Den bærende ide i samarbejdet er
I at børn, unge og deres familier inddrages som aktive samarbejdspartnere i
det daglige arbejde.
I at problemer søges løst, hvor de opstår, dvs. så tæt på børnene, de unge og
deres familier, som det er muligt.
I at der sættes ind med støtte så tidligt som muligt.
I at der sættes ind over for særligt truede børn og unge.
For at implementere disse værdier i det daglige arbejde, er der nedsat 48
skoledistriktsgrupper, der arbejder tværfagligt i lokalområdet. Et arbejde, der
bygger på følgende grundlæggende værdier:
I forældrene er ansvarlige for deres børns opvækst.
I indsatsen bygger på dialog og inddragelse af forældrene.
I der tages udgangspunkt i de ressourcer, der findes hos børn, unge og deres
forældre.
I den som ser problemet, har et medansvar for at det løses.
I Mårslet skoledistrikt søger vi gennem samarbejdet mellem områdets institutioner at skabe de bedste muligheder for børn og unge i distriktet. Det gør vi
ved at bl.a. skole, institutioner, socialforvaltningen og andre nøglepersoner, der
har deres arbejde i området, mødes op til 4 gange om året.

Skoledistriktgruppen
Mårslet Skole – mail: maa@aaks.aarhus.dk
Skoleleder Bodil Skytt Hvid, formand
tlf. 86 29 03 88
Skovbørnehaven
Leder Pia Thomsen, næstformand
Sundhedsplejersken
Skolepsykolog
Ungdomskolen
FA center Syd
Dagplejen
Skolefritidsordningen
Børnehuset Valnødden
Børnehaven Mirabellen
Børnehaven Græsbakken
Den Integrerede Institution Solhuset
Den Integrerede Institution Valhalla
Fritidshjemmet Asgården
Legepladsen Midgård
Mårslet Fritidsklub
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tlf. 89 40 53 51
tlf. 86 75 41 00
tlf. 89 40 53 84
tlf. 89 40 53 84
tlf. 86 29 67 09
tlf. 86 29 04 89
tlf. 86 29 12 07
tlf. 86 29 38 11
tlf. 86 29 09 44
tlf. 86 29 55 57
tlf. 86 29 41 67
tlf. 86 29 02 17
tlf. 86 29 45 32

MÅRSLET

Derudover er der nedsat undergrupper for henholdsvis førskolebørnene og de
ældste børn og unge i området, hvor der tages aktuelle temaer op. Desuden
afholdes der netværksmøder på tværs af institutionerne med deltagelse af
barnet/den unges forældre, hvor der udarbejdes handleplaner for at løse det
konkrete barns problemstilling.

ER ET GODT STED AT VOKSE OP
Med venlig hilsen Skoledistriktsgruppen ved Mårslet Skole
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Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med
børn og unge i Mårslet skoledistrikt – se på bagsiden af denne folder.

Vores mål med denne pjece er
I at fortælle om arbejdet med udsatte børn og unge.
I at gøre opmærksom på, at den, der ser et problem, har et medansvar for, at
det bliver løst.
Mårslet og omegn er fuld af glade, kvikke, søde, omsorgsfulde, hjælpsomme...
børn og unge. Af og til bliver udtrykket brugt, at “Mårslet er et smørhul” at bo
og vokse op i.
Alligevel kan det også ske her, at børn og unge har en adfærd, som kan være til
skade for dem selv eller deres omgivelser, og der kan være børn, som mistrives.
Selvom forældrene har et særligt ansvar, vil vi gerne opfordre til, at alle voksne
hjælper børn og unge i lokalområdet, så det bliver en fælles opgave at bevare
Mårslet som et godt sted at bo og vokse op.

Forælder ansvar
Som forældre er det vigtigt, at du følger tæt med i, hvad der sker i dit barns liv.
Hvilke kammerater dit barn omgås, og hvad foretager de sig sammen?
Nogle tegn på, at barnet er ved at udvikle en uhensigtsmæssig adfærd, kan
være at dit barn:
I får nye venner, som du ikke kender.
I vender op og ned på dag og nat.
I pjækker fra skole, job eller fritidsaktivitet.
I har venner som ændrer adfærd – eller forsvinder fra vennekredsen.
Forældre opfordres til at snakke sammen ved møder og samtaler i børnenes
institutioner som f.eks. børnehave, skole, SFO, legepladsen, fritidshjem, klub,
ungdomsskolen eller tage anden uformel kontakt til hinanden.

