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NY SKOLE OG FRITIDSCENTER GELLERUP 
 

Opsamling fra ”Indsigt – Udsyn” afholdt 9. marts 2020 
 
Nærværende notat udgør opsamling fra deltagernes besvarelser fra to workshops på 
dagen ”Indsigt-Udsyn”. I den første del af programmet ”Indsigt” blev deltagerne bedt om at 
besvare følgende opgave på workshop:  

”Den nye skole har nu stået færdig i 3 år med fyldt elevtal og positiv omtale 
både lokalt og i Aarhus. Der er et indslag i landsdækkende TV om alle de 
positive fortællinger om den nye skole og fritidscenter. I skal på planchen 
formulere overskift, introspeak, udtalelser og finde 3 billeder der vises fra 
skole og fritidscenter”  

Opgave 1: I skal hver for sig brainstorme og skrive alle jeres ideer ned på de 
små kort. Opgave 2:  I skal udfylde felterne på planchen og formulere 
indholdet på udsendelsen.”  

På den anden del af programmet ”Udsyn”, blev deltagerne bedt om at besvare følgende 
spørgsmål på workshop:  

”I har opnået alt det I håbede på med samarbejdet lokalt - fritid - skole. Beskriv 
i nutid hvad I har opnået af mulige synergier og samarbejdsmuligheder med 
den nye skole og fritidscenter og hvilke krav stiller det til de fysiske rammer?”  

Opgave 1: Brainstorm på de små kort med egne ideer og plancer dem på 
planchen mens I læser dem op en for en.  Opgave 2: Formuler i gruppen en 
kort speak i nutid, der formidler det fantastiske samarbejde mellem skole –
fritid – lokalområdet som I har opnået i 2027.” 

Alle besvarelser er opsamlet fra plancher og kort. Forrest i opsamlingen er der listet de 
emner op, som fremgik flere gange i besvarelserne og som går igen i forskellige nuancer i 
svarene.  
 
 

EMNER DER GÅR PÅ TVÆRS AF ALLE BESVARELSER FRA 
WORKSHOP ”INDSIGT” 
 
Åbenhed – en skole og fritidscenter der er åben 24/7 og benyttes af lokalområdet og 
forældre. 



  

Skolen er det lokale samfunds hjerte – et samlende kulturhus, forsamlingshus, eller 
aktivitetshus for området. 
Fællesskab – store og små fællesskaber på kryds og tværs af skole, fritid og 
lokalområdet. 
Sammenhænge og samarbejder mellem skole-fritid, mellem indskoling/udskoling, med 
lokalområdets foreninger, med naboerne som bibliotek, verdensbadet, sports og 
kulturcampus m.v.  
Mad som samlende element for forældre, børn, fritid og skole. 
Bæredygtighed – klima, grøn skole, CO2 neutral. 
Se det enkelte barn der hvor det er, og skab trivsel og læring, efterspørger børnesyn og 
værdier. 
Mangfoldighed, rummelighed og inklusion – plads til alle. 
Værkstedspræget undervisning, kreativ, aktiv undervisning med bevægelse – nye 
måder at undervise på der er inspirerende og inviterende. 
Tydelighed i hvad skolen har af vision – at man kan se hvad skolen tilbyder og står for, de 
fleste peger på en bred profil. 
Arkitektur: Fleksibilitet og multianvendelige lokaler, åben 24/7, åben mod lokalområdet, 
og rammer til at undervise på nye måder.  
 

 
EMNER DER GÅR PÅ TVÆRS AF ALLE BESVARELSER FRA 
WORKSHOP ”UDSYN” 
 
Sports og kulturcampus, samarbejdsmuligheder og lokaledelemuligheder. 
Bibliotek udnyttes som et læringsmiljø med fokus på læsning og projekter m.v. 
Samarbejde - skole/fritid samarbejder med foreningsliv, erhvervsliv og institutioner – den 
åbne skole, hvordan udnyttes det potentiale og hvordan organiseres alle de gode kræfter 
med de mange ideer der vil være med? 
Overgange mellem daginstitutioner/skole, foreninger/skole-fritid. 
Bispehaven, Gellerup og Toveshøj, sammenhængskræften der imellem afklares og 
gangbro efterspørges, bekymring for at blive hægtet af. 
Fleksible lokaler med nem adgang til at benytte for foreninger både ude og inde. (idræt, 
musik, kultur m.v.)  
Udearealer der benyttes af mange andre end skole og fritidscenter. 
 
 
 
 
 
 



  

OPSAMLING BESVARELSER FRA DEN FØRSTE 
WORKSHOP – INDSIGT 
 
 
Gruppe 1 – Heidi, Oli, Inger, rikke, Sim: 
 
Overskrift: 0-18 år Lokalsamfund, helhedsperspektiv. Global skole. 
 
Introspeak: Her tages verdensmålene alvorligt. Diversitet er styrken. Fleksibelt 
bæredygtigt, æstetisk byggeri, hvor 0-18 års perspektivet er tydeligt hele døgnet.  
 
Udtalelse Viktor 8 år: «Jeg kender bare alle og her er fedt at være. De store gider godt at 
spille fodbold» 
Udtalelse Forældre: Vi valgte skolen fordi den rammer alle børn. Den har en klar vision 
som vi støtter. Derudover er skolevejen sikker” 
Udtalelse Anna 4 år:” Jeg glæder mig til at komme i skole, så skal jeg være sammen 
med mine gamle venner fra børnehaven”.   
 
