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Velkommen til ny skole og fritid i Gellerup 
Aarhus Byråd har i 2019 besluttet at bidrage til udviklingen af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
fra ghetto til attraktive bydele med en visionær beslutning.  

Aarhus bygger ny skole og fritidscenter i Gellerup: En attraktiv skole og fritidscenter med en 
tydelig faglig og pædagogisk profil – og en medspiller i byudviklingen med nye boliger, rekreative 
områder og faciliteter til kultur- og bevægelse. Den nye skole og fritidscenter i Gellerup står klar i 
2025. 

 

Del af bydelsforandring 

Som ny skole og fritidscenter i Gellerup bliver vi en vigtig del af bydelsforandringen og et attraktivt 
tilbud til nye beboere og ressourcestærke beboere i området. I 2020 har projektets styregruppe 
derfor samarbejdet bredt om at udvikle en attraktiv faglig og pædagogisk profil for bydelens nye 
skole og fritidscenter.  

 

Et stærkt og fælles fundament 

I foråret 2020 har vi udviklet os af tre spor: 

• Involveret unge, forældre, lærere, pædagoger, politikere, faglige organisationer, 
Klimasekretariatet og kommunens afdelinger i at samle viden via oplæg, inspirationsture 
og drøftelser  

• Lært det bedste af andres erfaringer med faglige og pædagogiske profiler  
• Interviewet forældre som kunne flytte til området og lokale forældre om, hvordan en faglig 

og pædagogisk profil påvirker deres valg af skole, fritid og bolig 
 

På baggrund af de tre spor har styregruppen anbefalet at den nye skole og fritidscenter i Gellerup 
får en pædagogisk profil, der bygger på projektarbejde og en undersøgende praksis.  

Læs mere om profilen i kapitel 3.  

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom tiltrådte styregruppens indstilling den 24. marts 2020.    



 

 
 

 

Udvikling af det pædagogiske program 

I april-juni 2020 har vi arbejdet videre med at udvikle og uddybe den pædagogiske profil. 

I dette pædagogiske program for ny skole og fritidscenter i Gellerup kan du læse en 
sammenfatning af arbejdet. 

Programmet er dels en opsamling på fasen ”Pædagogisk programmering”. Den henvender sig til 
de mange, der har involveret sig og samarbejdet i processen: Børn og Unge-udvalget, rådmand 
Thomas Medom, faglige organisationer, lærere, pædagoger og pædagogisk ledelse fra skole og 
fritidscenter, faglige organisationer BUPL, ÅLF, FOA, PPR-medarbejdere, der arbejder med 
fusionsskolen Ellehøj, unge fra Senaterne, en styregruppe sammensat af forældrerepræsentanter, 
Børn og Unge-chefer og projektledelse, sundhedsplejen i området, daginstitutioner i området, 
repræsentanter fra andre magistratsafdelinger: Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice, 
Sport og Fritid og Center for innovation samt Klimasekretariatet.  

Programmet er også en introduktion for kommende bygherrerådgivere på projektet og for alle 
forældre og interesserede, der gerne vil vide mere om ny skole og fritidscenter i Gellerup.  

Programkataloget er vores afsæt for den uddybende inddragelsesproces, der venter med 
byggeprogrammet. Her udfolder vi kravene til de fysiske rammer på baggrund af projektets vision 
og skolens og fritidscentrets pædagogiske profil. 

Vi videreudvikler også materialet til information i daginstitutioner og til sundhedsplejersker, 
skolebestyrelser og udvalgte fora i og udenfor området.   

 

Sådan læser du det pædagogiske program 

I programmet finder du information om: 

• Rammen for projektet og den politiske aftale om ny skole og fritidscenter for Gellerup, 
Toveshøj og Bispehaven, samt de overordnede politikker, der ligger til grund for arbejdet.  

• Processen for første halvår 2020, resultaterne heraf og hvordan vi bruger de mange ideer i 
udvikling af projektet  

• Beskrivelser af den kommende målgruppe for projektet  
• Den pædagogiske profil for skole og fritid i overskrifterne Vision, Pædagogisk profil, 

Organisation og Bygningsfysik  



 

 
 

 

Vi ønsker dig god læselyst! 

  

Med venlig hilsen  

Projektstyregruppen 

• Økonomi- og administrationschef Hardy Pedersen 
• Børn og Unge chef Susanne Hammer-Jakobsen  
• Forvaltningschef Pædagogik og Forebyggelse Ole Kiil Jacobsen 
• Sektionsleder Planlægning Henrik Rudfeld 
• Skoleleder Helle Mønster 
• Fritidscenter- og ungdomsskoleleder Anders Glahn  
• Forældrerepræsentant Chadi Ali Kayed fra skolebestyrelsen Ellekærskolen 
• Forældrerepræsentant Hanan Yusuf Bare fra Fritidscenteret 
• Forældrerepræsentant Mariam Hayir fra skolebestyrelsen Tovshøjskolen 
• Projektleder i Planlægning Anne Marie Due Schmidt  
• Specialkonsulent Claus Picard, Pædagogisk Udvikling og Forebyggelse  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rammesætning og baggrund for  

Ny skole og fritidscenter i Gellerup  

 

 

 

 

  



 

 
 

Politisk aftale om attraktivt skoletilbud  
Den 14. august 2019 indgik byrådets partier “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, 
Toveshøj og Bispehaven”.  
 
Den 30. oktober fulgte ”Tillæg til aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven”. 
 
Formål med ”Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven” er medvirke 
til, at der i fremtiden ikke er udsatte boligområder i Aarhus Kommune.  
 
Beslutningen betyder at der skal ske massive forandringer i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og 
at bydelene bliver del af Aarhus, både fysiske og socialt. Bydelene skal have en alsidig 
beboersammensætning og et rigt byliv i et sikkert og trygt nærmiljø med en oplevelsesrig 
arkitektur. 
 
Tre attraktive bydele 
Det er vigtigt at mange ressourcestærke børnefamilier får øjnene op for Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven. Bydelene skal være attraktive for børnefamilierne og byde på attraktive kvarterer 
med gode boliger, gode faciliteter og tilbud til fritiden og ikke mindst et attraktivt skoletilbud. 
 
Med ny skole og fritidscenter i Gellerup sætter Aarhus fokus på børnene. Vi ønsker at børn født i 
denne del af byen får samme muligheder for at klare sig godt som børn født i resten af kommunen 
– for sådan er det ikke i dag. 
 
Derfor har Aarhus Byråd med aftalen afsat midler til at bygge skole, klubtilbud, SFO og dagtilbud i 
Gellerup. 
 
Tre formål med at bygge ny skole og fritidscenter i Gellerup  
Vi vil: 

• Skabe en bydel i social balance, hvor børnene går på den lokale skole. Den nye skole og 
fritidscenter drives på samme vilkår som andre skoler i kommunen. Den bliver lokal 
distriktsskole for børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven  

• Tiltrække ressourcestærke beboere til bydelen ved at ny skole og fritidscenter attraktive 
for kommende købere. Timing er vigtig, så nye boligtyper og skolebyggeri følges ad i tid og 
supplerer hinanden. Skole- og fritidscenter er klar til skoleåret 2025/2026 

• Tiltrække elever, der bruger det frie folkeskolevalg på tværs af Ringvejen  



 

 
 

 

For at skabe dette skal den nye skole og fritidscenter være attraktiv og kendt for stærk faglighed, 
motiverende undervisningsformer og høj trivsel.  
 
Del af samlet plan 
Den politiske aftale om et attraktivt skole- og fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
implementeres gennem fem delelementer. Ny skole og Fritidscenter i Gellerup er én del. De øvrige 
dele er blandt andet ændrede skoledistrikter, sammenlægning af skoler, særlige faglige indsatser 
og opfølgning organisatorisk og pædagogisk. 
 

Projektets organisation 
Projektet er organiseret med en styregruppe som øverste del af projektorganisationen for 
byggeriet i Børn og Unge. Projektstyregruppen er underlagt Aarhus Kommune og Børn og Unges 
linjeorganisation og styregruppens medlemmer refererer til linjeorganisationen. 