Det kan være hensigtsmæssigt at have klare fælles aftaler omkring jeres børn.
Mårslet Skole laver f.eks. hvert år et arrangement i samarbejde med SSP (skolesocialforvaltning-politi) på 7. klassetrin, hvor forældre og elever i fællesskab
laver regler for fester og alkohol.

Fester
Teenagere har brug for at møde jævnaldrende af begge køn og få lejlighed
til under trygge forhold at opleve kammeratskab, have det sjovt og få et
naturligt forhold til det modsatte køn. Derfor bør det være muligt at deltage
i fester under betryggende forhold, og derfor bør du have klare aftaler med
dit barn om:
I hvor afholdes festen?
I er dit barn inviteret?
I hvem andre er inviteret?
I hvornår slutter festen?
I hvordan kommer dit barn hjem?
I skal der drikkes alkohol, og i givet fald hvor meget tillader du, at dit barn
skal Indtage?
Det er ikke tilladt for unge under 16 år at købe alkohol, så det er en naturlig
grænse for indtagelse af alkohol til private fester.
Hvis festen afholdes i dit hjem, bør du være hjemme og hjælpe de unge med at
holde øje med hvem, der kommer ind som gæster. Du bør også holde øje med,
hvor meget de unge drikker, så du kan skride ind, hvis nogen får for meget,
bliver syge, voldelige eller deres opførsel på anden måde går over gevind.
Hvis en gæst i dit hjem overskrider grænsen, bør du henvende dig til den
pågældendes forældre og i værste fald til politiet.

Hvad kan man som borger i Mårslet gøre?
Det er forældrene, der har ansvaret for de unges opførsel. Vi vil dog gerne
opfordre til, at alle voksne i Mårslet passer på de unge ved at reagere, hvis man
er vidne til:
I at der udøves hærværk.
I at der smadres flasker.
I at der laves graffiti.
I at der køres på ulovlige knallerter.
I at personer føler sig truet.
Udgangspunktet kan være: Hvis det var mit barn, ville jeg så ikke gerne vide,
hvad han/hun foretager sig, som jeg ikke kan acceptere? Derfor bør man, hvis
man kender den/de unge i første omgang kontakte forældrene.
Hos politiet er næsten ingen ulovligheder registreret for Mårslet området. Hvis
ulovligheder som vold og hærværk forekommer, er det vigtigt, at de anmeldes
til politiet, så de kan blive registreret og eventuelt indgå i andre sager, eller i
bedste fald stoppe de unge, inden det kommer videre.

Arbejdsgrundlaget for samarbejdet i skoledistriktet
Århus Byråd vedtog i 2001 en indstilling om styrkelsen af indsatsen over for
udsatte børn og unge i Århus Kommune.
Samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem 1. og 4. Magistrats medarbejdere, som arbejder med børn og unge samt deres familier. Udgangspunktet er de
børn og unge, der har et behov for særlig hjælp og støtte.

Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med
børn og unge i Mårslet skoledistrikt – se på bagsiden af denne folder.

Vores mål med denne pjece er
I at fortælle om arbejdet med udsatte børn og unge.
I at gøre opmærksom på, at den, der ser et problem, har et medansvar for, at
det bliver løst.
Mårslet og omegn er fuld af glade, kvikke, søde, omsorgsfulde, hjælpsomme...
børn og unge. Af og til bliver udtrykket brugt, at “Mårslet er et smørhul” at bo
og vokse op i.
Alligevel kan det også ske her, at børn og unge har en adfærd, som kan være til
skade for dem selv eller deres omgivelser, og der kan være børn, som mistrives.
Selvom forældrene har et særligt ansvar, vil vi gerne opfordre til, at alle voksne
hjælper børn og unge i lokalområdet, så det bliver en fælles opgave at bevare
Mårslet som et godt sted at bo og vokse op.

