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Utterslev skole - besøg 
Utterslev Skole og FritidsOrdning er fra sin start i 2002 anlagt med en naturfaglig profil. Alle 
basisrum har adgang til det fri. I det udendørs område er der anlagt højbede, væksthus, bålhytte, 
udekøkken og en gennemgående kanal med over tyve plantearter og mange forskellige smådyr. 
Både skole og fritidsinstitutionen har en naturfaglig vision og derudover er FO også 
idrætscertificeret.  

Skolen har udover det naturfaglige en høj prioritering af det musisk-kreative, og arbejder 
pædagogisk med projektarbejdsformen som betyder, at eleverne lærer ud fra en undersøgende 
tilgang.  De arbejder bl.a. med metoder som research, vox-pop, storyline, grupperoller mv.  

Beliggende i området Brønshøj Husum. 

Grøndalsvænget skole - besøg 
Skolen og FritidsOrdning er i 2019 blevet renoveret og udvidet for 235 mio. kr. Målet med 
udvidelsen har bl.a. været, at skolen skulle åbne sig op mod lokalområdet og fungere som et lokalt 
samlingspunkt. Bl.a. er udendørsarealerne åbnet op, idrætsfaciliteterne kan bruges af lokale 
borgere udenfor skolens åbningstid, og kantinen kan lånes ud til borgere som forsamlingslokale.  

Skolen har pædagogisk fokus på faglighed og ligger som den fjerde bedste skole i at løfte elevernes 
karaktergennemsnit i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund.  

Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor f.eks. pædagoger er en integreret del af 
undervisningen. Beliggende i Nordvest kvarteret. 

Nørre Fælled skole - oplæg 
Nørre Fælled Skole var oprindeligt en skole med få elever som næsten udelukkende var 
tosprogede. I dag er halvdelen af eleverne tosprogede og skolens elevtal er tredoblet.   

Skolen er i dag en idrætsskole fra 0.-9. kl. og har desuden en populær idrætslinje fra 7.klasse der 
bl.a. tilgodese elever, der har idrætsaktiviteter på højt plan. Profilen har gjort skolen attraktiv og 
derfor kommer der elever fra hele København.  

Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor f.eks. pædagoger er en integreret del af 
undervisningen og skole og fritidsordning deler visioner, værdier og pædagogik.  

Beliggende i området Nørrebro. 



  

På busturen tilbage til Aarhus blev deltagerne bedt om at reflektere selv og sammen over dagen. 
Besvarelser er sammenfattet nedenunder. 

BESVARELSE PÅ EGEN REFLEKSION 

Din egne overvejelser.  

Hvad har inspireret dig i dag? Det kan både være organisatorisk, bygningsfysisk, 
profil/pædagogisk retning eller noget helt andet.  

Dorte Fisker (ÅLF):  

 Bygning: Fleksibilitet er vigtigt – i hverdagen og på sigt. Prioritering af gode og levende 
materialer. Prioritering af lyd og miljø.  

 Pædagogisk profil er vigtigere end profil generelt.  

 Multikulturel skole i et multikulturelt samfund. ”Kultur bredt forstået”.  

 

Molly (Senaterne) 

 Lærerne skal være inde over skolens design (lærerne ved, hvad der er praktisk).  

 

Uden navn 

 Arkitekten skal have lidt at sige ift. at de skal ikke bestemme krav for design, men skal 
designe efter krav.  

 Genre-pædagogik – Ruth Mulvad. 

 

Mathias (Senaterne) 

 Genrepædagogik 

 Arkitekten skal ikke bestemme for meget 

 Forældrene skal kende kravene til dem 



  

 

Astrid Holtz Yates (PUF)  

 Imponerende byggerier, både Utterslev og Grøndalsvænget. Mulighed for at tænke 
udearealerne endnu mere ind i undervisningen – gruppepladser, bænke osv.  

 Inspirerende at høre om børnesynet på Grøndalsvænget – positivt og høje forventninger.  

 Jeg ville gerne vide mere om, hvordan lærerne (og pædagogerne) arbejder med profilen på 
Utterslev, ud over projekter, men den helt almindelige undervisning og den fælles 
forståelse/tilgang.  

Sofie og Anders, Tovshøjskolen  

 Udearealer – didaktisk indrettet.  

 Læ og ly – steder at sidde 

 Små uderum/miljøer 

 Væksthus med udekøkken -> udeundervisning. 

