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Ny skole og fritidscenter i Gellerup 
Opsamling fra Kick-in-event 6. februar 
 
Nærværende notat udgør opsamling fra deltagernes besvarelse via 
spørgeark.  
 
Deltagerne blev på mødet opfordret til at anvende spørgearket, hvis 
de havde en bemærkning, som de ikke fik sagt i plenum. Ud af de ca. 
60 deltagere har kun 13 afleveret et spørgeark.  
 
Sammenholdt med at der på mødet var en livlig debat, skal det lave 
antal spørgeark formentligt ses som et tegn på, at de fleste fik sagt, 
hvad de ønskede i debatten.  
 
 
Jakob Oehlensläger, Fritidsleder 
Om det skal være en profilskole: Profilskole kan være rigtig godt, 
men for at skolen skal fungere og tiltrække elever, kræver det at civil-
samfundet fungerer. Her det vigtigt, at der er et meget tæt samarbej-
de mellem dagtilbud, skole og FU.  
I et tæt samarbejde skal der arbejdes helhedsorienteret og med hen-
blik på civilsamfundsopbyggende aktiviteter. Dette vil få betydning for 
trygheden i lokalsamfundene som skolen skal dække. Dette er alfa 
omega, altså tryghed, for at skolen kommer til at fungere.  
 
Jada, BUB 
Om det skal være en profilskole:  Det kunne godt tænkes.  
Overvejelser om type af profilskole: Måske noget med religion, 
kultur eller rettigheder.  
 
Trine, lærer Ellekær 
Om det skal være en profilskole:  Profilen kan gøre skolens ram-
mer relevante og spændende. Der skal ikke laves profil for at hæve 
afgangsprøvernes niveau, men for at øge trivslen.  
Overvejelser om type af profilskole: En musisk/kreativ ”profil” vil 
kunne udnytte de fag, der allerede er i folkeskolen. De kreative fag er 
generelt med til at hæve elevernes faglige niveau og mod. Musiske 
og kreative aktiviteter er oplagte at bruge ”ude i byen” til at fortælle 
om skolen.  
 
Lærer 
Om det skal være en profilskole:  ”Hvis profilskolen er svaret, hvad 
er så spørgsmålet?” En interessant vinkel at anskue det på.  
Overvejelser om type af profilskole: Jeg kan ikke pege i en be-
stemt retning efter 2,5 timers møde. Et kvalificeret svar fra mig kræ-
ver flere tanker/overvejelser.   
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Heidi Oehlers, konsulent 
Om det skal være en profilskole:  Det er vigtigt at lave en skole 
hvor elevernes trivsel er høj. Skolen som centrum for fællesskab og 
fritidsliv.  
Overvejelser om type af profilskole: Idræts-/foreningsskole – gode 
erfaringer fra Rundhøj, hvor eleverne trives bedre – og idrætten bru-
ges som intro til forskellige idrætsgrene + bevægelse ind i skoleda-
gen.  
 
Helle Mønster, skoleleder 
Om det skal være en profilskole: Tjaa – jeg er kommet i tvivl om, 
hvad der er det rigtige at gøre. Måske er jeg mest optaget af den pæ-
dagogisk-didaktiske tilgang – fremfor profil.  
Overvejelser om type af profilskole: Hvis profilskole, så Sci-
ence/STEAM.  

 Undersøgende tilgang 

 Forskningsbaseret tilgang 

 Projektorienteret undervisning. 
 
Martin Loft, skoleleder: 
Om det skal være en profilskole:  Det kan være fint med en profil 
som skole, men den holder ikke på eleverne, hvis det levede liv i sko-
len, ikke giver et fællesskab til den enkelte. -> Vigtigere at være skarp 
på fællesskabet og hvordan det kommer til udtryk.  
Overvejelser om type af profilskole: Den populære lokale skole 
afhænger af den historie, der fortælles om den.  
 
Unavngiven 
Om det skal være en profilskole: Ja! Med profil besluttet af lokal-
område + skoleledelse 
Overvejelser om type af profilskole:  

 Autentiske projekter 

 Science 

 Entreprenørskab 

 Innovation 

 Høje ambitioner – høj læring + trivsel 

 Profilen skal ses / være tydelig i udseende og omverden 
 
Birgitte Dalum, kommunikation, Børn og Unge 
Om det skal være en profilskole: Jeg talte med et unge, lokalt se-
natsmedlem (der ikke går i lokalskole). Hun foreslog en profil med 
religion og kultur.  
 
Rayan 
Om det skal være en profilskole:  Det kunne godt være en god idé 
Overvejelser om type af profilskole: Idrætsskole 
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Sofie, lærer 
Om det skal være en profilskole: For hvem skal profilen være? 
Nærområdets nuværende eller de (muligvis) tilkommende tilflyttere? 
Overvejelser om type af profilskole: Jeg synes, vi skal fokusere på 
det, vi er god til og kan -> profil eller ej. Vi skal kunne se os selv i det.  
 
Denis, pædagog 
Om det skal være en profilskole: Gode fritidstilbud og et stærkt 
foreningsliv spiller en central rolle.  
 
Dorthe, byrådspolitiker 
Om det skal være en profilskole:  Ja, en bæredygtig skole med 
profil, der tiltrækker.  
Overvejelser om type af profilskole: Nest og profil med innovation 
m. værksteder med aktive læringsmetoder til de unge, der ikke lærer 
optimalt ved at sidde på ”numsen” f.eks. tal-/ordblinde.  
 
 
 