Billede 1: FN`s verdensmål 
Billede 2: Her skabes sammenhæng mellem indskoling og udskoling - billede af den gode 
vej mellem indskoling, udskoling og sports og kulturcampus og bibliotek.  
Billede 3: Smukt byggeri  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  
 

-Nyt samarbejde mellem skole, FU og fritidsliv giver trivsel og fællesskab i 
området 
-Arkitekter: Rum og lokaler med flere funktioner, der giver mulighed for at 
tænke undervisning og læring på nye måder alt efter hvad der undervises i.  
-Ny skole med 0-18 års perspektiv. Fælles fag og aktiviteter på tværs af alle 
aldre.  
-Forældre: Masser af fleksibilitet, et samlingspunkt i lokalsamfundet.  
-Spændende ny skole. Barn: Engagerede …. og et godt fællesskab 
-Stor søgning til den nye skole i Gellerup 
-Eleverne trives på den nye skole i Gellerup 
-Faglige dygtige elever 
-Global skole. Her er verdensmålene (FN) også vores mål. Diversiteten er 
styrken. Undervisningsfaciliteter både ude og inde.  
-Forældre: Tydelig fortælling om hvad skolen vil med børnene.  



  

-Kunst og kultur. Skolen skaber social mobilitet og er et trækplaster for børn i 
hele Aarhus. 
-Ny team Danmark skole for hele Aarhus med fælles idrætsprofil.  
 

 
 
Gruppe 2  – Anders G, Lone N.S., Chadi K., Casper, Marianne, Helle: 
 
Overskrift: København vil lære af Aarhus, læringsfyrtårn.  
 
Introspeak: Den nye skole har vundet 1 time med Folketingets miljøudvalget. De skal 
fortælle udvalget om at være Danmarks bedste bud på en bære – og væredygtig skole. 
Klimaplan for skolen. Forældre og børn skal med på turen.  
 
Udtalelse: ”Hvem sagde udsat område? Mangfoldighed er et internationale udsyn.” 
Udtalelse: ”Forældre har bogstaveligt talt nøglen til en engageret skole 24-7” 
 
Billede 1: Skolen åbnes op til alt muligt. Stærke foreningssamarbejder. Lokalerne 
transformeres om. Der åbnes op for foreninger og forældre.  
Billede 2: Forældre og foreninger har nøglen til bygningerne 
Billede 3: Et billede med skolen i midten og foreninger, iværksættere og værksteder, 
sports – og bevægelses campus, verdens bad, cirkushuset. ”Hygge og sjæl” ”Vi blev set 
og hørt” udtales der. Forhindringer, ro og fordybelse. Musik.  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  

-En skole der er åben 24/7. 
-En skole der bruger de frivillige foreninger i deres arbejde, Børnenes friskole 
– leg og værksteder – samvær. 
-100% bæredygtigt. 
-Udskolingen har foretræde for folketingets miljøudvalg. Til København med 
de unges klimaplan. Skolen vandt konkurrencen om den bedste klimaplan for 
dagligdagen.  
-Høj trivsel i Gellerup, børnene, beboerne, forældre og ansatte. 
-Skolens værdier: Sammenhæng med området, stærke partnerskaber. 
Mangfoldigt internationalt udsyn. 
-Tydelig faglighed. Alt der er nyt og godt.  

 
 
 
Gruppe 3  – Hanan, Astrid, Eva, Anne - Line, Marie:  
 
Overskrift: Ny skole bader i succes – tiltrækker forældre og børn fra hele Aarhus. 



  

  
Introspeak: Skolen og fritidscentret overstiger vores forventninger. Vi arbejder kreativt og 
værkstedsorienteret. Skolen er et centralt omdrejningspunkt for nye aktiviteter i området, 
eleverne er attraktive for de lokale virksomheder, kulturinstitutioner og foreningsliv.  
 
Udtalelse barn: ”Skolen gør mig glad indeni. Det er det fedeste. Vi er med til en masse 
seje events. Der er plads til at jeg må bevæge mig og jeg er blevet dygtig til at synge.” 
 
Udtalelse forældre: ”Det er så fedt at der er så mange fritidsaktiviteter her. Vi henter fra 
skolen og går direkte på biblioteket, det nye kultur og sportscampus. Vores hverdag 
hænger bedre sammen nu.” 
 
Billede 1: ”Forældresamarbejdet: Vi gør noget aktivt sammen og vi bakker op om 
fællesskabet” tegning af forældre der laver mand sammen.”  
Billede 2: Grøn skole i bevægelse. Tegning af et aktivt udeliv med skov og boldbaner.  
Billede 3: Børn i fordybelse. Tegning af to børn der koncentrerer sig.  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  
 

-En skole der får det hele til at hænge sammen. 
-Børnene og forældre får hverdagsliv til at hænge sammen. ”Det er så fedt, for 
vi henter fra skolen og går direkte på biblioteket – der er sammenhæng. 
Skolen der får det hele til at hænge sammen.” 
-Elev: ”Skolen gør mig glad indeni. Jeg bevæger mig meget mere og går i 
skole fordi jeg ikke kan lade være.” 
-Ikke profil men gennemsyret af værdifællesskaber. Her kommer børn og 
unge fordi de trives og har lyst til at lære.  
-Kreativ og værkstedsorienteret. Centralt omdrejningspunkt for nuværende og 
nye aktiviteter og initiativer i Gellerup.  
-Unge tager ansvar for ældre – højtlæsning, løser regulære udfordringer på 
plejehjem med opfindelse af xx.  
-Ny skoler bader i succes. Trivsel i top. Bevægelse og læringslyst topper i 
Aarhus med ny skole.  
-Højt til loftet – mentalt såvel som fysisk.  
-Største søgning i Aarhus/mest populære skole i Aarhus. Vælter sig i succes. 
Billede af den åbne grønne skole i bevægelse. Introspeak: Når alle 
målsætninger/forventninger.  
-Nyttehaver som det langvarige, bæredygtige projekt – så, pleje og høste. 
Anvendes af skole-fritid. Ansvar udover skoletiden. 
-Høj trivsel og højt gennemsnit på ny skole i Aarhus. Fremtidens unge 
kunstnere, erhvervsdrivende og undervisere. Skolen er et værksted.  



