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Baggrund og elevgrundlag
Aarhus Kommune ønsker sammen med Østjysk boligforening og Brabrand 
boligforening at lave en række gennemgribende forandringer i Gellerup,    
Toveshøj og Bispehaven. 

Målet er, at Aarhus skal være en god by for alle. 
Derfor skal der skabes en sammenhængende og 
blandet by uden udsatte områder. 
Udviklingsplanerne for området bygger på en præmis om, at andelen af      
alment boligbyggeri højest må udgøre 40%. I dag udgør alment boligbygge-
ri	90%.	Målet	skal	nås	ved	nedrivninger,	renoveringer	og	nybyg	af	boligfor-
mer,	funktioner	og	attraktioner	i	bydelene,	som	skal tiltrække flere ressour-
cestærke beboere til området. 

Forligspartnerne er enige om, at et attraktivt skoletilbud spiller en afgø-
rende rolle for, at nye beboertyper ønsker at bosætte sig i området. En ny 
skole	er	derfor	et	vigtigt	skridt	på	vejen.	En	ny	skole	skal	sikre,	at	bydele-
ne	Gellerup,	Toveshøj	og	Bispehaven	får	en	social	balance,	hvor	beboerne	i	
området	vælger	den	lokale	skole.	En	skole	skal	også	være	med	til	at	sikre	at	
børn i denne bydel får de samme muligheder for at klare sig godt, som børn 
i resten af Aarhus Kommune. Skolen skal stå klar i 2025. På den nye skole 
kan der maksimalt optages 20% elever med dansk som andetsprog, som har 
sprogstøttebehov.	

Elevgrundlaget for den nye skole kan opdeles i:

Eksisterende beboere i området. (I dag vælger 
ca. 80% af forældrene i området den lokale skole 
fra).

Nytilflyttede beboere i nybygget lejlighedsbyg-
geri, hvoraf nogle er børnefamilier.

Familier, der endnu ikke er flyttet til området, 
men som kan se det attraktive i at flytte til en ny 
bydel med en ny skole som de kan være med til 
at sætte deres præg på.

Familier i andre skoledistrikter som følge af frit 
skolevalg.
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Projektets fokus
Center	for	Innovation	i	Aarhus	(CFIA)	arbejder	sammen	med	Magistratsafdelingen	for	Børn	og	Unge	(MBU)	og	Borgmesterens	
Afdeling	(BA).	CFIA	bidrager	til	arbejdspakke	8	(Faglig	og	pædagogisk	profil)	og	arbejdspakke	12	(Sikring	af	elevgrundlag).		
Samarbejdet	er	startet	op	i	foråret	2020	og	løber	til	ultimo	2020.	I	samarbejdet	er	der	fokus på at undersøge vigtige ”drivere” 
for at tiltrække familier til et nyt skole- og fritidscenter.	Den	kvalitative	undersøgelse	bliver	afsættet,	når	der	skal	udvikles	
prototyper	på	at	tiltrække	kommende	forældre	til	skolen.	

CFIAs tilgang
I	CFIA	arbejder	vi	med	en	designdreven	tilgang.	Nedenfor	ses	CFIAs	procesmodel.	Den	udgør	den	systematik,	vi	arbejder	efter.	
Vi	arbejder	systematisk	med	faserne	i	en	iterativ	proces.	Vi tager altid udgangspunkt i de mennesker, vi designer til, og tilgang- 
en er konkret og afprøvende. 
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Datagrundlag
Vi	har	haft	fokus	på	at	interviewe	potentielle	tilflyttere	og	potentielle	
forældre	til	skolen	og	fritidscentret.	

En målgruppeanalyse fra 2015 peger på, at særligt børnefamilier fra den 
øvre	middelklasse	kan	være	med	til	at	skabe	imageforandring	og	igangsætte	
en	positiv	social	udvikling.	

Der	er	identificeret	tre	persontyper,	som	der	bør	satses	på	at	tiltrække	til	
området i første bølge:

”Kasper og Louise”:	tilflyttere	fra	”den	kreative	klasse”,	humanistiske	og	
kunstneriske videregående uddannelser. Vægter fællesskab højt og vil gerne 
sætte	præg	på	området.

”Aisha og Kassim”, eksisterende	ressourcestærke	beboere	med	lange	eller	
mellemlange videregående uddannelser. Vægter status højt.

”Marie og Mads”,	tilflyttere,	offentligt	ansatte	akademikere	med	børn.	Har	
boet	i	lejlighed	i	byen,	men	ser	en	tilflytning	til	Gellerup	som	en	mulighed	for	
at få et hus tæt på byen.

CFIA	har	haft	arketyperne	in	mente	i	rekrutteringen	og	som	et	perspektiv	i	
analysen	af	interviewene.	CFIA	har	interviewet	i	alt	25 mennesker og rekrut-
teret	igennem	vores	netværk	efter	snowball-metoden.	

Vi	har	lavet	interviews	med	informanter,		indenfor	følgende	målgrupper:

Unge par der	leder	efter	sted	at	bosætte	sig,	og	som	overvejer	at	få	
børn inden for et par år.

Unge par med børn der	leder	efter	sted	at	bosætte	sig	eller	allerede	
er	flyttet	til	Gellerup.

Beboere med anden etnisk herkomst end dansk, der er opvokset i 
området med mellemlang videregående uddannelse.

Familier i nærtliggende skoledistrikter, som kan vælge den nye skole 
til	pga.	frit	skolevalg.

Familier bosiddende i Gellerup og Toveshøj som har valgt den lokale 
skole fra i dag.

Familier bosiddende i Gellerup og Toveshøj som har valgt en lokale 
skole til i dag.

Stemmer i området for	at	forstå	områdets	attraktionsværdi	og	
udfordringer.
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Metodisk tilgang 1/2
CFIA	har	lavet	dybdegående	interviews	omkring	temaerne:	skolevalg, bosætning samt området nu og på sigt. 
Derudover	har	interviewene	også	skulle	hjælpe	med	at	skabe	en	dybere viden om kvaliteterne ved en profilering vs. ikke-pro-
filering af skolen. I	interviewene	har	vi	derfor	testet tidlige prototyper på profilretninger	og	spurgt	ind	til	tankerne	omkring	fire	
forskellige	profilretninger:	1)	Musik,	performance	og	kreativitet,	2)	Science	-	STEAM/STEM,	3)	Innovation	-	LEAP	og	4)	Idræt	
og	bevægelse.	Vi	har	bedt	interviewpersonerne	forestille	sig,	at	profilretningerne	gennemsyrer	hele	skolens	fundament	og	fag-
lighed.	Profilretningerne	har	vi	brugt	som	samtalestartere	for	at	skabe	konkrete	billeder	og	ord	på,	hvad	en	ny	skole-	og	fritids-
center	i	Gellerup	kan	profilere	sig	på,	og	hvilke	kvaliteter	det	har	ift.	at	tiltrække	nye	forældre.

 

Profilelement 1: Musik, performance & kreativitet

Inspirationen til en musik, performance og kreativi-
tets profil kan hentes fx. fra det amerikanske Turna-
raound. 
Musiske og kreative elementer kan bruges strategisk 
til at give skolens ledelse, håndtag til at vende en 
negativ udvikling.  
Den kreative udfoldelse anvendes til at forbedre 
skolens sociale klima og de instruktioner der gives 
eleverne. 

Der er fokus på øget engagement hos både forældre 
og elever, som vej til bedre akademisk præstation. 
Indsatsen indebærer at ledelse og skoledistrikt inve-
sterer sig i præmissen, udarbejder et undervisnings-
program med omdrejningspunkt i temaet, involverer 
kunstnere i og udenfor området, sikrer udvikling og 
opbygning af lærerteamet samt de fysiske omgivel-
ser. 
To-årige evalueringer er et greb der sikrer støtte og 
en sikring af kvaliteten.

Faglighed Trivsel Værdier

Hvem/ 
Hvad kan 
styrke sce-
nariet? 

Profilelement 2: Science - STEAM/ STEM

Det videnskabelige område tilbyder som helhed 
mulighed for en faglighed, der er stærk fordi den er 
genkendelig for lærere og forældre. 
 
De videnskabelige grundpricipper er skalérbare, så 
de kan målrettes de yngste og de ældste. Det tilbyder 
dybere læring for de dygtigste og et løft af de svage-
ste elever. 
 
STEAM er relevant for de yngste elever og kan skabe 

sammenhæng mellem det det videnskabelige og det 
humanistiske, der er en stærk tradition for i Danmark. 
 
STEM tilbyder muligheden for international aner-
kendelse, og sender et styrket signal til videregående 
naturvidenskabelig uddannelse. 
 
Det videnskabelige område er på mange måder regel- 
bundet, og det involverer både elever og lærere.

 

Faglighed Trivsel Værdier

Hvem/ 
Hvad kan 
styrke sce-
nariet? 

 

Profilelement 3: Innovation - LEAP

Profilcertificeringen LEAP knytter sig til innovation.
 
Innovation forståes som noget nyt og nyttiggjort. Et 
innovationsfokus for skoler involverer kort sagt idéen 
om at give eleverne en række færdigheder der relate-
rer sig til entreprenørskab. 

LEAP adskiller sig fra det videnskabelige og naturfag-
lige. LEAP låner også begreber fra fx Project Based 
Learning (PBL), hvor projektarbejde og partnerskaber 

med erhvervslivet spiller ind. 

”Oplevet læring frem for røv til sæde, øje til bog-læ-
ring.” 
- Morten Winther Bülow

Faglighed Trivsel Værdier

Hvem/ 
Hvad kan 
styrke  
scenariet? 

 

Profilelement 4: Idræt og bevægelse

Faglighed Trivsel Værdier

Bevægelse og idræt kan være et strategisk værktøj 
til bedre integration og bedre indlæring. Det kan til-
byde skolens ledelse, håndtag til at vende en negativ 
udvikling.  
Ligesom med musik og kreativitet, kan idræt og 
bevægelse anvendes til at forbedre skolens sociale 
klima og tilbyde eleverne instruktioner på en anden 
måde. 
Der er fokus på øget engagement hos både forældre 
og elever, som vej til at præstere akademisk. 

