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Den 6. februar 2020 afholdtes kick-in-event vedrørende ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og 

Bispehaven. Arrangementet var første step i dialogen med en række aktører, herunder børn og unge-

rådmand, pædagogisk chef, børn og unge-udvalg, forligspartier, lokale unge, lærere, pædagoger, 

skoleledere, fritids- og ungdomsledere, faglige organisationer samt medarbejdere fra Børn og Unge, Kultur 

og Fritid og Center for Innovation i Aarhus. 

Formålet med arrangementet var at belyse og drøfte, om en særlig pædagogiske eller faglig profil kan gøre 

et skole- og fritidstilbud mere attraktivt. 

Drøftelserne tog afsæt i oplæg fra to eksterne med forskellige perspektiver, hhv. fremtidsforsker Marianne 

Levinsen, der gav et bud på fremtidens mulige beboere i lokalområdet, og hvad et område skal kunne tilbyde 

for at være attraktivt, og Nina Raaschou fra Københavns Kommune, der formidlede erfaringer fra 

hovedstadens profilskoler. 

 

Thomas Medom, børn og unge-rådmand 

Velkommen til – det bliver en ny og god start for det område, vi i dag kender som et socialt belastet område. 

Projektet her skal først og fremmest være lokalområdets skole. Menneskene her skal have samme 

muligheder som alle andre i Aarhus. Det er dejligt, at der er kommet så mange for at byde ind i dag. 

 

Hardy Pedersen, økonomi- og administrationschef, styregruppeformand for ny skole og fritidscenter 

i Gellerup 

Præsentation af placering af skolens to matrikler. Bæredygtigt byggeri – fremtidssikret. 

Præsentation af deltagere: senaterne (de unge), lærere, pædagoger og ledere fra skole og fritidscenter, 

forældrerepræsentanter, børn og unge-chef, pædagogisk chef, faglige organisationer (BUPL, DLF og FOA) – 

og en række medarbejdere fra Børn og Unge, Kultur og Fritid, Center for Innovation i Aarhus, børn og unge-

udvalg, forligspartier. 

 

Anne Marie Due Schmidt, projektleder for ny skole og fritidscenter i Gellerup 

I dag handler om profil og pædagogisk programmering for skolen. Det er en del af en længerevarende 

proces – et travlt forår i vente. 

I dag skal vi drøfte: Kan en profil skabe et virkelig attraktivt skoletilbud? 

 

Marianne Levinsen, fremtidsforsker 

Interview med en række personer om deres valg af bolig og uddannelse, derfor relevant i denne 

afdækningsfase.  

Generelt er det gået frem ad de sidste 150 år, vi har høje forventninger – vi bliver mere lykkelige. Vi bliver 

mere globaliserede, samtidig med at lokalområdet er virkelig vigtigt for den enkelte – belonging. 

Fællesskaber og tilhørsforhold er afgørende for vores lykkefølelse. 



  

Der kommer langt flere småbørnsfamilier i de næste årtier. Denne gruppe etablerer sig senere end det var 

tilfældet tidligere – de vil ikke binde sig økonomisk for tidligt, de vil have det hele på samme tid. 

Det er vigtigt for denne gruppe, at der er gode skoler og institutioner, sikre stier, gode lokalområder, tryghed. 

De fleste vælger ikke bopæl pga. skolen, men de orienterer sig selvfølgelig om, hvorvidt der er en skole, og 

om skolen er god. Prisen på boligen og kvaliteten af boligen afgør, hvor denne gruppe bosætter sig. Ellers er 

naturområder, indkøbsmuligheder og adgang til daginstitutioner og skoler yderst vigtigt. Bolig, hjem og liv … 

Det er det vigtigste. 

Potentialet i Gellerup: 

Tæt på natur, god infrastruktur, geografi (tæt på by), studerende, unge par og efterhånden børnefamilier, nyt 

kvarter. Men det kræver, at der er en god skole – og en sikker skolevej. 

I Aarhus Kommune er de faglige resultater relativt gode – 0,2 over landsgennemsnit på kommuneniveau. De 

to nuværende lokale skoler har et noget lavere karaktergennemsnit. Men skolernes resultater ligger på 

forventet niveau i forhold til den socioøkonomiske ramme. 

Profilskoler: Ingen dokumentation for, at det gør en forskel for eleverne, for lokalområdet osv., at man 

opretter en profilskole. 

