Åbningstider på skoler og anlæg, pr. 31.05.18
Mandage – torsdage fra 15 – 22, hele skoleåret
Ellekærskolen, klasse- og faglokaler
Katrinebjergskolen, klasse- og faglokaler
Elsted Skole, klasse- og faglokaler
Møllevangskolens klasse – og faglokaler

Mandage – torsdage fra 15 – 22, fra den 1/9 – 30/4
Alle lokaler på Samsøgades Skole
Beder Skole, klasse og faglokaler
Skovvangskolens klasse- og faglokaler.

Mandage – torsdage fra 15 – 22, fredage fra 15 – 23, lørdage og søndage fra 8 – 23, hele skoleåret
Møllevangskolens gymnastiksale

Mandage og tirsdage 15 – 22, hele skoleåret
Holme Skole, klasse- og faglokaler
Mårslet Skole, klasse og faglokale

Mandage og torsdage 15 – 22, hele skoleåret
Rundhøjskolens

klasse- og faglokaler

Mandage – fredage (15 – 23), lørdage og søndage fra 8 – 23
Beder Skole, idrætslokaler
Ellekærskolen, idrætslokaler
Engdalskolen, idrætslokaler
Hårup Skole, idrætslokaler
Kaløvigskolen, gymnastiksal
Holme Skole, idrætslokaler
Kragelundskolen, idrætslokaler
Malling Skole, idrætslokaler
Lisbjergskolen, sportssal + klasselokaler
Katrinebjergskolen, idrætslokaler
Højvangskolen, idrætslokaler
Bavnehøjskolen, idrætslokaler
Ellevangskolen, idrætslokaler (idrætshal + gymnastiksal)
Elsted Skole, sportssal og gymnastiksal
Elev skole, idrætslokaler
Mårslet Skole, idrætslokaler,
Risskov Skole idrætslokaler,
Sabro-Korsvejskolen idrætslokale,
Skjoldhøjskolens Idrætslokaler,
Skovvangskolens gymnastiksale,
Skæring Skole idræt,

Skåde skole idræt,
Strandskolen idræt,
Sødalskolen idræt,
Tranbjerg skole - Grønløkke afd. idræt,
Vestergårdskolen idræt,
Viby skole idræt,
Virup skole idræt,
Vorrevangskolen idræt,
Åby skole idræt
Bakkegårdskolen, idræt
Virup Skole

Mandage – fredage hele skoleåret kl. 15 – 23, lørdage og søndage kl. 8 – 23 . Svømmesal mandage – fredage
Tranbjerg skole – Kirketorvet idrætslokaler)
Mandage – fredage fra 15 -22, lørdage og søndage fra 8 – 18
Næshøjskolens klasse- og faglokaler,
Sølystskolen klasse-faglokaler
Mandage – torsdage fra kl. 15 – 23, fredage fra kl. 15 – 21, lørdag og søndag kl. 8 – 18
Hasle Skole, klasse og faglokaler + idræt (idrætshal - svømmehal - gymnastiksal)
Tilst skole klasse- faglokaler + idrætslokaler
Mandage – fredage fra kl. 15 – 22, lørdage og søndage Lukket. Klasse- og faglokaler.
Skødstrup Skole
Mandage – fredage fra kl. 15 – 22 fra den 1/9 – 30/4, lørdage og søndage lukket. Klasse- faglokaler.
Skåde skole
Mandage – torsdage fra kl. 15 – 23, fredage og lørdage kl. 8 – 21, søndage kl. 8 – 23
Solbjergskolen idrætslokaler – svømmehal lukket søndage
Mandage til torsdage fra kl. 15 - 23, fredage kl. 15 – 21, lørdage kl. 8 – 21 hele skoleåret
Solbjergskolen klasse- og faglokaler
Mandage til torsdage hele skoleåret fra kl. 15 – 23
Sødalskolens klasse- faglokaler
Mandage til torsdage hele skoleåret fra kl. 15 -22, fredage fra kl. 15 – 21, lørdage og søndage kl. 8 – 18
Sølystskolen idrætslokaler
Mandage til torsdage hele skoleåret fra kl. 16 – 23, fredage kl. 16 – 21. Lørdage kl. 8 – 18, søndage lukket

Søndervangskolen klasse- faglokaler + svømmehal – idrætslokaler åbent søndage kl. 8 – 23.