Indsatsen indebærer at ledelse og skoledistrikt inve-
sterer sig i præmissen, udarbejder et undervisnings-
program med omdrejningspunkt i temaet, involverer 
foreningsliv og idrætsinitiativer i og udenfor områ-
det, sikrer udvikling og opbygning af lærerteamet og 
sikrer at de fysiske omgivelser støtter op om under-
visningen.
Evalueringer er et vigtigt greb, for at sikre støtte, 
sikrekvaliteten og muliggøre forbedringer.

Hvem/ 
Hvad kan 
styrke sce-
nariet? 
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Metodisk tilgang 2/2
Derudover har det også været et formål at få viden om, hvad der skal til for at tiltrække nye beboere med og 
uden børn til området. Derfor	har	vi	vist	illustrationer	af	de	konkrete	ideer	til	bebyggelse	i	Gellerup	og	Toveshøj	
og	fortalt	om	de	store	anlægsprojekter,	der	påtænkes	bygget	i	området.	Dette	for	at	finde	frem	til,	hvad	der	be-
gejstrer	og	tiltaler	potentielle	tilflyttere.	
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MÅLGRUPPE: BEBOER OPVOKSET I OMRÅDET MED 
MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE.

MUHAMMED 

Mellemlang videregående uddannelse. 
Han arbejder med udsatte unge.  

Muhammed er opvokset og bor stadig i 
Gellerup med sin kone Aysun. Han er meget 
aktiv i området. De har ingen børn.

BLÅT SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. LANGE ELLER  
MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER. (AISHA OG KASSIM)

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

GRØNT SEGMENT: TILFLYTTERE FRA DEN KREATIVE KLASSE (KASPER & LOUISE)

MÅLGRUPPE: UNGT PAR I TIDLIG ETABLERINGSFASE

JULIE & ANDERS  

Julie er 31 år, studerer offentlig forvaltning 
på RUC, hun er vokset op i Kolding og Oden-
se. Anders er 27 år, nyuddannet e-commer-
ce-kandidat fra RUC og eventansvarlig i 
iværksættervirksomhed i Gellerup. Han er 
oprindelig fra forstad uden for Aarhus.

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: AARHUS & ANDRE STØRRE STUDIEBYER

MÅLGRUPPE: BEBOER FRA OMRÅDET MED KORT
ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE.

AMINA 
Amina bor i en lejelejlighed i Toveshøj. 
Hun har 5 børn (3 store og 2 mindre som 
stadig går i folkeskole i 5. og 7. klasse). 

Amina har boet i området, siden hun kom 
til Danmark for mere end 20 år siden.

ROSA SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. 
KORT VIDEREGÅENDE ELLER ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE. (ALI OG FATIMA)

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

MÅLGRUPPE: UNGT PAR MED BARN.
TIDLIG ETABLERINGSFASE. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: STØRRE PROVINSBYER

KATRINE & 
SØREN
24 år og gift med baby på ½ år.
Katrine er på barsel og Søren studerer.  
Katrine vil gerne læse til sygeplejerske. 
De har haft flere sabbatår, hvor de har      
rejst rundt i verden.

GRØNT-BLÅT SEGMENT – OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIKERE (MARIE & MADS)

MÅLGRUPPE: ETABLERET FAMILIE.
BOSAT I NÆRTLIGGENDE SKOLEDISTRIKT. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: SØDALSSKOLENS & ENGDALSSKOLENS SKOLEDISSTRIKT

ANNA
 
35 år og gift.
2 børn (drenge) på 1 og 3 år. 
Lang videregående uddannelse.
Kommunalt ansat.
Opvokset på landet. 

Mød de potentielle forældre til det nye skole- og fritidscenter
CFIA	har	samlet	op	på	interviewmaterialet	ved	at	lave	fem personprofiler,	som	repræsenterer	fem	realistiske	målgrupper.	Person-
profilerne	giver	dybdegående	viden	om	behov	ift.	skolevalg	og	bosætning.	De	vil	kunne	bruges	fremadrettet	til	at	målrette	løsnin-
ger.	Derudover	har	CFIA	identificeret	en	række	tværgående	indsigter,	altså	tendenser	der	går	på	tværs	af	samtlige	interviews.	
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BOLIG
Anders fik tilbudt job i iværksættervirksomhed 
i Gellerup efter endt uddannelse. Så begyndte bo-
ligsøgningen i Aarhus – først gennem personligt 
netværk og herefter igennem boligsider. 
De afskrev søgning i Aarhus centrum pga. øko-
nomisk råderum. Ved en tilfældighed opdagede 
Anders’ mor en annonce på nybyggede lejligheder 
midt i Gellerup. Parret havde selv set på en lejlig-
hed i Gellerup i en af de gamle blokke og Pioner-
husene, der var for dyre. De nybyggede lejligheder 
fra annoncen slog benene væk under dem: billig, 
bedre (fx vaskesølje), bynær placering, god in-
frastruktur. 

Parret kendte området af omtale, men fortæller, at 
mediernes fremstilling og virkeligheden er to helt 
forskellige ting. Anders, der er vokset op i en for-
stad, sætter pris på mangfoldigheden: ”Det er læk-
kert at møde en masse kulturer, det har jeg ikke op-
levet, da jeg voksede op. Det er et sundt puf ind i den 
gængse danske livsstil”. 

Parret vil gerne eje deres bolig på sigt, men mu-
ligheden skal være der først. De er optagede af, 
hvordan området reelt bliver en blandet bydel 
hvor beboerne interagerer med hinanden. Markø-
rer som fx skrald i byrummet minder dem om, at 
bydelen er en udsat bydel. De kunne godt tænke 
sig flere cafeer, som også er prisvenlige. De glæder 
sig til at møde flere af de andre beboere i lejlig-
hedskomplekset og vil oprette en dialoggruppe. 

GRØNT SEGMENT: TILFLYTTERE FRA DEN KREATIVE KLASSE (KASPER & LOUISE)

MÅLGRUPPE: UNGT PAR I TIDLIG ETABLERINGSFASE

JULIE & ANDERS  

Julie er 31 år, studerer offentlig forvaltning 
på RUC, hun er vokset op i Kolding og Oden-
se. Anders er 27 år, nyuddannet e-commer-
ce-kandidat fra RUC og eventansvarlig i 
iværksættervirksomhed i Gellerup. Han er 
oprindelig fra forstad uden for Aarhus.

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: AARHUS & ANDRE STØRRE STUDIEBYER

VÆRDIER

Fællesskaber - Inklusion - 
Åbenhed - Mangfoldighed - 
Kreativitet - Komfort

”Jeg vil ikke sende mine børn hen på en skole med 
et dårligt fagligt niveau. Man skal bare sørge for, 
at det er tydeligt, at der er et højt fagligt niveau, så 
jeg ikke skulle være bekymret”

ENGAGEREDE

POSITIVT OVERRASKET OVER          
GELLERUPS ATTRAKTIONSVÆRDI 

EFTERSPØRGER GODE HISTORIER    
OM OMRÅDET

”Jeg synes den her [leje]lejlighed er dejlig. Her kun-
ne vi godt bo med små børn. Der er kun ét minus: 
man ikke kan have dyr her. Hvis vi havde haft en 
opsparing, så havde vi gået efter eje eller andel. 
Jeg har ingen penge, fordi jeg ikke har sparet op og 
er studerende, men det ville være det mest fornuf-
tige rent økonomisk at eje. Men muligheden skal 
være der først. Det her er en slags pit-stop, og så 
kan vi senere eje” 
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GRØNT SEGMENT: TILFLYTTERE FRA DEN KREATIVE KLASSE (KASPER & LOUISE)

MÅLGRUPPE: UNGT PAR I TIDLIG ETABLERINGSFASE

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: AARHUS & ANDRE STØRRE STUDIEBYER

DRIVERE – DER KUNNE FÅ FAMILIEN TIL 
AT VÆLGE DEN NYE SKOLE I GELLERUP

Lokalt forankret skole

At kunne se og høre, hvad skolen står for, og 
hvordan der arbejdes på skolen.

Tydeligt kommunikeret værdisæt

Blive en del af et fællesskab med de andre 
forældre/familier

Se at skolen bruger områdets faciliteter

Positive fortællinger i medierne om skolen

En aktiv skole der bruger områdets faciliteter:
 
”Der kan tænkes fritidsaktiviteter ind. Det kunne 
sagtens være meget andet end fodbold. Der kunne 
også være værksteder, man kan gå til og fra”

JULIE & ANDERS  

Julie er 31 år, studerer offentlig forvaltning 
på RUC, hun er vokset op i Kolding og Oden-
se. Anders er 27 år, nyuddannet e-commer-
ce-kandidat fra RUC og eventansvarlig i 
iværksættervirksomhed i Gellerup. Han er 
oprindelig fra forstad uden for Aarhus.

BEHOV OG ØNSKER I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG

De har brug for viden om skolens værdier,        
faglighed og hvordan en særlig profil, styrker                    
børnene.

De har behov for viden om, hvordan børn fra ud-
satte familier støttes

Stærkt skole- og forældresamarbejde

INSTITUTIONS- OG SKOLEVALG
Julie og Anders forestiller sig, at de skal have børn 
inden for en overskuelig fremtid og tænker, at om-
rådet egner sig godt til børn med legepladser 
og natur tæt på. 

De kender ikke til områdets skoler, så de trækker 
på egne erfaringer ift. deres overvejelser om skole-
valg. Julie har en forestilling om, at deres børn skal 
gå på en friskole, hvor der er fokus på natur, leg og 
læring, og hvor der er tid til det enkelte barn. De 
forestiller sig, at den nye skole vil gøre brug af om-
rådets faciliteter og med værksteder, hvor børnene 
får lov til at fordybe sig. 