  

Jeg elsker at være her – det er det fedeste. Barn i 4. klasse: ”Vi deltager i seje 
events og det gør mig stolt. ” 
Billede 1: Forældresamarbejde, billede 2: Grøn skole i bevægelse billede 3. 
Børn i fordybelse.  
 

 
Gruppe 4  – Anne Marie, Sofie, Jan, Claus, Trine: 
 
Overskrift: Bydelens samlende hjerte 
 
Introspeak: Der er et mylder af liv. På bydels skole og fritidscenter er der aktive voksne 
og børn i alle aldre. Den nye skole er lykkedes med at tiltrække områdets børn og mange 
unge familier har valgt at flytte til området. Vitaliteten og nybyggerånden har tydeligt og 
succesfuldt åbnet op for nye måder at afholde skole på.  
 
Udtalelse barn: ”Vi lærer meget på forskellige måder. Det føles slet ikke som om vi går i 
skole. Vi kommer på legepladsen i weekenden og leger med alle andre fra klassen. ”  
Udtalelse forældre: ” Som nytilflyttere til området, har skolen haft stor betydning for vores 
tilknytning til bydelen. Skolen understøtter sociale aktiviteter og nye bekendtskaber. I vores 
forældregruppe har vi bl.a. lavet en madklub på skolen hver måned.”  
 
Billede 1: Samlingstrappen – plads til bevægelse, samlinger, oplæg forældremøder og 
udstillinger.  
Billede 2: Smuk arkitektur 
Billede 3: Tegning af forældre og børn der laver mad på skolen – 24-7 åbent.  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  
 

-Bevægelsesmuligheder inde og ude. 
-Et aktivt læringsrum der indbyder til bevægelse og udstråler læringsglæde.  
-Badutspring og iværksætteri på 14 etager. 
-Naturfaglig højborg i Vest. 
-Bæredygtighed – CO2 neutral skole. Eleverne arbejder med affaldsprojekt. 
-Fleksibilitet i lokaler møbler og muligheder. 
-Glade, aktive børn og voksne. 
-Skolen/fritidstilbud allerede blevet for lille. 
-Den fede legeplads hvor elever kan lege/bevæge sig og som indbyder til leg 
men har nicher til stille ude pauser samtidig. 
-Er blevet kåret som årets bedste arbejdsplads. 
-Sprudlende kreativitet i den tidligere ghetto. 
-Her er det ikke kun de voksne som bestemmer. Indskolingselever: ”Hvor er 
det fedt, at vi må bestemme om det er vikingetid eller fysik.  



  

-Mellemtrin forældre: Vi oplever at viden bliver leget ind her. Marie opdager 
ikke hvor meget hun lærer.  
-Plads til alle. 
-Inklusion er lykkes. 
-Multikulturelt – hvad man hver især har med i bagagen er vigtig for 
fællesskabet.  
-Skole og fritidscentret er samlingspunkt for området. Stueplan er åben hele 
weekenden.  
-Spændende udfordrende skole, godt ry, trivsel for børn.  
-Bydelens samlende hjerte. 
-Demokratiets vugge 2. 
-Samlingstrappe man samles og har noget fælles sammen. 
-Xxx?? 
 

 
Gruppe 5  – Eva, Susanne, Birgit, Alex og Michael: 
 
Overskrift: Børnene er de fælles om. 
 
Introspeak: Undervisning og fritid smelter sammen på ny Aarhus skole. 
 
Udtalelse barn: ”Jeg syntes det er træls, at det er weekend.” 
Udtalelse forælder: ”De ser mit barn.” 
 
Billede 1: Fleksibelt arkitektur i skole/ fritidscenter. Et billede af det samme rum, der er 
brugt i forskellige kontekster.  
Billede 2: Alle de lokale gode kræfter er i spil i børnenes læringsmiljø. F.eks. lektiecafe. 
Tømrer i sløjd.  
Billede 3: Fyldt legeplads med stimulerende aktiviteter, med plads til områdets 
mangfoldige bypark.  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  
 

-Undervisning og fritid smelter sammen på ny Aarhusskole. 
-Barn: ”Jeg syntes at det er træls at det er weekend.” 
-Learning by doing. 
-Dynamisk visionær læringsmiljø. 
-Fælles mødested for hele bydelen (Gellerup) overskueligt.  
-Billede: Skolegård som er parken, hvor der leger børn med forskellige 
baggrund.  

 
 



  

 
Gruppe 6 – Ingen navne: 
 
 
Overskrift: Miljø, kultur og fællesskab sætter dagsorden for børn og unge i Aarhus V.  
 
Introspeak: Her bliver verdensborgere/mennesker til. 
 
Udtalelse elev Yassar 5a: ”Det er så fedt her, at jeg glemmer at gå hjem, alle mine 
venner er her og vi laver sjove og gode ting heller dagen.”  
Udtalelse mor til Mathilde 7c: ”På vores skole kender de voksne børnene – og så bliver 
de dygtige.”  
 
Billede 1: Værksteder, inspirerende steder med aktivitet. 
Billede 2: Skole – hjem, voksne (forældre og lærere og pædagoger) og børn. Vi er 
sammen om opgaven.  
Billede 3:  Fællesskab – Madlavning og Mangfoldighed.  
 