Forælder ansvar
Som forældre er det vigtigt, at du følger tæt med i, hvad der sker i dit barns liv.
Hvilke kammerater dit barn omgås, og hvad foretager de sig sammen?
Nogle tegn på, at barnet er ved at udvikle en uhensigtsmæssig adfærd, kan
være at dit barn:
I får nye venner, som du ikke kender.
I vender op og ned på dag og nat.
I pjækker fra skole, job eller fritidsaktivitet.
I har venner som ændrer adfærd – eller forsvinder fra vennekredsen.
Forældre opfordres til at snakke sammen ved møder og samtaler i børnenes
institutioner som f.eks. børnehave, skole, SFO, legepladsen, fritidshjem, klub,
ungdomsskolen eller tage anden uformel kontakt til hinanden.

Det kan være hensigtsmæssigt at have klare fælles aftaler omkring jeres børn.
Mårslet Skole laver f.eks. hvert år et arrangement i samarbejde med SSP (skolesocialforvaltning-politi) på 7. klassetrin, hvor forældre og elever i fællesskab
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Teenagere har brug for at møde jævnaldrende af begge køn og få lejlighed
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i fester under betryggende forhold, og derfor bør du have klare aftaler med
dit barn om:
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Det er ikke tilladt for unge under 16 år at købe alkohol, så det er en naturlig
grænse for indtagelse af alkohol til private fester.
Hvis festen afholdes i dit hjem, bør du være hjemme og hjælpe de unge med at
holde øje med hvem, der kommer ind som gæster. Du bør også holde øje med,
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bliver syge, voldelige eller deres opførsel på anden måde går over gevind.
Hvis en gæst i dit hjem overskrider grænsen, bør du henvende dig til den
pågældendes forældre og i værste fald til politiet.

Hvad kan man som borger i Mårslet gøre?
Det er forældrene, der har ansvaret for de unges opførsel. Vi vil dog gerne
opfordre til, at alle voksne i Mårslet passer på de unge ved at reagere, hvis man
er vidne til:
I at der udøves hærværk.
I at der smadres flasker.
I at der laves graffiti.
I at der køres på ulovlige knallerter.
I at personer føler sig truet.
Udgangspunktet kan være: Hvis det var mit barn, ville jeg så ikke gerne vide,
hvad han/hun foretager sig, som jeg ikke kan acceptere? Derfor bør man, hvis
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Hos politiet er næsten ingen ulovligheder registreret for Mårslet området. Hvis
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børn og unge, der har et behov for særlig hjælp og støtte.

Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med
børn og unge i Mårslet skoledistrikt – se på bagsiden af denne folder.

Vores mål med denne pjece er
I at fortælle om arbejdet med udsatte børn og unge.
I at gøre opmærksom på, at den, der ser et problem, har et medansvar for, at
det bliver løst.
Mårslet og omegn er fuld af glade, kvikke, søde, omsorgsfulde, hjælpsomme...
børn og unge. Af og til bliver udtrykket brugt, at “Mårslet er et smørhul” at bo
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skade for dem selv eller deres omgivelser, og der kan være børn, som mistrives.
Selvom forældrene har et særligt ansvar, vil vi gerne opfordre til, at alle voksne
hjælper børn og unge i lokalområdet, så det bliver en fælles opgave at bevare
Mårslet som et godt sted at bo og vokse op.

Forælder ansvar
Som forældre er det vigtigt, at du følger tæt med i, hvad der sker i dit barns liv.
Hvilke kammerater dit barn omgås, og hvad foretager de sig sammen?
Nogle tegn på, at barnet er ved at udvikle en uhensigtsmæssig adfærd, kan
være at dit barn:
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I vender op og ned på dag og nat.
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Det kan være hensigtsmæssigt at have klare fælles aftaler omkring jeres børn.
Mårslet Skole laver f.eks. hvert år et arrangement i samarbejde med SSP (skolesocialforvaltning-politi) på 7. klassetrin, hvor forældre og elever i fællesskab
laver regler for fester og alkohol.