Projektstyregruppens overordnede formål er at vurdere og prioritere krav og ønsker til byggeriet 
af ny skole og fritidscenter i Gellerup. Det sker på baggrund af input fra brugere og interessenter, 
bygherrerådgiver og projektleder. Den formelle beslutningstager er styregruppeformanden. 

Styregruppen for den nye skole består af Økonomi- og administrationschef Hardy Pedersen, Børn 
og Unge chef Susanne Hammer-Jakobsen, forvaltningschef Pædagogik og Forebyggelse, Ole Kiil 
Jacobsen, sektionsleder Planlægning Henrik Rudfeld, skoleleder Helle Mønster, FU-leder Anders 
Glahn og forældrerepræsentanter Chadi Ali Kayed, Hanan Yusuf Bare og Mariam Hayir fra skole og 
fritidscenter. 

Hardy Pedersen er styregruppeformand og dermed ansvarlig for projektet som helhed. 

Anne Marie Due Schmidt, Planlægning, er tilknyttet som projektleder til projektet som helhed. 
Claus Picard, fra Pædagogisk Udvikling og Forebyggelse er tilknyttet som tovholder i forhold til den 
pædagogiske profil. 

 

Politikker, strategier og retningslinjer   
Alle projekter i Børn og Unge bygger på flere politikker, strategier og retningslinjer. De 
væsentligste er trukket frem her.  
 



 

 
 

Børne- og Ungepolitik  
Børne- og ungepolitikken er vores fælles værdigrundlag og grundlaget for sammenhæng i 
indsatsen for alle børn og unge i Aarhus. Vi har alle til opgave at stå på tæer og række ud for at nå 
visionen.  
 
I Aarhus Kommune arbejder vi for, at alle børn og unge udvikler sig til:  

• Glade, sunde børn og unge med selvværd  
• Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan 

og er rustede til at møde fremtidens udfordringer  
• Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det  
• Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber  
• Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt 

 
Børne- og ungepolitikken er til alle kommunens børn, unge, familier og medarbejdere samt 
bysamfund 

• For børn, unge og forældre kan politikken bruges til at få indblik i de værdier og principper, 
som byrådet lægger vægt på, og byrådets forventninger til samarbejdet om børn og unge i 
Aarhus Kommune  

• For medarbejdere i Aarhus Kommune er politikken retningsanvisende og forpligtende. Den 
skal skabe en tydelig ramme for og opbakning til arbejdet med børnene og de unge 

• For bysamfundet og andre vigtige aktører i børnenes og de unges liv er børne- og 
ungepolitikken byrådets invitation til at samarbejde om at skabe et godt børne- og 
ungdomsliv i Aarhus 

 

Plan for fritids- og ungdomsskoleområdet  
Fritids- og ungdomsskoleplanen viser den strategiske, tværgående og sammenhængende retning 
for alle tilbud indenfor fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.  
 
Planen er fritids- og ungdomsskoleområdets fælles grundlag for at understøtte børnenes og de 
unges læring og udvikling, fællesskaber, sundhed og trivsel i et 0-18 års perspektiv. Planen viser 
fælles principper for fritids- og ungdomsskoleområdets ydelser i Aarhus Kommune. 
 
Skoleudbygningsprogram  
Aarhus Kommunes Skoleudbygningsprogram danner rammen for den videre udvikling af ny skole 
og fritidscenter i Gellerup. Skoleudbygningsprogrammet understøtter seks principper, som blev 
formuleret af Børn og Unges tænketank. Tænketanken formulerede principperne om nyskabende 
og spændende børnemiljøer, der inviterer til leg og læring og sætter børnene og de unges trivsel i 



 

 
 

centrum. Heri deltog blandt andet Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi på DPU samt 
Aarhus Universitet, og forskningsdirektør i Universe Research Lab Kaj Grønbæk, der er professor 
ved Datalogisk Institut på Aarhus Universitet samt leder af Center for Interactive Spaces.  
 
Skoleudbygningsprogrammet indeholder Byrådets rammebestemmelser for skolernes areal pr. 
elev og funktioner til lærings- og fritidsaktiviteter. Rammebestemmelserne balancerer det 
pædagogisk ønskelige med de økonomiske rammer. Lokale brugere vil gennem involvering være 
med til at afgøre, hvordan kvadratmeter fordeles på funktioner og hvordan funktioner organise-
res.  
 
RULL-blomsten 
Diagrammet ”RULL-blomsten” er en del af Skoleudbygningsprogrammet og er udviklet af Aarhus 
Kommune, konsulent Winnie Ricken og Alexandra Instituttet. RULL står for Rum til Leg og Læring 
og diagrammet bliver brugt i dette program som en metode til at udvikle nye læringsmiljøer.  

 
Blomsten viser læringsmiljøet som en sammenhæng mellem pædagogisk praksis, organisering og 
fysiske rammer. Summen af de tre elementer danner læringsmiljøet.  
 



 

 
 

Den pædagogiske praksis skal sætte aftryk i både de fysiske rammer og den praktiske organisering 
af dagen, ugen og året - f.eks. gennem konkret skemalægning, holddannelse, tilrettelæggelse af 
undervisningsforløb, osv. De tre elementer udgør rammen om et læringsmiljø og er indbyrdes 
afhængige.  
 
Blomsten symboliserer et samspil, som er forankret med et godt ejerskab i organisationen hos 
skole og fritidsdelen. Det er symboliseret ved rodnettet af blomsten. 
 
RULL-blomstens blade ”Pædagogisk praksis” og ”Fysiske rammer” kan du læse mere om i kapitel 4 
”Profil for skole og fritid i Gellerup”. Bladet ”Organisering” er kun berørt kort, da det vil blive 
udviklet i en ledelsesworkshop mellem skole og fritid og i projektets næste fase i samarbejde med 
bygherrerådgivere.  

 

Projektets kontekst og byggeri  
Vi forventer at den nye skole og fritidscenter vil blive bygget centralt i Gellerup. Der er udpeget to 
byggegrunde, der er vedtaget politisk. I forbindelse med grundkøb afgrænses byggegrundene 
endeligt. 

   
 



 

 
 

 
Én skole og fritidscenter – i to bygninger  
Den nye skole og fritidscenter i Gellerup får adskilte afdelinger til indskoling og SFO og til 
mellemtrin, fritidsklub, udskoling og ungdomsskole/klub.  
 
Skolen har tre spor, men indskolingen kan rumme fire spor, fordi skoler typisk har flere klasser på 
de mindre årgange.  
 
I arealet til indskoling og SFO indgår både læringsarealer til undervisning og fritid, samt faglokaler 
til musik og bevægelse, natur og teknologi samt billedkunst. Her kan du læse et oplæg til 
pladsfordeling, som kun er vejledende og skal bearbejdes når byggeriet skal programmeres i andet 
halvår 2020.  
 

 Vejledende 
bruttoareal [m2] 

Noter 

Indskoling og SFO 

Skolens bygnings fodaftryk 1.393 Forudsat bygningshøjde på 3,5  

Udearealer skole 4.872 14,5 m2 pr. elev 

Cykelparkering 391 75 pr. 100 elever. 10 cykler fordrer 15,5 m2 

Bilparkering 1.463 Antal svarer til parkeringsnormen for området 

Nettoareal bygning i alt 3.251 Der er forudsat 28 elever i hver klasse, 4 klasser på 
hvert spor og 4 årgange (0., 1., 2. og 3. klasse). 

Bruttoareal bygning i alt 4.876 Brutto-netto faktor er forudsat til 1,5. 

Mellemtrin, Udskoling og fritidscenter 

Skolens bygnings fodaftryk 2.404 Forudsat bygningshøjde på 3,5  

Udearealer skole 8.316 16,5 m2 pr. elev 

Cykelparkering 586 75 pr. 100 elever. 10 cykler fordrer 15,5 m2 



 

 
 

Bilparkering 2.220 Antal svarer til parkeringsnormen for området 

Nettoareal bygning i alt 5.610 Der er forudsat 28 elever i hver klasse, 3 klasser på 
hvert spor og 6 årgange (4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse). 

