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Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1
Kære pædagoger, lærere og ledelse på skole og fritidscenter. 

I er de faglige medarbejdergrupper, der skal være med til at udleve og skabe den kommende pædagogisk profil. Derfor vil vi bede jer: 

• Give gode ideer til et fremtidigt tænkt læringsforløb med udgangspunkt i profilen, de input oplæggene har givet jer og hvad I selv har af 
forestillinger. Tænk nyt og ud af boksen. Kombiner lærer-/pædagog-perspektivet på nye måder og sig ja til de skæve ideer. Vi er på ideplan, hvor alt 
er muligt.

• Give gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om læringsforløbet.  

• Spørg løs – hvad får I lyst til at vide mere om?   

Deltagere i gruppen: 

• Lærere, pædagoger og ledelse fra Tovshøjskolen og Ellekærskolen 

• Pædagoger, undervisere og ledere fra fritidsklub, ungdomsklub og Ungdomsskole 

Gruppen assisteres og suppleres af:

• unge fra Senaterne med førstehåndserfaring med læringsforløb 

• repræsentanter fra pædagogisk afdeling (PUF) med indsigt i pædagogisk praksis

• projektledere fra Planlægning med erfaring i skolebyggeri

• PPR-medarbejdere med fokus på hvordan NEST-pædagogik kan bidrage ind i profilen 

• repræsentanter fra de faglige foreninger med fokus på det gode og inspirerende arbejdsmiljø.   

• Repræsentanter fra Kultur og Borgerservice med fokus på samspillet med Sport og Kulturcampus og foreningsliv. 

• Medlemmer af Børn og Ungeudvalget har mulighed for at melde sig ind i grupperne.  
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GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 1

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):
• FORMAND/-KVINDE: Jakob Bangsgaard Øhlenschlæger, Fritidscenterleder 
• Helle Mønster, skoleleder
• Marianne Krogbæk, MKB, Biblioteker og Borgerservice
• Birte Buhl-Hansen, pædagogisk afdeling, Klimafokus
• Dorthe Borgkvist, Byrådsmedlem
• Denis Dandic, Pædagog 
• Anne Østergaard, Planlægning
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Profilen i praksis 27-04-2020

• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 1

Hvilke faglighed og kompetencer 
sættes i spil i de enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: 
Formidling (en eller flere klasser), 
gruppearbejde, fordybelse, andet? 

Læringsforløb: 4. klasse. Din indre viking – I vikingetiden påvirkede vikingerne en stor del af 
verden, men hvad betyder vikingetiden for os i dag og hvad kan vi bruge vikingerne til i 
fremtiden? 

Rollespil – udendørsfaciliteter
slåskampe og vikingekamp
Bygge et langhus
Dragter
Tro

Research, interview af eksperter, hvordan finder man 
viden, kildekritik osv.

Elevinddragelse, undersøge hvad de allerede ved, 
inddrage dem, hvad interesserer dem, lave grupper 
der arbejder i forskellige retninger med forskelligt 
fagligt fokus.  

Mad/afgrøder, finde opskrifter og lave dem.
Landsbyer – vikingernes rejser, indvandring, 
folkeslagenes udvikling.
Ordjagt

Præsentation/Formidling

En gruppe er på Moesgaard og streamer live til 
eleverne der er tilbage på skolen
På togt i lokalområdet, på jagt efter vikingetiden.

Idræt

Idræt – selvregulering ift.

Matematik, historie, håndværk og design

Håndværk og design

Kristendom

Madkundskab, IT, dansk, Bæredygtighed, 
hvordan udnyttede man ressourcerne i 
vikingetiden. Cirkulær tænkning.

Geografi, Engelsk, 

Hvor har vikingerne haft indflydelse på andre 
sprog.
Dansk, IT

IT

Historie

Gruppearbejde, der skal laves våben, udstyr, dragter, 
regler osv. Selve rollespillet er formidlingen hvor forældre, 
andre elever, Moesgaard med flere er inviteret ind.

Et vikingetræf/marked hvor de forskellige grupper 
præsenterer deres arbejde. Både med IT men også med 
fysiske workshops. 

Flytte en del af undervisningen til Moesgaard.

Køre forløb videre i fritiden, f.eks. Klub eller i familien. 

Invitere familierne ind i undervisningen.