Mandage til torsdage hele skoleåret fra kl. 16 – 23, fredage fra kl. 16 – 21. Lørdage og søndage fra kl. 8 – 18
Tovshøjskolen klasse- faglokaler + idrætslokaler

Mandage og onsdage hele skoleåret fra kl. 15 -22
Tranbjerg skole – Grønløkke afd, og Hårup Skole (klasse- og faglokaler)
Bakkegårdskolen, klasse- og faglokaler
Mandage – torsdage fra 15 – 23, fredage 15 – 21, lørdage og søndage fra 8 – 22
Næshøjskolens idrætslokaler
Rundhøjskolens idrætslokaler.
Mandag og onsdage fra 15 – 22 fra 1/9 – 30/4
Risskov Skole – klasse og faglokaler
Mandage – søndage fra 8 – 23, hele skoleåret
Center 10, sportssal og gymnastiksal
Brabrand Idrætscenter, idrætshal + bordtennis
Lystrup Hallen
Nørre Boulevard Idrætscenter, sportssal
Christiansbjerg Idrætscenter, idrætshal + skøjtehal
Nr. Boulevard IC
Viby Hallerne
Rytterknægten
Viborgvej 53
Åby bibliotek - Bordtennis kælderen
Mandage – torsdage fra 15 – 22, samt fredage fra 15 – 21
Rosenvangskolens klasse og faglokaler – idrætslokaler har åbent til 23
Sølystskolen klasse- faglokaler hele skoleåret,

Mandag, tirsdag og torsdag fra 18 – 22, fra skoleårets start til 30/4
Sektion for Idræt
Tirsdage og torsdage fra 15 – 22, fra skoleårets start til 30/4
Skjoldhøjskolens klasse og faglokaler
Strandskolens klasse- faglokaler
Tirsdag – torsdage fra 15 – 22 fra 1/9 – 30/4
Kragelundskolen klasse- og faglokaler

Tirsdage og torsdage fra 15 – 22 hele skoleåret¨
Skæring Skole klasse og faglokaler
Tirsdage og torsdage fra den 1/9 – 30/4 fra kl. 15 – 23
Vestergårdskolen, klasse- faglokaler

Mandage – fredage hele skoleåret fra kl. 17 – 22
Egå Gymnasium - samt lørdag og søndage kl. 8 - 23
Viby Gymnasium ( idrætslokaler)
Mandage til torsdag hele skoleåret fra kl. 15 – 23
Vorrevangskolen klasse- faglokaler
Åby skole klasse- faglokaler
Mandage til fredage hele skoleåret fra kl. 6 – 23, lørdag kl. 8 – 17, søndage kl. 9 – 17
Århus Svømmestadion
Mandage fra 1/9 - 30/4 fra 15 - 22
Elev Skole, klasse- og faglokaler
Mandage - torsdage fra 15 - 23, fredage fra 15 - 21, lørdage fra 8 - 16, lukket søndag
Ellevangskolens klasse- og faglokaler + svømmesal
Mandag - onsdag, hele skoleåret, fra 15 - 22
Engdalskolen, klasse- og faglokaler
Mandage - torsdage fra 08 - 23, fredage fra 08 - 22, lørdage fra 8 - 17, søndage fra 9 - 17.
Frederiksbjerg hallerne, 1 og 2.
Mandag - søndag fra 9 - 23
Fritidscenter Skovvang
Mandag - torsdag fra 15 - 22, fredage fra 15 - 21, fra 1/9 - 30/4
Gammelgårdskolen, alle lokaler
Mandag - søndag fra 08 - 23
Gellerup Badet - alle bassiner
Onsdage og torsdage fra 15 - 22
Højvangskolens klasse- og faglokaler
Mandag - onsdag fra 17 - 23
Langkær Gymnasium
Mandag - fredag fra 06 - 22, lørdag og søndag fra 8 - 13.
Lyseng Svømmebad

Mandag - torsdag fra 15 - 22, fredage fra 15 - 21, lørdage fra 8 - 18, søndage fra 9 - 16
Lystrup Skole, alle lokaler
Mandag - torsdag fra 15 - 22
Læssøesgades Skole, alle lokaler
Mandag, onsdag, torsdag, fredag fra 17 - 23
Marselisborg Gymnasium, idrætshal + gymnastiksal
Onsdage og torsdage fra 15 - 22, 1/9 - 30/4
Malling Skole, klasse- og faglokaler.
Mandag - fredag fra 8 - 23, lørdage 09 - 22 og søndage 10 - 21.
Globus 1 - alle lokaler

mandage – fredage