Fra soloopgaven, brainstorm på ideer til opgaven:  

 
-Lyt til forældrene. De efterlyser skoler hvor barnet ses og læringsmetoder der 
giver lyst til læring.  
-Forældre: ”Mit barn bliver set, og er en del af et fællesskab” Organisering: 
Primære tilgængelig voksne. Fysisk: Mødesteder.  
-Faglig højt niveau med stort kendskab til fx tal/ordblindhed diagnoser og 
støttebehov. Se forældre som en ressource, ej krævende, god dialog. 
-Mangfoldighed bliver et tilvalg. 
-Faglighed. 
-Forældre – det gode møde. 
-Vores skole: Her bliver man faglig dygtig, lære at gøre sig umage. 
-Praktisk værkstedsundervisning med læringsmetoder der giver lyst til læring. 
-Vores skole: Børnene ved ikke, hvem der er lærer eller pædagog. 
Samarbejde med kirke, foreninger og erhvervsliv. 
-Tværfagligt samarbejde lærer pædagog og fritid, skolen som forsamlingshus. 
-Gellerupskolen viser ny vej for samarbejde mellem skole fritid og 
lokalsamfund.  
-Byens nye trækplaster, her er plads til alle. 
-Miljø, kultur og fællesskab sætter dagsorden for børn og unge i Aarhus V. 
-Det nye Aarhus V vinder tryghedsprisen! 
-Eleven i centrum, alle er gode til noget. Find årsagen til mistrivsel, frem for 
mere af det der er svært. 



  

-Udskoling som de populære efterskoler med særlige temaer. Behøves ikke 
en fast profil.  
-Pædagogisk profil – mangfoldighed. Her lærer alle børn mange sprog og får 
et globalt udsyn.  
-Ny retning for Gellerup. 75% af alle distriktseleverne vælger Gellerup.  
-Mangfoldighed trækker alle til Aarhus V.  
-Vores skole – det er et ”fedt” sted at være lærer og pædagog.  
-Lokaldistriktets forsamlingshus – fælles spisehus, kultur oplevelser. 
-Pædagogisk profil – her blive børn og unge til nogen og noget 

 
 

OPSAMLING BESVARELSER FRA DEN ANDEN 
WORKSHOP – UDSYN 
 
 
Gruppe 1: Jakob, Jakob, Nanna, Astrid og Heidi: 
 
Speakeren fortæller: ”Åbyhøj forældrene kalder på en gangbro til Gellerup/Bispehaven. 
Vi vil være en del af skoledistriktet. Helt unikt samarbejde mellem skole, fritid og 
foreningsliv har løftet elevernes trivsel. Nu ser de sig som en samlet bydel (Gellerup, 
Bispehaven og med resten af byen).”  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: Fællesskaber på tværs af området – skole og fritid. Hvor: I ”det lokale 
forsamlingshus”. Ønsker til de fysiske rammer: Sammenbygning mel skole og 
kulturcampus. (Nanna)  
Samarbejde: Bibliotek (kulturcampus) videns centrum. Hvor: Kulturcampus (minus behov 
på skolen for fysiske rammer) giver adgang til litteratur, viden og makerspace. Ønsker til 
de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Foreningsidræt som udvikler civilsamfundet på tværs af lokalområdet. Hvor: 
Banerne ved Ellehøj. Ønsker til de fysiske rammer: Kunstgræsbaner, gode klubfaciliteter 
og hal. (Jakob Øehlenschläger jaoe@aarhus.dk) 
 
Samarbejde: Erhvervsliv. Hvor: Virksomhedsbesøg, praktik. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Samarbejde med foreningslivet. Hvor: Der er fritidstilbud af høj kvalitet til alle 
aldersgrupper hele ugen. Børnene har deres daglige gang i foreningerne. Ønsker til de 

mailto:jaoe@aarhus.dk


  

fysiske rammer: Mindre motorik lokale, gode udendørsfaciliteter til foreninger også i 
skoletiden. (Heidi Lyde Oehlers) 
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  
Samarbejde: Fritidsliv og skole: Åben skole og fritid. Hvor: Både i regi af skole og 
foreningsliv. I skole uddannes elever til at blive idrætsliv-deltager så vidt muligt ind i 
skolen. Ønsker til de fysiske rammer: Plads til udfoldelse i det nyetablerede. (Jakob 
Madsen DBU Jylland)   
 
Samarbejde: Foreningslivet. Hvor: De ældre elever er alle hjælpetrænere i de 
lokaleforeninger – hvilket giver overskud til at foreningerne involverer sig i lokale 
arrangementer. Ønsker til de fysiske rammer: Gymnastiksal. (Heidi Lyde Oehlers) 
 
Samarbejde: Kulturskole- og skoleundervisning i kunstneriske fag – profil. Hvor: af 
kunstfagsundervisningen kan foregå på i skole og fritid. Ønsker til de fysiske rammer: 
Gode UU – lokaler, som både kan rumme skole og fritidsliv .(Børnekulturhuset) 
 
Samarbejde: DBU Jylland, ACFC, Skole og fritid. Hvor: Alle steder (skole, klub, ACFC). 
Ønsker til de fysiske rammer: Eksisterende nye rammer. 
 
Samarbejde: Foreningslivet og kulturinstitutioner. Hvor: kultur og foreningstilbud bliver 
præsenteret for børnene i skoletiden. Ønsker til de fysiske rammer: Gymnastiksal. 
 