De foreslår, at der laves kampagner for den nye 
skole: ”Der skal bringes fokus i de større medier. En 
massiv positiv reklamekampagne”.

”Med så mange demografier på ét sted, ville jeg 
have brug for at vide, hvordan man støtter de 
elever, der ikke kan regne med så meget hjælp 
hjemmefra.”
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BOLIG
Anna bor syd for Silkeborgvej i et villakvarter tæt 
ved Brabrandsøen. Familien flyttede fra Køben-
havn og valgte at flytte tilbage til Aarhus, som tid-
ligere havde været deres studieby. Familien ledte 
efter ejerbolig i de bynære villakvarterer (Åbyhøj, 
Brabrand, Viby, Risskov, Højbjerg) i Aarhus. Hus-
prisen var et vigtigt parameter i valget af område, 
men også kvarterets beboersammensætning 
havde afgørende betydning. 

Anna oplever, at der i Brabrand er den ønskede 
balance, med en blanding af familier fra alle sam-
fundslag. Hun lægger vægt på, at hun ikke vil bo 
i en ghetto af veluddannede men heller ikke lige 
op ad en boligblok - hun sætter stor pris på, at Bra-
brand har diversitet og et aktivt lokalsamfund.  
Et godt naboskab er meget vigtigt for familien. 
 

INSTITUTIONS- OG SKOLEVALG
Anna og hendes mand har valgt de lokale insti-
tutioner hhv. vuggestue og børnehave, der ligger 
tæt på deres hjem. De er meget i tvivl om, hvor 
deres børn skal gå i skole og hvad der er det rigtige 
valg. Det tildelte skoledistrikt (Sødalsskolen) er ikke 
deres første valg, men hun er i tvivl om det er mu-
ligt at få opfyldt ønsket om en anden nærtliggen-
de og mere populær, skole (Engdalsskolen). Trivsel 
vægter højere end faglighed i hendes overvejelser 
omkring skole. 

”Vi var skuffede over, at vi tilhørte Sødalskolen og 
ikke Engdalskolen. Jeg tænker over det, når jeg kom-
mer på Sødalsskolen og hører, at der bliver talt meget 
på andre sprog. Men jeg har ikke taget stilling sådan 
egentlig. Vi synes jo, at det er dejligt med diversitet, 
men hvad er så for meget for os? Det er en kollektiv 
snak, vi prøver at skyde os ind på”.  

”Vi ligger i en trekant af skoler. Engdalsskolen er 
klemt i forhold til plads, Sødalsskolen vælger vi nok 
fra. Der er faktisk plads til en joker i det spil.” 

UAFKLARET OMKRING SKOLEVALG

IDEALISME VS. EGNE BEHOV

BEHOV FOR ALLIANCE  MED 
LIGESINDEDE

VÆRDIER

Familie - Tryghed - Ansvar - 
Nære fællesskaber - Balance, 
Diversitet (diversitet på til-
valgsbasis) - Natur - Aktivt liv

”Den der balance med at vi ikke er en del af det 
[Gellerup], men det er tæt på… det har vi faktisk 
sat ret stor pris på.”

GRØNT-BLÅT SEGMENT – OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIKERE (MARIE & MADS)

MÅLGRUPPE: ETABLERET FAMILIE.
BOSAT I NÆRTLIGGENDE SKOLEDISTRIKT. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: SØDALSSKOLENS & ENGDALSSKOLENS SKOLEDISSTRIKT

ANNA
 
35 år og gift.
2 børn (drenge) på 1 og 3 år. 
Lang videregående uddannelse.
Kommunalt ansat.
Opvokset på landet. 
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BEHOV OG ØNSKER I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG

Hun har brug for viden om skolens værdier, faglig-
hed og elevsammensætning – dette i højere grad 
ved et mere risikofyldt valg, som den nye skole ville 
være.

Hun har brug for tidlig information – skolevalg 
diskuteres allerede selvom ældste barn kun er 3 år. 

Hun har behov for en sikker skolevej. 
”Hvis vi skal vælge den nye skole, så skal der være en 
sti… ellers er det et no-go”

Hun har brug for at vide hvem de andre familier er 
og hvor de bor.

Hun ønsker et stærkt forældresamarbejde.

Hun har behov for tydelig italesættelse af for-
ventninger til forældre og en tydelighed omkring 
hvilken samværskultur skolen ønsker at skabe. 
”Det er jo godt og fuldstændigt uproblematisk, at det 
bliver talt et par sprog. Så var vi til juleafslutning, hvor 
der er to stuer forældrene kan sidde på med børnene. 
På den ene stue blev der talt arabisk, og det var en 
øjenåbner for os, for der tænkte jeg, ”at der kan vi ikke 
sætte os eller kan vi?” Jeg skulle tage stilling. Så gik 
bare ind og satte os på den anden stue med de etnisk 
danske.”

DRIVERE – DER KUNNE FÅ FAMILIEN TIL 
AT VÆLGE DEN NYE SKOLE I GELLERUP
                                                                                            
Lokal forankring & nærmiljø.

Aktiviteter tæt på hjemmet.

Klassekammerater i området.

Korte afstande i dagligdagen mellem skole - hjem - 
fritidsaktiviteter - arbejde - fællesskaber.
”Det er vigtigt at børnenes venner er tæt på”

Sikkerhed for at ligesindede også vælger skolen 
Hun har behov for at være del af en gruppe (kritisk 
masse). Hun søger en alliance og uformel kontrakt 
med ligesindede omkring skolevalg.

En nye skole – med moderne faciliteter, nyeste    
viden og ressourcer. Ideen om at de kan være en del 
af at bygge noget op tiltaler Anna.

Et tydeligt værdisæt.

En høj faglighed.

En profil der kommunikerer at skolen vil og 
kan noget specielt - Hun har behov for konkrete          
eksempler på hvad det betyder i praksis at skolen 
har en profil.

GRØNT-BLÅT SEGMENT – OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIKERE (MARIE & MADS)

MÅLGRUPPE: ETABLERET FAMILIE.
BOSAT I NÆRTLIGGENDE SKOLEDISTRIKT. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: SØDALSSKOLENS & ENGDALSSKOLENS SKOLEDISSTRIKT

ANNA
 
35 år og gift.
2 børn (drenge) på 1 og 3 år. 
Lang videregående uddannelse.
Kommunalt ansat.
Opvokset på landet. 
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MÅLGRUPPE: BEBOER OPVOKSET I OMRÅDET MED 
MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE.

BLÅT SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. LANGE ELLER  
MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER. (AISHA OG KASSIM)

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

MUHAMMED 

Mellemlang videregående uddannelse. 
Han arbejder med udsatte unge.  

Muhammed er opvokset og bor stadig i 
Gellerup med sin kone Aysun. Han er me-
get aktiv i området. De har ingen børn.

SKOLE
Muhammed gik på Nordgårdsskolen indtil den 
lukkede. Hans dansk var for dårligt til, at han selv 
kunne vælge skole, og han blev derfor tilbudt tre 
forskellige skoler i forstæderne til Aarhus. Hans 
søskende kom på de nærtliggende skoler. Muham-
meds forældre havde forventninger om, at han 
skulle være læge eller ingeniør eller have et an-
det højstatusjob - men Muhammeds interesser og 
karakterer var ikke til det. Muhammed udtrykker, 
at hans egen skolegang ikke har været optimal og 
ønsker at hans egne potentielle børn får bedre 
vilkår og mere støtte. 

”Jeg har behov for, at mine børn får de bedst mulige 
betingelser og de bedste muligheder for at udvikle 
sig, og så tror jeg, at hvis jeg selv skulle beslutte, så 
ville jeg heller ikke have, at mine børn skulle gå på en 
skole, hvor der udelukkende er rige forældre og rige 
børn, det tror jeg heller ikke er vejen til succes”

”Den dag jeg får børn, så vil det første også være: 
”hvem  går mine børn sammen med i fritiden?”, 
”hvem bruger de tid sammen med?”. 
Hvis det er nogen, hvor jeg er i tvivl om, hvordan 
de påvirker mine børns fremtid, så ville jeg træk-
ke dem ud af det miljø. Så det bedste jeg kan gøre 
er, at sige at jeg skal være på forkant – mine børn 
skal ikke vokse op i Gellerup, i hvert fald ikke som 
det ser ud lige nu. Fordi der er mange fælder man 
kan falde i”

VÆRDIER

Socialt ansvar - Familie - 
Status - Tryghed - Balance -
Muligheder -  Mangfoldighed

BOLIG
Muhammed er født og opvokset i Gellerup, hvor 
han stadig bor. Muhammed og Aysun bor i en af 
de blokke, der skal rives ned. Hans forældre bor 
stadig i området, mens hans søskende er flyttet og 
har bosat sig i mere ’højstatus’ områder i periferi-
en af Aarhus. Det drømmer de også selv om, men 
som eneste barn tilbage i området, føler han en 
forpligtelse overfor sine forældre, og er i tvivl om 
han kan flytte væk fra dem. Han oplever, at der er 
dårligt stigma forbundet med området, og han 
fortæller derfor ikke alle, at han bor i Gellerup 
– men siger i stedet, at han kommer fra Brabrand. 
Når deres blok skal rives ned, ønsker de at flytte 
fra Gellerup. De forestiller sig, at de på sigt skal bo 
i et område, hvor deres børn kan vokse op i tryg-
ge rammer, og hvor de ikke skal bekymre sig om, 
hvem de hænger ud med. Det tilbyder Gellerup 
ikke lige nu.

”Hvis man vil ændre noget, så er man 
nødt til at skabe noget tryghed”
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MÅLGRUPPE: BEBOER OPVOKSET I OMRÅDET MED 
MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE.

BEHOV OG ØNSKER I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG

De har brug for viden om hvad skolen står for - 
hvad er skolens værdier og faglighed?

De har brug for viden om, hvordan børn fra 
udsatte familier støttes.