Sikre at den nye skole bygges med rum så der kan 
formidles til mange, uderum hvor der kan arbejdes i 
grupper, fordybelsesrum, plads til præsentationer.

Bruge Hasle bakker, Midtbyen, Mose mm.

Aarhus Havn, vikingeskibe

Partnerskaber: Moesgaard, ASA trossamfund. Verdensrum 
(under dokken), stadsarkivet

En legeplads på skolen kunne være bygges med inspiration 
fra byggetekniker fra vikingetiden.
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Flere gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om skolens profil: 
Udearealer som udendørs arbejdsrum med plads til f.eks. Store byggeprojekter.

Den nye skole bygges med rum så der kan formidles til mange, uderum hvor der kan arbejdes i grupper, fordybelsesrum, plads til præsentationer.

Tænk lavpraktiske overvejelser ind; hvis vi skal have mange skift mellem ude/inde hvad kan vi lavpraktisk gøre for at gøre dette nemmere.

Laboratorierum, præsentationsrum, (Alle rum skal være fleksible)

Hjemmeområder, et sted hvor man er tryg.

Rummene skal inspirere og tydeligt vise hvilket rum man er i. Tydelig kodning af rummene.(f.eks. Udstillinger på en gang, så eleverne ikke løber). 

Fleksibilitetsbegrebet skal besøges helt ned i detaljen… Overvej hvor er skal være fleksibilitet og hvor det ikke skal være.

Lys – både ude og inde. Lys udenfor skaber tryghed og liv. Skabe godt lysindfald – dyk ned i forskning om dette. 

Lydindfald – akustikfladerne skal tænkes ind, der skal være en behagelig lyd.

Tænk bevægelse ind i rammerne, det skal være naturligt at bevæge sig, også plads til løb. Motorikelementer ind i hverdagen. (bunkeflo;sverige)

Spørg løs – hvilke spørgsmål er vigtigst for dig lige nu? 

Xxx …

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 1
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GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 2

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):
• Lene Schmidt-Sørensen, pædagogisk leder, Ellehøj 
• Astrid Holtz Yates, Pædagogisk afdeling
• villads.birk.ras@gmail.com, Senatsmedlem
• FORMAND/-KVINDE: Lars Guldager, Planlægning 
• Anne Line Svelle, MKB, Børnekulturhuset
• Trine Jørgensen, lærer Ellehøj
• Mohamad Soueidan, Pædagog, AMR Klubberne i Gellerup
• Thomas Lundgren Pallesen, senaterne Tovholder 
• Clara Kjeldbjerg Mathiasen, Ungdomsskolen Sydvest undervisning, senaterne Tovholder
• Peter Sporleder, Byrådsmedlem
• Anna von Undall Snebang, senaterne Tovholder 
• Malte Jacobsen, senaterne Tovholder 
• Knud N. Mathiesen, Byrådsmedlem

mailto:villads.birk.ras@gmail.com
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• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 2

Hvilke faglighed og kompetencer 
sættes i spil i de enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: 
Formidling (en eller flere klasser), 
gruppearbejde, fordybelse, andet? 

8. klasse. Naturens arkitektur – naturen er eminent til at skabe optimale 
konstruktioner baseret på avanceret matematik. Udvikling af 
materialebesparende konstruktion baseret på Fibonacci-tal sammen med 
Ingeniørhøjskolen. 

Konkretisering - Se i naturen – kogler, bikuber

Formulere undrende spørgsmål – problemformulering. 
En konkret problemstilling, der pladsmæssigt og 
materialemæssigt er en udfordring

Klart formål
Klart mål i forhold til læring
(fælles mål med individuelle veje)
Løbende opfølgning på delmål og fokus på progression
Spørge leverne, hvad der undrer dem
Oplæg/introduktion v. lærer m. undersøgende opgaver
Løbende research/vidensopsamling –variation mellem 
undersøgelse – viden – færdighed – undersøgelse
Træning
Tegner figurer, klipper/klistrer, 3D – hvordan figurerne 
arbejder
Samarbejde med ingeniørstuderende om hvilke og hvor 
mange materialer der anvendes
Feedback på produkt og konstruktion med 
Ingeniørstuderende i løbet af processen
Skabelsesproces – hvad kan vi lære af naturen
Udstilling/fotosafari eksempler fra naturen
Kobling til hvilke uddannelser, projektet retter sig mod
Evaluering – på proces, samarbejde mv. . 