Bruttoareal bygning i alt 8.414 Brutto-netto faktor er forudsat til 1,5. 

 
Læringsarealerne til undervisning og fritid er del af arealet til mellemtrin, udskoling og 
fritidscenter. Det samme er faglokaler til billedkunst, madkundskab, natur og teknologi, håndværk 
og design, naturvidenskab og praksis/musisk faglokale til udskoling, samt idrætsfaciliteter. Også 
dette oplæg er vejledende og bearbejdes i forbindelse med byggeriets programmering i andet 
halvår 2020. 
  
I begge afdelinger indgår kantine-areal, administration, sundhedssektion (PPR, tandpleje og 
sundhedsplejerske), støttecenter og andre arealer som rengøringsrum, affaldsrum etc. Oplægget 
er vejledende og skal bearbejdes i forbindelse med byggeriets programmering i andet halvår 2020. 
 
Alle arealer er baseret på Aarhus Kommunes skoleudbygningsprogram.  

 
  



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Proces frem mod pædagogisk profil  

 



 

 
 

  
 

  

Faglig og pædagogisk profil  
I det første halvår af 2020, er der arbejdet med at beslutte, om den nye skole og fritidscenter 
skulle have en profil og i så fald hvilken profil.  
 
Forud for beslutningen har der været afholdt en bred inddragende proces med interessenter, samt 
Børn og Unge-udvalget. Processen er blevet samlet op undervejs og anvendt som grundlag for det 
videre forløb. Derudover blev der efter fire ud af otte event samlet op i form af en 
rådmandsindstilling, hvor projektstyregruppen indstillede at skole og fritidscenter skulle have en 
bred pædagogisk profil. Denne indstilling tiltrådte Rådmand Thomas Medom den 24.3.2020. På de 
følgende events er der arbejdet videre med og udviklet på selve indholdet af profilen.  
 
Nærværende afsnit har til formål at beskrive processens indhold og output overordnet, mens den 
detaljerede afrapportering og svar kan ses i bilag 3.  
 
Inviterede til processen  
I processen har der været fokus på at inddrage bredt. Til alle events er således inviteret: 

• Lærere, pædagoger og pædagogisk ledelse fra skole og fritidscenter.  
• Skoleleder og fritidsleder, Helle Mønster og Anders Glahn.  
• Styregruppe sammensat af forældrerepræsentanter, Børn og Ungechefer og 

projektledelse.   
• Sundhedsplejen i området. 
• Daginstitutioner i området.  
• PPR-medarbejdere, der arbejder med fusionsskolen Ellehøj.  
• Unge fra Senaterne.  
• Faglige organisationer BUPL, ÅLF, FOA.  
• Repræsentanter fra andre magistratsafdelinger; Borgmesterens Afdeling, Kultur og 

Borgerservice, Sport og Fritid, Center for innovation, Klimasekretariatet.  
• Børn og Ungeudvalget og Forligspartierne fra byrådet, som står bag den politiske aftale om 

et attraktivt skoletilbud i Gellerup.  
 
Potentielle fremtidige forældre er desuden blevet interviewet i forløbet for at sikre, at deres 
stemmer bringes ind i drøftelsen. Indsigter fra interviews fremgår af bilag 2.   
 



 

 
 

I forbindelse med eventen Udsyn var desuden inviteret:  
• Repræsentanter fra idrætslivet (Get2Sport, DBU, Elite Idræt Aarhus, ISAA Aarhus m.fl.) 
• Kultur- og musikskoler (Børnekulturhus Aarhus, Aarhus Musikskole, Gellerupkirken)   
• Uddannelsesinstitutioner (FGU, Aarhus Tech, VIA)  
• Boligorganisation (Østjysk Bolig og Brabrand Boligforening, Boligsocial Indsats under MSB) 
• Erhvervslivet (Olav de Linde).   

 
Processens elementer 
Processen består af otte aktiviteter, der alle har haft til formål, at sikre en bred inddragelse på 
drøftelserne om den nye skole og fritidscenter skulle havde en pædagogisk og faglig profil og i så 
fald hvilken profil. Inddragelsen har været planlagt, så man til dels har fået viden bl.a. fra eksperter 
og erfarne praktikere og workshops med deltagerne, for at indhente input og ideer fra en bred 
skare af interessenter.  
 
De elementer, der har indgået i processen er:   

• Kick-in-event 6. februar  
• Inspirationstur 21. februar  
• Indsigt - Konference og workshop 9. marts  
• Udsyn - Konference og workshop 9. marts 
• Profilen i praksis 27. april (flyttet fra 1. april) 
• Dialogmøder juni  
• Præsentation 18. juni  
• Kick-off-event/Åbent hus 12. september (flyttet fra 16. maj) 

 

På de kommende sider udfoldes hvert element og input og ideer fra hver event sammenfattes. 
Den fulde opsamling af processen ses i bilag 3. 

Procestilpasninger 
Det har undervejs været nødvendigt at tilpasse den planlagte proces med henblik på at reducere 
Covid-19 smitte.  
 
Workshoppen Profilen i praksis blev udskudt fra den 1. april til den 27. april og blev afviklet 
digitalt.  
  
Kick-off-event/Åbent hus, der oprindelig var planlagt til den 16. maj, er således udskudt til den 12. 
september. For at sikre rettidig bred involvering, er der arrangeret en række dialogmøder i juni 
med udvalgte interessenter.  



 

 
 

 
 

Processen trin for trin 
 
Kick-in-event 6. februar  

Hvordan kan den nye skole og fritidscenter tiltrække nye beboere til Gellerup, og spiller en 
særlig pædagogisk profil ind i valget af bosted og skole? Oplæg ved Fremforsk Marianne 
Levinsen og oplæg om nationale erfaringer med profilskoler fra Københavns kommune ved 
udviklingskonsulent Nina Raaschou. Eventet fungerede som rammesætning og 
igangsætning af projektforløbet. 
 

Oplæggene belyste, at et godt skole- og fritidstilbud er afgørende for bosætning, da der i 
boligvalget vægtes højt, at der findes et attraktivt tilbud. Erfaringer med profilskoler fra 
Københavns Kommune var blandede. Der var eksempler på profilskoler, der havde fået flere 
elever, da de omdannede skolen til at blive en profilskole, men også skoler, der lykkedes med 
tiltrækning ved andre midler, f.eks. ved at have et stærkt og tydeligt værdigrundlag og gennem 
målrettet kommunikation om forventninger til forældre.  

Deltagerne bidrog med spørgsmål og kommentarer og hovedpointerne fra deltagerne var bl.a.:  

En profil kunne være interessent blandt andet for at gøre skole og fritidscenter attraktiv nok til at 
tiltrække på tværs af byen, men der var behov for mere viden og erfaringer, inden en endelig 
beslutning. Der var mange forskellige konkrete forslag på profil f.eks. idræt, innovation, science, 
autentiske projekter, musisk/kreativ, bæredygtighed, religion, kultur og rettigheder.  

Flere input vægtede vigtigheden af at have de helt basale ting på plads i en god skole og 
fritidscenter, udover at en profil kan være interessent. F.eks. tæt samarbejde mellem dagtilbud, 
skole og fritidsliv, fokus på at skabe høj trivsel med skolen som centrum for fællesskab og fritidsliv 
og fokusere på, at skolen først og fremmest bliver lokalområdets foretrukne skole.  

Den fulde opsamling fra Kick-in-event findes i bilag 3 (delelementer 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G).  

 
Inspirationstur 21. februar  

Inspirationstur til profilskoler i Københavns Kommune med fokus på, at indsamle erfaringer 
og inspiration fra forskellige typer af profilskoler. Besøg på:  Utterslev Skole med 
naturfaglig profil, Nørre Fælled Skole med Idrætsfaglig profil og Grøndalsvængets skole 
med bred pædagogisk profil.  