De ønsker et stærkt samarbejde mellem skole
og forældre.

De ønsker en aktiv skole der bruger områdets  
faciliteter.

De ønsker at skolen vil noget med børnene 
og har forventninger til alle: 

”Jeg tror ikke, at mine forældre var nok med i min 
skolegang. Det var den manglende forståelse for 
uddannelsessystemet, der gjorde, at de ikke kunne 
trække mig op”

AKTIV I ARBEJDET OMKRING AT 
SKABE POSITIVE FORANDRINGER I 
GELLERUP

DRØMMER OM AT FLYTTE VÆK 

HAR BEHOV FOR AT BRYDE MED 
OMRÅDET OG DEN NEGATIVE 
FORTÆLLING

DRIVERE – DER KUNNE FÅ FAMILIEN TIL 
AT VÆLGE DEN NYE SKOLE I GELLERUP
                                                                                
Et trygt nærmiljø.

En balanceret elevsammensætning
”Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var sådan en vari-
eret sammensætning af elever (…) 60% danske elever 
og 40% af nogen med anden etnisk baggrund”

Konkrete eksempler på, hvordan skolen samarbej-
der med foreningslivet.

Kultur for stærk forældreopbakning til skolen og 
børnenes trivsel.

BLÅT SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. LANGE ELLER  
MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER. (AISHA OG KASSIM)

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

MUHAMMED 

Mellemlang videregående uddannelse. 
Han arbejder med udsatte unge.  

Muhammed er opvokset og bor stadig i 
Gellerup med sin kone Aysun. Han er me-
get aktiv i området. De har ingen børn.
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KATRINE & 
SØREN
24 år og gift med baby på ½ år.
Katrine er på barsel og Søren studerer.  
Katrine vil gerne læse til sygeplejerske. 
De har haft flere sabbatår, hvor de har      
rejst rundt i verden.

MÅLGRUPPE: UNGT PAR MED BARN.
TIDLIG ETABLERINGSFASE. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: STØRRE PROVINSBYER

BOLIG
Katrine og Søren er netop flyttet ind i en nybygget 
lejelejlighed i hjertet af Gellerup. 

Katrine er fra en lille by uden for Vejle og Søren er fra 
Randers. Efter 1½ år i Randers, flyttede de til Aarhus. 

De startede med at fremleje en lejlighed på Silke-
borgvej herefter oprettede de en boligagent på Bo-
ligportalen. De søgte fra Åbyhøj og ud til Brabrand 
og så måtte lejligheden maksimum ligge 2 km nord 
og syd for den linje. Deres budget var maks. 8000 kr.
 

VÆRDIER

Familie - Venner - Tryghed - 
Nære fællesskaber  - Respekt 
for mangfoldighed - Balance - 
Komfort - God logistik

”Jeg kan bare huske, at vi sad den aften, hvor an-
noncen fra boligportalen poppede op. Der var det 
hele: 1000 kroner billigere, og det er meget i et stu-
diebudget plus, at der fulgte alle hårde hvidevarer 
med, og det gjorde der ikke på Vintervej. På nogle 
punkter ligger det bedre her. Det ligger tættere på 
Sørens studie, lidt tættere på indkøbsmuligheder, 
og så er der bazaren” 

Efter tre måneder underskrev de en lejekontrakt på 
en lejlighed på Vintervej i stueetagen og med egen 
have. Prisen var 8200 kr. og altså i den dyre ende. 

De havde glemt at afmelde boligportalen, og da-
gen efter poppede der en annonce op på lejelejlig-
heder i det nye boligbyggeri i Gellerup. 
Det lød for godt til at være sandt: en billigere og 
bedre bolig. Det slog de til på. 

De er blevet meget positivt overraskede over 
området og alle attraktionerne – det ligger by-
nært, tæt på Hasle Bakker, Brabrandsøen, med ind-
købsmuligheder, i et mangfoldigt område, og så 
infrastrukturen er rigtig god. De synes, at det er 
attraktivt, at der skal byfornyes i Toveshøj, så skov-
området kommer tættere på. 
De skal passere boligblokkene i Toveshøj for at 
komme forbi Hasle bakker. Katrine har gået der i 
dagstimerne, hvor der er grupper, der råber efter 
hende. Det synes hun ikke er så rart. 

De mener, at det at eje en bolig vil være en god 
strategi på sigt, men lige nu er de studerende, og 
nyder godt af friheden af ikke at eje. De ved dog 
også fra deres venner, at det er svært at finde ejer-
boliger i området. Dem, der er til salg, er af ældre 
dato. De kan godt se sig selv i området på sigt.
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DRIVERE – DER KUNNE FÅ FAMILIEN TIL 
AT VÆLGE DEN NYE SKOLE I GELLERUP
                                                                                
En lokalt forankret skole.

Andre forældres gode fortællinger om skolen

Blandet elevsammensætning 

BEHOV OG ØNSKER I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG

De har brug for viden om skolens værdier,        
faglighed og hvordan en særlig profil, styrker                    
børnene.

De har behov for viden om skolens 
elevsammensætning.

De har behov for viden om, hvad reglerne ift. 
anvisning af børn fra ghettoområder betyder 
for deres familie.

MÅLGRUPPE: UNGT PAR MED BARN.
TIDLIG ETABLERINGSFASE. 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: STØRRE PROVINSBYER

INSTITUTIONS- OG SKOLEVALG
Katrine og Søren har oplevelsen af, at det er nemt 
at få plads i en daginstitution i området. Katrine har  
skrevet deres datter op til flere institutioner, men har 
ikke besøgt nogen af dem endnu. 
Katrine har forhørt sig i sit netværk for at høre, hvil-
ke institutioner der har gode anbefalinger. 

Hun er i tvivl om, hvad ghettoplanens regler om     
anvisning af børn fra udsatte områder betyder for 
dem. Hun er usikker på, om det konkret betyder, 
at de kommer bag i køen, fordi de er bosat i et så-
kaldt ”ghettoområde”. 

Skolevalget ligger ikke tæt på for Katrine og Søren, 
men de understreger, at det ville være vigtigt for 
dem med en blandet elevsammensætning for at 
vælge den nye skole til. De har også brug for at vide, 
hvad skolen tilbyder.

ER LANDET I GELLERUP VED EN 
TILFÆLDIGHED

BALANCE I ELEVSAMMENSÆTNING

USIKKERHED OM BETYDNING AF 
GHETTOPLANENS FORDELING AF 
BØRN I DAGINSTITUTIONER

KATRINE & 
SØREN
24 år og gift med baby på ½ år.
Katrine er på barsel og Søren studerer.  
Katrine vil gerne læse til sygeplejerske. 
De har haft flere sabbatår, hvor de har      
rejst rundt i verden.



CFIA      |      DET NYE SKOLE- OG FRITIDSCENTER I GELLERUP       |      SIDE 17

MÅLGRUPPE: BEBOER FRA OMRÅDET MED KORT
ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE.

AMINA 
Amina bor i en lejelejlighed i Toveshøj. 
Hun har 5 børn (3 store og 2 mindre som 
stadig går i folkeskole i 5. og 7. klasse). 

Amina har boet i området, siden hun kom 
til Danmark for mere end 20 år siden.

ROSA SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. 
KORT VIDEREGÅENDE ELLER ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE. (ALI OG FATIMA)

INSTITUTIONS- OG SKOLEVALG
Aminas ældste børn har gået på Nordgårdssko-
len. Da skolen blev lukket, og der var meget snak 
om at lokalområdets skoler var dårlige, valgte hun 
at flytte dem til Mårslet skole. Men den lange 
bustur var trættende efter en lang dag, og Amina 
havde svært ved at få det til at hænge sammen og 
følge med i børnenes skolegang, så hun valgte at 
flytte dem til Tovshøjskolen. De mindste børn går 
stadig på Tovshøjskolen.

”Som forælder kunne jeg aldrig komme til samtaler, 
fordi der var så meget trafik, så var det bare ligesom 
jeg ikke havde mere med mine børn at gøre, og at jeg 
bare sender mine børn afsted (…) så jeg sagde, jeg 

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

BOLIG
Amina bor med sin familie i en lejelejlighed i 
Toveshøj. Den ældste datter er flyttet hjemmefra 
og har fået lejlighed i området. Amina har boet i 
området, siden hun kom til Danmark for mere end 
20 år siden. 

VÆRDIER

Familie - Børn - Stolthed -
Status - Muligheder - Glæde - 
Logistik 

vil gerne have en skole, der er tæt på, så jeg kan følge 
med i, hvordan det går, og hvordan de har det”.

”Som forældre vil vi altid gerne have vores børn
tæt på (…) så vi kan kontakte lærerne og følge
med i vores børns dag”

Hun vurderer at der ikke er forskel på det faglige 
niveau på Tovshøjskolen og Mårslet skole, og at 
trivslen også er den samme: 

”Det er de samme materialer” og ”Børn er børn, og de 
kan sige grimme ting og slås alle steder.” 

Hun er opmærksom på, at danskundervisningen 
er vigtig og er en nøgle til at klare sig generelt 
godt i skolen. 

Hun mener, at trivsel er vigtigere end en høj fag-
lighed: 

”Dygtighed kommer igennem interesse og glæde.”

Hun har svært ved at forstå beslutningen om 
sammenlægningen af Tovshøjshøjsskolen og 
Ellevangsskolen: 

”Hvorfor kunne man ikke bare vente med at luk-
ke skolerne til den nye skole stod klar. Det er synd 
for børnene, at de skal flytte så mange gange”.
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MÅLGRUPPE: BEBOER FRA OMRÅDET MED KORT
ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE.

AMINA 
Amina bor i en lejelejlighed i Toveshøj. 
Hun har 5 børn (3 store og 2 mindre som 
stadig går i folkeskole i 5. og 7. klasse). 

Amina har boet i området siden hun kom 
til Danmark for mere end 20 år siden.