Naturfag

Matematik

Samfundsfag

Dansk

Billedkunst

H&D ind

Historie

Ude af skolen i naturen. Besøg steder Brabrand Sø 
(Natursamarbejdet) ,Årslev Engsø

4-5 stykker idegenerering så alle for lov at sige noget, herefter i 
stort forum.
Projekt-faciliteter , lærerstyret, årgang eller klasse – egne post-
its

Formidling fra ingeniørstuderende om aktuelle problemstillinger 
og hvilke effekter de har eks. økonomi og historiske eksempler 
på materialebesparelser

Formidling – lærerne i spil
Træning – både individuelt og i grupper 
På skolen – H&D/værkstedsfacilitet, faglokaler

Gruppearbejde – element af frivillighed, elevindflydelse eks. på 
materialer, produkt mv. 
5-6 stykker
Selvevaluering i gruppen. 
Invitere gæster
Samarbejde med ekperter og Natursamarbejdet
Astra – VIA
Besøg på Ingeniørhøjskolen 
Gruppearbejde i Ingeniørhøjskolens faglokaler
Tværfaglighed skole/fritid i forhold til produktion eks.
Mulighed for at arbejde på tværs af fag (ressourcer)
Modtager af udstillingen: Hvem er det?
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GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 2

Flere gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om skolens profil: 
Vigtigt at der emmer af læring og trivsel, varierende samarbejdsformer, stor, små fællesskaber og individuelt. Udsmykning, der inspirerer til læring – og nysgerighed.

Lækre rammer. Samlet torv til Naturfag med faglokaler – afgangsprøve på tværs af fag stiller krav til rammerne. Med have, fællesrum.

Fløje til praktisk musike fag/sprogfagene – eks. fløje (en blomst) med fællesarealer i midten. Med mulighed for at arbejde på tværs. Køkken i fælleslokale. Begge afdelinger.

De to afdelinger skal føles som én samlet skole.

Tværfaglige lokaler – kunst, ikke billedkunst

Elementer der forbinder de to afdelinger – tydelig aflæsning af hvordan man kommer over til den anden del af skolen.

Formidlingstrappe i alle størelser. Udstillingsmulighed er med til at fastholde fortællingen om skolen.

Spørg løs – hvilke spørgsmål er vigtigst for dig lige nu? 
Inspirerende at eleverne er med til at danne fortællingen om skolen – en storyline til medarbejdere, forældre og elever. Hvordan kan det se ud her?



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 3

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):
• Rikke Bjerregaard Christensen, Pædagogisk leder Ellehøj
• Dina Moghtadernejad, Senaterne Tovholder
• Mohamed Ibrahim, fritidsleder Fritidscenter Toveshøj-Gellerup 
• FORMAND/-KVINDE: Claus Erik Picard, Pædagogisk afdeling
• Heidi Lytje Oehlers, MKB, Sport og Fritid
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• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 3 

Hvilke faglighed og kompetencer 
sættes i spil i de enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: 
Formidling (en eller flere klasser), 
gruppearbejde, fordybelse, andet? 

Læringsforløb: Demokrati, foreningsliv, bæredygtighed, frivillighed, medborgerskab. 
FRA DET LILLE DEMOKRATI TIL DET STORE DEMOKRATI – 8. KLASSE/4. UGER, SAMFUNDSFAG, HISTORIE, 
IDRÆT,

• Besøg en forening – prøve aktiviteter, interview 
med formænd

• Præsentationer af forskellige typer af 
demokratiske processer

• Lave et projekt/partnerskab sammen med en 
forening

• Overvære en generalforsamling
• Deltage v. en afdelingsbestyrelse, lokalråd – de 

unge sammenligner de forskellige måder at 
arbejde på

• Elevrådet – hvad kan vi påvirke, hvad kan vi ikke 
påvirke

• Læse om demokratiets omståen, demokratiet i 
Danmark

• Planlægning af idræts- og motionsdage
• Unges medbestemmelse ift. indhold i 

undervisning og kost
• Besøg i byrådssalen Århus
• Mediernes rolle – besøg fx Stiften
• Besøg på Christiansborg
• Tage afsæt i lokal problematik
• Retorik, klæde de unge til at indgå i en 

diskussion. Ex paneldebat

• Undersøgelseskompetencer
• Perspektiveringskompetencer
• Formidlingskompetencer
• Samarbejdskompentencer - Både internt 

og eksternt
• Planlægning – blive god til at afgrænse
• Eftervidereuddannelse i projektbaseret 

undervisning og pædagogik
• Turde være i det uvisse (både børn og 

medarbejdere.
• Formidling (fra 0.kl.)
• Paneldebat – de unge skal selv planlægge 

ordstyrer m.fl.