Samarbejde: Med de centrale kulturskoleaktiviteter omkring børnekulturhuset/ Brobjerg og 
musikskole i Officersbygnigen. Hvor: Både på ovennævnte add. og kulturcampus og skole. 
Ønsker til de fysiske rammer: Billedkunstlokaler, musiklokaler, teater og danselokaler – 
hvor tingene kan blive stående. (Børnekulturhuset) 
 
Samarbejde: Civilsamfundet. Hvor: Madklub, fællesspisning. Ønsker til de fysiske rammer: 
Madlavningslokale. (Heidi lyde Oehlers) 
 
Samarbejde: ACFC/AGF/DBU/skole/fritid/klub – udvikling af uddannede ledere og 
trænere. Hvor: I skole, klub og forening. Ønsker til de fysiske rammer: Eksisterende nye 
rammer. (Jakob Madsen DBU Jylland)   
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: Samarbejde mellem de to lokalområder Bispehaven og Gellerup/Toveshøj 
Hvor: I Bispehaven ved den grønne kile/ bydelskilden. Ønsker til de fysiske rammer: 
Attraktiv udearealer. (Jakob Øehlenschläger jaoe@aarhus.dk) 
 
Samarbejde: Sports og kulturcapmus og skole: Dyrke de kompetencer de unge har. Hvor: 
Begge steder Ønsker til de fysiske rammer: Eksisterende nye rammer. 

mailto:jaoe@aarhus.dk


  

 
 
Gruppe 2: Christina Fruergaard, Sara Springborg, Heidi Frostholm, Claus Erik Picard, 
Karen Mette, Anne Marie Due Schmidt:  
 
Speakeren fortæller: Ræk ud og inviter ind i forpligtende fællesskab, stil faciliteter til 
rådighed, du skal gi` noget igen. Adgang og opbevaring. Foreningen skal bidrage positivt 
til området. En anden sammensætning i fritidslivet. Ejerskab – vi passer på hinanden og 
hinandens ting. Foreningsudvikling.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: Erhvervslivet. Hvor: På virksomheder. Ønsker til de fysiske rammer: (Claus)  
 
Samarbejde: Bibliotek for indskoling. Hvor: Sports- og kulturcampus. Ønsker til de fysiske 
rammer: Adgang, mulighed for at låne lokaler. (Heidi Frostholm MKB) 
 
Samarbejde: Bibliotek, svømmefacilitet og fritidstilbud. Hvor: Skolens lokaler og sports- og 
kulturcampus. Ønsker til de fysiske rammer: Svømmehal og hal 2. 
 
Samarbejde: Idrætsfaciliteter. Hvor: Globus 1. Ønsker til de fysiske rammer: Sikre 
skoleveje, adgang. 
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Sportscampus, bibliotek. Hvor: Byparken Ønsker til de fysiske rammer: 
Bygninger og udearealer går i et. (Claus)  
 
Samarbejde: 4H Østjylland – nyttehaver. Hvor: Udendørs. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Naturcenter Aarhus. Hvor: Bypark mv. Ønsker til de fysiske rammer: 
Egnethed til friluftsaktiviteter.  
 
Samarbejde: Grejbank – UNO friluftscenter. Hvor: Bevægelsesfaciliteter/byrum. Ønsker til 
de fysiske rammer: Afgrænsning.  
 
Samarbejde: Skole – parasport- H-området. Hvor: bevægelseshus, baner og byrum. 
Ønsker til de fysiske rammer: Tilgængelighed. (Karen Mette Hansen)  
  
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  
Samarbejde: Coding Pirates i Gellerup. Hvor: På skolerne med IT-faciliteter. Ønsker til de 
fysiske rammer: IT-faciliteter. (Sara springborg ÅUF) 
 



  

Samarbejde: Musikskole, musikliv, evt. musiklinje. Hvor: Skole. Ønsker til de fysiske 
rammer: Scene, åben stueplan med musiklokale. (Anne Marie Schmidt) 
 
Samarbejde: Bevægelse fysisk aktivitet. Hvor: I egnede lokaler – forskellige rum kan 
forskellige aktiviteter. Ønsker til de fysiske rammer: Åbne og tilgængelige. 
 
Samarbejde: Fritidsaktiviteter (forening). Hvor: Skolen, Globus 1, boldbaner. Ønsker til de 
fysiske rammer: Tilgængelighed, foreninger fra overalt i Aarhus booker. (Christina F)  
 
Samarbejde: Bydækkende events – større og små. Hvor: Bevægelseshus, baner og 
byrum. Ønsker til de fysiske rammer: God plads. (Karen Mette Hansen ) 
 
Samarbejde: Rollespilsforening. Hvor: Udendørs. Ønsker til de fysiske rammer: 
Udendørsarealer og samlingssted/ værksted. (Sara Springborg ÅUF?) 
 
Samarbejde: Ungdomsforeninger m. Fokus på fællesskab/trivsel fx RBU/URK. Hvor: Skole 
og kulturcampus. Ønsker til de fysiske rammer: Uformelle børnevenlige.  
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: FogU, skole – lokale idrætsforeninger. Hvor: bevægelseshus – byrum – 
skole. Ønsker til de fysiske rammer: Mulighed for nicheidrætter. (Karen Mette Hansen) 
 
Samarbejde: VIA -Skole – DT – FU. Hvor: Overalt – læringsrum. Ønsker til de fysiske 
rammer: Læringsrum. (Karen Mette Hansen) 
 
Samarbejde: Vær åben række ud og inviter ind – fremme af fællesskaber. Hvor: Ønsker til 
de fysiske rammer:  
 
 
 
Gruppe 3:  Jan, Niels, Ole, Anne line, Malene:  
 
Speakeren fortæller: Vi synger overalt – og gør det i det hele taget tingene på tværs i 
lokalsamfundet.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: Musik og fællessang i et multikulturelt møde. Musikskole, højskole, kirke 
Hvor: Skole, Højskole, Fredsplads, Kirke, Gellerup Scene, skole. Ønsker til de fysiske 
rammer: Samlingssal m. flygel, højtalere og lydanlæg. (Niels Hvid præst, Gellerup kirke) 
 