 

 
 

 
Inspirationsturen gav anledning til mange spændende drøftelser. Det blev af deltagerne 
fremhævet, at turen havde givet mange nuancer til profiltænkningen, idet de besøgte skoler 
anvendte profiltænkningen væsensforskelligt.  

På Nørre Fælled Skole blev en smal faglig profil (idrætsprofil) anvendt til at tiltrække elever til en 
særskilt idrætslinje i udskolingen og profilen havde givet anledning til et generelt løft af de faglige 
resultater. Oplæg og spørgsmål fra deltagerne viste dog, at tiltrækningen af elever og de gode 
resultater var skabt på idrætslinjen og ikke havde dokumenteret effekt på de øvrige elever på 
skolen. 

I modsætning hertil blev profiltænkningen på Utterslev Skole anvendt som en bred pædagogisk 
metode, snarere end på en separat linje. På Grøndalsvænget skole havde uden at være en 
profilskole, løftet skolens evne til at tiltrække elever fra lokalområdet, efter en årrække ikke at 
blive valgt til af de lokale forældre. Her var tilgangen en tydelighed overfor forældresamarbejdet.  

Det blev overordnet drøftet at det var spændende med den tydelighed, en profil giver til en skole 
(og fritidscenter), men at der skal tænkes meget over, hvad opdeling i linjer gør for en skoles 
sammenhængskraft og tiltrækning af lokalområdet.  

Den fulde opsamling fra inspirationsturen findes i bilag 3 (delelementer 4A, 4B, 4C, 4D, 4E). 

 
Indsigt - Konference og workshop 9. marts  

Program: Hvad skaber et attraktivt lærings- og fritidsmiljø? Oplæg om effekt af faglige og 
pædagogiske profiler ved Claus Picard, PUF. Oplæg af skoleleder Helle Mønster og 
fritidsleder Anders Glahn om faglige og pædagogiske visioner. Oplæg af CFIA om indsigter 
fra fremtidige forældre. Oplæg af skoleleder Martin Appel om Lisbjerg Skoles arbejde med 
kobling mellem pædagogisk praksis, organisation og fysiske rammer.  
 

Deltagerne blev i workshopgrupper bedt om at pege på hvilke elementer, der skal indgå i den 
kommende profil. Følgende emner gik på tværs af alle besvarelserne fra workshop: 

Åbenhed. En skole og fritidscenter der er åben 24/7 og benyttes af lokalområdet og forældre.  
Skolen er det lokale samfunds hjerte, et samlende kulturhus, forsamlingshus, eller aktivitetshus for 
området. 
Fællesskab. Vigtigt med store og små fællesskaber på kryds og tværs af skole, fritid, forældre og 
lokalområdet.  
Sammenhænge og samarbejder på kryds og tværs. Skole/fritid, indskoling/udskoling, 



 

 
 

skole/fritid/lokalområdets foreninger, skole/fritid/bibliotek, skole/fritid/verdensbadet, 
skole/fritid/sports- og kulturcampus.  
Mad – det gode måltid.  Som et samlende element for forældre, børn, fritid og skole.  
Bæredygtighed. En grøn CO2 neutral skole, fokus på klima og bred forståelse af bæredygtighed. 
Se det enkelte barn. Skab trivsel og læring med det gode børnesyn og værdier der virker. 
Mangfoldighed. Plads til rummelighed og inklusion, der skal være plads til alle. 
Værkstedspræget undervisning. Kreativ, aktiv undervisning med bevægelse, nye måder at 
undervise på, der er inspirerende og inviterende. 
Tydelighed. At man kan se hvad skolen tilbyder og står for, de fleste peger på en bred profil. 

 
Udsyn - Konference og workshop 9. marts 

Program: Profilskolen i området - hvad kan der skabes af relationer nu og i fremtiden 
imellem skole, fritid og lokalområdet? Oplæg om effekt af faglige og pædagogiske profiler 
ved Claus Picard, PUF. Oplæg af skoleleder Helle Mønster og fritidsleder Anders Glahn om 
faglige og pædagogiske visioner. Oplæg af Per Frølund, BA, om udvikling af området. 
Oplæg af Heidi Frostholm om de nærmeste naboer Sports- og Kulturcampus og 
Verdensbadet.  
 

Deltagerne blev bedt om at pege på hvilke samarbejder og relationer skole og fritidscenteret 
kunne have med lokalområdet, foreninger og organisationer. Følgende emner gik på tværs af alle 
besvarelserne fra workshop: 

Sports og kulturcampus. Udnytte samarbejdsmuligheder og lokaledelemuligheder. 
Bibliotek. Udnyttes som et læringsmiljø med fokus på læsning og projekter m.v.  
Den åbne skole. Samarbejder mellem Skole/fritid og foreningsliv, erhvervsliv og institutioner. 
Hvordan udnyttes det potentiale og hvordan organiseres alle de gode kræfter med de mange ideer 
der vil være med? 
Overgange. Sikre gode overgange mellem daginstitutioner/skole, foreninger/skole-fritid. 
Sammenhængskraft. Styrke sammenhængskraften mellem Bispehaven, Gellerup og Toveshøj. 
Gangbro efterspørges. 
Fleksible lokaler. Nem adgang til at foreninger kan benytte lokaler og faciliteter, både ude og inde. 
(idræt, musik, kultur m.v.) 
Mangfoldige udearealer. Hele lokalområdet kan benytte og få glæde at skolen og fritidscentrets 
udearealer.  

Den fulde opsamling fra Indsigt og Udsyn findes i bilag 3 (delelementer 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6A, 
6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7)   



 

 
 

 
Profilen i praksis 27. april (flyttet fra 1. april) 

Program: Profilen omsat til undervisningssekvenser og brainstorm på hvordan de fysiske 
rammer skal indrettes, for at skabe de rette rammer for profilen samt hvordan skal profilen 
kommunikeres til nuværende og kommende nye forældre til skolen? Oplæg på første 
udkast til den brede pædagogiske og faglige profil, på den undersøgende projektbaseret 
praksis. Oplæg om erfaringer fra undersøgelses- og projektbaseret skoler ved skoleleder 
Jon Venzel Sønderby fra Lyreskovskolen i Aabenraa Kommune og skoleleder Jette 
Sylvestersen fra Signaturskolen i Esbjerg Kommune.  
 

Der var to typer af workshops. Den ene havde fokus et læringsforløb på skole og fritidscenter. Den 
anden fokuserede på kommunikation af profilen.  

Workshop om læringsforløb 

Læringsforløbsgrupperne bestod af lærere, pædagoger og ledelse fra Tovshøjskolen og 
Ellekærskolen og pædagoger, undervisere og ledere fra fritidsklub, ungdomsklub og 
ungdomsskole.  

Af besvarelserne fra ideudvikling på undervisningsforløb, var det tydeligt, at en profil med fokus på 
den undersøgende og projektbaseret praksis, kendetegnes ved et meget varieret 
undervisningsforløb. Et varieret forløb, med en mangfoldighed af aktiviteter, som kan være lige fra 
fordybelse for den enkelte, til gruppearbejde, oplæg i større grupper og forsamlinger. Forløbet 
indeholder både teoretiske, praktiske, musiske og kropslige aktiviteter, som kan vække elevernes 
nysgerrighed og dermed vække lysten til læring. I næsten alle forløb, var der forslag til at tage på 
ture i lokalområdet eller Aarhus for at besøge museer, natur og parker, lokale virksomheder, 
organisationer, foreninger som f.eks. kirker, ngo-ere, idrætsforeninger m.v. 

I alle de beskrevne eksempler dækkede forløbene mellem 5 – 10 forskellige fag, samt gav eleverne 
mange forskellige kompetencer som f.eks. fordybelse, samarbejde, undersøge, perspektivere, 
formidle, interviewe og planlægning.  

For at kunne udfolde den undersøgende projektbaseret praksis i den pædagogiske profil, var der 
konkrete bud på, hvordan de fysiske rammer kunne understøtte den pædagogiske profil.  