• Rum til virtuelle møder
• Opladere til alle computere ex. lockere
• Er rum der er godt indrettet til store virtuelle møder
• Mulighed for at gå i mindre gruppe
• Lokaler der afspejler tværfagligheder – andre navne 

en fagenes navn, innovative navne – ligesom 
Lyraskolen

• Fællesskabstrappe
• Bevægelseslokaler – også mindre lokaler, som er 

lettilgængelig
• Multifunktionelle rum: informationer, fællessang, 

tilskuere. Skydedøre, så man kan afgrænse og udvide
• Køkkenfaciliteter så der kan inviteres til 

fællesspisning – også efter kl. 16:00
• De fysiske rammer skal understøtte den pædagogiske 

vision
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GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 4

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):

• FORMAND/-KVINDE: Mette Winther Schytz, Pædagogisk leder, Ellehøj
• Anders Glahn, FU-leder 
• Eva Borchorst Mejnertz, Byrådsmedlem
• Dorte Fisker, ÅLF, Århus Lærerforening
• Birthe Buhl-Hansen, pædagogisk afdeling fokus på bæredygtighed
• Fiona Rubens Stenderup, Planlægning 
• Thomas Mikkelsen, Klimasekretariatet
• Kristine Mørk Brandsborg, Tovholder Senater 
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• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 4

Hvilke faglighed og kompetencer sættes i spil i de 
enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: Formidling (en 
eller flere klasser), gruppearbejde, fordybelse, andet? 

Gruppe: 4:  Mette Schytz

Problemformulering:
Hvorfor ændrer sproget sig? I hvilke 
sammenhænge, og hvordan er vi selv med til 
at præge udviklingen af sproget?

Aktiviteter og opgaver
Film, sociale medier
Interview med bedsteforældre
Forskellige nedslag
Journalisthøjskolen
Formidling – via muskken
Sprogforskere

Faglighed
Dansk
• Ordenes betydning, oprindelse, 

kommunikationsformer
• Stilistik; stilleje – hvilken konsekvens 

får det for sprogets udtryk
• Konfliktformer
• Ordenes oprindelse
Musik
Historisk udvikling
Kompetencer
Sprogligt pragmatiske kompetencer
Kommunikationskanaler
Kreativitet

Formidling og produkt
Tekst-materialer
Lydspor
Kroppens udtryk

Hvordan
I samarbejde med fritidstilbuddet, kulturhus
Oplægfor hele lokalsamfundet

6. klasse. Ungdommens sprog – sproget udvikler sig og ældre har ofte kritiseret de unge for ikke at bruge sproget 
rigtigt. Undersøg hvad der var nye ord i litteraturen 70’erne, hvor kom de fra og hvilke eksisterer endnu? Hvad er 
fremtidens ord? 
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Flere gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om skolens profil: 
• Lokaler som ikke slukker lyset før aktiviteten er slut

• Et centralt rum, som kan formidle til mange 

• Nemt at få hængt noget op, skolen afspejler hele tiden det vi arbejder med

• Køkken som industrikøkken

• Fleksibilitet

• Dansk, bevægelse

• Nøgleordning

• Fleksibel indretning

• Tænke adfærd ind i kultur i arkitektfasen; hvordan bygger vi adfærd ind

Spørg løs – hvilke spørgsmål er vigtigst for dig lige nu? 
Xxx …

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 4
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Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):

• FORMAND/-KVINDE: Nanna Calmar Andersen, Planlægning
• David le Roy Eltang, Planlægning
• Michael Zaar, pædagog Ellehøj 
• Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-leder 
• Christine Constantin Worm, Ungdomsskolen Nord, senaterne Tovholder
• madsstubkjaer@gmail.com, senatsmedlem

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 6

mailto:madsstubkjaer@gmail.com
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• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 6 

Hvilke faglighed og kompetencer 
sættes i spil i de enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: 
Formidling (en eller flere klasser), 
gruppearbejde, fordybelse, andet? 

