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Del 1 – indsigt  

Velkomst 
v/ Hardy Pedersen, styregruppeformand 

Første del af dagen handler om indsigt i selve skole- og fritidstilbuddet, anden del om udsyn handler om 

sammenhængen med andre.  

Her er repræsentanter fra byrådet og forligspartier, lærere, pædagoger og ledere fra Tovshøjskolen og Ellekærskolen, 

styregruppen, forældrerepræsentanter, andre magistratsafdelinger. 

Ulla Kjærvang og Anne Marie Due Schmidt styrer dagen. 

 

Formålet med dagen og kort introduktion til projektet 
v/ Anne Marie Due Schmidt 

Projektet er en del af et større byudviklingsprojekt. Skolen bygges i to forskellige bygninger med en indskoling og SFO i 

den ene og mellemtrin, udskoling og fritidscenter i den anden. 

Med denne nye skole arbejder vi hen imod, at alle børns skal have lige muligheder for at klare sig godt. Skolen, vi 

bygger, skal være attraktiv for både distriktets børn og børn fra andre distrikter. Den skal drives på samme vilkår som 

andre skoler i byen. Og skolen skal være med til at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til området, sådan 

at vi understøtter målsætningen om, at der ikke skal være udsatte boligområder i Aarhus. 

Uanset hvilken retning vi går i, kræver det forankring og ejerskab af lærere og pædagoger. 

Her i første del af dagen skal vi høre pointer fra interview med forældre til potentielle elever i den kommende skole og 

fritidscenter. 

I første del af denne proces skal vi have afklaret, hvilken pædagogik en skole skal bygges op omkring. Derfor skal vi 

høre, hvilken viden der eksisterer om profilskoler som sådan. 

En sådan proces kræver forankring og ejerskab – det skal vokse indefra. Derfor skal vi høre, hvilken pædagogisk vision 

skoleleder Helle Mønster og fritidsleder Anders Glahn ser for sig. 

Skoleleder Martin Appel fortæller om erfaringerne med at sammentænke en pædagogisk vision med det fysiske 

læringsmiljø. 

 

Hvad kendetegner profilskoler i Danmark 
v/ Claus Picard 

Overordnet set er der to kategorier af profilskoler: en snæver faglig profil og en mere bred pædagogisk profil. 



  

En profilskole kan øge både elevernes og lærernes motivation, men der er en risiko for, at skolens 

elevsammensætning bliver for homogen. 

Ifølge eleverne interviewet til en EVA-rapport beder eleverne blandt andet om mindre tavleundervisning og mere 

autenticitet i undervisningens indhold. Eleverne oplever sig mere motiverede og stolte af at være en del af en 

profilskole, og de oplever at de åbner sig mod omverdenen. De oplever at have mere motiverede lærere. 

Lærerne skal opleve sig inddraget i udviklingen af profilen, og de kan i høj grad opleve sig mere motiverede og stolte i 

en profilskole. De oplever frihed til at eksperimentere, øget samarbejde og fællesudgangspunkt for skoleudvikling – 

men det kan også være krævende, og lærerne kan føle sig presset (af blandt andet ekstern evaluering). 

På de faglige profiler er der en øget elevtilstrømning af elever, dog gør det sig primært gældende i tonede linjer i 

udskolingen. Ingen tydelig faglig udvikling og øget trivsel på denne type profilskoler – vel at mærke på tværs af klasser 

og klassetrin. 

I forhold til de bredere pædagogiske profiler er der primært erfaringer fra LEAP og KiDM, der har henholdsvis en 

projektbaseret og en undersøgelsesorienteret tilgang. Her ses faglig udvikling, øget trivsel og udvikling inden for mere 

bløde og svært målelige elementer som dannelse og personlig udvikling. 

Nest er et andet bud på en bred pædagogisk profil, hvor specialpædagogiske strategier anvendes systematisk og 

konsekvent for alle elever i klasser med elever med og uden diagnoser. I løbet af de første år har Nest vist positive 

resultater i forhold til både elever med og uden autisme. 

