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PROJEKT
Vi er sammen med DK2 Bygherrerådgivning, NERD Architects, LearningSpaces, CFBO og 
Norconsult tilknyttet som bygherrerådgiver for Aarhus Kommune på Ny skole og Fritidscenter 
i Gellerup. Skolen og fritidscenteret skal som en ny og inkluderende bydelsdynamo danne ram-
men om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både 
hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger 
Christensens Gade og i Byparken. Sammen med brugere og bygherre, vil vi skabe en skole og et 
fritidscenter i Gellerup, der vil spille en afgørende rolle i målet mod at gøre Gellerupområdet til 
en attraktiv, tryg og oplevelsesrig bydel.

Der er en klar vision om at skabe et stærkt fællesskab mellem skole, fritid og lokalmiljø, hvor 
ledelse, medarbejdere og forældre arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for 
alle børn og unges udvikling, læring og trivsel
Projektet omfatter både en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, 
udskoling og fritidscenter. I begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til både 
undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv

YDELSE
Etos ingeniører er tilknyttet bygherrerådgiverteamet som specialister ifm. bæredygtighed og 
DGNB. Vi faciliterer de indledende bygherre - og brugerprocesser i forbindelse med implemen-
tering af krav og rammer for bæredygtighed - herunder bl.a. Udearealer og natur, Sammen-
hæng med lokalområdet, Materialer og cirkulær økonomi, Vand og energi, Indeklima og trivsel,
Pædagogisk bæredygtighed. Processen udmønter sig i en bæredygtighedsstrategi for projektet, 
som vi skal sikre implementers gennem hele projektforløbet, herunder i bl.a. tildelingskriterier 
og udbudsmaterialer. Etos bidrager desuden til bedømmelse af totalentreprisetilbuddene samt 
sikring af at indledende krav og intentioner implementeres gennem hele projektprocessen.
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