Læringsforløb:  Stenaldermad 

Børnene laver stenaldermad
Våbenproduktion
Handel med smykker o. lign.
Rollespil
Kostumefremstilling
Historiefortællinger

-------
Brainstorm -samlet
Spørge ind hos børnene ift. hvad de synes er 
interessant og relevant

Alle kan byde ind
Hvordan indsamles viden, dataindsamling?

Alder: 0.-7. klasse

Børn underviser børn

Stor bevidsthed hos de voksne ift. egne interesser og 
engagement for at ”brænde igennem” hos børnene
Vigtigt med voksne, der er ildsjæle

Erfaringsopsamling –har børnene fået det ud af det 
som man forventede? Fælles videndeling omkring 
overordnet og i små delprocesser.

Håndværksmæssige færdigheder
Håndværk og design
Historie
Matematik –handle, mængder, opmåling
Konstruktion –”spænde en bue”, gradeberegning
Information
Dansk -skriveværksted
Fremstilling –vidensdeling med plancher

Praktisk anvendelse:
Sammensmeltning af undervisning og fritid
Synligt for børnene i form af piktogrammer i fælles stor 
oversigt

Sammenhold, ansvar, respekt for andres evner/input, 
ejerskab, fællesskab, aktivt medspil til egen læring
Proces ift. forberedelse, ny læring, udvikling, kreativt, 
børn underviser andre børn

Stimulere børnenes nysgerrighed –børnene tør selv 
springe rammen og træde ved siden af. De voksnes 
opgave er at samle dem op, når de træder ved siden af.

Rumlighed –
Positiv feedback i grupperne –ikke personligt,  med hvad 
andre bidrager med til fællesskabet
Personlig udvikling i socialt forum
Udvikling af nye samarbejdsformer

Praktiskarbejde –bue, skeer mv. ude, sløjd –
ikke stor begrænsninger
Bålmad udenfor –i små grupper (fordybelse)
Større grupper (18-20 børn)
Mulighed for at sætte børnene sammen på 
tværs
Formidling ”på græsplænen”, i fællesrum –

Forældrerespons:
Positive forældre, der vælger SFO’en til . Stor 
fremgang i indmeldte.

Børn og forældre får lov til at tage ejerskab
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• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv 
dem tydeligt på indhold:

En tur til et forbrændingsanlæg –hvordan 
genanvender man affaldet?

Snak med affald

Pedellen 

Hvordan behandler man affaldet hjemme?

Dataindsamling –hvor meget affald samler man 
hverdag –udenfor, på skolen. Hvor meget 
forurener skolen?

Hvor meget kan genbruges?

Hvad er det typisk man smider ud? Hvor giver 
indsatsen mest mening?

Idégenerering

Hvilke faglighed og kompetencer sættes i spil i de 
enkelte aktiviteter:

Matematik –optælling

Geografi/ samfundsfag – verdensplan, FN-mål

Natur og teknik –processer, livscyklus

H&D –produktion, prototyper

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: Formidling 
(en eller flere klasser), gruppearbejde, fordybelse, 
andet? 

Laboratorium –udendørsfaciliteter

Læskure

Læringsforløb: 7. klasse. Hverdagsskrald – plast er overalt i vores hverdag. Udvikl 
en bæredygtig indpakning af madvarer sammen med Arla.

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 6 



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Flere gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om skolens profil: 
Fleksible rammer –læringsmiljøerne kan håndtere forskellige måder at lære på. Differentiering i størrelsen på lokalerne, forskelligt inventar –som på SØndervangskolen

Spørg løs – hvilke spørgsmål er vigtigst for dig lige nu? 
Xxx …

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 6 



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):

• FORMAND/-KVINDE: Pia Hutters PPR vedr. NEST
• Jens Alex Tholstrup Laursen, lærer Ellehøj 
• Lars Wied Juul, Pædagog
• mollermic@gmail.com, senatsmedlem
• Sofie Bræmer, lærer Ellehøj 
• Rasmus Martinsen, ungdomsskolelærer

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 7
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Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

• Aktiviteter og opgaver i forløbet, beskriv dem tydeligt på indhold: 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 7

Hvilke faglighed og kompetencer 
sættes i spil i de enkelte aktiviteter: 

Hvordan foregår de enkelte aktiviteter: 
Formidling (en eller flere klasser), 
gruppearbejde, fordybelse, andet? 