Potentialet om at blive udviklingsdynamo for andre skoler er svært at indløse. 

Ikke alt kan måles, og i fx projektbaseret tilgang opnås en række kompetencer, der ikke lader sig måle. 

Profilskoler kan kræve ekstra tilførsel af ressourcer. 

 

Den nye skole og fritidscenters attraktionsværdi 
v/ Marie Herborg Krogh, CFIA 

CFIA sætter menneskelige fortællinger i fokus for udvikling. Designdrevet tilgang, der skaber en dyb forståelse for, 

hvad der er på spil, når man skal vælge en skole fra eller til. 

Udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 Hvad skal skolen og det nye fritidstilbud kunne for at tiltrække nye forældre? 

 Hvad er kvaliteterne ved en profilering af skolen? 

 Hvad er områdets attraktionsværdi? 

 

Vi har talt med en række personer om, hvad der betyder noget for valg af skole for deres børn. Herunder forældre til 

børn, der kan blive elever i det nye tilbud, kommende forældre, familier fra nabodistrikter osv. 16 par samt 7 stemmer 

fra området er interviewet i processen. 



  

Forældrene er blevet præsenteret for forskellige profiltyper som samtaleskabere. En række temaer er drøftet, 

herunder bosætning og vigtige parametre, brugerrejsen for skolevalg, hvad den nye skal kunne samt området nu og 

på sigt. 

 

1. Hvornår besluttes skolevalget? 

Den officielle kommunikation i forhold til skolevalg påbegyndes i slutningen af børnehaven. Men beslutningen starter 

for mange tidligere, når de fx køber hus og undervejs i vuggestuen og børnehaven.  

Andres gode og dårlige erfaringer har rigtig stor betydning i processen. De nære ting fylder (hvem er de andre børn, 

elevsammensætning, børn fra andre skoledistrikter, hvor engagerede hører vi fra andre, at lærere og elever er?). 

Beslutningerne træffes altså på baggrund af meget andet end skolernes egen kommunikation lige op til det formelle 

skolevalg. Så det bør overvejes, hvornår og hvor vi skal begynde at kommunikere – og med hvem. 

 

2. Hvorfor en profil?  

Interviewet person udtrykker: Det at en skole lægger sig fast på en profil er et positivt tegn, for det indebærer en vigtig 

bevidsthed – et bevidst valg. Det handler ikke så meget om, hvilken profil der vælges, men at der faktisk vælges. 

Lærergruppen vil noget. 

 

3. Skolen skal stå på skuldrene af et solidt værdigrundlag.  

Så kan fagligheden komme bagefter. Værdier som fx Barnet i centrum, Åbenhed, Fællesskab, Dannelse samt 

Mangfoldighed og verdenssyn. 

 

4. De fysiske rammer kan være en driver i valget. 

Nye og gennemtænkte faciliteter har en betydning. Man skal kunne se pædagogikken i bygningen. 

 

5. Positive markører i området skal spille skolen stærk. 

Fællesskab, iværksætteri, mangfoldighed, energi. Der eksisterer en stor uvidenhed om, hvad der skal ske i bydelen – 

der er et uforløst potentiale i at tale området op. 

 

Opfordring vedrørende den videre proces: Sæt ind med den gode fortælling allerede nu for – der ligger en stor 

brandingopgave forude. Hold ambitionerne høje, og inddrag lokalområdet i konkrete aktiviteter. 

 



  

Vision – skoletid  
v/ Helle Mønster, Ellehøj 

Det er med stor ydmyghed, jeg står her i dag – for det jeg siger vil sandsynligvis få betydning for den pædagogiske og 

didaktiske platform, som vi laver for en ny skole og fritidscenter. Vi kan have en formodning om, hvad vi skal uddanne 

vores elever til i den nye skole og fritidscenter. Vores elever skal møde glade, forventningsfulde og nysgerrige op. 

