Tænk på børnene!
Kære byråd, børn og unge udvalg og Aarhus Kommune
Dette høringssvar er vores inderlige bøn om, at I vil trække beslutningen om udvidelsen af
Gammelgårdsskolens distrikt tilbage. Vi føler beslutningen er taget uden at tænke på hvordan udvidelsen
skal løses eller hjælpe os forældre eller Gammelgårdsskolen til at løse der udfordringer, der følger af
udvidelsen.
Den udvidelse, som I har vedtaget, stiller krav til økonomi, fysiske faciliteter og ikke mindst pædagogiske og
læremæssige kompetencer og ressourcer. Alt det har I taget stilling til og forsøgt løst for den fusionerede
Toveshøj- og Ellekærsskole. Udvidelsen af Gammelgårdsskolen står modsat tilbage som en bisætning uden
spor af opmærksomhed og løsning.
Gammelgårdsskolen er ikke en ny skole og fremstår slidt med et behov for istandsættelse. Der er for lidt
klasselokaler, hvilket medfører at der allerede er to vandreklasser. På nær vandreklasser betyder skolens
fysiske tilstand imidlertid absolut ingenting for hverken voksne eller elever. Det altafgørende er miljøet,
personalets og elevernes trivsel og læringsmiljø. Hvor den fysiske fremtoning af skolen falmer er miljøet,
personalets og elevernes trivsel og læringsmiljø helt eminent. Skolelederen og personalet driver en
folkeskole, der er blandt landets bedste folkeskoler. Gammelgårdsskolen har et fantastisk ry og er en
væsentlig driver for tilflytning af børnefamilier til området. Voksne flytter endda tilbage til området for at
give deres børn muligheden for gå i den samme gode folkeskole, som de selv gik i.
Det her høringssvar er ikke en kritik af en udvidelse, det er en kritik af, at I gør noget, som er uansvarligt. I
laver et socialt eksperiment med vores børn. Hvad sker der hvis man tilfører 25 % børn fra et belastet miljø
til en i forvejen repræsentativ folkeskoleklasse, uden at tilføre ekstra økonomi, uden at tilbyde skolen
udvidelse af de fysiske faciliteter, uden at lave en plan for hvordan det læringsmæssige miljø skal
opretholdes og uden at italesætte og håndtere de trivselsmæssige udfordringer for stærke og svage elever,
som nødvendigvis må komme? Dét er et socialt eksperiment.
Vi har et fælles ansvar i Aarhus Kommune for at løse integrationsudfordringen i ghettoområderne. Som
forældre og familie vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte op om de tiltag, der foretages for skabe en
folkeskole, der afspejler samfundet og hvor elever, der har ekstra udfordringer, skal løftes af fællesskabet.
Men vi vil ikke gøre det, hvis rammerne ikke er på plads eller, hvis det fra start er en umulig opgave. Vores
børn skal have en rimelig chance for et godt skoleforløb.
Vi vil gerne have at I trækker i arbejdstøjet igen og kommer med en egentlig og gennemtænkt løsning. I skal
gøre det for børnene. Både de ressourcestærke og de ressourcesvage. Ingen har glæde af denne løsning.
Opskrivningerne hos privatskoler bugner som følge af jeres beslutning. Det gør os personligt umådeligt
bedrøvede at det livsværk som Torben har opbygget i Gammelgårdskolen skal krakelere. Han og personalet
kan hverken gøre fra eller til når de ressourcestærke børn tages ud og andelen af ressourcekrævende børn
øges. Han og personalet har gjort det så godt og brede skuldre bærer mest men brede skuldre kan ikke
bære alt.

