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Visionerne for det Nye Børne- og Sundhedshus ved Globus 1 i Gellerup, er at skabe et 
synligt, attraktivt, åbent og tilgængeligt hus, hvor alle borgere føler sig velkomne og 
mødet mellem generationer og forskellige brugergrupper bliver hverdag. 

Det nye byggeri indeholder en aldersintegreret daginstitution med 3 vuggestue- og 3 
børnehavegrupper, samt ny base for Folkesundhed i Aarhus Vest, lægepraksis og 
sundhedsklinikker. 

Byggeriets udformning tager udgangspunkt i at skabe et rart og tillidsvækkende 
offentligt hus der inviterer indenfor, her er plads for borgeraktiviteter på tværs af alder, 
som f.eks. motion, foredrag og læring særligt mhp. sundhed. 

Materialemæssigt er der lagt vægt på at byggeriet fremstår varmt og venligt i den lidt 
”kolde” kontekst med Gellerups mange betonblokke. Derfor beklædes huset med 
cedertræ og i interiør arbejdes der med varme farver og materialer. Der er arbejdet 
med bevidste udkig til de grønne uderum. Der placeres solceller på tag. 

Fællesskabet etableres omkring en inviterende ankomst, herfra bevæger man sig ind 
i den fælles foyer, med et åbent trappelandskab rundt til husets forskellige funktioner: 
• Daginstitution stue og 1. sal 
• Folkesundhed (primært kontorfaciliteter) stue og 1. sal 
• Sundhedsklinik 1. sal 
• Lægepraksis 2. sal 

Daginstitutionen er indrettet ud fra den nyeste viden på området. Institutionen er 
organiseret med grupperum, samt garderobe med direkte adgang til legepladsen. 
Fra førstesalen skabes forbindelsen via en lege- og læringstrappe. Grupperummene 
og fællesrummet sammenbindes af en central trappe, og er derved med til at give liv i 
huset. Daginstitutionen er forberedt for udvidelse til 6 grupper. 

Byggeriet er projekteret efter Aarhus Kommunes retningslinjer ”Miljø og energirigtigt 
byggeri i Aarhus Kommune”

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har i forbindelse med projektet stået for al pro-
jektering af alle konstruktioner, anlæg, VVS, ventilation, indeklima og energi, samt byg-
geledelse.
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E-mail: ankas@aarhus.dk
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