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Fremtiden kommer af sig selv,  

det gør fremskridtet ikke –  

Poul Henningsen  

http://www.fremforsk.dk/


Forventningernes 

samfund 

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år 

 Det materielle og immaterielle liv  

 Det gælder også velfærdsstatens leverancer, 

skolens fysiske rammer, bæredygtige 

materialer og flot udseende 

 Indhold, tilbuddet og engagementet fra 

undervisere og pædagoger 

 Tiden er også præget af omtanke, mindre 

forbrug og de rigtige løsninger   
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Det lokale,  

fællesskab og skolen  

 De mange krav på det offentlige rum - 

globalisering, konkurrence og digitalisering 

 Uanset alder større behov for at høre til; 

 Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 

kommer fra – by, kvarter og område 

 De uformelle relationer og til familien, venner og 

lokale butikker, foreninger og skolen  

 Skolen er i mange byer og områder et yderst vigtigt 

mødested – ofte der både børn og voksne får venner, 

som beboer og tilflytter.   

 

 



Bosætning, livsfaser,børnefamiler  

Skolens betydning  



Demografi Landsdel Østjylland 
Absolutte tal 2019-2029 

Danmarks Statistik 2019 

  2019 2029 Ændring 

0-9           97.999          114.844            16.845  

10-19         105.477          100.957             -4.520  

20-29         141.072          138.570             -2.502  

30-39         105.145          130.172            25.027  

40-49         114.850          105.346             -9.504  

50-59         115.171          113.210             -1.961  

60-69           97.801          109.491            11.690  

70-79           76.835            84.599              7.764  

80-89           30.092            50.160            20.068  

90 +             6.124              7.788              1.664  

I alt         890.566          955.137            64.571  



 

 

Livsfaser, flytte og 

boligbehov  
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Vækst i unge børnefamilier  

og par frem mod 2030 
 

 Fraflyttere fra Aarhus på grund af pris og kvalitet  

 Småbørnsfamilier og de yngre par vil meget gerne 

have arkitekttegnet lejlighed, hus måske rækkehus 

 Parcelhuset er stadig drømmen 

 Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og 

flytte på landet – livskvalitet og penge 

 Denne gruppe etablerer sig senere end tidligere –

derfor bor de ofte til leje i nybyggeri før ejerbolig 

 De vil være at finde i mange nybyggerkvarterer i en 

overgangsfase op i 30erne  



Familiefasens værdier  

og drømme  

 Familiens og børnenes ve og vel  

 Gode skoler og dags institutioner TÆT PÅ  

 Gode kultur og fritidstilbud til store og små  

 Sikre stier og lokalområder –TRYGHED 

 De fleste vælger ikke bolig på grund af skolen  - 

men tjekker den som daginstitutioner 

 Oftest pris og boligens kvalitet –som gør 

udslaget  

 Ikke bo eller flytte til by/område uden skole…. 

 

 

 

 



De 5 vigtigste faciliteter ved 

valg af boligen udover pris! 

Aarhus 2014 



Jeg holder af hverdagen  

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen !  

 
 Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold 

 Arbejde og familie  

 Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc.  

 Festival, arenaer og andre kommunale brands 

har ikke betydning for tilflytning  

 Bolig, hjem og livet  



 

Potentialet i Gellerup 

 Beliggenhed tæt til natur 

 Infrastruktur tæt på motorvej og tæt på 

Midtbyen – brug for brobygning over ringvejen  

 Geografi i bosætning – arbejde, familie  

 Studerende, yngre par og senere børnefamilier  

 Nyt kvarter – ny start - det nære og de skæve 

fællesskaber  

 Vi gamle har mange fordomme – men ny 

tilflyttere bolig og området ………….. 



 

Folkeskolen i Aarhus  
 Fremtidens skole og profil/er  



Folkeskolen i Aarhus  
9.klasse karaktergennemsnit 

2018/2019  

 Aarhus Kommune skoler 7,6  

 Folkeskolen 7,6  ( Kbh 7,4) 

 Private skoler 8,2 (Kbh 8,2) 

 Efterskoler 7,5  (Kbh 6,4) 

 

 Landsgennemsnit i 9. kl.  7,4  

 Privat skoler 8,0 

 Folkeskolen 7,3  

 Efterskoler 6,7 

 

 

 

 



 

De lokale skoler  

 Ellekærskolen  4,6  

 Tovshøjs skolen 5,6  

 På de socioøkonomiske parametre dvs. i 

forhold til andre elever med samme baggrund 

 Klarer begge skoler sig de sidste 5 år med en 

enkelt undtagelse på niveau   

 Målet med nye skole er også, at gennemsnit og 

det sociale løft af elever skal højnes i fremtiden 

– også derfor ny skole  



 

Profilskoler 

 Uenighed om det forbedrer indlæring, 

tiltrækning og bosætning i et område  

 Ingen evidens – dokumentation  - normalt  ved 

de store politiske beslutninger i folkeskolen 

 Heldagsskolen har endnu ikke effekt på 

resultater og trivsel …   

 Vive 2020 –  Børn trivsel daler, ikke mærkbare 

resultater på faglig resultater og social mobilitet 

i folkeskolen (perioden 2014 til 2018) 



 

Profiler  

 Musik 

 Særlig læringstilgang – Rudolf Steiner og Nest! 