Læringsforløb: 6. klasse – ungdommens sprog

Interview af forældre : hvilke ord brugte I og hvordan blev 
de opfattet? Hvordan chokerede I i jeres generation – når 
I bruge ord. Søgning i gamle bøger – ungdomsbøger (bred 
ymer mm.) sammenligne med nutidens ord. Søgning i 
ordbøger ifht ord der er kommet gennem tiderne
Aarhus V dialægten: spændende at dykke ned i. hvordan 
kom den til. Fokus på udviklingen. Globalisering og 
landsbysprog i Aarhus V
Dialægt-plakater – et kollektivprodukt.
Gamle udtryk – hvordan ville de lyde i dag – opgaver i 
klasse. Didaktisk gennemgang af de typer sprog vi har i 
Danmark – ikke bydelsbestemt med landsdelsbestemt. Fx 
Bornholm. Autentiske optagelser fra 70´erne – pauser, 
tonefald. Musikken i 70´erne
Hvorfor kritisere den ældre generation af sproget udvikler 
sig. Lokale musikere og digtere deltager i undervisningen 
Åben skole i lokalområdet: områdets reklamebureau, 
områdets digtere 
Lokalhistorikere ifht Gellerups udvikling fra 70 ´erne og 
frem til i dag. Hvilke nye ord er der kommet til i ordbogen 
– og hvorfor er de kommet med
Hvilke ord vil vi glemme i fremtiden og hvile ord vil i 
fremtiden ikke længere være provokerende
Hvad er teksterne et udtryk for ifht den tid vi er i.
Hvilke ord støder folk og hvad er med til at normalisere et 
ord. Fokus på i hvilke arenaer ord hører til.
Hvilke unge bruger hvilke ord og hvilke ord oplever 
forskellige unge som frastødende
Brug af ordene kunstnerisk .- graffiti, malerier

Interviewteknik
Historisk kendskab
Søgeteknik
Kildekritik
Tekstanalyse – sætningsanalyse
Statistik over antal ord i minuttet i nyere 
tekster ifht tekster i 70´erne
Omskrive en tekst fra 70´erne til nutiden 
Omskrive en nutidig sang til en 70´erne
Musiske kompetencer
PR- arbejde
Lyrisk
Sceneteknisk – og lydteknisk
Versefødder, AB-rim, X-rim mm.

Fokus på OCN ifht kompetencer og beviser –
motivation og kompetencegivende

ud at interview mennesker – i grupper
Formidling af sange – indspilles og vises for 
nogen
Nedskrevne digte streames m. video på en 
eller anden tjeneste med sanghæfte som 
releases på skole-fritidscentrets ny 
forsamlingshus scene.
Livekoncert i forbindelse udgivelse
OMG-festivalen



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Flere gode ideer til de fysiske rammer, der bedst støtter op om skolens profil: 
Mulighed for at kunne optage lyd ”Lydstudie” – musiklokale/ungdomsskole

Gode lokaler til HD – så produkter kan fremstilles

Øvelokaler

Fleksible rum som hurtigt kan ændre rummet – flytbart inventar

Husk: at vi kan bruge lokalområdets faciliteter, så hvis der er en scene i området, så kan vi låne den – og derved samarbejde med de professionelle på fx. Gellerups scene

Spørg løs – hvilke spørgsmål er vigtigst for dig lige nu? 

GODE IDEER TIL ET LÆRINGSFORLØB - WORKSHOP 1 – GRUPPE 7



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2
Kære dagtilbudsledere, sundhedsplejersker og forældre. I er nøglespillere i at bruge denne profil i 

kommunikationen til kommende forældre. Derfor vil vi bede jer drøfte:

• Hvad er tydeligt for jer i profilen? – Hvad kan skærpes?

• Hvordan vil du helt konkret fortælle om den nye skole og fritidscenter til en forælder, du møder?

• Hvad forventer I, at kommende forældre vil spørge om (FAQ)?

• Er der noget, du savner i profilen?