ROSA SEGMENT: EKSISTERENDE RESSOURCESTÆRKE BEBOERE. 
KORT VIDEREGÅENDE ELLER ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE. (ALI OG FATIMA)

HVOR BOR MÅLGRUPPEN: GELLERUP/TOVESHØJ

BEHOV OG ØNSKER I FORBINDELSE MED 
SKOLEVALG

Hun ønsker sig en lokal skole med minimal trans-
porttid til og fra hjemmet.

Hun ønsker sig, at det er nemt for hende at være 
en del af børnenes skolegang.

Hun har behov for en tydelighed omkring hvad 
der forventes af forældre og en snak om, hvor-
dan der skabes en stærk kultur for forældreop-
bakning til skolen. ”Nogle gange kommer der ikke 
andre end mig til forældremødet” 

Hun ønsker sig en faglig stærk skole som et led i 
at sikre at hendes børn har de bedste fremtidsmu-
ligheder. 

Hun ønsker sig en skole, hvor familien føler sig 
velkommen og respekteret og ikke ”(…) bliver 
behandlet som en udlænding”

En realistisk fremstilling af skolen. 

Hun ønsker sig en anerkendende kultur, hvor 
børnene ikke føler, at de er problemet: 
”Vi må ALDRIG sige, at det er børnene, der er 
problemet!”.

DRIVERE – DER KUNNE FÅ FAMILIEN TIL 
AT VÆLGE DEN NYE SKOLE I GELLERUP
                                                                                
En balanceret elevsammensætning

En skole der ligger tæt på hjemmet

En skole der involverer forældrene

Lærere og pædagoger, der involverer sig
i eleverne

En fagligt stærk skole

KED AF AT DEN LOKALE SKOLE HAR 
DÅRLIGT OMDØMME

VÆGTER FORÆLDREOPBAKNING 
OG INVOLVERING HØJT 

ØNSKER AT HENDES BØRN FÅR 
BEDRE MULIGHEDER END HUN 
SELV HAR HAFT

”Det betyder meget, hvem vores børn leger med – vi 
holder øje med det. Hvis de er på éen måde, så bliver 
mine børn også sådan.”
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TVÆRGÅENDE INDSIGTER 
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SKOLEVALG

Der skal en målrettet indsats til for at tiltrække 
elever til det nye skole- og fritidscenter.
Skole- og fritidscentret skal tidligt begynde 
at kommunikere, involvere og tænke på nye 
måder at skabe elevgrundlaget på.



CFIA      |      DET NYE SKOLE- OG FRITIDSCENTER I GELLERUP       |      SIDE 21

#1: Overvejelser omkring skolevalget starter ofte 
tidligt og påvirkes i høj grad af andres erfaringer 
og anbefalinger og via uformelle kanaler 
For	det	ny	skole-	og	fritidscenter	er	det	vigtigt	at	have	fokus	på	de	mange	aktører	og	kanaler,
der	påvirker	kommende	forældres	skolevalg.	Skolen-	og	fritidscentret	er	ikke	de	eneste	til	at
påvirke	kommende	forældres	skolevalg.	På	tværs	af	interviewene	er	det	et	klart	mønster,	at
skolevalget i høj grad baseres på andres gode eller dårlige erfaringer:

”Vi kender nogen, der har deres søn på Sødalsskolen, og min moster og onkel har deres børn på  
Engdalsskolen. Den ene fortalte om LEGO-creator på Sødalsskolen. Det lyder da sejt at være et 
laboratorie, men det lyder også som om, at der er lidt flere med anden etnisk baggrund end på 
Engdalsskolen. Det lød som om, at deres dreng i 3. klasse har mange kammerater, der hænger ud 
ved Cityvest, og så vil han være derovre. Så er vi sådan nogle, der hører det én gang, og så har 
man jo det med i baghovedet”  (Ungt par med barn, bosat i nybygget lejelejlighed i Gellerup) 

Nogle	orienterer	sig	på	den	lokale	skoles	hjemmeside,	men	for	langt	de	fleste	er	det	andres
anbefalinger, der vægter højest. For mange starter overvejelserne omkring skole under et
boligkøb:

”Vi købte hus for to år siden, og det var vigtigt for os, at det var en god folkeskole, vi skulle høre til. Det 
undersøgte vi, og det stod vist i salgsannoncen. Vi fik også at vide fra andre, at Gammelgårdsskolen er 
en god skole. Det er dog en større skole end vi er vandt til” (Ungt par med barn, andet skoledistrikt)

SKOLEVALG
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Kommende forældre bliver påvirket af samtaler 
på villavejen, i boligblokken, på legepladsen, i 
børnehaven og på de lokale Facebookgrupper.  
Alt det er med til at danne grundlaget, når
valget om skole skal træffes.

SKOLEVALG
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Skolevalget kan være et aktuelt emne både i vuggestuen og 
børnehaven, særligt hvis den lokale folkeskole ikke er det 
oplagte valg. Kort sagt påvirkes beslutningen om skolevalg 
ofte	af	andre	kanaler	end	skolens	kontaktpunkt	med	kom-
mende	forældre	ved	et	informationsmøde	på	skolen.	Som	
Søren	Bechmann,	der	arbejder	med	brugerrejser	siger:

”…uanset om en virksomhed er bevidst om det eller ej, sendes 
virksomhedens kunder på en rejse hver eneste dag. Er rejsen ikke 
designet, designer den nok sig selv – med en betydelig risiko for, 
at turen hverken bliver appetitlig for kunden, til at kontrollere for 
virksomheden eller i overensstemmelse med dét virksomheden vil 
stå for.” (Søren Bechmann)

Så uanset om skolerne er bevidste om det eller ej, sendes 
skolens	potentielle	forældre/	kunder	på	en	rejse	hver	eneste	
dag, hvor uofficielle kanaler har	stor	indflydelse.	Servicerej-
sen for skolevalget designer meget ofte sig selv. 

Det	er	vigtigt	ikke	at	undervurdere	betydningen	af,	at	det	
nye	skole-	og	fritidscenter	i	Gellerup	er	med	i	dialogen	om	
de	nære	ting,	der	optager	forældrene.	Skolen-	og	fritidscen-
tret	skal	være	proaktivt	og	bruge	forskellige	kanaler	for	at	
starte	en	fortælling	og	styre	den	i	en	positiv	retning.	

Hvornår starter dialogen omkring skolevalg?

Hos	skolerne:

Hos	forældrene:
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# 2: En klar pædagogisk profil gør det 
tydeligt for forældrene, hvad skolen står 
for - og gør det derved nemmere at væl-
ge skolen til.
En	måde	at	tage	styring	i	kommunikationen	på,	kan	være	igennem	en	profi-
lering af skolen. En profilering af et nyt skole- og fritidscenter giver de kom-
mende forældre et konkret billede af en faglighed på skolen, og det indikerer, 
at skolen er i stand til at træffe nogle kloge valg.

Der	kan	ikke	på	baggrund	af	interviewmaterialet	fremhæves	én	foretrukken	
profil.	Profilretningerne	med	”idræt	og	bevægelse”	og	”musik,	performance	og	
kreativitet”	er	genkendelige	for	mange.	Mange	kender	til	anerkendt	forskning	
på	området,	eller	case	eksempler	om	de	gavnlige	effekter	af	musik	og	bevæ-
gelse i undervisningen og at bevægelse er godt for at skabe et fællesskab på 
tværs.

Profilretningerne	”STEAM/STEM”	og	”Innovation	–	LEAP”	er	sværere	at	afko-
de,	men	flere	fremhæver,	at	den	videnskabelige	metode	f.eks.	ville	være	god	til	
at	hjælpe	børnene	med	til	at	afkode	verden	omkring	sig.	Andre	nævner,	at	de	
ved	at	projekttilgangen	[LEAP]	giver	gode	resultater.	

Der	er	på	tværs	af	interviewene	flere	der	peger	på,	at	en	profil	måske	både	
kunne	tilbyde	et	løft	af	de	svageste	samt	indhold	målrettet	de	fagligt	stærke.

”For mig ville en profil gøre mig sikker i, at jeg ved, at der er 
blevet taget grundigt stilling til, hvordan man gør tingene på 
en skole, og det synes jeg er super positivt umiddelbart med 
de her eksempler, der er givet. At der er en bevidsthed fra 
lærergruppen, at: ”vi vil gerne være gode til at give noget læ-
ring i en bestemt retning”. Så ville jeg glæde mig over, at mine 
børn fik noget ekstra med på den konto. Det ville glæde mig. 
Vi ligger i en trekant af skoler. Engdalsskolen skolen er klemt i 
forhold til plads, Sødalsskolen tror jeg, at vi vælger fra. Der er 
faktisk plads til en joker i det spil. Jeg bliver rigtig glad, når jeg 
ser det her [profilretningerne]. Det gør det jo tydeligere, hvad 
det er for en skole. Det muliggør et valg, der ikke før var der”          
(Familie i andet skoledistrikt)

SKOLEVALG
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På	tværs	af	interviewene	er	der	fokus	på,	at	det	skal	være	tydeligt,	hvordan	profi-
lerne	understøtter	og	forbereder	eleverne	til	gymnasiet	og	videregående	uddan-
nelser.	Det	er	vigtigt	at	kunne	redegøre	for,	hvordan	profilen	på	sigt	styrker	bør-
nene fagligt.

Samtidig	virker	de	tidlige	prototyper	på	profilretninger	også	som	en	
appetitvækker	hos	de	potentielle	forældre:

”Det er spændende, at der er noget, man fokuserer lidt mere på og at det ikke bare er 
endnu en folkeskole. Jeg ser på dem alle sammen, og jeg tænker, at gid vores børn fik 
noget af det hele. Det kunne være fedt, hvis vi lærte på forskellige måder end bare tavle 
undervisning.” (Ungt par med barn, bosat i nybygget lejelejlighed i Gellerup)

De	kommende	forældre	har	brug	for	kvalitet	at	spejde	efter.	På	tværs	af	intervie-
wene	kan	vi	se,	at	en	synlig faglighed muliggør en stillingtagen og valg af skole. 
Samtidig	har	de	nye	og	kommende	forældre	også	brug	for	konkrete	eksempler 
på,	hvordan	der	arbejdes	med	fagligheden:	Hvad	gør	de	i	undervisningen?	Hvil-
ken	værktøjskasse	trækkes	der	på?	Hvad	er	målet?	Hvad	er	resultaterne?	Hvad	
er	lærernes	baggrund?