 Sport og bevægelse – såvel elite som 

almindelig i skolen hverdagsliv 

 Global – verden, sprog, kultur – international  

 Iværksætteri og entreprenørskab  

 Sundhed – i hverdagen bevægelse, kost og  

sunde læringsmetoder 



 

Test af profil 

 Positiv mening for de væsentligste 

interessenter dvs. nuværende og fremtidige 

elever, forældre, elever, lærere og pædagoger   

 Implementerbar i en stor forandringsproces 

dvs. fleksibilitet og langsom indkøring  

 Spille positivt ind i lokale samarbejder og med 

f.eks. VIA og andre uddannelsesinstitutioner  

 Husk - det er børneliv, øget læring og 

livskvalitet, som skal være i centrum for profilen  

 



 

Hvorfor en profil? 

 Pejlemærke for skolens udadtil – hvad er 

særligt her! 

 Pejlemærke for det pædagogiske arbejde og 

undervisningen på skolen 

 Elever skal i hverdagen kunne mærke profilen 

og være med til skabe og udvikle den  

 Det giver fokus og centrering på de rigtige 

pejlemærker  på en skole i en ideel verden! 

 Den daglige praksis på skolen, som tæller! 



 

 

Lærer og pædagog 

 

Ildsjæle, faglighed, samarbejde   

vedholdenhed for at lykkes  

i en stor forandringsproces  

 



 

Forældre  

 Far og mor er efterhånden ligestillede i familien  

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje fra 

tidlig alder - tætte relationer og fortrolighed  

 Langt de fleste forældre ønsker det bedste især 

uddannelse for deres børn  

 Individualisering mod egen familie og venner 

betyder store forventninger til den individuelle 

tilgang til det enkelte barn og  forældre 

 Et godt forældresamarbejde er forudsætning for 

skabelsen af den attraktive skole - ambassadører 
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Generation New Millenium  

(2002-12) og  

Generation Next (2012 - 

 

 

 



 

Karakteristika   

 

 Aisha er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle 

 Løbende feedback på styrker og svagheder 

med perspektiv og forklaring 

 Freja er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem hun er sammen med  

 Peter er selvstændig og selvsikker  på noget  

 Samspil med forældre og skole/fritid afgørende 

for det gode børneliv  

 



 Venner = at lykkes  

Fællesskaber 

 ”Uden venner føler man sig ensom” og ikke have noget 

Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

 Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse 

 Skole, arbejdsplads, fritid mv. 

 Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil meget gerne  

hjælpes og forstås af peers dvs. andre børn og unge 

 Gode tilbud tiltrækker og relationer fastholder… 

 Det gode fritidsliv –  Venner, Tid og fritid dvs. følelsen af 

frihed til at gøre –hvad man har lyst til!( Børneråd – 

2019) 



 



 

Nye Gellerup skole 

 Ny start  med ekstra omsorg til børn og familier før 

skolestart  er besluttet i byråd – den bedste start i livet 

og Nest princippet i sammenlagte skole 20/21 til 2025.  

 En særligt team af dygtige og dedikerede undervisere 

og pædagoger på skolen  

 En særlig skolebygning – som er global, mangfoldig og i 

bevægelse … farver og profil! 

 Samarbejde med de foreninger, erhverv og lokale 

ildsjæle om byens/områders liv og aktiviteter 

 Hvordan og på hvilke måder kan skolen løfte kvarter og 

området? 

 



 



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen 

 Centralitet og masse bliver afgørende 

 De gode destinationer vinder  

 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående 

 Hvordan ligger byen – de største trusler er 
internettet, grænsehandlen, andre byer og 
detailhandlen selv 

 Internettet som integreret platform bliver afgørende 

 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge 

 De største og de mest innovative vinder! 

 

Den nye skole bliver en central  

lokal destination, som er udgangspunkt for 

mange typer af lokale fællesskaber! 

 



Generationer i Danmark 

 Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer 

 Print og e-bog format 

 Gratis på e-reolen  

 Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere 

 Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden 

 Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr. – gratis på e-reolen  



Befolkningsvækst pr. 

Kommune mod 2045 

 24 % i Skanderborg 

 20 % i Horsens  

 19 % i Aarhus 

 15 % i Silkeborg  

 13 % i Odder 

 12 % i Syddjurs 

 9 % Favrskov  

 8 % i Randers  

 7% Samsø (Norddjurs og Hedensted) 



Vigtigheden af 

stisystemer og cykelstier 
Fordelt på flere aldersgrupper  

5.6% 

4.1% 

3.8% 

2.5% 

2.3% 

4.3% 

2.2% 

2.9% 

14.0% 

16.7% 

11.8% 

1.9% 

10.1% 

10.3% 

8.7% 

15.2% 

1.5% 

10.5% 

22.2% 

17.8% 

15.2% 

12.7% 

19.5% 

26.1% 

23.9% 

20.6% 

8.8% 

31.9% 

37.3% 

48.6% 

31.6% 

39.1% 

30.4% 

30.4% 

27.9% 

24.6% 

23.6% 

29.0% 

30.5% 

43.0% 

26.4% 

30.4% 

28.3% 

47.1% 

40.4% 

2.3% 

1.8% 

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-59 år

60-69 år

70+ år

1  Slet ikke vigtigt 2 3 4 5  Meget vigtigt 6  Ved ikke

 (ved valg af bolig) 
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