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Onsdag den 6. april 2022 kan vi tilbyde deltagerne i Storstadskonferencen, Storbyens hjerte og smerte, 
deltagelse i en halv-dags-optakt med et særligt program. Optakten er et frivilligt supplement til det 
officielle konferenceprogram, 

Vi tilbyder konferencedeltagerne en unik mulighed for at komme ud og besøge et udvalg af de spæn-
dende lokale tilbud, der findes til unge i Aarhus. Gennem disse faglige inspirationsbesøg får du, som 
deltager, et særligt indblik i Aarhus’ lokale ungdomstilbud – et indblik, som almindelige turister i byen 
normalvis ikke har adgang til.  

Deltagelse i optakten er gratis. Der kan dog forekomme en udgift til transport, hvis du ønsker at gøre brug 
af offentlig transport. Hvis du ønsker at deltage i denne dag, tilkendegiver du dette ved din tilmelding til 
hovedkonferencen Storbyens hjerte og smerte. 
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1. Storbylandsbyen I og II i Aarhus N.

Storbylandsbyen I er et boligkvarter tæt på Aarhus, der drives i et samarbej-
de mellem den almene boligforening Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. 
Storbylandsbyen ligger i landlige omgivelser og består af 20 beboere, som 
er henvist af kommunen og 20 beboere fra boligforeningens venteliste. 
Beboerne, der er henvist af kommunen, har tidligere haft problemer med 
hjemløshed, har en psykisk lidelse eller anden lignende sårbarhed. De to 
grupper samles her i ét fællesskab. 

Under besøget vil deltagerne møde den sociale vicevært på stedet, som vil 
fortælle om miljøet og om fællesskabet i Storbylandsbyen I. Deltagerne vil 
desuden høre om det nye projekt med Storbylandsbyen II og om, hvordan 
erfaringer fra Storbylandsby I implementeres i det nye. Storbylandsbyen II 
er under opførelse på Christiansbjerg.

Vært: Den Sociale Vicevært på stedet, beboere og medarbejdere fra Aarhus 
Kommune samt evt. projektchefen fra Østjysk Bolig 

Kontaktpersoner: Birthe Sloth, afdelingsleder, Center for Mestring og Kim 
Kærgaard, projektchef, Østjysk Bolig.

INSPIRATIONSBESØG



2. Ungdomskulturhuset, Tage-Hansens Gade

Ungdomskulturhuset - UKH er et mødested for alle unge på tværs af 
byen. UKH understøtter demokratiske, inkluderende og kreative fæl-
lesskaber og rummer aktiviteter for kulturproduktion, uddannelses- og 
karrierelæring og aktiviteter, der gør det muligt for unge med særlige 
behov at komme tættere på arbejdsmarkedet. 

I sammenhæng med UKH findes et kollegium, UKHome, for 24 unge 
mennesker. Her bor 12 unge studerende og 12 unge, som før var uden 
bolig og socialt netværk. Sammen skaber alle de unge i UKHome fæl-
lesskaber med de unge, som bruger ungdomskulturhuset tilbud. 

UKH er et sted, hvor forskellige mennesker, interesser og fagområder 
samles i ét fællesskab, hvor man mødes for at være sammen og skabe 
noget sammen, og hvor de unge støtter og løfter hinanden ud fra de 
vidt forskellige forudsætninger, som de byder ind med i fællesskabet.

Under besøget vil deltagerne få indsigt i dagligdagen i Ungdomskul-
turhuset og i UKHome

Vært: Projektleder, social vicevært og måske unge brugere og beboere.



3. Frederiksbjerg Skole

Frederiksbjerg skole - en innovativ og social engageret skole i Aarhus 
midtby.  

Skolen ligger omkranset af idrætsforeninger, beboerhus, svømmehal, 
ungdomsskole, fritidsklub, dagtilbud og offentlig legeplads. I hverdagen 
er ”mellemrummet” et centralt begreb i skolens arbejde med børnene og 
de unge – hvad foregår der mellem undervisning og aktiviteter, hvilken 
betydning har det for børnene og de unge både i skoletiden, men også i 
fritiden?

Skolens særlige arkitektur gør, at eleverne kan bevæge sig på mere end 
100 måder i løbet af skoledagen. Desuden er der indrettet lyse moto-
rik- og danserum, værksteder og udendørsarealer med bevægestationer, 
multibaner og dyrehold af kaniner, fugle og geder. Disse rammer fremmer 
læring gennem bevægelse og sansning.

Skolevejen er blevet til en ”rambla”, hvor områdets beboere oplever 
skolen som attraktiv, åben og inviterende. På den måde bliver skolen et 
mødested for områdets beboere – her mødes man, her leger man, og her 
spiser man sammen.

Fælles for alle omkring skolen - fra børnehavebarn til voksen - er, at hver-
dagen foregår sammen, på skolen. Målet er blandt andet at lette børne-
nes oplevelse af overgange, støtte faglig udvikling og sørge for, at alle er 
del af fællesskabet. 

Link: Frederiksbjerg Skole  |   PanoWalks

Frederiksbjerg Skole er en kommunal folkeskole med ca. 900 elever fra 0. til  
9. årgang samt skolefritidsordning (SFO) med børn fra 0. til 3. årgang. Desuden 
rummer bygningen en børnehave, klub, tandlæge og sundhedsplejerske.  

Oplæg: Skoleleder Jette Bjørn Hansen

Varighed: 75 min. 

https://frederiksbjergskole.aarhus.dk/
https://www.panowalks.com/embed/ewkfMpYWYFPrKxpJ1Ls9lCjDtTIn/


4. Skansen Hus og Have – det kreative fristed 
i lokalområdet

På dette besøg får du mulighed for at opleve Skansen/Skolemarken i Aarhus 
midtby.  

De pædagogisk ledede legepladser er oaser, der er frie og åbne tilbud for alle. 
Alle kan benytte de udemiljøer, der er tilknyttet oaserne, hvor der ofte er dyr og 
værksteder. Der er pædagogisk personale på legepladserne i udvalgte tidsrum.

Legepladsen er børn og unges frirum, hvor der er plads til at udforske og blive 
udviklet. Det sker gennem lokale fællesskaber, nye venskaber og de aktiviteter 
og muligheder, der skabes sammen.

Skansen appellerer til det kreative blik med hænderne og hovedet, eller ønsket 
om bare, at være sammen med andre.

Skolemarken – dyr og udeliv
Skolemarken er en legeplads med kaniner, geder og fugle og appellerer særligt 
til den yngre del af de unge.

Vores personale taget afsæt i fritidspædagogikken, hvor det handler om at 
anerkende, samarbejde og inddrage børn, unge og andre brugere i ideudvik-
ling, planlægning og formgivning af Skolemarken. 

På Skolemarken er en del af det pædagogiske sigte at børn og unge blandt 
andet lærer om omsorg, ansvar og fællesskab, når de sammen med andre 
passer dyrene.

Et andet vigtigt perspektiv på Skolemarken er et meget udtalt forældresam-
arbejde. Det giver børn og unge et, for os, vigtigt blik på fællesskab med 
familien, andre voksne og begrebet frivillighed som målet.

Skansen Hus og Have/Skolemarken

Legepladserne er et gratis og åbent pædagogisk tilbud, som byens borgere kan 
bruge uanset alder – også i de tidsrum, hvor der ikke er bemanding. Vores pri-
mære fokus ligger i gruppen 0 – 18 år, men vi har en brugerflade fra 0 -100 år

Oplæg: Jeppe Lauge Nielsen

Varighed: 75 min. 