  

Samarbejde: Idræt bevægelse og sport og kultur campus. Hvor: Skole og sport og kultur 
campus. Ønsker til de fysiske rammer: Skole skal komplementere Campus. (Ole Kiil 
Jakobsen   
 
Samarbejde: Børn dannes til at navigere i et hybridt samfund m. mange livssyn. 
Samarbejde med kirke, moskeer og andre - højskolen Hvor: Rundt omkring i Gellerup. 
Ønsker til de fysiske rammer: (Niels Hvid, Gellerup kirke) 
 
Samarbejde: FU og Campus/ bibliotek. Hvor: Bibliotek – Campus – skole. Ønsker til de 
fysiske rammer: Æstetik, kode og funktion. (Ole Kiil Jakobsen) 
 
Samarbejde: Samarbejde dagtilbud og skole – brugerrejsen. Hvor: Dagtilbud og skole 
Ønsker til de fysiske rammer: Eksisterende nye rammer. (Jan)  
 
Samarbejde: Bibliotek og undervisning. Hvor: I biblioteket som læringsmiljø. Ønsker til de 
fysiske rammer: Bibliotek som læringsmiljø. (Ole Kiil Jakobsen) 
 
Samarbejde: Innovative miljøer, makerspace, teknologiforståelse. Hvor: Biblioteket. 
Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Mellem Gellerup og Bispehaven. Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Kulturaktører. Hvor: Udearealer. Ønsker til de fysiske rammer: Fx 
arkitekturværkstedet. (Malene Lassen - Stuck) 
 
Samarbejde: Det internationale islæt. Hvor: Bibeholde det i området. Ønsker til de fysiske 
rammer:  
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  
Samarbejde: Skolen, idræts- og kulturaktører imellem det lokale erhvervsliv – off. 
Institutioner og uddannelsesinstitutioner. Hvor: På skolen, i idrætsforeninger, Sports og 
kulturcampus, erhvervsliv og naturområder. Ønsker til de fysiske rammer: Fleksible rum, 
der kan tilpasses til forskellige aktiviteter og faglokaler på og udenfor skolen. Overgange. 
 
Samarbejde: At skolen lykkes som lokal mixer. Hvor: På skolen eller Sport- og 
kulturcampus med forældreråd som aktør. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Brug af skolens rammer – forældre i området 0-6 år. Hvor: Indskolingen, hal 
ect. udearealer Ønsker til de fysiske rammer: Indhegning 0-18 år (0-6 år). (Jan) 
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  



  

Samarbejde: Ingen grænser. Hvor: I lokalområdet og andre steder i byen. Ønsker til de 
fysiske rammer: Krav til transport – små elshuttle busser hvis samarbejde skal bredes ud. 
 
 
 
Gruppe 4: Lars Guldager, Morten Pedersen ( Sport og fritid), Marie Herborg Krogh ( C4 ), 
Annette H. Thorgaard ( Biblioteket ) : 
 
Speakeren fortæller: Kæmpe koncert i byparken – synger parken op. Skolen rækker 
udover sig selv. Skole og fritidscenter er forankret med profil hvor musik/kreativitet er 
omdrejningspunktet for at skolen gør. Det betyder at: Musikskole, Højskole, Musikhus, 
symfoniorkester, Billede og medieskolen fx integrerede forløb i undervisningen. De ansatte 
har en delt stilling. Faste fagforløb på de forskellige fag. Årshjul for skoletraditioner fx. 
Fernisering, koncerter, musical og børnekor.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: Smag a`la Gellerup. Hvor: Mad og fællesspisning. Ønsker til de fysiske 
rammer: Gode madlavningsfaciliteter. 
 
Samarbejde: Iværksættermiljøer – Sguareone og Andromena. Hvor: Værkstedsaktiviteter 
– start ups. Ønsker til de fysiske rammer: Makerspace. 
 
Samarbejde: Erhvervsliv. Hvor: Understøttende fagundervisning. Ønsker til de fysiske 
rammer: Værksteds og produktionsmiljøer. (Lars Guldager) 
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Hellere få stærke partnerskaber der dyrkes end mange løse. Hvor: Indret 
faciliterne efter den profil man ønsker. Ønsker til de fysiske rammer: Understøtte på både 
elite og bredde niveau. 
 
Samarbejde: Klatreklub hvor folk kommer udefra – lokale møder resten af byen. Hvor: 
Klatreklubben som støtter op om ungemiljø i foreningen. Ønsker til de fysiske rammer: 
Understøtter grundmotorik. (Morten Pedersen)  
 
Samarbejde: Naboer/uorganiseret fritidsliv. Hvor: Eks. bold efter skole, udflugt. Ønsker til 
de fysiske rammer: Åbne udearealer. (Lars Guldager) 
 
Samarbejde: Musikskolen, musik som omdrejningspunkt i alle fag. Hvor: skole og 
kultur/musikinstitutioner. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  



  

Samarbejde: Bringe virkeligheden ind i skole / udeskole. Etablere åben skole – 
samarbejder med foreninger, virksomheder, biblioteker – fast struktur for samarbejde. 
Hvor: På skolen, i nærmiljøet, bevægelseshuset, - flytte idrætsundervisning derover. 
Ønsker til de fysiske rammer: Plads til udfoldelse, byparken. Lokaler og gange der 
indbyder til bevægelse. (Camilla Krogsgaard) 
 
Samarbejde: Inviter partnere ind på skolen fx gymnastikklub på skolen. Hvor: 
Gymnastikforening på skolen. Ønsker til de fysiske rammer: Klublokaler, gymnastiksal. 
 