Nærværende voksne, der ikke skælder ud, og som sætter relationen højt. Velfunderede lærere og pædagoger, der 

giver mulighed for, at eleven er aktiv, undersøgende og udforskende. Fællesskab, trivsel og læring. 

Det 21. århundredes kompetencer – kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation, kollaboration. Det skal vi klæde 

eleverne på til at mestre, blandt andet gennem tværfaglige projektforløb. Tydelige forventninger kriterier og rammer. 

Alle skal kunne være med – feedback fra lærer og fra andre elever. Ambitioner på alle børns vegne. Samarbejde med 

eksterne aktører. Fordybelse og praksisnærhed. Fremlæggelse af produkt er den naturlige afslutning på alle projekter. 

God undervisning, jf. EVA kræver engagerede og fagligt velfunderede lærere og pædagoger og dedikerede ledere. I 

skal have en skole, som eleverne glemmer at gå hjem fra. 

Forældrene er en del af skolen – for at høre fremlæggelser, til forældrecafeer og til de tre årlige samtaler mellem 

skole, elev og forældre. Børnenes og forældrenes skole. 

Bygningerne skal kunne leve op til folkeskoleloven. Det skal indbyde til bevægelse, fællesskaber og gruppearbejde, der 

skal være trygge rum og store rum med plads til fællesskab.  

 

Vision – fritid  
v/Anders Glahn, fritidsleder 

Vi står på kanten af et paradigmeskift – mennesket trænger mere til vitalitet end tryghed. Vores børn og unge skal 

lære at kunne tage fejl og lave fejl – og lære af dem. Her i fritidstilbuddene bliver mennesker til – her dannes de. De 

forstår at håndtere følelser, udviser engagement. Læring i fritiden, individuelt og i fællesskab. Formel og uformel 

læring. Dannelsen ind i uddannelsen igen. 

Hvad er så særligt ved vores fritidstilbud? Det er organiseret og stabilt og drevet af et ansvar for området. Samarbejde 

med foreningsliv, kulturinstitutioner, fritidsinteresser osv. Alle børn skal have voksne. Børn skal ikke opdrage børn. Vi 

skal have de stærke engagerede voksne. Vi skal på sigt også kunne rumme de mest udsatte unge i vores tilbud. Trygge 

rammer og lærende miljøer med nærværende og stabile voksne, de kan gå til – og som er grænsesættende over for 

grænseoverskridende adfærd. 

Fællesskab og kollektivt ansvar i lokalområdet. Samspillet med andre aktører er afgørende. Vi er her ikke alene.  

Demokratiudvikling i praksis. Vores aktiviteter skal tilpasses de unges behov og interesser. De skal blive subjekter i 

eget liv, ikke objekter i strategier. Bonding-bridging-aktiviteter. Vi skal ”bonde” til lokalsamfundet – og ”bridge” ud 

over lokalområdet til andre bydele. 



  

Vi skal have veluddannede, stabile og tilstedeværende medarbejdere – der gennem en opsøgende, motiverende og 

fastholdende tilgang kan tiltrække og engagere børnene og de unge. De unge skal opleve voksne, der vil dem, også når 

det er svært. 

Lokalerne skal være vores egne, og de skal være egnede. Tænk hvis vi kunne give adgang 24/7, sådan at faciliteterne 

faktisk bruges. Udlåne lokaler og stå til rådighed for, at lokalsamfundet kan bruge lokalerne. 

Lad os gå sammen med alle de andre nye initiativer, der også ligger i byggerod.  

Lad os lave Aarhus’ nye vartegn – Lærdommens Lighthouse – for undervisning og dannelse! 

 

Erfaringer med pædagogisk praksis i de fysiske rum  
v/ Martin Appel Loft, skoleleder Lisbjergskolen 

Lisbjerg Skole har igennem de seneste år oplevet en stigning i elevtallet, og det vil fortsat stige fremover. Vi skal se på 

barnets hele liv, så skolen skal samarbejde med dagtilbud og fritidstilbud. Og det fysiske omgivelser skal afspejle det 

pædagogiske fundament. 

