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INTRO
De to skoledistrikter, Risskov og Strand, samarbejder og tilbyder

en helhed for områdets børn og unge. Vi ser os som ét område,

hvor lokaldistriktets kommunale dagtilbud og skoler skal være

det naturlige valg for forældre bosiddende i Risskov. Lokal-

samfundet er basen for vores børn og unge, og på tværs af

institutioner og fritidsliv skabes der liv og indhold i hele livet for

barnet og den unge.

For at skabe det gode liv for alle børn og unge ønsker vi at stå

stærkt, hvor de forskellige fagligheder spiller en samlende rolle.

Fra barnet starter i vuggestue til den unge bliver myndig,

samarbejder vi og har en fælles interesse i at styrke barnet og

den unge – både i det de skal lære, men også i deres trivsel og

dannelse. Dette sker hele vejen igennem i et tæt samarbejde

med forældrene.



Sundhedsplejerskerne er specialuddannede

sygeplejersker, som ser børnene jf. tilbuddet

i Aarhus Kommune. Sundhedsplejerskerne i

området kan undersøge, rådgive og vejlede

børn og familier fra graviditet og fødsel til

den unge går ud af skolen. 

Sundhedsplejerskerne arbejder sundheds-

fremmende og forebyggende ud fra et hel-

hedsorienteret syn på barnet og familien. 

I det daglige har sundhedsplejerskerne et

tæt samarbejde med dagtilbuddet og sko-

len, hvor vi kan bidrage med vores viden om

børns udvikling og trivsel. Sundhedsplejer-

sken vil f.eks. gerne deltage i overgangs-

møder og netværksmøder.

Find mere info på: sundhedspleje.aarhus.dk/

SUNDHEDS-
PLEJERSKER



Familiecentret tilbyder at distriktsrådgivere

kan inviteres tidligt ind i samarbejdet med

skoler, institutioner og forældre ift. at udbrede

perspektiverne, hvis der opleves udfordringer

omkring barnet i dagligdagen. 

Med barnet i fokus prioriterer vi det relationelle

samarbejde i distrikterne, hvor vi arbejder hel-

hedsorienteret og har fokus på tidlig, forebyg-

gende indsats. Udgangspunktet er at tilbyde

støtte til at skabe de forandringer, som I

ønsker for jeres barn og jeres familieliv.

For at få de bedste forudsætninger for at

skabe positive forandringer er det vigtigt at

inddrage og beskrive de forskellige livsarena-

er, som barnet færdes i. Familiecentret kan

bidrage med socialfaglig viden omkring børns

udvikling og trivsel. Familiecentret favner alle

familier uanset vanskeligheder og samfunds-

lag.

Find mere info på: aarhus.dk/borger/personlig-

hjaelp-og-stoette/raadgivning-og-stoette-til-

boernefamilier/

FAMILIE-
RÅDGIVERE
SOCIALFORVALTNINGEN





Barndommen har værdi i sig selv, og vi arbejder ud fra et helhedssyn på

barnet og vægter samarbejde med forældrene højt. I det daglige forældre-

samarbejde indgår vejledning og sparring med forældre om, hvordan de

understøtter deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Forældre og personale afstemmer forventninger til hinanden og samarbej-

der med afsæt i den enkelte families behov. Alle skal opleve, at de bliver set,

hørt og har indflydelse. 

Vi udvikler pædagogiske læringsmiljøer der understøtter at børneperspektiv,

leg samt en legende tilgang til læring er grundlæggende. Det pædagogiske

læringsmiljø skal blandt andet give barnet mulighed for at eksperimentere,

at være fantasifuld, lege forskellige og udviklende lege samt bruge både

emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

Fællesskaber udgøres af dem vi er, og det vi vil være sammen om. Alle børn i

dagtilbud skal være en værdsat del af et fællesskab, hvor fællesskaberne

skal have noget at byde på for alle børn.

Find mere info på: 

risskovdagtilbud.aarhus.dk/ og strandensdagtilbud.aarhus.dk/

DAGTILBUD

https://strandensdagtilbud.aarhus.dk/




Skolen starter i 0. klasse og slutter i 9. klasse. Igennem hele skole-

forløbet dannes barnet til at kunne blive et HELT menneske. Som

institution har vi sammen med forældrene en vigtig rolle; barnet skal

udvikle sig og opleve sig selv som en del af større fællesskaber.