Samarbejde: Mellem Kultur og foreningsliv. Hvor: På skolen og samarbejdspartnere. 
Fritidspædagoger understøtter civilsamfund i klubben. Ønsker til de fysiske rammer: 
Specialfunktioner i verdensklasse. Miljø der tydeligt viser den profil man har og som folk 
søger til. (Morten Pedersen)  
 
Samarbejde: Foreningsarbejdet. Hvor: På skolen og fritidscentret. Ønsker til de fysiske 
rammer: Adgange og zoner. 
 
Samarbejde: Universitet og fordybelsesrum. Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: Wales – surfing – kajak i undervisningen - tro på forskellige karriereforløb. 
Hvor: Søen. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Kropslig dannelse på linje med sproglig, musikalsk og matematisk dannelse. 
Et kropsligt dannelsesmiljø, kompetencer og motivation og selvtillid DGI profilskole, DGI: 
Camilla Krogsgaard 25522041 – DGI udeskole Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Kan man tænke elite og fundament det almene? Hvor: Ønsker til de fysiske 
rammer:  
 
 
Gruppe 5: Thorbjørn Ovedal, Jesper Kurdahl, Rasmus Lauridsen: 
 
Speakeren fortæller: 24/7 365 – Liv, aktivitet, fællesskaber. Samarbejde og synligt 
tilgængelige voksne.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: FGU, Boligsociale virksomheder, GAF. Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Med virksomheder om praktikpladser og fritidsjobs. Hvor: Ønsker til de 
fysiske rammer:  
 



  

Samarbejde: Højskolen – demokratisk dannelse. Hvor: Religiøs dialog. Ønsker til de 
fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Hvor: Skolen fritidscentret og udemiljøer. Ønsker til de fysiske rammer: 
Ungemiljø ude og inde (kultur og fab-Lab) 
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: skole og ungdomsskolen og fritidscentret. Hvor: Ude og inde (bonding og 
briding). Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Foreningslivet giver forældremobilisering. Hvor: skolen og fritidscentret. 
Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: DIF (Get2sport). Hvor: Fodboldbanen. Ønsker til de fysiske rammer: Synligt 
tilgængelige voksne. 
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  
Samarbejde: Alle områdets kulturaktører. Hvor: Egne og egnede lokaler. Ønsker til de 
fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Skole fritid og foreningsliv. Hvor: I overlap mellem skole og fritid ”åben skole”. 
Ønsker til de fysiske rammer: Let og uhindret adgang mellem skole og foreningsfacilitet.  
 
Samarbejde: Aktiv inddragelse af forældre på tværs af skole og fritid. Hvor: I snitfladen 
mellem skole og fritid. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde: Samarbejde mellem civilsamfund og skole. Hvor: Ønsker til de fysiske 
rammer: En ambassade. 
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: Tæt koordinering og hurtig helhed. Hvor: Orienteret indsats for de sårbare 
unge. Ønsker til de fysiske rammer:  
 
 
Gruppe 6: Susanne Gilling (AAKBMAD.KR) Rikke Bj. Kristensen, Lene (Tovshøjskolen) 
Inge Skov ( CFIA) 
 
Speakeren fortæller: Fantastisk bymiljø. Sammenhæng fra vugge til grav. Stærke 
relationer fra start til slut. Knapperne knappes på tværs.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  



  

Samarbejde: FU – ung i Aarhus overgang til uddannelse Hvor: Rundt omkring 
verdensplads Blixen Ønsker til de fysiske rammer: (Lene Schmidt Sørensen) 
 
Samarbejde: Bibliotek. Hvor: Faglig fordybelse, lektiehjælp projektopgave, læsning. 
Ønsker til de fysiske rammer: Plads til at man kan tale læse for en hel klasse. 
 
Samarbejde: Cirkus Tværs. Hvor: Cirkus Tværs og ude i parken. Ønsker til de fysiske 
rammer: (Rikke B. Christensen)  
 
Samarbejde: Verdenspladsen. Hvor: Badet, pladsen, byparken. Idræt og bevægelse. 
Ønsker til de fysiske rammer: Plads – inspiration til bevægelse. (Lene Schmidt Sørensen) 
 
Samarbejde: Skolens brug af verdensbad i undervisning. Hvor: Verdensbadet Ønsker til 
de fysiske rammer: (Inge)  
 
Samarbejde: Verdensbadet. Hvor: Verdensbadet. Ønsker til de fysiske rammer:  Alm 
svømmehal. (Rikke B. Christensen) 
 
Samarbejde: Inddrag frivillige ældre på plejehjemmet. Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Natur og teknik, biologi undervisning. Hvor: Skolen og byparken. Ønsker til 
de fysiske rammer: (Rikke, Tovshøjskolen) 
 
Samarbejde: Skole, sports og kulturcampus samarbejder på alle mulige områder. Hvor: 
FGU, Skolen, klatreklub og bypark. Ønsker til de fysiske rammer: Uderedskaber, 
bålpladser, uderum på skolen el. andre steder. 
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  
Samarbejde: Mellem Pædagogisk læringscenter og bibliotek. Hvor: Fælles læseprojekter/ 
styrke læselyst/evne til fordybelse. Ønsker til de fysiske rammer: Gode fysiske materialer, 
nem digital adgang. (Susanne Gilling – bibliotekerne sgi@aarhus.dk )  
 
Samarbejde: Klatreklub og svømmehal. Synergi mellem afprøvende åbent tilbud vs 
betaling planlagt medlemskab. Hvor: Ønsker til de fysiske rammer:  
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: Generel samarbejde om børns læring og læsning forældre og voksne. Hvor: 
Bibliotek, verdensplads, skoler, fritidscenter. Ønsker til de fysiske rammer: Ro, fordybelse, 
udfoldelse, aktivitet. 
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Samarbejde: Adgang mellem de to skoler og verdensplads. Hvor: Gennem 
verdenspladsen. Ønsker til de fysiske rammer: Noget der leder vejen arkitektonisk. (Inge) 
 