Workshop om kommunikation 

Kommunikationsgrupperne bestod af forældre, sundhedsplejersker, dagtilbudsledere og 
kommunikationsmedarbejdere Aarhus kommune, som skulle drøfte kommunikation af profilen.  



 

 
 

Hovedpointer fra grupperne der arbejdede med kommunikation af den valgte profil var, at det var 
positivt med tydelighed på bæredygtighed, faglighed, forældresamarbejde og det projektbaseret. 
Der var et ønske om få mere konkrete svar på, hvad de enkelte elementer kommer til at betyde i 
praksis. Der blev peget på, at en tidlig indsats med kommunikation til kommende forældre kan ske 
i daginstitutioner og hos sundhedsplejersker.  

Den fulde opsamling fra Profilen i praksis findes i bilag 3.  

 

Fremadrettede aktiviteter  

I den sidste del af processen, er der planlagt tre aktiviteter, der afholdes fra juni frem til 
september. Disse skal sikre yderligere involvering af lokalområdet og alle der er interesserede i 
den nye skole og fritidscenter, her både nuværende og kommende nye forældre. På disse 
aktiviteter, vil der blive yderligere informeret om den nye skole og fritidscenters valgte faglige og 
pædagogiske profil, herunder indhold og ambitioner og der vil blive mulighed for yderligere dialog 
og komme med input til den valgte profil.  

 
Dialogmøder juni  

Program: Møder med udvalgte interessenter i lokalområdet. Mødernes formål er dialog 
omkring projektet og at give interessenterne lejlighed til at kommentere og påvirke den 
videre udvikling af projektet. Desuden medbringes invitation til Kick-off-event/Åbent hus.  
 

Præsentation 18. juni  

Den valgte pædagogiske profil og de indholdsmæssige ambitioner præsenteres, samt 
processen for næste fase med programmering af lærings- og fritidsmiljø, fremlægges.  

 

Kick-off-event/Åbent hus 12. september  

Her præsenteres den nye skole og fritidscenters valgte brede pædagogiske og faglige profil 
og ambitionerne i et bredt forum for alle, der er interesseret. Eventen afholdes samtidig 
med Løb Mellem Husene – et gadeløb i Gellerup – der forventes at kunne tiltrække 
børnefamilier til området. Der vil være mulighed for at spørge ind og komme med input på 
den valgte profil og indholdet af denne. Derudover vil der være information om de nye 
typer af boliger i området, samt status på udviklingsplanen for Gellerup.  

 
 



 

 
 

 
 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mød målgruppen: 

Potentielle forældre til  

ny skole og fritidscenter i Gellerup 

 
  



 

 
 

Skole og fritid styrker bosætning lokalt 
Det er vigtigt at den nye skole og fritidscenter kan tiltrække ressourcestærke beboere til bydelen 
og samtidig lykkes i at fastholde ressourcestærke lokale familier.  
 
Analyser af bosætning viser at forældre typisk ikke vælger bolig på grund af skolen, men vægter 
højt at familien får gode skoler og daginstitutioner tæt på. De færreste børnefamilier vil flytte til 
en by eller byområde uden en skole, så en skole i nærområdet er del af boligvalget. Folk vægter 
også at de får adgang til gode kultur- og fritidstilbud, sikre stier og et trygt lokalområde. Vigtigst er 
prisen og boligens kvalitet, og tilsammen gør de nævnte parametre udslaget for valget af bolig 
(Fremforsk, bilag 3). Sammen med gode boliger og er den nye skole og fritidscenter altså med til at 
tiltrække nye beboere og eksisterende ressourcestærke beboere.  
 
Forårets indsamling af viden og erfaringer har vist at det betyder mindre om skolen er en 
profilskole eller ej. Til gengæld vil en klar profil bidrage til den gode fortælling om en god skole og 
fritidscenter med et gennemarbejdet værdigrundlag og pædagogik. Det gør det lettere for os at 
fortælle fokuseret om vores positive historier - og det betyder noget for dem, der overvejer at 
flytte til området.  
 
Målgrupperne  

Center for Innovation (CFIA) har i foråret 2020 med afsæt i målgruppeanalyser fra 
Udviklingsplanen for Gellerup foretaget en lang række dybdegående interviews, der fokuserer på 
at omsætte teoretiske målgrupper til mere realistiske og virkelighedsnære personprofiler.  
 
Respondenterne til de dybdegående interviews er udvalgt til at dække:   

• Unge par, der leder efter sted at bosætte sig og 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 og har 

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 den lokale skole til i dag  
• Stemmer i området for at vi bedre kan forstå områdets attraktionsværdi og udfordringer 

 
På baggrund af interviewmaterialet, har CFIA udarbejdet fem personprofiler, som repræsenterer 
fem realistiske målgrupper.  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Personprofilerne giver os en dybere viden om forældres behov ift. skolevalg og bosætning. Vi 
bruger dem til at skabe de bedste løsninger.  

Målgruppeundersøgelsen viser en meget stor variation i målgruppens behov og overvejelser i 
forhold til valg af skole. 

Derudover har CFIA identificeret en række indsigter og tendenser, der går på tværs af samtlige 
interviews.   

Tværgående indsigter - tendenser på tværs af målgrupper    

#1: Forældres overvejelser om skolevalg starter ofte tidligt og påvirkes i høj grad af andres 
erfaringer og anbefalinger og via uformelle kanaler 

#2: En klar pædagogisk profil gør det tydeligt for forældre hvad skolen står for dermed nemmere 
at vælge skolen til 

#3: Skolen og fritidscentret skal være et godt sted at være. Forældre har fokus på trivsel 

#4: Den rette balance i elevsammensætning er vigtigt for at forældrene tror på skolen 

#5: Skolen og fritidscentret skal selv byde ind med forventninger til forældresamarbejde og 
samværskultur 

#6: Forældrene prioriterer en lokalt forankret skole højt 

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

#8: Markører i byrummet får fordomme til at leve og er en barriere for at vælge området til. 

#9: De unge par, der har bosat sig i Gellerup, er landet i området ved en tilfældighed. Økonomi har 
været væsentlig for deres valg 

#10: For de unge par, som er ved at etablere sig, er lejeboligen et pit-stop indtil de finder en 
ejerbolig. De skal have mulighed for at købe en bolig for at blive i området.   

 

Se hele CFIAs undersøgelse af potentielle forældres forventninger og behov i bilag 2. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil for  
Ny skole og fritidscenter i Gellerup 

  



 

 
 

 
Profil for Ny skole og fritidscenter i Gellerup   
Rådmanden for Børn og Unge har 24. marts 2020 besluttet, at den nye skole og fritidscenter i 
Gellerup skal være en profilskole med en tydelig og bredt funderet pædagogisk profil. 

Med valget af en bred pædagogiske profil favner vi alle elever på skolen og bidrager til at skabe en 
attraktiv skole, der kan give børn i området samme muligheder for at klare sig godt som børn i 
andre dele af Aarhus.  

Med en projektbaseret og undersøgelsesorienteret tilgang til undervisning vil skolen og 
fritidscentret tilbyde børnene og de unge undervisning, der bygger på de samme pædagogiske 
komponenter på tværs af klasser og klassetrin. Profilen er tydelig for både elever og forældre.   

Hvorfor undersøgelsesorienteret undervisning? 

Erfaringer viser at en undersøgelsesorienteret undervisning har en markant evne til at løfte 
eleverne fagligt. Det er målt på udvalgte faglige mål indenfor matematik og dansk. Desuden kan en 
undersøgelsesorienteret undervisning styrke elevernes trivsel og engagement. Profilen har også en 
særlig evne til at mindske den sociale baggrunds betydning for elevernes læring særligt i dansk 
(bilag 1).  

En projektbaseret og undersøgelsesorienteret undervisning baserer sig på virkelighedsnære 
problemstillinger med løbende feedback, hvor hvert projektforløb afsluttes med et konkret 
produkt, der kan fremlægges og evalueres. Igennem hele forløbet vil der være fokus på 
meningsskabelse, deltagelse, medbestemmelse og engagement. Den projektbaserede arbejdsform 
vil sætte tydelige aftryk i indretning og bygningsfysik til et innovativt og moderne læringsmiljø. 

