
 

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup 

Invitation til Indsigt & udsyn – del 2 
 
Du inviteres hermed til ”INDSIGT OG UDSYN – del 2”, 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 der af synergier og samarbejdsmuligheder mellem skolen, fritid og områdets foreninger og 
fritidsliv og hvordan ønskes det indfriet i de fysiske rammer? 
 
Der bliver bl.a. oplæg af skoleleder Helle Mønster og fritidschef Anders Glahn om pædagogiske visioner for 
den nye skole og fritidstilbud og indlæg af Per Frølund fra Borgmesterens Afdeling og Heidi Frostholm fra 
Sport & Kulturcampus om udviklingsplanerne for Aarhus Vestby anno 2025.  
 

Tid og sted 
Den 9. marts 2020, kl. 15.00 – 18.00 
Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 4, Brabrand  
Der serveres kaffe, the, frugt og boller. 

 
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   
• Pædagogiske visioner for Ny skole og Fritidscenter i Gellerup ved fritidsleder Anders Glahn 

og skoleleder Helle Mønster 
• Aarhus Vestby anno 2025 ved Per Frølund, Integration og Bydelsudvikling, BA 
• De nærmeste naboer – Sports & Kulturcampus og Verdensbadet – ved Heidi Frostholm, 

projektleder for Sport og Kulturcampus.   
• 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. 


