SPØRRING
HÅRUP
LØGTEN
SKØDSTRUP
HJORTSHØJ

TRIGE

SKÆRING

LYSTRUP
EGÅ

LISBJERG

SABRO

VEJLBY
SKEJBY

RISSKOV

TILST

SKJOLDHØJ

HASLE
TRØJBORG

BRABRAND

ÅBYHØJ
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Bilag 2: Børn og Unges ni strategier
og styringsfilosofi
Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på
hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere har et stort lokalt råderum, som de bliver støttet og styrket i at udnytte og udfordre.
Aarhus Byråd har høje ambitioner for byens børn og unge. Ambitionerne er beskrevet i byens børn og ungepolitik, der danner grundlag for konkrete mål for børn og unges læring, trivsel og sundhed, rummelighed og
for et godt forældresamarbejde.
Målene beskriver den effekt, som arbejdet med børnene og de unge skal have, og vi taler derfor om de fire
effektmål. For hvert effektmål er der vedtaget en strategi for arbejdet med kerneopgaven. Disse faglige strategier danner rammen om arbejdet med børnene og de unge.
De fire faglige strategier

Strategi for
Læring og
udvikling:

Vi udfordrer og stimulerer børn og unges potentialer, kreativitet og skabertrang ved at skabe tilpassede, varierede og inspirerende læringsmiljøer.

Strategi for
Sundhed og
trivsel:

Vi fremmer børn og unges fysiske og psykiske trivsel, handlekompetence og
robusthed og styrker muligheden for at træffe sunde valg. Vi er opmærksomme på de enkelte børn og unge og samarbejder om en rettidig indsats.

Strategi for
Rummelighed:

Vi skaber robuste pædagogiske miljøer, hvor alle børn og unges ressourcer og
holdninger bringes i spil. Vi skaber forudsætningerne for, at alle børn og unge
kan og vil indgå i åbne, anerkendende og forpligtende fællesskaber. Vi sikrer,
at alle børn og unge inddrages i relevante beslutninger om egne vilkår.

Strategi for
Forældresamarbejde:

Med udgangspunkt i, at forældrene er børn og unges vigtigste voksne skaber
vi konstruktive relationer sammen med forældrene gennem vedkommende og
varierede samarbejdsformer, hvor det er tydeligt, hvilke forventninger parterne
har til hinanden.

De fem støttestrategier
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed, er der besluttet yderligere fem
strategier, der fungerer som støtte for de faglige strategier. Støttestrategierne har som mål at understøtte en
organisation, hvor det er naturligt at samarbejde om kerneopgaven. Det skal være naturligt at dele viden,
spørgsmål, erfaringer og tvivl i bestræbelserne på at løse kerneopgaven med størst mulig effekt for børnene
og de unge. Støttestrategierne skal understøtte HMU’s vision om attraktive arbejdspladser.

Områdeudviklingsplan
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Strategi for
Ledelse:

• L edere på alle niveauer vil fortolke, udnytte og udfordre det lokale råderum,
og planlægge og gennemføre forandringer i retfærdige, gennemskuelige og
involverende processer
• Vores arbejdspladser vil tiltrække og fastholde kvalificerede ledere, der vil være
med til at udvikle Børn og Unge og realisere vores vision, værdier og mål
• Vi vil gennemføre vedvarende, systematisk ledelses- og kompetenceudvikling
for alle ledere i Børn og Unge. Vi har særlig opmærksomhed på det tidlige
lederskab
• Vi vil udvikle et stærkt samarbejde mellem ledere og medarbejdere
• Vi vil insistere på, at både medarbejdere og ledere har ret til god ledelse

Strategi for
Personale:

Strategi for
Kommunikation:

• V
 i vil arbejde systematisk med at styrke et samarbejde om kerneopgaven
præget af tillid og retfærdighed
• Vi vil understøtte og udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser ved at
insistere på et godt arbejdsmiljø
• Vi vil sikre alle indflydelse på eget arbejde, og insisterer på, at alle har ansvar
for at udvikle en god arbejdsplads
• Vi vil gøre os umage i gode processer med en passende kombination af forudsigelighed i kvalitetskrav og uforudsigelighed, som muliggør oplevelser i
arbejdet
• Vi vil handle frit under ansvar i arbejdet med meningsfulde og veltilrettelagte
arbejdsopgaver, så vi samtidig oplever tryghed og dynamik i arbejdet
• V
 i vil gøre det let og naturligt at dele, viden, spørgsmål og erfaringer
• Vi vil fremme åbenhed og lyst til at bruge kommunikation til at udfordre og
udforske det lokale råderum
• Vi vil forbinde de enkelte dele af organisationen og skaber sammenhæng
ved at styrke gode relationer
• Vi vil gøre det, vi siger, og sige det, vi gør, såvel indadtil som udadtil

Strategi for
Organisering:

Organiseringen af opgaverne sker altid med fokus på helhed og sammenhæng
i realiseringen af de faglige mål i Børn og Unge.Tværgående strategiske opgaver placeres tæt på den øverste ledelse. Der lægges mest mulig kompetence
for opgavevaretagelse, faglig udvikling, styring og kvalitetssikring hos den udførende linjeorganisation.

Strategi for
Drift:

Vi vil frigøre flest mulige ressourcer til varetagelse af Børn og Unges kerneopgave. Det fordrer, at den bedste og billigste opgaveløsning sikres både centralt
og decentralt.
Vi vil vedvarende analysere og følge udviklingen i behov og tekniske muligheder og udfordre vaner og rutiner, så opgaveløsningen altid organiseres på den
mest effektive og hensigtsmæssige måde. De centrale afdelinger skal løbende
søge at forenkle den administrative opgaveløsning, ligesom medarbejderne –
som en del af helheden i Børn og Unge - skal opfatte sig som leverandører af
”administrativ service” i forhold til borgerne og de decentrale enheder.
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Bilag 3: Børn og Unges styringsfilosofi
Børn og Unge er en del af Aarhus Kommune og har dermed et ansvar for at medvirke til at realisere den fælles
vision for Aarhus:

Aarhus - en god by for alle
Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner.
Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det.
Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke.

Aarhus – en by i bevægelse
Nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer.
Vi skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi.
Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste.

Børn og Unge yder sit særlige bidrag til at skabe en god by for alle og en by i bevægelse baseret på værdierne
troværdighed, respekt og engagement.
Visionen for Børn og Unge politikken indrammer indsatsen:
Børn og unge udvikler sig til glade, sunde børn og unge med selvværd. Børn og unge som er personligt robuste,
livsduelige og kreative.
Børn og unge som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer. Børn og unge der
oplever medborgerskab – og bruger det. Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber.
På den måde kan Børn og Unge være med til at give vores vigtigste råstof – nemlig vore børn og unge – evne,
vilje og styrke til at sikre udvikling, mangfoldighed og sammenhængskraft i vores samfund.
Hele børn og Unge politikken udgør sammen med de byrådsvedtagne effektmål rammerne og de 9 strategier
den overordnede retning for alle ca. 13.700 ansatte i Børn og Unge.
Børn og Unges organisering bygger på fælles værdier, forståelse og anerkendelse af helhed, tværfaglighed og
sammenhæng – en rød tråd igennem alle indsatser og tilbud fra 0 til 18 år.
Anerkendelse af og tillid til et stort decentralt råderum inden for de overordnede rammer og retninger giver
ikke bare motivation og trivsel. Lokalt forankrede og differentierede indsatser for børn og unge giver også de
bedste resultater og effekter. Effekter som er vigtige at dokumentere og kommunikere for at kunne bygge
videre på.

Børn og Unges styringsfilosofi kan indrammes i fem centrale principper:
Børn og Unge er en åben og værdistyret organisation
Børnene og de unge i centrum
Vilje til fælles rammer og retning i Børn og Unge
Tillid til råderum for decentrale løsninger
Balanceret dokumentation af resultater og effekt
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Omsat til handling betyder det at:
Forvaltningen er en ressource for både den decentrale og centrale ledelse
Vi stiller os til rådighed og involverer os differentieret og kvalificeret med respekt for fælles rammer
Vi medvirker til løsninger med respekt for det lokale råderum
Vi deler viden ved at inspirere og lade os inspirere
Vi tænker og handler i helheder og gør os umage
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