Den pædagogiske platform, som også kommer til udtryk i det fysiske miljø, bygger på kvalificeret selvbestemmelse og 

Vitaliseringsmodellen (Tønnesvang). Vi skal se børnene som dem de er, og dem de kan blive. Indretningen 

understøtter det pædagogiske fundament, hvor alle har et tilhørssted og en primærvoksen. To timer hver uge er afsat 

til at drøfte status og næste skridt i ”faget” hjemmetid (konvertering af understøttende undervisning). Løbende 

veksling mellem hjemme og ude i både dagens opbygning og de fysiske omgivelser. 

Horisonterne udvides løbende gennem skoletiden. Skole, fritidsklub og to dagtilbud er bygget sammen. Skoletorvet er 

hjertet i bygningen, her er køkkenet også. Skolen har inde-sko-ordning, hvilket synes at sænke konfliktniveauet. God 

plads til værksteder, der sætter fokus på de praktisk-musiske elementer i skolen. 

Skoletraditioner er vigtige og skaber kultur. 

Benspænd er tænkt ind i bygningen for at undgå, at vi kommer til at gøre det samme. Bygningen er skabt efter en 

vision om en undervisning, der er baseret på en 20-60-20-fordeling (20 % indledende formidling, 60 % produktion og 

fordybelse, 20 % formidling). 

Visionen er at bygge en udskolingsafdeling, der understøtter skolens arbejde med læring og trivsel. Der skal bygges og 

indrettes, så Lisbjergskolen har en organisatorisk og pædagogisk ramme, hvor elever trives og lærer i både obligatorisk 

undervisning og i fritidsdelen. 

Byggeriet skal samtidig understøtte Lisbjergskolen som “åben skole”, der er lokalt forankret med et globalt udsyn. 

Skolen er lokalområdets ”forsamlingshus”. 

 

 

 



  

Del 2 – udsyn  

Velkomst 
v/ Hardy Pedersen, styregruppeformand 

Første del af dagen har handlet om indsigt i selve skole- og fritidstilbuddet, denne anden del om udsyn handler om 

sammenhængen med andre. Her kigger vi udad på de relationer og synergier, vi kan skabe i lokalområdet. 

Her er repræsentanter fra byrådet og forligspartier, lærere, pædagoger og ledere fra Tovshøjskolen og Ellekærskolen, 

styregruppen, forældrerepræsentanter, andre magistratsafdelinger. 

Ulla Kjærvang og Anne Marie Due Schmidt styrer dagen. 

 

Formålet med dagen og kort introduktion til projektet 
v/ Anne Marie Due Schmidt 

Projektet er en del af et større byudviklingsprojekt. Skolen bygges i to forskellige bygninger med en indskoling og SFO i 

den ene og mellemtrin, udskoling og fritidscenter i den anden. 

Med denne nye skole arbejder vi hen imod, at alle børns skal have lige muligheder for at klare sig godt. Skolen, vi 

bygger, skal være attraktiv for både distriktets børn og børn fra andre distrikter. Den skal drives på samme vilkår som 

andre skoler i byen. Og skolen skal være med til at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til området, sådan 

at vi understøtter målsætningen om, at der ikke skal være udsatte boligområder i Aarhus. 

Vi har set indad tidligere på dagen, og nu skal vi vende blikket udad. Vi skal høre lidt om, hvad der kan ligge i en profil., 

det fortæller Claus fra PUF om. Helle Mønster og Anders Glahn præsenterer hver sit bud på visionen for hhv. skole- og 

fritidstilbud. Derudover har vi inviteret Per Frølund fra Borgmesterens afdeling for at høre, hvad der er på 

tegnebrættet for bydelen. Heidi Frostholm præsenterer Sports- og Kulturcampus, der kommer til at være nabo til 

skolen. 