Valget af en bred pædagogisk profil betyder, at det kommende skole- og fritidscentertilbud ikke 
får en faglig smal profil (som fx idrætslinje eller musiklinje). De smalle faglige linjer kan tiltrække 
elever fra andre skoledistrikter og skabe gode faglige resultater i gennemsnit, men de gode faglige 
resultater genereres af elever på linjerne – og ikke af eleverne generelt. Det vurderes derfor ikke, 
at denne type profil – i samme udstrækning – vil kunne bidrage til at løfte den politiske 
målsætning om at udgøre den attraktive lokale skole.  

Valget af en bred pædagogisk profil betyder dog ikke, at det kommende skole- og fritidstilbud ikke 
vil kunne profilere sig på også at have et ekstra fokus på bevægelse, styrket idrætsindsats og/eller 
musik i samarbejde med det lokale foreningsliv. 

 



 

 
 

Vision 
På skolen og fritidscenteret i Gellerup arbejder vi undersøgende og i projektforløb, der gør 
børnene og de unge aktive, opfindsomme og handledygtige. Med en sådan profil udvikler vores 
børn og unge livsglæde, gåpåmod og viljestyrke, så de får de bedst mulige forudsætninger for at 
realisere et godt og bæredygtigt liv. 

 

Hvorfor en profil? 
Vi bevæger os fra en verden, hvor alle skal kunne det samme, til en verden, hvor vi skal sætte det 
unikke i spil hos den enkelte. Alle skal udnytte deres potentialer og blive så dygtige de kan, med 
særligt fokus på samarbejde, kommunikation og omstilling. Samfundet vil ændre sig i et helt andet 
tempo end vi hidtil har set, og det sætter nye krav til, hvad vores børn og unge skal kunne, når de 
forlader skolen og fritidscenteret i Gellerup. De skal være rustet til at møde verden som hele 
mennesker, hvor alle sider af menneskelivet står stærkt i den enkeltes liv. 

 

Derfor er skolen og fritidscenteret i Gellerup baseret på en pædagogik, der gør, at alle vores børn 
og unge uddanner og danner sig til fagligt og personligt handledygtige mennesker med livsglæde, 
gåpåmod og viljestyrke, men som også evner nærvær, dvælen og fordybelse. Disse børn og unge 
lærer selvstændigt og i fællesskaber at handle ansvarligt og realisere et godt og bæredygtigt liv. 

 

Hvordan – en pædagogisk profil 
Det er via mødet med virkeligheden, at vores børn og unge lærer og udvikler sig bedst. Derfor er vi 
– sammen og hver for sig – en profilskole og et fritidscenter, hvor børnene og de unge arbejder 
undersøgende og projektbaseret med virkelighedens, naturens- og kulturens problemstillinger på 
tværs af skolens og fritidstilbuddets fag, emner og aktiviteter.  

 

Vores pædagogik er struktureret omkring fem komponenter, der tilsammen danner 
grundstrukturen for ethvert projektforløb i skole og fritiden. De pædagogiske komponenter giver 
gode resultater for såvel motivation og engagement som faglig og personlig udvikling hos børnene 
og de unge – også for de udsatte og de fagligt stærkeste børn og unge. 



 

 
 

 

Komponenterne i den pædagogiske praksis 

 

 

1. Virkelige problemstillinger 
Problemstillingerne til vores undervisning og fritidsliv finder vi i børnenes og de unges undren, 
fascination og nysgerrighed og i fagenes indhold. Det sker gerne i samspillet med lokale og globale 
partnere og fællesskaber – ofte i samarbejde mellem skole, SFO og fritid, med foreningsliv, 
uddannelser og erhvervsliv.  

 

2. Forskellige arbejds- og undersøgelsesformer 
Alle forløb starter med et såkaldt ’kickoff’, der skal være engagerende, motiverende og inddragende 
for børnene og de unge. Her præsenteres design for projektforløbet og hvordan problemstillingen vil 
blive undersøgt og besvaret. 

 

3. Forskellige udtryks- og formidlingsformer  
Under hele forløbet arbejdes der med selvskabte produkter, som barnet og den unge allerede fra 
starten ved, hvad er. Det vil appellere til deres praktiske færdigheder, kreativitet og engagement 
gennem oplevelsen af medbestemmelse. 

 

4. Feedback – Feedforward 
Forløbene giver børnene og de unge muligheder for at reflektere over egen læring og udvikling ved at 
give hinanden løbende feedback. Feedbacken foregår dels mellem børnene og de unge, dels fra lærere 
og pædagoger og/eller inddragede eksperter i projektforløbene. Samtidig gives der via feedforward 
bud på de næste skridt, som skal tages for at sikre progression. 

 

5. Fremstilling af et produkt og formidling 
Alle forløb afsluttes med at børnene og de unge fremviser og fortæller om deres produkter for et 
autentisk publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen og 
fritidstilbuddet. 

 



 

 
 

Fem værdier som vi står på  

 

Værdier skal leves. De fem værdier, som vi står på, vil være retningsgivende og gennemsyre alt, 
hvad vi gør. De skal dagligt stå sin prøve. 

 

De fem værdier i vores pædagogiske praksis 
Engagement – faglig og personlig udvikling 

På den nye skole, SFO og fritidscenter tilrettelægger og differentierer lærerne og pædagogerne 
undervisningen og de pædagogiske aktiviteter i projekt- og aktivitetsforløb, så de tilgodeser det 
enkelte barn og unges mulighed for at lære, trives og udvikle sig uanset baggrund og 
forudsætninger.  

Vi er som voksne nysgerrige på vores børn og unge, og vi har respekt for det børnene og de unge 
kommer med, både fagligt, personligt og socialt. 

 



 

 
 

Sammen og hver for sig 

Skole, SFO og fritidscenter er hinandens forudsætninger og komplementerer hinanden i stærke 
læringsfællesskaber. Vi tager udgangspunkt i de to forskellige udviklingsopgaver, som børnene og 
de unge står overfor henholdsvis skole og fritid. 

Børn og unges opgave i skolen er alt andet lige at opnå de fælles faglige mål, og trives undervejs i 
skoleforløbet i et klasse- eller et holdfællesskab - bestemt af skolen og med lærere som 
ankerpunkter. Fokus er derfor i særlig grad, at alle oplever personlige faglige succeser. 

I SFO og fritidscentret sætter børn og de unge selv dagsordenen med udgangspunkt i livet og 
aktiviteterne i kammeratskabsgruppen – forbundet af fascination, afprøvning og interesser. 
Inspirationen kommer alle mulige steder fra – måske fra skolen, men især fra medier.  

Begge kilder til inspiration skal SFO og fritidscentret favne og omsætte til udviklende aktivitet med 
fritidspædagoger som fødselshjælpere og kompetent kraft. Børnene og de unges frie valg af 
kammerater og venskaber betyder, at fritidscentret skal have særligt fokus på det indre liv i 
aktiviteter og projekter, så alle får mulighed for deltagelse i fællesskaber. 

 

Tæt – nært forældresamarbejde  

Forældre og fagpersoner er sammen om børnene og de unge. Skolen, SFO og fritidstilbuddet 
bærer sin profil med sig helt ud i de forventninger, vi har til både børn, unge og forældre. Vi har et 
tæt og nært forældresamarbejde med flere skole-hjem-samtaler årligt, hvor undervisere og 
fritidspædagoger deltager. Her fokuserer vi på det enkelte barn og unges progression og trivsel. Vi 
lægger vægt på gensidigt at tydeliggøre, hvad forældrene kan bidrage med for at understøtte 
børnenes og de unges skole og fritidsliv. 

På samme måde mødes børnene og de unge med anerkendelse, positive forventninger og ‘små 
skub’ der gør, at de hele tiden er i læring, udvikling og trivsel, samt lærer at håndterer de 
udfordringer, som altid vil være der for alle. 

