
 

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup 

Invitation til Indsigt & Udsyn – del 1 
 
Du inviteres hermed til ”INDSIGT OG UDSYN – del 1”, der er det tredje step i dialogen om indholdet af den 
fremtidige nye skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. På mødet zoomer vi ind på 
visionen - hvad er det vi vil opnå og hvordan er det den fremtidige profil skal folde sig ud for at blive et 
attraktivt skole- og fritidstilbud? 
 
På mødet kan du høre oplæg af skoleleder Helle Mønster og fritidsleder Anders Glahn, ligesom du kan høre 
indsigter om de kommende beboere og forældre fra Center for Innovation. Hør også skoleleder Martin Appel 
fra Lisbjergskolen fortælle om, hvordan de har koblet skolens pædagogiske vision med de fysiske rammer. 
 

Tid og sted 
Den 9. marts 2020, kl. 12.00 – 15.00 
Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 4, Brabrand  
Der serveres sandwich, kaffe, the og frugt. 

 
Program 
• Velkommen ved styregruppeformand og Økonomi og Administrationschef Hardy Pedersen  
• Program for dagen ved projektleder Anne Marie Due Schmidt og profilbegrebet ved 

pædagogisk specialkonsulent Claus Picard   
• Gellerup, Bispehaven og Toveshøj år 2025 – hvad siger de kommende forældre om den 

nye skole og fritidscenter? Ved Marie Herborg, Center for Innovation 
• Pædagogiske visioner for Ny skole og Fritidscenter i Gellerup ved fritidsleder Anders Glahn 

og skoleleder Helle Mønster 
• Erfaringer med at sammentænke pædagogisk vision med indretning af lærings- og 

fritidsrum ved skoleleder Martin Appel Loft fra Lisbjergskolen. 
• WORKSHOP  

 
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. 

 