Fester
Teenagere har brug for at møde jævnaldrende af begge køn og få lejlighed
til under trygge forhold at opleve kammeratskab, have det sjovt og få et
naturligt forhold til det modsatte køn. Derfor bør det være muligt at deltage
i fester under betryggende forhold, og derfor bør du have klare aftaler med
dit barn om:
I hvor afholdes festen?
I er dit barn inviteret?
I hvem andre er inviteret?
I hvornår slutter festen?
I hvordan kommer dit barn hjem?
I skal der drikkes alkohol, og i givet fald hvor meget tillader du, at dit barn
skal Indtage?
Det er ikke tilladt for unge under 16 år at købe alkohol, så det er en naturlig
grænse for indtagelse af alkohol til private fester.
Hvis festen afholdes i dit hjem, bør du være hjemme og hjælpe de unge med at
holde øje med hvem, der kommer ind som gæster. Du bør også holde øje med,
hvor meget de unge drikker, så du kan skride ind, hvis nogen får for meget,
bliver syge, voldelige eller deres opførsel på anden måde går over gevind.
Hvis en gæst i dit hjem overskrider grænsen, bør du henvende dig til den
pågældendes forældre og i værste fald til politiet.

Hvad kan man som borger i Mårslet gøre?
Det er forældrene, der har ansvaret for de unges opførsel. Vi vil dog gerne
opfordre til, at alle voksne i Mårslet passer på de unge ved at reagere, hvis man
er vidne til:
I at der udøves hærværk.
I at der smadres flasker.
I at der laves graffiti.
I at der køres på ulovlige knallerter.
I at personer føler sig truet.
Udgangspunktet kan være: Hvis det var mit barn, ville jeg så ikke gerne vide,
hvad han/hun foretager sig, som jeg ikke kan acceptere? Derfor bør man, hvis
man kender den/de unge i første omgang kontakte forældrene.
Hos politiet er næsten ingen ulovligheder registreret for Mårslet området. Hvis
ulovligheder som vold og hærværk forekommer, er det vigtigt, at de anmeldes
til politiet, så de kan blive registreret og eventuelt indgå i andre sager, eller i
bedste fald stoppe de unge, inden det kommer videre.

Arbejdsgrundlaget for samarbejdet i skoledistriktet
Århus Byråd vedtog i 2001 en indstilling om styrkelsen af indsatsen over for
udsatte børn og unge i Århus Kommune.
Samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem 1. og 4. Magistrats medarbejdere, som arbejder med børn og unge samt deres familier. Udgangspunktet er de
børn og unge, der har et behov for særlig hjælp og støtte.

Den bærende ide i samarbejdet er
I at børn, unge og deres familier inddrages som aktive samarbejdspartnere i
det daglige arbejde.
I at problemer søges løst, hvor de opstår, dvs. så tæt på børnene, de unge og
deres familier, som det er muligt.
I at der sættes ind med støtte så tidligt som muligt.
I at der sættes ind over for særligt truede børn og unge.
For at implementere disse værdier i det daglige arbejde, er der nedsat 48
skoledistriktsgrupper, der arbejder tværfagligt i lokalområdet. Et arbejde, der
bygger på følgende grundlæggende værdier:
I forældrene er ansvarlige for deres børns opvækst.
I indsatsen bygger på dialog og inddragelse af forældrene.
I der tages udgangspunkt i de ressourcer, der findes hos børn, unge og deres
forældre.
I den som ser problemet, har et medansvar for at det løses.
I Mårslet skoledistrikt søger vi gennem samarbejdet mellem områdets institutioner at skabe de bedste muligheder for børn og unge i distriktet. Det gør vi
ved at bl.a. skole, institutioner, socialforvaltningen og andre nøglepersoner, der
har deres arbejde i området, mødes op til 4 gange om året.

Skoledistriktgruppen
Mårslet Skole – mail: maa@aaks.aarhus.dk
Skoleleder Bodil Skytt Hvid, formand
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Derudover er der nedsat undergrupper for henholdsvis førskolebørnene og de
ældste børn og unge i området, hvor der tages aktuelle temaer op. Desuden
afholdes der netværksmøder på tværs af institutionerne med deltagelse af
barnet/den unges forældre, hvor der udarbejdes handleplaner for at løse det
konkrete barns problemstilling.
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I at der sættes ind med støtte så tidligt som muligt.
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skoledistriktsgrupper, der arbejder tværfagligt i lokalområdet. Et arbejde, der
bygger på følgende grundlæggende værdier:
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