Deltagere i gruppen: 

• Dagtilbudsledere

• Sundhedsplejersker 

• Forældrerepræsentanter

Gruppen assisteres og suppleres af: 

• Center for Innovation, med fokus på indsigter fra kommende forældre

• Kommunikationsafdeling fra Børn og Unge med bred viden om kommunikation. 

• Kommunikationsafdeling fra Bydelsudvikling med specifik viden om kommunikation i Gellerup. 

• Medlemmer af Børn og Ungeudvalget har mulighed for at melde sig ind i grupperne.  



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):
• Jan Grand, dagtilbudsleder Vest 
• Charlotte Stampe Sandau Børnehuset Bækken – Væksthuset
• Helle Andersen, Sundhedsplejeleder
• Chadi Ali Kayed, forældrerepræsentant
• FORMAND/-KVINDE: Marie Herborg Krogh, Center for Innovation

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 8



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Hvad er tydeligt for jer i profilen? – Hvad kan skærpes?

Faglighed, bæredygtighed og forældresamarbejde er tydeligt, men hvad det 
helt konkret vil sige, skal skærpes. Hvad vil det sige på denne skole?

Der ligger noget natur og kultur, ind over profilen, men hvad det helt konkret vil 
sige er svært at sige. 

Hvordan vil man arbejde ind i forældresamarbejde?

Skole- og fritid komplementer hinanden, og hvad giver det ekstra? Det kunne 
være godt at få frem.

Hvad mener vi med ”bæredygtig hverdag og rammer”, men igen, hvem er 
målgruppen?

Spændende med ordet ”opfindsom”, men hvad vil det sige? Hvor er det? Er det 
det kreative? 

Hvordan vil du helt konkret fortælle om den nye skole og 
fritidscenter til en forælder, du møder? 

- Som profilen er nu, er den svær at formidle. Kunne man lave fire 
sætninger som udbygger de fire nøgleord, der er på første side – og fx 
”meget af matematikken vil foregå sådan og sådan”

- Elevsammensætningen er sådan og sådan

- På skolen arbejder man sådan her: x, y, z

- Vi starter samtalen et andet sted end den specifikke skole: ”hvad 
ønsker du for dit barn? Hvad kan du gøre for at støtte dit barn?” På 
baggrund af det, kan vi tale om den nye skole eller andre.

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 8



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Hvad forventer du, at kommende forældre vil spørge om (FAQ)?

- Hvordan kan man uddanne børn til opfindsomhed? Og til at være 
handledygtige?

- Er der fokus på bevægelse? (forældregrupperne er optagede af fysisk 
bevægelse og er udfordrede på at få deres børn til at dyrke sport, så 
kunne det være en idé at sælge skolen på, at der også er fokus på 
bevægelse?

- Hvordan er elevsammensætningen? Hvad kan man forvente? 

- Får de mad på skolen?

Er der noget, du savner i profilen?

Der er også megen usikkerhed lige nu, om hvem skolens målgruppens er fremadrettet. 
Det er et meget højt lixtal. Hvem rekrutterer skolen fra? Er der noget mit barn får på 
denne skole, som de ikke får på andre skoler, og hvad er det? Den skal skille sig ud.

Konkrete eksempler på, hvordan skolen og fritidscentret vil arbejde.

Kunne der være mere fokus på idræt og bevægelse?

Vigtigt at kommunikere elevsammensætning og de nye regler om sammensætning. 

Kortere og tydeligere formidling. De børn der skal starte går i dagtilbud herude nu, og 
der skal vi starte formidlingen. Jo tidligere dagtilbud og sundhedsplejen kan fortælle 
om den nye skole, vil man lykkes med at den nye skole tilvælges. Dagtilbuddene har 
kontakt til alle nye forældre. Børnene er født, og vi har tæt kontakt. 

”jeg kunne godt drømme om, at sundhedsplejen fik en folder til nye forældre – med 
ud i etableringsbesøg og dagtilbud kunne have dem liggende”

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 8



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Gruppens deltagere er (deltagere i kursiv kommer formentligt ikke):
• Hanaan Abdi Yusf, forældrerepræsentant
• Annemarie Vad Simonsen, sundhedsplejerske
• Lene Syberg Enevoldsen, dagtilbudsleder Vest 
• Hardy Pedersen, Økonomi- og administrationschef 
• FORMAND/-KVINDE: Birgitte Dalum, Kommunikation Børn og Unge 
• Lone Norlander Smith, Byrådsmedlem
• Lisbeth Holmbjerg Jensen Ellekær dagtilbud

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 9



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Hvad er tydeligt for jer i profilen? – Hvad kan skærpes?