Skolen er både et lære- og et værested. Vi påtager os undervisningen

af distriktets børn og unge, og igennem en hel skoledag møder

børnene forskellige voksne med forskellige fagligheder, som alle har

det samme mål: At bidrage til at børnene lærer, trives og dannes. 

Alle børn skal have lige deltagelsesmuligheder i skolen, og det betyd-

er, at de hver dag skal føle sig set og hørt – både af børn og voksne. 

Skolen sætter rammerne for det børnene skal lære, og med vores

faglighed skaber vi en udviklende hverdag for børnene. Dette vil altid

foregå i tæt samarbejde med forældrene.

Find mere info om skolerne på: 

risskovskole.aarhus.dk/ og strandskolen.aarhus.dk/.

SKOLERNE I RISSKOV
RISSKOV SKOLE & STRANDSKOLEN



UNGIAARHUS ØST
FRITIDS- & UNGDOMSKLUB 

Fritidscenter Risskov-Strand tilbyder fritidsaktiviteter i Klub Strand & Klubben

Risskov.

Fritidsklub fra 4. klasse til og med 6. klasse.

Ungdomsklub fra 7. klasse til og med 17 år. 

Vi samarbejder med skolerne og andre aktører i UngiAarhus om at skabe

attraktive fritidsmiljøer og tilbud, som kan være sjove og lærerige fritids-

aktiviteter for børn og unge. Klubtilbuddet er den naturlige overgang fra SFO til

fritidsklub på vejen til et positivt og udviklende ungdomsliv. Børnene og de

unge bliver en del af større og mindre betydningsfulde fællesskaber der

bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vores opgave er bl.a. at skabe de

bedste pædagogiske rammer for medindflydelse og aktiv deltagelse, hvor der

skal være plads til alle i klubfællesskabet. 

 

I klubberne kan man knytte nye venskaber, være aktivt deltagende, indgå og

opdyrke nye interessefællesskaber på tværs af alder og årgange samt fordybe

sig og blive klogere på verden. Fritidsaktiviteterne foregår i en balance mellem

børnenes & de unges eget ”frirum” i selvorganiserede interessefællesskaber

og de pædagogisk planlagte aktiviteter, som er en del af klubhverdagen.  

 

Vi støtter et positivt og udviklende forældresamarbejde med fokus på trivsels-

fremmende netværk for børn og forældre. Vi indgår i et forpligtende sam-

arbejde og bidrager med et fritidsperspektiv i børn og unges hele liv. 

Find mere info på: ungiaarhus.dk/.



Sejlads, SUP, dykning og duelighedsbevis

Fag som eksempelvis dansk, matematik, matematik/fysik masterclass,

koreansk, japansk, cambridge engelsk, spansk, fransk og mange flere

Musik, dans og boksning

Berlintur

Keramik

Teater på Aarhus Teater

E-sport og spiludvikling/programmering

Gokart, motorcross og mountainbike

Ungdomsskolen er primært et fritidsundervisningstilbud, hvor unge fra 7. klasse

til og med 17 år kan vælge mellem en lang række gratis undervisningstilbud,

aktiviteter og ture i fritiden. 

Det er muligt at deltage i mange forskellige og spændende ungdomsskolehold

som eksempelvis;

Forløbene varierer i omfang og længde, så de passer til de unges behov. Der er

noget for enhver smag, så uanset hvilken interesse man har, kan man dyrke den

i ungdomsskolen. Hvis man har ønsker om hold, der ikke findes i vores udbud,

kan man gå sammen med 10-12 andre med samme interesse og henvende sig

til os. Så etablerer vi et hold og skaffer en underviser.

Skolerne i Risskov og ungdomsskolen udbyder i fællesskab valgfag i skole-

tiden. Dette betyder at 7.-9. årgang får flere spændende valgfag at vælge

imellem og at holdene bliver mindre. 

På vores hjemmeside ungiaarhus.dk/ungdomsskolen er alle holdene nærmere

beskrevet, hvor det også er muligt at tilmelde sig. Undervisningen på både ung-

domsskolehold og valgfag foregår både på skolerne i Risskov og i resten af

byen.

UNGIAARHUS ØST
UNGDOMSSKOLEN I RISSKOV - STRAND

https://ungiaarhus.dk/ungdomsskolen



