
Høringssvar vedrørende forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen 

Vi ønsker, som forældre til tre børn på Gammelgårdsskolen, at indgive høringssvar på forslaget 

med fokus på konsekvenserne for Gammelgårdsskolen. 

 

Helt overordnet er vi positivt indstillede overfor tiltag, der skaber et attraktivt skoletilbud til 

børn i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og resten af Aarhus. Vi er til gengæld stærkt tvivlende 

overfor om præmisserne for udvidelsen af Gammelgårdsskolens skoledistrikt er tænkt 

ordentligt igennem. Derfor dette høringssvar. 

 

Hvis der fortsat skal være tale om et attraktivt skoletilbud på Gammelgårdsskolen – både for 

børn i det nuværende skoledistrikt og for børn i den del af Bispehaven, der foreslås tilføjet 

skoledistriktet – så er der i vores optik behov for følgende: 

 

1. Økonomi fra byrådet til udbygning af de fysiske rammer på Gammelgårdsskolen, 

så der faktisk er plads til alle børn og klasser. 

 

Status er, at der allerede til næste skoleår vil mangle klasselokaler, hvilket betyder 

"vandre-klasser" uden eget klasselokale. Det er naturligvis ikke rimelige vilkår for børn og 

personale, at der ikke er den fornødne plads på skolen. 

 

Man kan næppe forestille sig, at borgmesteren og de fem rådmænd ville være tilfredse med 

at dele fire kontorer på rådhuset – på samme måde bør børnene naturligvis have faste 

klasselokaler. 

 

2. Økonomi fra byrådet eller Børn og Unge til opkvalificering af lærere og 

pædagoger til at håndtere en større andel børn med særlige behov blandt andet i 

forhold til sprogstøtte. 

 

Gammelgårdsskolen har heldigvis dygtige lærere og pædagoger, men de har naturligvis 

behov for at kunne dygtiggøre sig yderligere for at kunne løse de nye opgaver.  

 

Opgaveglidning uden medfølgende økonomi accepteres ikke af Aarhus Kommune, når der 

er tale om opgaveglidning fra hospital til kommune. Derfor bør byrådet naturligvis heller 

ikke acceptere intern opgaveglidning uden medfølgende økonomi på skoleområdet. 

 

3. En ny (og velfungerende) model for økonomiskudligning mellem skolerne i 

kommunen. 

 

Når Gammelgårdsskolen (og andre skoler) skal løfte en større social opgave end det er 

tilfældet i dag, så kræver det naturligvis ekstra ressourcer. Disse ressourcer må byrådet 

enten tilføre i form af en generel opprioritering af skolerne i kommunens budgetter eller 

gennem en udligningsordning, hvor de skoler, der løfter den største sociale opgave tilføres 

ressourcer fra skoler, der ikke i samme grad bidrager til denne vigtige opgave. 

 

De sociale udfordringer i Aarhus kan og skal løses, men der er behov for en solidarisk 

løsning, hvor hele Aarhus og ikke bare for vestbyen bidrager. Løsningen, hvor vestbyen 

alene løser de sociale udfordringer blev skrevet ud af budgetforlig 2018 som følge af 

massiv folkelig modstand. Det er derfor uforståeligt, hvis byrådet foretrækker denne 

løsning. 

 

Hvis ovenstående punkter efterleves, så vurderer vi, at det vil være muligt at italesætte 

udvidelsen af Gammelgårdsskolens skoledistrikt positivt i tæt samspil med ledelse, personale 

og skolebestyrelse. Og der er behov for en positiv historie, hvis udvidelsen skal føre til et 

attraktivt skoletilbud for alle børn i Gammelgårdsskolens skoledistrikt. 
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