Der skal være klare og lettilgængelige eksempler	på	profilen	i	praksis,	da	dette	
vil give kommende forældre og elever et billede af, hvad de kan forvente og gøre 
det mere trygt at vælge skolen til. 

”Der er måske noget både med fx profiler med særligt fokus 
på musik og idræt. Der kan jeg måske godt tænke, om de læ-
rer det ”rigtige”. Og nu siger jeg ”rigtige” med citationstegn. 
Jeg kan godt se, at jeg hurtigt kan komme til at se på, om der 
kommer til at blive alt for meget fokus på alt muligt andet. Jeg 
har selv haft musik på højniveau i gymnasiet, men det er ikke 
noget, jeg kan bruge til noget som helst bagefter andet end 
for mig selv. Det er ikke noget, der åbner op for en uddannel-
se. De der tanker kan jeg godt lige komme til at have, altså er 
samfundet skruet sådan sammen lige nu, at musik er noget 
der åbner op eller skaber veje senere i livet? Man kan godt lige 
tænke, hvad åbner det op for med gymnasiet og videregående 
uddannelser. Der er de klassiske fag, der er adgangsgivende”. 
(Ungt par med barn, bosat i nybygget lejelejlighed i Gellerup) 
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#3: Skolen- og fritidscentret skal være et godt 
sted at være. Forældrene har fokus på trivsel.

Tydelig	kommunikation	af	skolens	faglighed	er	ikke	nok	til	at	tiltrække	forældrene	til	det	ny	
skole-	og	fritidscenter.	Det	skal	også	være	et	godt	sted	at	være.	På	tværs	af	interviewene	
fremhæves	det,	at	et	nyt	skole-og	fritidscenter	også	må	stå	på	skuldrene	af	et	solidt	værdi-
grundlag, der kan ses på skolen og mærkes, når man møder ledelse, lærere og pædagoger. 
På skolen skal man mærke at følgende værdier er omdrejningspunktet:

Barnet er i centrum: Forældrene skal kunne vide sig sikre på, at alle børn bliver 
set og hørt og mødt som dem de er - uanset baggrund. 

Mangfoldighed: Mangfoldighed er	en	højtvægtet	værdi	som	italesættes	som	en	
styrke	der	aktivt	skal	anvendes.

Fællesskab: Forældrene ønsker sig en god samværskultur og tydelighed om, hvordan 
forældre,	børn	og	personale	er	sammen	og	hvilke	forventninger	der	stilles	på	tværs.

Dannelse: At	børnene	lærer	at	afkode	verden	og	kan	træffe	gode	valg.

Åbenhed: At	skolen	er	i	kontakt	med	området,	er	udadvendt	og	åbner	sig	op	til	lokal-
samfundet. Det er også et ønske om åbenhed for forskellighed og udsyn.

SKOLEVALG
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#4: Den rette balance i elevsammen-
sætningen er vigtigt for forældrenes 
tro på skolen.

I	de	udførte	interviews	fylder	den	nye	skoles	elevsammensætning	meget,	
og det er på tværs af alle	målgrupper.	Ord	som	”balance”	og	”en god 
fordeling”	bruges	til	at	beskrive,	at	det	er	vigtigt	med	en	blandet	gruppe	
børn på en ny skole.

Flere nævner, at en 50/50 fordeling ville være ønskværdigt, da det vil 
bidrage	til,	at	elevgrundlaget	bliver	mangfoldigt	frem	for	homogent	til
den ene eller anden side.

Det er tydeligt at de vordende - såvel som nye forældre, ikke bruger 
”sprogstøttebehov”	til	at	beskrive	balancen.	De	har	således	ikke	styr	på,
at det der reguleres i et skole- distrikt, er andelen af børn med sprog-
støtte	behov.

De	fleste	af	de	interviewede	taler	om	etnicitet og andelen af ressource-
stærke familier, når de beskriver den gode balance.

Der	ligger	en	opgave	i	at	kommunikere,	hvad	der	reguleres	på	ift.	at	lave	
en god elevsammensætning.

 ”En blanding af danske børn og børn med anden etnisk 
herkomst, det ville være godt. For mig at se, er mang-
foldighed et sted, hvor der er en blanding. Og en sko-
le uden mangfoldighed er heller ikke attraktiv. Hvis jeg 
skulle sige noget om en balance, så ville jeg sige 60–40. 
Hvis der er lidt flere med dansk oprindelige, bliver ni-
veauet ved at være højt.” (Yngre ressourcestærk beboer 
som er opvokset og bosat i Gellerup)

SKOLEVALG
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”Hvis halvdelen [af eleverne] er danskere ville jeg synes det ville være attraktivt. 
At vores datter kommer i skole og ikke føler hun er anderledes end alle fra sin 
klasse, fordi hun er hvid og lyshåret. Jeg kommer fra en lille by og har gået på en 
lille folkeskole. Alle var meget danske. Jeg synes da også, at det er fedt at ens børn 
får mulighed for at møde andre kulturer, så det hele ikke er så ensfarvet som det, 
jeg selv kommer fra. Det er fedt ens børn får mulighed for at møde andre kultu-
rer. En 50-50 sammensætning er attraktiv. Hun skal ikke afskærmes fra det, men 
heller ikke være den eneste” (Ungt forældrepar, bor til leje i Gellerup)

SKOLEVALG
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#5: Forventninger til forældresamarbej-
de og samværskultur skal defineres.
På	tværs	af	målgrupperne	efterlyses	der	en	åbenhed i kommunikationen fra 
skolen om, hvad det kræver af den samlede forældregruppe, hvis klassen er 
blandet på tværs af forskellige kulturer og sprog. En mor fortæller f.eks. om 
en juleafslutning i hendes søns vuggestue, hvor der blev talt udelukkende 
arabisk	på	den	ene	stue	og	dansk	på	den	anden.	Hun	oplevede,	at	det	gjor-
de det svært for hende at lære de forældre at kende, som ikke talte dansk. 
Hun	efterspørger	en	dialog om, hvordan vi er sammen	–	taler	vi	f.eks.	som	
udgangspunkt	dansk	sammen	til	forældrearrangementer,	og	er	det	overho-
vedet	noget,	man	kan	blande	sig	i?	

”Det er jo godt og fuldstændigt uproblematisk, at det bliver talt et par sprog. Så 
var vi til juleafslutning, hvor der er to stuer forældrene kan sidde på med børnene. 
På den ene stue blev der talt arabisk, og det var en øjenåbner for os, for der tænk-
te jeg, ”at der kan vi ikke sætte os eller kan vi?” Jeg skulle tage stilling. Så gik bare 
ind og satte os på den anden stue med de etnisk danske.” (Familie i andet skole-
distrikt)

De	interviewede	familier	fra	Gellerup	og	Toveshøj,	hvor	flere	har	valgt	den	
lokale skole fra, og dermed har deres børn på de omkringliggende skoler, 
peger på, at der er brug for at nedbryde fordomme. De fortæller om lege-
grupper,	der	er	blevet	aflyst,	fordi	forældre	fra	villakvarterne	ikke	ville	lade	
deres børn komme i Gellerup og Toveshøj. Det har betydet, at de nu er helt 
stoppet	med	at	invitere	hjem	til	legegruppe.	De	efterlyser,	at	skolen i højere 

grad tør tale om det, der er svært og involvere sig i problematikken. En 
blandet	elevsammensætning	kræver,	at	der	er	transparens	og	mod	til	åben-
hed fra skolen og forældrene imellem.

”Jeg inviterede fire børn fra min søns klasse hjem til legegruppe. To dage før har de 
alle sammen meldt fra, og de [børnenes mødre] siger, at de ikke er trygge ved at 
sende deres børn til Gellerup. Jeg siger til dem: ”jeg er her hele tiden, du må selv 
komme og være her” og alligevel vil de ikke. Så sagde jeg til min søn, ”de er syge, 
de kan ikke komme” og så hører jeg alligevel, at der er en dreng, der er gået hen til 
ham og har sagt: ”Jeg kan ikke komme ud til dig, for du bor i Gellerup.” Hvad skal 
jeg så gøre? Nu har jeg givet op og skrevet ud, at jeg vil ikke være med til de lege-
grupper. Og så fik jeg at vide af læreren, at det var dårligt, at vi ikke støttede op, og 
så blev jeg jo nødt til at forklare, at vi faktisk har inviteret, og at der ikke var nogen, 
der ville besøge os. Lige nu ligger der så en masse beskeder i Aula kan jeg se, og 
dem skal jeg så læse senere” (Familie bosat i Toveshøj)

Men vi troede at...

Det er vigtigt at 
alle er med til at...SKOLEVALG
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For at skabe et attraktivt skole- og fritidscenter, skal kommende forældre blive trygge ved at melde 
deres børn ind på en skole, som de ikke kan få andres gode anbefaling af. 

For at opnå denne tryghed, skal skolens- og fritids-
centrets vision gøres håndgribelig og nærværende. 

Det skal være tydeligt, hvad skolen- og fritidscentret står for, fagligt såvel som værdimæssigt. 
Derudover skal forventninger til forældresamarbejde og samværskultur defineres.
Desuden er det afgørende, at skolen- og fritidscentret gør kommende forældre trygge ved at vise 
dem, at der er andre som dem, der vælger skolen til.