 

Fællesskab og mangfoldighed 

For os er fællesskab noget, vi skaber sammen. Vi har en balanceret elevsammensætning og ser 
vores mangfoldighed som et værdifuldt bidrag til vores daglige praksis. Hos os er der plads til alle 



 

 
 

børn og unge uanset baggrund og forudsætninger. Vi bruger din livsfortælling som et aktiv i skolen 
og i fritidscentret, så vi medvirker til at skabe lokal social og kulturel sammenhængskraft. 

 

Skolen og fritidscenteret i Gellerup er børnene og forældrenes skole og fritidscenter, og vi er 
områdets naturlige mødested og centrum for aktive fællesskaber for børn, unge og forældre i og 
udenfor skolen, og i og udenfor åbningstid. 

 

Bæredygtig hverdag, liv og rammer 

Bæredygtighed er et fundament for os: Det er noget, vi lever – og ikke blot et emne, som vi 
arbejder fagligt med. Bæredygtigheden viser sig både i vores hverdag, i vores pædagogik og i vores 
klimavenlige bygninger, der sætter et lavt CO2-aftryk. 

 

Vi passer på vores skole og fritidscenter og vores nærmiljø, ved at vise hensyn og ansvarlighed. Vi 
arbejder kontinuerligt med at udvikle og skabe en bæredygtig adfærd og henter inspiration udefra, 
så vi hele tiden justerer efter den bedste viden og de bedste erfaringer.  

 

De fem værdier i vores organisering 
Bladet ”Organisering” er kun berørt ganske kortfattet, da der vil blive udviklet dels i 
ledelsesworkshop mellem skole og fritid og i projektets næste fase i samarbejde med 
bygherrerådgivere.  
 
En stærk ledelse og klare rammer er forudsætningen for at udvikle og fastholde en dynamisk 
organisation med visionen som retningsgivende for en samlet skole og fritid. Det kræver ledelse at 
udmønte de fem pædagogiske komponenter for profilen i praksis på tværs af klassetrin, fag og på 
tværs af skole og fritid, samtidig med, at de fælles værdier for skole og fritidscenter efterleves i 
hverdagen.  

Bygningerne til den nye skole og fritidscenter står færdige i 2025, men forberedelsen af 
organisationen starter nu og vil udvikle sig hen over de kommende år. Her bliver bl.a. mulighed for 



 

 
 

at opstille øvebaner for de 5 pædagogiske komponenter for på denne baggrund, løbende at 
justere samarbejde og praksis.  

Pointen er, at den organisering, som skal udmønte og drive profilen for den nye skole, SFO og 
fritidscenter er prøvet af, justeret og dermed fundet sin form, når de nye bygninger står klar. 

Sammen og hver for sig 

Profilen på den nye skole bygger på en stærk organisering og praksis, hvor de faglige 
professionelle og ledelsen har fokus på skabe rammer, der er tydelige, strukturerede, 
tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive. Her bliver co-teaching en bærende 
pædagogisk kompetenceudviklingsstrategi for profilskolen, fordi det er en samarbejdsform, der 
understøtter udvikling af inkluderende læringsmiljøer ved at kombinere og transformere almen- 
og specialpædagogik i undervisningen, samtidig med at lærerne opkvalificeres hermed. Fokus er 
på hvordan kombinationen af læreres viden om fag og didaktik og en anden fagpersons viden om 
specialpædagogik om børns særlige behov, kan gøre det muligt både at håndtere elevernes 
forskellighed og samtidig gavne elevernes forskellighed i undervisning og aktivitet. 

Fritidscenteret kan byde ind med metoder og tilgange, som både kan stå alene i fritiden eller 
bruges på tværs og på langs. Metoderne tager udgangspunkt i børnene og de unges optagetheder, 
interesser og engagement. Tilgangen er, at børn og unge med forskellige baggrunde kan deltage 
og være hinandens sparringspartnere. Fokus er på den enkeltes succes indeni aktiviteten og på et 
højt kvalitativt niveau. 

Samarbejdet mellem skole og fritidscenter etableres som et stærkt læringsfællesskab.  

Fællesskab og mangfoldighed 

Mangfoldighed og fællesskab skal vise sig i skolens og fritidscentrets tilknytning til og samarbejde 
med hele lokalområdet og med fangarme ud i hele byen. Etablerede samarbejdstakter og -
traditioner skaber et fundament, der kan bygges videre og ovenpå. Eksempler på dette er: 

 

Samarbejde med Get2Sport, der med bevægelse og aktiv livsførelse styrker koncentrationsevne og 
læringsfokusering og et velfungerende idrætsforeningsliv, så de frivillige voksne har lyst, evner og 
ressourcer til at koncentrere sig om klubdriften og træningen af områdets børn og unge.  

Samarbejde med Gellerup Art Factory (GAF) om kultur og kunstnerisk udfoldelse på alle niveauer 
og stilarter for børn og unge. 



 

 
 

”Beredskabet” i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj bestående af frivillige, ledelser af 
institutionerne, gadeplan Aarhus, den boligsociale indsats og politiet med fokus på tryghed og 
hurtig reaktion, når situationen kræver det.  

 
De fem værdier i de fysiske rammer  

Børn, forældre, medarbejdere, lokalområde og Aarhus får et byggeri, som alle kan være stolte af. 
Bygninger, der gennem arkitektur bidrager positivt til forandring af bydelen.  

Allerede udefra og gennem hovedindgangen oplever den besøgende tydeligt skolens og 
fritidscentrets pædagogiske profil. 

Bygningernes markante arkitektur, karakteren af materialer og den rumlige oplevelse i 
bygningerne viser det faglige og menneskelige engagement, der bærer profilen for skole og fritid.  

Skole- og fritidsbygningerne fremstår som et stort foranderligt laboratorium, hvor udstillinger af 
projekter og igangværende produktioner pirrer nysgerrigheden hos børn og voksne.  

De to afdelinger bestående af hhv. indskoling/SFO og mellemtrin, fritidsklub, udskoling, 
ungdomsklub og ungdomsskole føles som én samlet skole. Flere elementer binder tydeligt de to 
bygninger sammen, men tager også højde for børnenes og de unges forskellige alderstrin. 
Bygningerne er indrettet, så børn løbende møder nye miljøer, der er tilpasset deres udvikling og 
alder. 

 

Engagement – faglig og personlig udvikling 

De fysiske rammer understøtter vores pædagogiske vision og danner rammen om den 
undersøgelsesorienterede og projektbaserede profil.  

Børnene møder hver dag et differentieret læringsmiljø, der emmer af læring og trivsel og inviterer 
dem til at engagere sig helhjertet. Børnene inspireres fagligt i en tryg hverdag, hvor de hører 
hjemme på ét sted og i én klasse uanset alderstrin. Hjemmeområdet bliver et fast anker i dagen. 
Måske begynder børnene og de unge altid deres dag her – men det klassiske klasseværelse, hvor 
barnet/den unge sidder på den samme stol hele dagen, eksisterer ikke.  



 

 
 

Læringsmiljøet ude og inde er varieret og rummene inviterer til en vekselvirkning i 
samarbejdsformer. Vi har plads til at samle børnene i årgange og plads til at samles i store og små 
fællesskaber samt arbejde individuelt. Et eksempel er vores læringstrappe, som både være 
samlingssted og bevægelsesaktivitet – og en helt lille niche, hvor barnet eller den unge kan sidde 
blødt med en bog. Vi har gennemtænkt bygningens fleksibilitet og kan på strategisk udvalgte 
steder afgrænse og udvide lokaler efter behov. 

Børn, unge og voksne møder rum og indretninger, der taler til deres nysgerrighed og viser hvor de 
kan opleve en præsentation eller debat, hvor de inviteres til værksteds- og 
laboratorieundersøgelse, projektarbejde og dialog og de kan fordybe eller bevæge sig.   

Nysgerrigheden pirres af bygningens værksteder, digitale maker spaces og faglige laboratorier. 