Lone Norlander: Ældre, bibliotek mv. , daginstitutioner – også bruge skolen – en 
helhedsskole – alle kan bruge den

Annemarie – sundhedsplejersker – starter på fusionsskolen – gør ikke noget at man 
ikke er helt klar. Gerne præge opstart – se positivt på medindflydelse.

Godt: Mental sundhed. Godt med sundhed. Gerne høre mere om kombinationen med 
fritidstilbuddet. Arbejde med overvægt og fysisk udfoldelse.

Hardy: man vil noget med det her – der er en god tone – det betyder noget, 
projektbaseret og undersøgende. Skal skærpes: Hvad er andersledes?

Hvad sker der, som adskiller skolen fra andet? Hvordan ser vi det i byggeriet?

Mental model mere end fag-faglig.
Lene syberg: Bestyrelsen er optaget af den nye skole – gerne små, nære 
miljøer. Hvad forestiller vi os på den nye skole. Dagtilbudsbestyrelsen 
gerne inddrages. – den nuværende profil er ukonkret. Vi forandrer ikke 
børnegrundlag med knipseslag – imødekomme sårbare børn, så plads til 
alle? – hjælpe med fællesskaber.

Lone Norlander: ikke færdigt grundlag. Børne-arbejdsplads. Spørg 
børnene: Hvordan indrette skolen?
Husk – blandet skole. Blød indretning – poetisk. Internationalt miljø –
sælge som!!! Udeliv, fysiske rammer. Lær af friskolerne.

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 9



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Hardy: Faserne – bygge ud fra denne vision – rammen for at bygge 
skolen – vide hvad vi tænker. Nu skal vi sige det, der skal afspejle sig i 
bygningen.

Bygningen skal fortælle profilen! Udearealer vigtige.

Lene Syberg: Vækshuset – 4 afdelinger under tag – afgørende at man er 
skarp på organisering og struktur – bygnigner understøtte pædagogisk 
praksis.

Skal være fedt

Hanann: Blandede børn? Lukkes ned? Børn i dt og klub – mange 
aktiviteter, der tiltrækker andre børn, der ikke bor i Gellerup –
samarbejder med foreninger og politi. Skole: Samarbejde med alle –
hvordan til. Tålmodige. God mad

Udearealer, skolehaver, god mad, kreativitet (steiner

Hvordan vil du helt konkret fortælle om den nye skole og 
fritidscenter til en forælder, du møder?

Projektbaseret

Tilgodese forskelligheder – individuelle faglige niveauer, men i fællesskab

Fordybe sig. Giv konkrete eksempler. Udtalelser fra børn – se børnene i det, 
man ønsker -

Lone Norlander

Tryghed i maven – selv gerne være i mange timer. Mindre enheder. Klynge-
arkitektur. Guidelines med farver

Hardy: Profilen – omsættes!! Trivsel og at de lærer noget – en faglig profil. 
God dagligdag. Flere snakke – mærke at Aarhus Kommune satser på helt ny 
form for skole – ifht. behov og ønsker.

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 9



Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
Profilen i praksis 27-04-2020

Hvad forventer du, at kommende forældre vil spørge om (FAQ)?

Fordelingen i etnicitet? Blandet – men uden overrepræs.

- Men forældre meget blandet, både hos etnisk

- danske og udenlandske – hvilken blanding man ønsker.

- Er det en god skole? (hvad er det for dig, forælder?)

Er skolen tryg?

Er der højt fagligt niveau og ikke meget ballade.

ER der godt forældresamarbejde og er de aktive?

Bliver forældrene inddraget? ER vi med? (spisning, fester)

Bliver det ”vores sted?

Hvad mangler vi?

Generationer

Billeder – eksempler på hvad det betyder

Fokus på  - ikke hudfarve – men børns særlige behov og 
udfordringer - uanset

PROFILEN TIL KOMMUNIKATION - WORKSHOP 2 – GRUPPE 9
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