
Pressemateriale – 2. april 2019: 
 

Børnehaven Bellevue:  
Ny idrætsbørnehave i Risskov åbner til efteråret 
 
Til efteråret vil 40 børn pakke sportstøj i tasken, når de skal i børnehave i det lokale idrætsanlæg. 
Og madpakken behøver mor og far ikke tænke på. Sportscaféen byder på sund kost til børnene 
hver dag. 
 
Efter et langt forarbejde bliver forældre til børnehavebørn i Risskov nu inviteret til 
informationsmøde om Børnehaven Bellevue. En helt ny, privat børnehave med fokus på sport, 
idræt og bevægelse. 
 
Initiativtagerne har fået kommunens godkendelse, og håndværkerne er allerede rykket ind i de 
lokaler, som indtil for nylig husede fritidsklubben Hollywood. De bliver nu ombygget, så rammerne 
passer til børnehavebørn. Administrativ leder i Bellevuehallerne, Søren Schjødt fortæller: 
– Vi har arbejdet med ideen længe, og nu bliver sports- og Idrætsbørnehaven Bellevue en realitet. 
Leg, sport og idræt inde og ude bliver hjørnestenene i den nye private børnehave. Indenfor 
kommer børnene til at nyde godt af idrætshallerne, og de udendørs rammer er vel de bedste i 
Aarhus med kort afstand til både strand, skov og boldbaner, siger han. 
 
Informationsmøde, 25. april 
Det er Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne – som også driver sportsanlægget og 
faciliterer idrætten for VRI og mange andre foreninger – der har taget initiativ til den nye 
børnehave, og noget tyder på, at ideen er mere end god: 
– Vi har hidtil ikke gjort noget for at markedsføre projektet, men interessen er enorm. I den 
seneste måned har forældre kunnet udfylde en formular på Bellevuehallens hjemmeside, hvis de 
er interesserede i projektet og ønsker at blive indkaldt til det kommende informationsmøde den 
25. april. Det har rigtig mange benyttet sig af, så vi tror, vi har ramt plet, og behovet er åbenbart 
stort, siger Søren Schjødt. 
 
Aarhus Kommunes egne tal indikerer da også, at der mangler 240 institutionspladser i  
Risskov-strandområdet frem mod 2026. 
– Spørgsmålet er, om vi har lokaler, der er store nok til det kommende informationsmøde, hvis alle 
interesserede møder op. Derfor er tilmelding også nødvendig, lyder det optimistisk fra Søren 
Schjødt. 
 
Privat børnehave med egen bestyrelse 
Børnehaven bliver en privat børnehave med plads til 40 børn. 
– Den kommende bestyrelse skal i arbejdstøjet allerede fra første dag, da der skal ansættes en 
kommende leder af børnehaven. Forventningen er, at lederen kan tiltræde 1. august og arbejde 
med forberedelsen og klargøring til modtagelse af børn den 1. november i år. 
 
 



Lederen får blandt andet til opgave at finde institutionens faglige personale samt omsætte de 
pædagogiske visioner og målsætninger til praksis. 
– Det bliver en unik mulighed for både personale og forældre at være med til opstarten af en 
privat institution, hvor vi ikke er begrænset af vaner og traditioner, og hvor mulighederne i 
princippet er uendelige, blot de flugter med vores målsætning om at have fokus på sport, idræt og 
bevægelse samt en stor grad af skoleparathed, fortæller Søren Schjødt. 
 
 
 
 
Vigtige datoer: 
 
Infomøde om Børnehaven Bellevue: Torsdag 25. april, kl. 19.00. Tilmelding: bellevuehallerne.dk 
Stiftende generalforsamling 13. maj, kl. 19.00. 
Begge møder afholdes i børnehavens nye lokaler i Bellevuehallerne. 
 
Opskrivning af børn til Børnehaven Bellevue kan ske fra 26. april 2019 kl. 8.00 på 
bellevuehallerne.dk 
 
 
 
Fakta om Børnehaven Bellevue: 
 
Privat børnehave med fokus på idræt, sport og bevægelse 
Beliggende i Bellevuehallen, Risskov 
Åbning: 1. november 2019 
Antal børn: 40 
 
 
Yderligere oplysninger: 
 
Søren Schjødt  
Mobil: 23 39 18 84 
Kontor: 86 17 86 89 
Mail: bellevuehallerne@vri.dk 
Web: bellevuehallerne.dk 