 Direkte adgang/udgang til legeplads fra klasserne 

 Inde: borde på hjul/møbler, skydedøre, sko-fri, akustikdæmpning med træ på væggene.  

 Profilskole: man skal ikke sige, man er noget, hvis man ikke er det 100%.  

Uden navn 

1) OBS på store glaspartier. ”Gardiner” indbygget i vinduer. Lange udearealer -> spreder uroen.  
Kodning af rum/områder 
Træ 
OBS på at skabe design også til vinterstøvler også i størrelse 40.  
Fokus på god adfærd 
Skofri 
Fælles samlingssted ved trappen (Grøndalsvænget) 

2) Også fokus på de dygtige.  
3) Idræt, bevægelse, sundhed -> Idrætslinie i overbygningen.  

”Udvælgelse af elever” :O( ift. hhv. faglighed og sportskompetencer.  

Rayan (Senaterne) 

 Jeg kunne rigtig godt lide designet og den måde de har organiseret det. 

 Genrepædagogik  

 Designet – den lille gang mellem indskoling og mellemtrin 

 At lærer og elever får lov til at bestemme noget af, hvordan skolen skal se ud.  



  

BESVARELSE PÅ DRØFT MED DIN SIDEMAKKER 

Udpeg sammen 2-3 ideer (organisatorisk, bygningsfysisk, profil/pædagogisk retning eller 
andet), I synes det giver mening at tage med i det videre arbejde med den nye skole og 
fritidscenter i Gellerup.  

Sofie og Anders, Tovshøjskolen 

 Vi tænker, at hvis man fra politisk hold vil tiltrække etniske danske elever til Gellerup, kan vi ikke se 
andre ”magneter” end idræt.  

 Det kombineret med en fastholdelse af ’NEST’-principperne med fokus på tydelighed, co-teaching, 
tryghed samt en høj faglighed.  

 Fysiske rammer: 
o Fleksible (hjul på borde mm.) 
o Mulighed for at komme ud fra klasser til skolegård 
o Arkitektur – Grøndalsvængets Skole (materialer, akustik, trapper (aula)) 
o Møbler på gangene / pauserum  

Eva Borchorst Mejnertz (Børn og Unge-udvalget), Ulla Kjærvang (ekstern konsulent), Anne Marie Due 
Schmidt (projektleder, Børn og Unge) 

 Tydelig grundfortælling og tydelighed i, hvad man gør. Billeder på den pædagogiske retning. F.eks. 
giver en historie om, at skolen har kanoer en tydelig fortælling og et billede på, at her sker noget 
anderledes og at det er i retning af udeliv, bevægelse og natur.  

 Stoflighed i arkitekturen (træ, bløde materialer) giver en hjemlig og tryg oplevelse.  

 En skole og fritidscenter med en flot arkitektur kombineret med en (elite)linje/profil (sport, kultur, 
andet) kan tiltrække både fra området og ude fra resten af byen. Vigtigt at elitelinje og de almene 
elever blandes og løftes sammen.   

 
 
 
 
 
 
 



  

FÆLLES DRØFTELSE I BUSSEN 
 

 Lærer: ”Vi skal arbejde med NEST pædagogik de næste 5 år, lad os bygge videre på det 
efterfølgende. Det tager noget tid at indføre, så ærgerligt hvis vi så skal ændre kurs efter 5 år, hvis 
det virker” 

 Elev: ” Vi kan ikke trække Aarhus til os i Gellerup, da Gellerup har det ry Gellerup har. Vi skal satse 
på de unge familier i området at de vil vælge skolen til deres børn”  

 Lærer: ” Der skal være tidlig fokus på forældregruppen i den nye skole” 

 Lærer: ”Vi skal ikke lave en eliteprofil, det vil være bedre med en bred profil med fokus på tryghed, 
trivsel og faglighed – herunder bruge NEST – pædagogikken” 

 Helle Mønster: ”Lad os fastholde det forældresamarbejde som vi har i dag, hvor vi mødes med 
forældrene 3 x på et skoleår og taler faglighed – det ved vi virker” 

 Uden navn: ”Få gode overgange fra SFO/klub til skole og mellem indskoling – mellemtrin og 
udskoling” 

 Uden navn: Vi skal bruge de ressourcer der er i området med foreninger m.v. – de er en kæmpe 
ressource som vi skal have på banen.  

 Uden navn: ”Det er vigtigt med høje forventninger til både elever og forældre” 

 


