Brabrand d. 9. oktober 2019
Høringssvar vedr. fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen.
Bestyrelsen i Tovshøj Dagtilbud har følgende kommentarer til høring vedr. fusion af Tovshøjskolen
og Ellekærskolen.
Vi bakker op om forslaget om, at der etableres en ny skole i Gellerup, Toveshøj og Ellekær og at
dagtilbudsstrukturen tilpasses den nye skolestruktur. Vi synes, at forslaget er visionært og peger
fremad i forhold til at understøtte den forandring, der er sat i gang med helhedsplanen og gentænk
Gellerup, Tovshøj og Ellekær. Det er vigtigt, at der arbejdes på at skabe et positiv syn på den nye
skole. Bestyrelsen vil gerne inddrages i arbejdet med den nye skole og fusionen af dagtilbud.
Dagtilbudsafdelinger der skulle flytte ind på Tovshøjskolen
Vi vil gerne opfordre til, at der snarest kommer en afklaring af, hvad der skal ske med de fire
afdelinger fra Tovshøj dagtilbud, der skulle flytte ind i ledig lokalekapacitet på Tovshøj skolen. Det
har været en meget lang proces med usikkerhed til følge. Der ligger to tidligere byrådsbeslutninger
om dette, som er blevet udskudt og ændret af forskellige årsager. Der er behov for at skabe
afklaring for forældre, børn og personale, så det er klart, hvad der kommer til at ske og hvilket
tidsperspektiv der er.
Særligt for afdelingerne på Lenesvej 23, 25 og 27 er der tale om ældre bygninger, der i høj grad
trænger til renovering og modernisering, hvis ikke der snart sker noget i forhold til at flytte i nye
bygninger. Desuden vil vi påpege vigtigheden af, at disse bygninger fortsat vedligeholdes til en
standard, der er acceptabel for børn, forældre og personale, indtil flytningen er en realitet. Vi vil
desuden opfordre til, at man i forbindelse med flytningen ser på, hvordan man kan være med til at
understøtte blandende børnegrupper i de nye dagtilbudsafdelinger. Det vil også være med til at
understøtte en ændring af elevsammensætningen på den kommende nye skole.
I forbindelse med placering af de nye dagtilbudsafdelinger vil vi opfordre til, at det overvejes om
man skal etablere en afdeling på Toveshøj for at understøtte kvartersdannelse på Toveshøj.
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