Høringssvar vedr. ændring af Gammelgårdskolen distrikt.
Vi er en familie med to drenge på hhv. 5 og 3 år, hvoraf den ene skal starte i skole sommeren 2020. Vi har
været bosat i Åbyhøj i 8 år, og valgte netop at bo her, da vi bl.a. ønskede en skolegang for vores børn på
Gammelgårdsskolen. Desuden rummer Åbyhøj alle de tilbud i form af gode institutioner, en god skole og
attraktive idrætsforeninger samt diverse andre foreninger. Alt dette virker positivt til at børn fra området,
kan skabe stærke sociale relationer i lokalområdet, som må være ønskelig for enhver forælder. Den drøm er i
midlertidig tæt på ikke at kunne realiseres, idet det må forventes med gennemførelse af dette forslag, at
Gammelgårdskolen går fra at være velfungerende til at være den mest udfordrede skole i området - med
forringede ressourcer til vores børn. Vi er utrolig kede af, at vi med gennemførsel af dette forslag, må se os
nødsaget til at søge private tilbud for vores børns skolegang. Dette vil medføre at vores børns sociale
tilknytning til området ikke vil være tilstede i samme omfang, som hvis de havde deres skolegang lokalt.
Udover vores personlige problematikker med dette forslag, kunne vi opremse adskillige punkter, som er
problematiske ved dette forslag, da det for os virker helt ugennemtænkt. Vi har dog læst
Gammelgårdskolens skolebestyrelses høringssvar, og det giver ikke mening her, at gentage alle de problemer
dette vil medføre, men blot erklære os aldeles enig i deres betragtning af sagen.
Vi mener at dette er at ”gamble” med vores børns skolegang - og den går ikke!

Vi håber, at I i byrådet vil genoverveje dette forslag, da det vil have alvorlige konsekvenser for
Gammelgårdsskolen, børnefamilierne i Åbyhøj og hele området som helhed.

På forhånd tak
Med Venlig hilsen
Camilla Randlev Topholm og Henrik Randlev Jul Topholm
Den 6/10-2019

