
 

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup  

Invitation til Profilen i praksis 
 
Du inviteres hermed til ”Profilen i praksis”, der er det fjerde step i dialogen om indholdet af den fremtidige nye 
skole og fritidscenter i Gellerup. På mødet zoomer vi ind på profilen - hvad er det vi vil opnå og hvordan er det 
den fremtidige profil kan folde sig ud i praksis. 

Der bliver oplæg om profilen ved skoleleder Helle Mønster og fritidschef Anders Glahn, samt oplæg om fra to 
skoleledere, der har erfaring med en lignende pædagogisk profil.  

I workshoppen arbejder vi i to spor. Det ene handler om at give gode ideer til aktiviteter i et læringsforløb på 
den nye skole og fritidscenter sammen med lærere og pædagoger. Det andet handler om at drøfte profilen 
sammen med dagtilbudsledere, sundhedsplejersker og forældre, der er nøglespillere i at formidle skolens 
indhold til kommende forældre.  

Grundet corona går vi denne gang virtuel.  

Tid og sted  
Den 27. april 2020, kl. 12.00 – 15.00 
Microsoft Teams – se nærmere instruktion i kalender-invitation.  

 

Program 

• 12.00 Indtjekning – sikre at alle er på 
• Velkommen v/ styregruppeformand Hardy Pedersen 
• Program for dagen v/ projektleder Anne Marie Due Schmidt  
• Profilen på den kommende skole og fritidscenter v/ skoleleder Helle Mønster og FU-leder 

Anders Glahn 
• Erfaringer fra undersøgelses- og projektbaserede skoler ved skoleleder Jon Venzel 

Sønderby fra Lyreskovskolen i Aabenraa Kommune og skoleleder Jette Sylvestersen fra 
Signaturskolen i Esbjerg Kommune.  

• Workshopintroduktion v/ konsulent Ulla Kjærvang 
PAUSE 

• Ca. 13.30 WORKSHOP  
• 14.30 – 15.00 Fremlæggelse og afslutning  

 
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. 