Forskellige profiler – faglighed, særlig læringstilgang, sport og bevægelse, international, sundhed, 

iværksætteri. 

Profilen skal opfattes positivt af dem, der skal bruge den. En ny skole skal have en profil, fordi det handler 

om de mennesker, der skal gå der. Forældrene til de kommende elever skal kunne se fordelen ved profilen. 

Det kræver meget at implementere en profil – der er tale om en stor forandringsproces. Og husk eleverne i 

det. Trykprøves med de kommende elever og forældrene og nærområdet.  

Der er meget potentiale i en profilskole, men det er svært at få det til at lykkes – at få indfriet potentialet. Det 

kræver ildsjæle og virkelig dygtige lærere og pædagoger. Og det kræver et involverende 

forældresamarbejde.  

Den nuværende og den kommende generation af børn og unge er vant til at være i centrum og få individuel 

respons, løbende feedback, kan indgå i mange sociale relationer, selvstændige og selvsikre. 

Det vigtigste for børn og unges trivsel er, at de oplever sig som en del af et fællesskab, og at de har venner. 

Børn vil gerne have hjælp af andre børn – og de vil gerne selv hjælpe. Det gode fritidsliv handler også om at 

have venner. Og at have følelsen af frihed til at gøre, hvad man har lyst til. 

 

Den nye skole: 

En ny skole – en ny start med ekstra indsatser til nye familier. Nest principper. 

Særligt team af dygtige og dedikerede lærere og pædagoger.  

Et forslag kunne være at lave de omkringliggende faciliterer attraktive – også uden for åbningstid. 

 



  

Spørgsmål: 

Helle Mønster, skoleleder: Vil det have en betydning, at de nye bygninger er bæredygtige – nu hvor vi har så 

stort fokus på økologi? 

Folk vil synes det er fedt med bæredygtige boliger. Både fordi det bæredygtige er ”det rigtige” at gøre, og 

fordi det sparer penge til energi. Men bæredygtighed som selvstændigt element i forhold til skolen vil ikke 

kunne tiltrække folk – folk forventer det nærmest nu.  

 

Matthias, børn- og ungebyrådet: vil man spare penge ved at lukke to skoler og bygge en ny – eller hvad? 

Svar fra Medom: Det var ikke de lokale skoler længere, fordi de blev valgt fra. 

 

Anne Line Svelle, Børnekulturhuset: 

Findes der forskning om, hvad der får folk til at vælge skolen til uden nødvendigvis at flytte – altså vælge en 

anden skole end distriktsskolen. 

Jo, det vil kunne have indflydelse – folk vil kunne vælge skolen til fra et andet distrikt, men i forhold til at 

bosætte sig et sted, er skolen ikke helt afgørende. 

 

Mette Winther Schytz, pædagogisk leder Ellekær:  

Det sammenhængende familieliv er vigtigere end selve skolen, så vi skal være opmærksomme på den store 

sammenhæng – med daginstitutioner, fritidstilbud osv. Skolen som kulturcenter. 

 Ja, og derfor er det vigtigt, at vi tænker skolen og nærområdet som et sted, hvor vi mødes. 

 

Eva Borchorst Mejnertz, børn og unge-udvalget: 

Jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvad der skulle til for at tiltrække mine egne børn på tværs af Ringvejen til 

den her skole. Her kunne jeg da godt forestille mig, at en musikprofil eller idrætsprofil ville kunne tiltrække. 

Skolen skal have en wow-effekt – den skal være et ikonisk byggeri. Frederiksbjerg Skole tiltrækker fx børn 

fra Beder ind, fordi bygningen er så markant. 

Bygningen er ikke det vigtigste. Den er bare en skal – den er ikke garant for, at der foregår noget godt i den. 

 

Mads, senatet:  

Hvis det skal være en profil, skal det være højteknologisk for at imødekomme fremtiden. Læring og sjov – 

det skal foregå på skærme, sådan lærer man mest. 

 

Rasmus Martinsen, tovholder i ungdomsskolen, lærerstuderende: 



  

Når man taler om profiler, skal man overveje, om de er praktisk gennemførlige. Eleverne fra en profilskole 

skal gå til samme eksamener som alle andre, så det nytter ikke at lægge en masse ekstra krav oveni. 

Eksempelvis har man på Frederiksbjerg linjefag, der ikke kan realiseres på grund af at det, ligger ud over 

hvad eleverne ellers skal. Så giver det ikke meget mening med en profil.  