 

Hvad kendetegner profilskoler i Danmark 
v/ Claus Picard 

 

Jf. referat af dagens del 1. 

 

 



  

Vision – skoletid  
v/ Helle Mønster, Ellehøj 

Jf. referat af dagens del 1. 

 

Vision – fritid  
v/Anders Glahn, fritidsleder 

Jf. referat af dagens del 1. 

 

Gellerup og Toveshøj – fra udsat boligområde til attraktiv bydel 
v/ Per Frølund, Borgmesterens afdeling 

Baggrund: Indkomstniveauet varierer på tværs af byen, hvilket afspejler en social ubalance i byen. I området er der 

mange unge, i øjeblikket bor der ca. 5.000 personer.  

Forandringshistorien: Der eksisterer en række sociale udfordringer i området, som en byudvikling skal medvirke til at 

dæmme op for. Forventningen er, at børnene af de udsatte voksne kommer til at klare sig bedre ved at vokse op i et 

mere sammensat miljø med forskellige mennesker, indkomstniveauer osv. En skole spiller en stor rolle i et 

lokalsamfund, hvorfor det giver mening at koncentrere sig om denne som en del af et større byudviklingsprojekt. Der 

er opsat en række effektmål med bredt fokus – intentionen er, at området i højere grad skal ligne de andre områder af 

byen. Dette gøres blandt andet ved at tiltrække forskellige beboertyper. Indsatsen er en kombination mellem fysiske 

og sociale indsatser, som sammen øger effekten.  

Kvaliteten skal være høj – vi skal gøre det ordentligt! Samtidig skal ”kunderne” rammes i forhold til størrelse og pris på 

lejligheder. 

Status: De fysiske forandringer er godt i gang med nedrivning af de første mange blokke, ny infrastruktur med mere 

åben tilgang, mindre kvarterer i det store kvarter, ny kommunal bygning med 1.000 arbejdspladser, ungdomsbydel er 

snart færdig med 350 nye ungdomsboliger. Byparken er anlagt og skaber liv. Der er godt gang i privat boligbyggeri, så 

vi får langvarig beboelse i ejerboliger. 

Næste skridt: I 2025 skal elevgrundlaget være på plads til en ny skole, så der er meget at nå for at bygge de 

nødvendige boliger. Næste skridt bliver blandt andet at gå i gang i Toveshøj og Karen Blixens kvarteret. 

 

 

 

 



  

Sports- og Kulturcampus Aarhus 
 

v/ Heidi Frostholm 

Det kommende byggeri består af flere bygninger, der bindes sammen med en verdensplads. Kultur- og fritidsfaciliteter 

er helt nødvendige i en helhedsplan og skal understøtte det gode liv inden for læring, sport, kultur og ophold. 

Kerneværdierne er levende fællesskaber, rum til forskelle, stor tiltrækningskraft og international puls. 

Der er seks funktioner i det kommende Sports- og Kulturcampus (Bibliotek, Bypark, Beboerhus, Verdensplads, 

Bevægelseshus og Kunstgræsbane) samt Verdensbadet. 

Bygningerne er blandt andet lavet ud fra et princip om at bryde de sædvanlige strukturer og bliver et hus med 

firkanter oven på firkanter. En række aktører kommer til at høre hjemme i bygningerne, hvilket vil give ejerskab og 

ansvarsfølelse.  

Bevægelseshuset får fire primære brugere: Cirkus Tværs, ACFC, Gøglerskolen og Aarhus Klatreklub. 

Bibliotek og samlingshus vil rumme bibliotek, folkesundhed (en del af MSO) og Kulturproduktion samt Brabrand 

Boligforenings beboerhus og foreningslokaler. 

Verdensbadet er ikke så langt i processen endnu. 

Der er rigtige mange samarbejdspartnere med, både fonde og andre aktører. Generelt en stor tiltro til, at synergien 

mellem kultur og fritid og børn og unge-faciliteter kan give noget.  

 