Samarbejde: Aktiviteter på tværs af 0-18 år. Hvor: På tværs af matrikler, hvor det giver 
mening. Ønsker til de fysiske rammer: Fleksible rum. (Inge) 
 
Generelt skrevet på planchen: Hvordan gør vi det? Hold relationerne ved lige i hele 
processen. Sørg for at mødes og opsøge hinanden. Har vi ressourcerne. Lav en 
prøvebane. Sikre commitment – er vi stadig det vi siger vi er? Bliv ved med eksemplerne. 
Lisbjergskolen som ex. På fleksibilitet. Logisk og tydelig vej til området. Husk Tovshøj. Vi 
viser, hvad det er vi vil i stedet for at fortælle det.  
 
 
Gruppe 7: Lars Ole, Sine, Ole, Henning: 
 
Speakeren fortæller: Der er venteliste på den nye globale verdensmålsskole i 
verdensmålsbydelen. Der er internationale samarbejder om sport, musik og kunst. 
Skolebestyrelsen har succesfuldt friholdt skolen fra besparelser, som byrådet ruller udover 
kommunens skoler.  
 
Samarbejde der kan foregå i eksterne lokaler:  
Samarbejde: Musik i daginstitutionerne. Hvor: Institution og kulturcampus. Ønsker til de 
fysiske rammer: Plads – aflukket rum. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde: Idrætsskole. Hvor: Skole og sportsfaciliteter. Ønsker til de fysiske rammer: 
Integreret i skole/Campus. (Ole Keldorf) 
 
Samarbejde: Lokarevy/årsfest. Hvor: Kulturcampus. Ønsker til de fysiske rammer: 
Arena/lys/lyd. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde der kan foregå i udearealerne på skolen:  
Samarbejde: Karneval for børn. Hvor: Verdenspladsen. Ønsker til de fysiske rammer: 
Overdækning til boder osv. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde: Sommerfestival. Hvor: Verdenspladsen. Ønsker til de fysiske rammer: 
Overdækket areal. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde: Idrætscamps – kulturcamps. Hvor: Overalt. Ønsker til de fysiske rammer: 
(Ole Keldorf) 
 
Samarbejde der kan foregå i skole/fritid bygninger:  



  

Samarbejde: Musiktilbud i fritiden. Hvor: Kulturcampus/ bibliotek/skole. Ønsker til de 
fysiske rammer: Lukkede rum. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde: Musikskolen/skolen. Hvor: Musik til alle. Ønsker til de fysiske rammer: En del 
af skolen. (Lars Ole Musikskolen) 
 
Samarbejde der ikke kræver en facilitet:  
Samarbejde: Forældresamarbejde mellem Bispehaven og Gellerup – f.eks. fælles 
foreningsliv. Hvor: På skolen, i beboerhuset, Sport og Kulturcacmpus og verdensbadet. 
Ønsker til de fysiske rammer: Attraktive rammer som faciliteres i fællesskab mellem 
kommune og brugere. (Henning Winther, Østjysk bolig) 
 
Samarbejde: Samarbejde med hele Aarhus Omkring sport. Hvor: Eliteidræt i området og 
generelt i Aarhus. Ønsker til de fysiske rammer: Multihal, stadion. 
 
Samarbejde: Forældre i Bispehaven ser skolen som deres egen distriksskole med nem 
adgang. Hvor: Daginstitutionerne brobygger med besøg, vejledning, fælles pædagogiske 
rammer. Ønsker til de fysiske rammer: Nem indlysende skolevej, kys/kør og skolebus. 
(Henning Winther, Østjysk bolig) 
 
Samarbejde: Samarbejde mellem skole/fritidscenter/ ungdomsuddannelser og 
virksomheder ift. fokus på udd. og beskæftigelse i området. Hvor: Både lokalområdet og 
på ungdomsuddannelser. Ønsker til de fysiske rammer: (Charlotte Sandgaard – Aarhus 
Tech)  
 
Samarbejde: Daginstitution/skole og ekstern sikrer rekruttering. Hvor: Kultur, kunst, 
verdensmål på skolen, daginstitution og ude. Ønsker til de fysiske rammer: (Sine Junge)  
 
Samarbejde: Talent – klasser. Hvor: Samarbejde om sportsfaciliteter på skolen. Ønsker til 
de fysiske rammer:  
 
Generel skrevet på planchen:  
Lever op til verdensmål. Beboersammensætning er mere blandet – flere ressourcestærke. 
Organisk samarbejde på tværs af institutioner, organisationer i og udenfor området. En 
masse aktiviteter vi kan være fælles om. Kreativitet og iværksætteri i området.  
 
 
I pausen mellem de to workshops var det frivilligt at svare på følgende spørgsmål:  
 

”Sæt jer sammen tre og tre og diskuter de oplæg I lige har hørt. Hvilke var de 
mest kraftfulde, hvilke inspirerede jer, og hvilke overskifter og introspeaks, 
ville I vælge ud af dem I har hørt. Skriv en sammenfattende grundfortælling 



  

med det, som I syntes var den allermest rammende for den nye skole og 
fritidscenter.” 

 
Besvarelse:  
Efter at have hørt de mange fine oplæg på baggrund af den første woekshop, så står det 
klart, at den grundfortælling der også er gældende jer er: Folkeskolens Formål. 
Men folkeskolens formål som styrepind/grundlad/fundament skal den nye skole bygges og 
”leve2 i aarhus V, med de lokale, kulturelle traditioner m.v. (Dorte F, ÅLF)  
 
 
 

 