 

Dorthe Borgkvist, børn og unge-udvalget: 

Efterskolerne tiltrækker mange pga. deres profiler – væk fra udskolingen. På den nye skole Nærheden i Høj 

Taastrup Kommune tænker man store værksteder i stedet for klasserum. Rummene betyder noget andet. 

Mere værkstedslæring, aktivere arbejdshukommelse. 

Efterskolen er oftest et ”ekstra” år i 10. klasse, hvor man kan fordybe sig i sin interesse. 

Casper Husted, ungdomsskolen, svar: Ja, men efterskolen er anderledes, fordi de bor der. Men der er et 

virkelig stort potentiale i samarbejdet mellem skole og fritid, jf. efterskolen. 

 

Sofie Brømer, indskolingslærer: 

Der skal meget til, før man flytter sit (lille) barn til en anden skole. Hverdagslivet er bare mere vigtigt end en 

profilskole. Man er nok mere tilbøjelig til at flytte udskolingsbørn, og så kan små søskende flytte med. Kan 

skolen deles, så det kun er udskolingen, der har en profil? 

 

Mette Bjerre, børn og unge-udvalget: 

Det vigtigste er, at denne skole bliver lokalområdets skole. Det skal være en god skole – og fint, hvis den 

kan tiltrække fra andre distrikter. Men det er altså ikke det vigtigste.  

 

Trine Jørgensen, lærer: 

Hvorfor bliver der ikke talt om privatskoleforældre – de er jo villige til at vælge andre skoler end 

distriktsskolen. Kan man ikke gøre noget for at tiltrække dem? De er vant til at rejse fra skolen. 

 

Nina Raaschou 

Erfaringer fra 9 års profilskoler. Nedlagt i 2015, fordi man vurderede, at det ikke gav nok for pengene. 

Hvis profilen er svaret, hvad er så spørgsmålet? Kunne man gøre noget andet? 

Forbehold i oplægget: Der er mange samtidige indsatser, så det er vanskeligt at vurdere, hvad der gør 

forskellen. Flere har været profilskoler i kort tid. Pointerne fra oplægget er ikke clearet med ledelse – det er 

erfaringer og observationer fra en ”mus” i systemet. 



  

Baggrunden er sammenlignelig med Aarhus: En fjerdedel vælger privatskoler, hver skole er en ø – 

manglende videndeling, ganske forskellige skoler. 

2007 var den første profilskole – idrætsprofil. Udfordrede skoler blev gjort til profilskoler – i 2012 var der 7 

lokale skoler (og fik 600.000 kr. hver om året). Det blev for dyrt – kun den enkelte skole fik noget ud af det, 

det blev ikke delt med andre. Profilerne blev derfor nedlagt, og nu er der 7 kompetencecentre i stedet. 

Perspektiver på profilskoler: 

- Generel skoleudvikling 

- Åbning mod omverdenen (nemt) 

- Videndeling (svært) 

- Rekruttering og fastholdelse 

- Konkurrence med privatskoler 

 

Kommunale profiler: 

- Naturfaglige 

- Musisk-kreative 

- International 

- Idræt 

- Matematisk/naturfaglige 

- Forskningsprofil 

Skolerne har selv (undtagen den sidste) budt ind på at være en profilskole. 

Evalueringen fra UCC: 

 Eleverne vurderede undervisningen mere spændende ved evalueringen i 2012. Det gælder dog ikke 

i dag. 

 Ikke noget entydigt billede ift. faglige resultater. 

 Eleverne fastholdes i rimelig grad på skolen.  

 To skoler har fået flere elever. 

 Det er entydigt lettere at tiltrække lærere og pædagoger. 

 

De syv profilskoler havde fælles formål om at højne lærernes, elevernes og forældres engagement, lærernes 

kompetencer og dermed elevernes udbytte af deres skolegang og elevernes trivsel. Grundlaget for 

elevrekruttering fra skoledistriktet skulle styrkes, og skolerne skulle indgå i lokale tværgående initiativer og 

samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Nogle af profilerne blev for abstrakte. 

Data på de 7 profilskoler viser blandt andet: 

 Skolerne havde samme udsivning som de andre skoler 



  

 Halvdelen øgede andel af elever i distriktet  

 5 lå over den bydækkende procent for andel af elever (61 %) 

 De fleste fulgte den landsdækkende tendens med dalende trivsel i takt med klassetrin. 