SKOLEVALG
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#6: En lokalt forankret skole er højt prioriteret

Det er tydeligt at alle målgrupper ser klare fordele i at vælge en skole tæt på hjemmet.
Nærhed	betyder	meget	for	de	potentielle	forældre,	der	er	blevet	interviewet	og	en	lokal
skole forventes at kunne åbne op for nye fællesskaber for både forældre og børn.
Derudover nævnes en sikker skolevej og det at have sine venner tæt på også	som	vigtige
drivers	for	at	vælge	en	lokal	skole	til.	De	forældre,	der	allerede	er	bosat	i	Gellerup	og	Toveshøj,
og	som	i	første	omgang	havde	valgt	den	lokale	folkeskole	fra,	for	derefter	at	vælge	den	til	igen,	
fremhæver	også	de	afsavn	det	giver,	når	skolen	ligger	45	minutters	kørsel	fra	bopælen:	

”Som forælder kunne jeg aldrig komme til samtaler, fordi der var så meget trafik, så var det bare ligesom 
jeg ikke havde mere med mine børn at gøre, og at jeg bare sender mine børn afsted (…) så jeg sagde, 
jeg vil gerne have en skole, der er tæt på, så jeg kan følge med i, hvordan det går, og hvordan de har det”. 
(familie bosat i Toveshøj)

Den	lokale	skole	er	at	foretrække	for	langt	hovedparten	af	de	interviewede,	men	flere	er	også
villige	til	at	strække	sig	langt,	hvis	de	vurderer,	at	en	anden	skole	–	måske	i	den	anden	ende	af	
byen	–	er	bedre	for	deres	barns	trivsel	og	læring:

”Jeg gik på Nordgårdsskolen det var nemt, og det var oplagt. Jeg gik hjemmefra 10 min før og alle mine 
venner gik der. Jeg tænker, at mine børn ikke skal på sådan en skole, jeg gik på, fordi det er nemt. 
De skal gå på en skole, hvor de kan udvikle sig som børn”  (Yngre ressourcestærk beboer som er opvokset 
og bosat i Gellerup)

Den lokale skole er ikke nødvendigvis det oplagte valg, hvis man er i tvivl om fagligheden på den 
lokale	skole,	og	om	miljøet	påvirker	til	ens	barn	i	en	positiv	retning.	

SKOLEVALG / OMRÅDET
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Skole- og fritidscentrets attraktionsværdi 
er afhængigt af områdets attraktionsværdi.

SKOLEVALG / OMRÅDET
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Der	er	mange	attraktioner,	som	tæller	op,	når	området	i	dag	vælges	til	af	tilflyt-
tere: den bynære placering, godt prisleje	ift.	andre	bynære	lejemål,	sports-og 
fritidsaktiviteter, god infrastruktur, gode indkøbsmuligheder og natur tæt på, 
pop-up-iværksættermiljøer. Bazaren	nævnes	af	alle	dem,	vi	har	interviewet	som	
noget helt særligt og unikt for området. Planerne om Verdensbadet, det nye 
sports- og kulturcampus	er	allerede	i	tilflytternes	bevidsthed	som	attraktioner,	
der	kan	skabe	et	positivt	indhold	i	deres	hverdag	på	sigt	og	få	hverdagslivets	ham-
sterhjul	til	at	gå	op:

”Hele områdets styrke er en kæmpe styrke, det skal skolen spille på. Hele det her grønne 
fælles - det har vi ikke, der hvor vi bor. Man kunne samle hele familiens eftermiddag på 
et sted: Gymnastik, svømning og indkøb samme sted.” (Familie, andet skoledistrikt)

”Jeg tror det her kunne blive det mest sexede, det mest cool sted i hele Aarhus”      
(Ungt par med barn, der leder efter sted at bosætte sig)

I	det	hele	taget	er	der	rigtig	mange	positive	kendetegn	for	området,	som	kan	bru-
ges	aktivt	ift.	at	tiltrække	(og	fastholde)	beboere	til	området:	Flytter	du	til	området	
giver	det	dig	og	din	familie	mulighed	for	at	få	et	rigt	liv	på	kultur	og	fritidsoplevel-
ser	–	lige	ved	døren,	og	du	giver	dine	børn	muligheden	for	at	vokse	op	i	et	mang-
foldigt	miljø.	Der	er	mange	positive	kendetegn,	der	kan	indgå	i	en	rebranding	af	
området,	og	som	kan	spille	det	nye	skole-	og	fritidscenter	stærk.	

# 7: Positive markører i området skal spille 
det nye skole- og fritidscenter stærkt

OMRÅDET
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#8: Markører i byrummet får 
fordomme til at leve og er en 
barriere for at vælge området til. 
Der	er	flot	på	Blixens	Boulevard.	Blixens	hus	stråler	som	om-
rådets fyrtårn og nye lejlighedsbyggerier og kollegie popper 
op.	Men	bevæger	man	sig	væk	fra	hovedåren,	og	om	bag	
blokkene, er der nogle markører, som skaber en barriere for at 
vælge	området	til,	samt	får	fordomme	til	at	leve.	

Dette	kan	sløre	for	den	vision,	der	er	for	området.	
Dette	gælder	særligt	for	dem,	der	ikke	har	valgt	området	til	
endnu. 

Der	er	et	potentiale	i	at	arbejde	med	de	kommunikerende	
markører.   

En	række	af	disse	markører	blev	nævnt	under	interviewene	og	
er opsamlet på de næste sider

OMRÅDET
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Skrald der flyder på gaden. Det reproducerer fordomme om, at beboere 
i alment boligbyggeri er mindre tilbøjelige til at passe på dels deres lejlighed og omgi-
velser, fordi der ikke er et ejerforhold på spil: 

”I området hen til porten, er der bare fyldt med skrald. Det gør mig bare træt. Jeg så de her 
unge fyre, der bare smed deres chipsposer. Det handler om de værdier, man er opdraget med. 
Vi går rigtig meget op i at være miljøvenlige, så det ville være rart, hvis det ikke var sådan” 
(Ungt par bosat i nybygget lejelejlighed i Gellerup)

Grupperinger af unge, der driver rundt i området skaber usikkerhed: 

”Vi elsker faktisk området for dets beliggenhed, skønne indkøbsmuligheder, infrastrukturen. 
Hvis de der grupper af drenge, der hænger ud, ikke havde været der, og jeg havde været tryg 
ved, at min datter legede udenfor, så var vi blevet boende. Nu betaler vi 5000 ekstra om må-
neden, men vi har vores egen have, og jeg nyder at kunne sende hende ud og lege” (Ungt par 
med børn, tidligere beboer i Toveshøj)

Nedrullede gardiner skaber undren. Hvad er der bag gardinerne? Hvem bor i 
området?

!
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Parkeringsskilte i Toveshøj: ”Parkér ikke tværs over to parkerings-
pladser.” Udstiller, at det er nødvendigt at påpege upassende adfærd i området.

Hasarderet kørsel minder om, at nogen ikke respekterer færdselsreglerne: 

”I boligkvartererne bag Blixens Boulevard fornemmer du den dårlige stemning. Du ser, at det er 
et udsat område, når du færdes i trafikken og oplever den hasarderede kørsel” (Tidligere beboer 
i Toveshøj).

Forvirrende skiltning i byrummet med funktioner, der ikke findes mere f.eks 
Lykkesskolen ved Bazaren.  

Hegn rundt om det tidligere Hejredalskollegiet skaber undren - Hvorfor kommer det 
ikke bare hurtigst muligt væk? Hvorfor har det været nødvendigt?

!
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# 9: De unge par der har bosat sig i 
Gellerup, er landet i området ved en 
tilfældighed – økonomi har været et 
væsentligt parameter i valget.
De	unge	par	som	vi	har	interviewet	og	som	har	bosat	sig	i	Gellerup,	
har	ikke	aktivt	søgt	efter	bolig	i	området,	men	er	landet	her	ved	en	
tilfældighed.	De	nye	lejemål	er	ikke	umiddelbart	dukket	op	i	deres	
søgning på boligportaler. Økonomi har været en væsentlig driver bag 
deres	valg	og	de	lægger	vægt	på,	at	de	i	området	fik	en bolig af hø-
jere kvalitet (nyere, større, med mere udstyr) til prisen	–	og	måske	
endog billigere end andre steder. 

”Jeg kan bare huske, at vi sad den aften, hvor annoncen fra boligportalen 
poppede op. Der var det hele: 1000 kroner billigere, og det er meget i et 
stu¬diebudget plus, at der fulgte alle hårde hvidevarer med, og det gjorde 
der ikke på Vintervej. På nogle punkter ligger det bedre her. Det ligger tæt-
tere på Sørens studie, lidt tættere på indkøbsmuligheder, og så er der baza-
ren” (Ungt par med barn, bosat i nybygget lejelejlighed i Gellerup)

De	har	først	efter	indflytning	opdaget	områdets	herlighedsværdi.
Her	fremhæver	de	kvaliteter	som;	mangfoldighed og nærtliggende 
indkøbsmuligheder, institutioner, natur, fritidsaktiviteter samt at
området er bynært og har gode transportmuligheder.  

”Det er vildt billigt. Og det er fedt!
Skulle vi bo i midtbyen ville vi nærmest ikke 
have råd til en kop kaffe.” (Ungt par, bosat i 
nybygget lejelejlighed i Gellerup)

$

BOSÆTNING
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# 10: For de unge par i etableringsfasen er lejeboligen et 
pit-stop mens en ejerbolig er målet.. Fastholdelse af mål-
gruppen afhænger af muligheden for at eje.  
Det	er	vigtigt	for	permanent	bosætning	i	området,	at	nogle	af	de	nye	boliger	kan	købes	og	får	status	som	
ejerbolig.	De	unge	par,	der	er	blevet	interviewet,	og	som	er	i	etableringstanker,	har	planer om på sigt at vil-
le eje deres bolig. Ejerboligen er altså målet, fordi det er en god investering, men også fordi der kan være en 
række	begrænsninger	ved	at	bo	til	leje,	som	kan	gøre	det	svært	at	se	sig	selv	blive	boende	mange	år	frem	i	
tiden.

