
 

 

 

  

STUDIETUR 
21. februar 2020  

 



 

INVITATION 
 

Du inviteres hermed på studietur, som er næste step efter ”KICK-IN-EVENT” afholdt den 
6. februar. Formålet er at se og høre om erfaringer med profilskoler som input til indholdet 
af den fremtidige nye skole og fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Herunder 
beslutningen om den nye skole og fritidstilbud skal have en særlig profil.  

Vi skal besøge Københavns Kommune, da de har erfaringer med profilskoler gennem de 
sidste 10 år. Vi skal besøge Utterslev skole der er en naturfaglig / science profil. Vi skal 
også høre oplæg af afdelingsleder Nicolai Lest Mortensen, som har skabt gode resultater 
med en idrætsprofil. Til slut besøger vi Grøndalsvænget skole, som ikke har en profil, men 
er lykkedes med at skabe en attraktiv skole med gode faglige resultater beliggende i et 
udsat boligområde.   

Tilmelding sker via outlook.   

 

                    PROGRAM  

Kl. 6.00 Afgang med bus fra Ellekærskolen (Ellehøj); kl. 6.45 afgang færge. 
 
Kl. 9.30 Ankomst Utterslev skole, rundvisning ved lærer Anette Vestergaard 
som fortæller om skolens naturfaglige science profil og hvad det har skabt af 
resultater. 

Kl. 10.30 Ankomst Grøndalsvænget skole. Skolen ligger i et udsat 
boligområde og udmærker sig ved at opnå ekstra gode resultater, målt på 
elevernes afgangseksamen samt popularitet. Rundvisning og oplæg ved 
skoleleder Kristoffer Gregersen om indsatsen og resultaterne.  

Kl. 11.30 Oplæg af afdelingsleder Nicolai Lest Mortensen, som har haft 
succes med at skabe en attraktiv idrætslinje på Nørre Fælled Idrætsskole.  

Kl. 12.15 Afgang mod Jylland – ankomst Aarhus ca. kl. 16.00.  

 

Aarhus Byråd vedtog i 2019 en aftale om at skabe et attraktivt skoletilbud for Gellerup, Toveshøj og 
Bispehaven. Aftalen indebærer, at der bygges en ny skole og fritidscenter i Gellerup, der tages i brug 
til skoleåret 2025/2026. Projektet er et led i omdannelsen af Gellerup, hvor et attraktivt skole- og 
fritidstilbud ses som afgørende for bosætning i byområdet som helhed. I det første halvår af 2020 
arbejdes der med at afklare den faglige og pædagogiske profil for den nye skole og fritidscenter. 