 

Andre skoletyper: 

Linjer i udskolingen – idræt og sangskole. Elever kommer fra hele byen til disse skoler. 

Har profilskolerne så tiltrukket flere og andre elever? Nej, ikke for de flestes vedkommende. Det er ikke 

skolen, der lokker. Idrætsklasser har ændret elevgrundlaget, fordi en type elev kommer til skolen og ”blander 

sig” med det eksisterende elevgrundlag. 

Generelt er der sket en positiv udvikling for de københavnske skoler – flere og flere har en positiv løfteevne. 

Så en mulig positiv effekt af profilskoler skal sammenholdes med udviklingen af alle andre skoler i 

kommunen. 

Det giver ikke nogen mening at lade politikerne træffe beslutning om, hvilken profil der skal være – 

ejerskabet skal findes i skolen. 

Politisk beslutning om linjer – så skolerne gør det. Organisatoriske rammer gives af politikerne, men måske 

skal politikerne genbesøge det nogle år efter, så man sikrer, at det giver mening. Og så er der en stor 

kommunikationsopgave, så forældre, ledere, lærere, pædagoger har samme forventninger til, hvad profilen 

så indebærer for hverdagen. 

Opmærksomhedspunkter: 

Københavns Kommune har ladet skolerne selv beslutte, hvilken profil de ville have – for den skal bæres 

igennem af ildsjæle i ledelsen og medarbejderstaben. Der er i øvrigt en fare for, at ildsjælene brænder ud. 

Den pædagogiske kodning skal bygges ind i det fysiske miljø – nysgerrighedsfremmende, varierede 

arbejdsformer, dynamiske gruppestørrelser osv. 

Med to matrikler skal man være særligt opmærksom på at skabe en naturlig overgang – det kræver 

”salgsarbejde” af skolen. For når eleverne alligevel skal ”flytte” efter fx 5. klasse, er det naturligt, at 

forældrene overvejer et alternativ – erfaringerne fra København har vist, at mange har udnyttet denne 

flytning til helt at flytte skole. 

Andre værktøjer end en profil er også relevante. Høje forventninger til alle, kraftig involvering af forældre. 

Kan man ikke bare lave en supergod skole uden en specifik profil, men som er drevet af solid og god 

pædagogik? 

 

Spørgsmål: 

Eva Borchorst Mejnerz, børn- og ungeudvalg:  

Hvad skyldes det, at sangskolen Skt. Annæ ikke skal afvikles, når den er så dyr og ikke præsterer højt 

fagligt? 



  

Skt. Annæ har en helt særlig historie og status i Københavns Kommune, og den kommer vi formentligt aldrig 

til at nedlægge, uanset om profilen har en positiv effekt på resultaterne. Man skal være klar over, at ud over 

at skolens 3.-9. klasse har morgensang hver morgen og bliver virkelig dygtige til sang, er skolen en helt 

traditionel skole – blandt andet fordi der med al den tid, der går til sang, ikke er tid til meget andet 

skoleudvikling. 

 

Jada, børn og unge-byrådet:  

Hvilke profiler tænker du kunne være gode til den her skole? 

Jeg ville ikke give en etiket med en profil, jeg ville i stedet give rammerne til at lave en rigtig god skole – og 

så lade den udvikle sig til en supergod skole. 

 

Anders Glahn, fritidsleder: 

Hvad vil du anbefale, at vi gør i denne fusionsproces? Hvordan kommer vi godt fra start? 

Hav en tæt proces og dialog mellem ledelser, med planlægning, med dagtilbud og fritidsområdet. Den tætte 

proces og dialog skal bruges i forhold til udformningen af skolen, så væggene kan bruges som ” den tredje 

pædagog”. Og så skal der skabes et stærkt værdigrundlag sammen – af medarbejdere og ledere. På 

Tagensbo Sole har man fx lavet ”Skolens Grundlov”, som definerer, hvad man må og ikke må på skolen. 

Koncepter er ikke afgørende – det bliver så flot snak. I virkeligheden handler det om at lave godt og gedigent 

rugbrødsarbejde. 

 

Denis Dandic, pædagog: 

Inddragelse af frivillige foreninger, sådan at lokalområdet hænger sammen med skole og fritidstilbud. Det 

giver tryghed med vigtige voksne både i skolen og uden for skoletiden. 

 

Mattias, børn- og ungebyrådet: 

Er der sammenhæng mellem profilskoler og unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse?  

Ikke umiddelbart. 

 

 

 