Et	par,	der	er	flyttet	til	Gellerup	i	en	lejebolig	for	nylig,	fortæller,	at	de	har	flere	vennepar,	der	leder	efter	ejer-
boliger	i	Gellerup	og	Toveshøj,	men	at	det	der	er	meget	lidt	udbudt,	og	at	det	der	er	til	salg	er	af	ældre	dato:

”Vi har nogle venner, der kigger på ejerlejligheder i området. Begge par bor i Ceresbyen, men vil gerne købe nu. De 
klatrer begge, og de kunne rigtig godt tænke sig at købe i området. Der er noget ovre på Emmasvej, men de kunne 
godt tænke sig, at det var lidt nyere. De synes, at det er sjovere at kigge på Pionerhusene, men de er bare ikke til salg 
- eller det er jeg i tvivl om. Jeg tror, at det er en god idé, at der er begge muligheder [red: leje og eje]”. (Ungt par med 
barn bosat i Gellerup)

For	de	unge	par	med	og	uden	børn,	som	er	blevet	interviewet,	er	det	altså	vigtigt	på	sigt	at	kunne	eje	sit	hjem	
og	sætte	sit	eget	præg	på	det.	Hvis	de	unge	par,	der	allerede	er	flyttet	til	Gellerup,	skal	fastholdes,	kan leje-
boligen måske være en blød start	i	forhold	til	at	lære	området	at	kende	for	så	senere	at	finde	en	ejerbolig	i	
området.	Hvis	den	mulighed	ikke	er	tilstede	i	området,	vil	der	være	en	risiko	for,	at	det	er	svært	at	fastholde	
de	unge	par	med	og	uden	børn,	når	de	begynder	jagten	på	ejerboligen.	Man	må	formode,	at	muligheden	for	
at	købe	ejerboliger	i	området	vil	gøre	det	til	et	mere	stabilt	kvarter	med	mindre	udskiftning,	som	så	kan	øge	
trygheden.

”I:	Hvad	tænker	I	om	betydningen	af	at	eje	en	bolig?	

”Jeg synes den her [leje]lejlighed 
er dejlig. Her kunne vi godt bo 
med små børn. Der er kun ét mi-
nus: man ikke kan have dyr her. 
Hvis vi havde haft en opsparing, 
så havde vi gået efter eje eller an-
del. Jeg har ingen penge, fordi jeg 
ikke har sparet op og er studeren-
de, men det ville være det mest 
fornuftige rent økonomisk at eje. 
Men muligheden skal være der 
først. Det her er en slags pit-stop, 
og så kan vi senere eje” (Ungt 
par, bosiddende i Gellerup) 

BOSÆTNING
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For at sikre en balance i elevsammensætningen på den nye skole er det vigtigt at til-
trække nye beboertyper til området samt at fastholde ressourcestærke beboere.

For at opnå dette er det væsentligt at der 
skabes større tryghed i området. 
Derudover er det væsentligt at der tilbydes relevante boligtyper til attraktive priser 
samt at der arbejdes med at skabe positive fortællinger der kan erstattte fordomme.

Desuden er det væsentligt at kendskabet til områdets attraktionsværdi samt planerne 
for omådet øges. 

BOSÆTNING
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Kanaler & ambassadører: 
Hvordan	kan	det	nye	skole-	og	fritidscentret	gøre	brug	af	og	aktivere	vigtige	kanaler	og	aktører	
for	at	skabe	opmærksomhed	blandt	potentielle	forældre	om	det	nye	tilbud	tidligt	i	brugerrejsen?	
Hvordan	kan	fx	daginstitutionerne	og	sundhedsplejen	hjælpe	til,	at	skolen	bliver	en	del	af	sam-
talerne	tidligt	og	skubbe	flere	børn	og	forældre	i	skolens	retning?

Eksemplets magt: 
Hvordan	kan	skolen-	og	fritidscentret	oversætte	skolens	vision	og	profil	til	konkrete	og	lettil-
gængelige eksempler og historier, der giver svar på de kommende forældres spørgsmål og gør 
det	nemmere	at	vælge	skolen-	og	fritidscentret	til?	Det	kan	være	nære	ting	som	fx	skolens	vær-
digrundlag,	klassestørrelser,	madordning,	klasselokalets	indretning,	samværskultur	etc.	

Allierede:
Hvordan	bliver	det	tydeligt,	at	der	er	andre	som	én	selv,	der	vil	vælge	det	nye	skole-	og	fritids-
center	til?	Hvilke	formater	understøtter	oplevelsen	af	at	have	allierede?	Hvordan	hjælper	vi	for-
ældrene	med	at	lave	uformelle	kontrakter	med	andre	forældre?

Skolevalget: 
Hvordan	kan	vi	afdramatisere	skolevalget	og	gøre	forældrene	trygge,	inden	de	endeligt	tilmelder	
deres	børn	skolen?	

Elevsammensætning: 
Hvordan	kan	skolen-	og	fritidscentret	gøre	kommende	forældre	trygge	ved	elevsammensætnin-
gen	?	Hvordan	synliggør	vi	kvaliteten	af	en	blandet	elevsammensætning,	så	den	ikke	afskrækker	
potentielle	forældre,	men	tiltrækker	dem?	Hvordan	skaber	vi	en	åbenhed	i	kommunikationen	fra	
skolen om, hvad det kræver af den samlede forældregruppe, hvis klassen er blandet på tværs af 
forskellige	kulturer	og	sprog?

POTENTIALER: 
SKOLE- OG FRITIDSCENTER
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POTENTIALER: 
SKOLE- OG FRITIDSCENTER

Lokalt forankret: 
Hvordan	sikrer	vi,	at	skoletilbuddet	rækker	ind	i	hele	området	og	bruger	områdets	faciliteter	
samt	stiller	sig	til	rådighed	for	området?	Hvordan	sikrer	vi	at	skolens	lokale	forankring	bliver	et	
positivt	vilkår?	Hvordan	skaber	man	”vores	skole”?

Skolevejen:
Hvordan	kan	vi	gøre	kommende	forældre	og	børn	sikre	på,	at	vejen	til	skolen	er	sikker	og	over-
kommelig?	

Attraktionsværdi: 
Hvordan	viser	vi	kommende	forældre	og	tilflyttere	til	området	den	merværdi,	de	får	ved	at	vælge	
skolen	til	(f.eks.	ift.	kulturelle	tilbud,	indkøbsmuligheder,	boligtyper,	jobmuligheder,	foreningsliv,	
Børneliv	(dagtilbud,	folkeskole,	gymnasium)?

Sammenhæng: 
Hvordan	kan	vi	arbejde	med	tilflytteres	oplevelse	af	og	møde	med	de	kommunale	services,	så	de	
oplever	kommunens	services	som	sammenhængende	og	i	øjenhøjde?	Kan	vi	f.eks.	arbejde	med	
pladsanvisningen	til	dagtilbud,	så	tilflyttede	børnefamilier	får	anvist	den	plads,	de	ønsker?

Fordele: 
Hvilke	muligheder	er	der	for	at	opnå	særlige	fordele	ved	at	bosætte	sig	i	området	og	vælge	den	
nye	skole	til.

Dreamteam:
Hvordan	kan	vi	tiltrække	og	motivere	personale	til	den	nye	skole-	og	fritidscenter	der	bidrager	
til	at	skærpe	skolens	profil.

            



POTENTIALER: 
OMRÅDET

Tiltrækningskraft: 
Hvordan	skaber	vi	synlighed	overfor	potentielle	tilflyttere	om	områdets	herlighedsværdi	(f.eks.	
ift.	kulturelle	tilbud,	indkøbsmuligheder,	boligtyper,	jobmuligheder,	foreningsliv,	børneliv	(dagtil-
bud,	folkeskole,	gymnasium,	nabofællesskaber)?

Ambassadører: 
Hvordan	kan	vi	gøre	brug	af	og	aktivere	vigtige	kanaler	og	aktører	for	at	skabe	opmærksomhed	
blandt	potentielle	tilflyttere	om	områdets	attraktionsværdi?

Allierede: 
Hvordan	bliver	det	tydeligt,	at	der	er	andre	som	én	selv,	der	vil	vælge	området	til?	Hvilke	forma-
ter	understøtter	oplevelsen	af	at	have	allierede?	Hvilke	tiltag	kan	understøtte	mødet	med	alliere-
de?

Boligtyper: 
Hvordan	sikrer	vi	en	variation	i	boligtyper?	Hvordan	sikrer	vi	muligheden	for	at	købe	ejerboliger	
i	området,	så	området	udvikler	sig	til	et	mere	stabilt	kvarter	med	mindre	udskiftning/fraflytning?	
Hvordan	fastholder	vi	de	ressourcestærke	beboere	i	takt	med	at	deres	behov	udvikler	sig?

Negative sociale markører: 
Hvordan	kan	vi	arbejde	med	negative	markører	i	byrummet	(skrald,	nedrullede	gardiner,	hasar-
deret	kørsel,	grupperinger	af	unge	i	byrummet	etc.),	så	de	ikke	er	en	barriere	for	at	bosætte	sig	i	
området?	Hvordan	får	vi	blik	for	det	ubekvemme?
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Positive markører:
Hvordan	udnytter	vi	de	gode	markører	i	byrummet	bevidst	og	skærmer	mod	de	uhensigtsmæs	-	
sige?

Sammenhæng: 
Hvordan	kan	vi	arbejde	med	tilflytteres	oplevelse	af	og	møde	med	de	kommunale	services,	så	de	
oplever	kommunens	services	som	sammenhængende	og	i	øjenhøjde?	Kan	vi	f.eks.	arbejde	med	
pladsanvisningen	til	dagtilbud,	så	tilflyttede	børnefamilier	får	anvist	den	plads,	de	ønsker?

Fordele:
Hvilke	muligheder	er	der	for	at	opnå	særlige	fordele	ved	at	bosætte	sig	i	området	og	vælge	den	
nye	skole	til.
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