Projekter og produktioner er synlige og tilgængelige i hverdagen med gennemtænkte løsninger for 
udstillinger, ophæng og indretning.  

Udearealerne omkring og ovenpå bygningen indgår i læringsrummet. Her er højt til himlen, plads 
til storskala-projekter og kontakt til naturen som laboratorium. Lokalområdet bliver del af vores 
faciliteter og levende dagligdag, når vi f.eks. låner en scene på et professionelt teater til afslutning 
af et projektforløb.  

 

Sammen og hver for sig 

Skole og fritid supplerer og komplementerer hinanden. Det gør vi både imellem SFO og skole i 
indskolingsbygningen, og imellem klubtilbud og skole i mellemtrin/udskolingsbygningen.  

 

Vi deler de fysiske rammer mellem SFO og indskoling, mellem mellemtrin og fritidsklub og mellem 
udskoling, ungdomsklub og ungdomsskole. Vi kan med få greb som ændring af belysning indtage 
rum efter rum til fritidsaktiviteter i takt med at skoledagen slutter. Vores varierede læringsmiljøer 
inspirerer såvel skole som fritid i deres indretning. Skolen og fritidscentret er et miljø, hvor 
børnene og de unge har lyst til at lære og være.  

 

Enkelte rum og tilbud benævner vi SFO og eller klubtilbud. Selvom rummene er tilgængelige for 
skolen i skoletiden, så bruger SFO og klublokalerne til aktiviteter og tilbud med vægt på fritidslivet.  



 

 
 

 

Centrum i fritidsaktiviteterne er hjerterummet. Hjerterummet er et værested med køkken, hvor 
børn og unge kan deltage i sociale fællesskaber nært eller lidt længere væk fra voksenkontakten.  

 

Fra hjerterummet har vi skabt nær og visuel kontakt til udearealerne, så børnene og de unge let 
får kontakt til en voksen inde eller fra udearealerne.  

 

Fra hjerterummet har børnene og de unge let adgang til fritidsaktiviteter ude og inde. Lokalerne 
hænger godt sammen så vi kan rumme mange aktiviteter samtidig og let overskueligt for de 
voksne. Områderne kan udvides og indskrænkes afhængig af tid på dagen, bemanding og 
børnenes og de unges aktiviteter. Afhængig af bygningernes udlæg har vi måske separate 
indgange til fritidsområderne. 

 

I fritidslivet skal der være plads til skæve, skøre og fantastiske indfald; børnene og de unge skal 
have plads til den nære voksenkontakt og den større afstand. Der er kroge, hvor barnet kan være 
alene eller nogle få stykker sammen og der er plads til det store fællesskab. Vi indretter aktiviteter, 
så barnet eller den unge kan deltage direkte eller perifert i aktiviteten og fx ”hænger ud” omkring 
det, de andre laver. Der er plads til at være i centrum og til at være i periferien, uden at stikke ud.   

 

Det stærke læringsfællesskab mellem undervisere og fritidspædagoger styrkes ved at undervisere 
og pædagoger bruger samme personalefaciliteter. Vi mødes i arbejdsfællesskaber mellem skole og 
fritid, hvor det handler om de samme børn. 

 

Tæt – nært forældresamarbejde  

Bygningerne understøtter det tætte og nære forældresamarbejde. Særligt for nye forældre er det 
vigtigt at bygningerne er inviterende, indbydende og overskuelige i deres struktur. Det giver det 
bedste møde med en ny hverdag og den bedste oplevelse at bygge videre på.  

 



 

 
 

Vi hjælper forældrene hen til mødet med en tydelig hovedindgang og bygninger, der arkitektonisk 
og rumligt hjælper til så forældrene – og andre nye i bygningen – kan finde rundt. Vi har måske 
interaktive tavler, der viser vej og viser hvilke projekter, som børnene arbejder med for tiden.   

Forældrene finder vigtig information samlet på få, overskuelige steder. Har barnets tabt sin 
cykelnøgle eller den unges sin matematikbog – er veje kort til hjælp, for vi har altid en venlig, 
medarbejder, der hjælper forældrene videre.   

 

Skolen og fritidscenteret i Gellerup er børnenes og forældrenes skole og fritidscenter, og vi 
inviterer forældre til at bruge bygningerne aktivt i og udenfor åbningstid.  

 

For eksempel når forældrene inviteres med til præsentationer som afslutning af forløb i 
undervisningen; her fungerer bygningen godt til samling og præsentation.  

 

Forældrene kan bruge bygningen på eget initiativ. Vi kan sagtens rumme at 5.c med forældre 
holder fællesspisning på skolen den første torsdag i måneden. For vi har praktiske låsesystemer og 
låsezoner, der understøtter brugen udenfor åbningstid.  

 

Fællesskab og mangfoldighed 

Fællesskab er noget vi skaber sammen – og byggeriet understøtter denne værdi.   

 

Bygningens aktive tage og udearealer inviterer til leg, ophold og bevægelse – også udenfor 
åbningstid.  

 

Vi samarbejder med lokalområdet og vores gode naboer, så vi får mest muligt ud af hinandens 
tilbud og bruger hinandens faciliteter bedst muligt. Indskolingsbørnene går for eksempel på 
biblioteket i Sports og Kulturcampus, så de lærer bibliotekskulturen på et ”rigtigt” bibliotek at 
kende. De kan også trække mor og far med derhen til efter skoletid - og vi kan låne en rigtig 
klatrevæg hos naboerne, når vi har forløb om bjergbestigere.  

 



 

 
 

Vi indgår i forpligtende partnerskaber med en række foreninger. Vi designer vores løsninger 
sammen, så vi kan tilgodese særlige indretning til foreninger i dele af bygningen. Fx enkelte 
depotskabe, adgang udefra til faglokaler og lignende. Derved får vi attraktive foreningsrammer, 
der tiltrækker aktiviteter fra byen og Gellerup.  

 

Bæredygtig hverdag, liv og rammer 

Bæredygtighed er et fundament for os: Det er noget, vi lever – og ikke blot et emne, som vi 
arbejder fagligt med. Bæredygtigheden viser sig både i vores hverdag, i vores pædagogik og i vores 
klimavenlige bygninger, der sætter et lavt CO2-aftryk. 

 

Vores bygninger er bygget med skrappe og forpligtende krav til hvor meget C02 de må udlede i 
hele deres levetid og hvor meget CO2, de må udlede i anlægsperioden. Vi vælger løsninger med 
omtanke og med fokus på, at bygningerne skal være langtidsholdbare.   

 

Vi genanvender, hvor vi kan og hvor det giver mening – fx beton fra boligblokke, der skal rives ned 
og inventar fra fraflyttede skoler. Vi klimasikrer også ved at arbejde med lokal afledning af 
regnvand fra byggeriet.  

 

Vi ved at bæredygtighed ikke kan løses inde bag væggene. Børnene og de unge oplever og lever 
bæredygtighed i deres hverdag. I vores kantinedrift har vi fokus på reduktion af plastprodukter og 
engangsemballage og gennemtænker processen med servicehåndtering og vaskestationer i 
produktionskøkkener. 

 

Vi affaldshåndterer og deler affaldet i fragmenter. Derfor har vi også mere plads til 
affaldscontainere, depoter til opbevaring af restprodukter, der kan indgå i undervisningen 
(pap/plast/metal) og til en ressourcebestyrer, der holder orden i materialerne.  

 

Både undervisere og pædagoger har fokus på bæredygtighed. De bruger bygningerne som 
katalysator for bæredygtig læring og bruger fx vores data om CO2, vand-, el- og varmeforbrug i 
undervisningen. For vi vil skabe en direkte sammenhæng mellem adfærd og bæredygtighed, også i 



 

 
 

fritiden hvor vi i klubben fx tilbyder de unge at se film på skærme, som kun virker når de selv 
producerer strøm på en kondicykel.     

 

Alle vores bæredygtighedstiltag skal give mening i vores tekniske beregninger og som fortælling. 
Derfor udvikler vi også en konkret bæredygtighedsstrategi sammen med eksperter på feltet.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


