Høringssvar i forbindelse med ‘Høring af forslag om fusion af Toveshøjskolen og Ellekærskolen’

Østjysk Bolig anerkender den samlede bestræbelse, som formuleret i ‘Aftale om et attraktivt skoletilbud i
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven’ af 22 maj 2019. Visionen for bydelen med afsæt i blandt andet tryghed,
nærhed, alsidighed, trivsel og udvikling for alle. For at en sådan vision skal kunne realiseres er der behov for
en stærk lokal skole, en bydel der indrettes på børnenes præmisser og et stærkt lokalforankret samarbejde
på tværs af professionelle aktører.
På baggrund heraf finder Østjysk Bolig følgende forhold, som er bekymrende både på kort og længere sigt:
•

Vi har to områder der er på Ghettolisten, som man vil sammenlægge. Dette er i sig selv
bekymrende på kort sigt. Prognoserne der viser, at det er ’blandede områder’ i 2025 er ikke
virkelighed endnu og for at det bliver virkelighed, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i
hvordan Bispehaven er nu og arbejde videre ud fra de resultater, der er opnået. Vi har i Bispehaven
igennem tryghedsrenovering, den boligsociale helhedsplan og projekt Bydelskilden i flere år været i
gang med at koble Bispehaven til den eksisterende bydel i Hasle/Åbyhøj.

•

Det er bekymrende at man tænker, at Bispehaven skal lægges ind under Gellerup. Man bliver nød
til at anerkende at Bispehaven fortsat har sit eget lokalområde, som ikke er Gellerup. Det er vigtigt
med en samlet strategi for Aarhus Vest, men udviklingsplanerne for Gellerup og Bispehaven har
overordnet to forskellige strategiske greb. I Gellerup skabes en helt ny bydel, mens Bispehaven skal
koble sig til den omkringliggende bydel i Hasle. Med forslaget bliver Bispehaven delt op i to
distrikter på hver deres side af Ringvejen. En lokalforankret skole er afgørende for en stærk
sammenhængskraft, og et væsentlig parameter i forhold til bosætning. Adspurgt blandt de
professionelle i området ”hvilke funktioner vurderer du som vigtige for at boligområdet kan udvikle
sig til en attraktiv bydel” scorer ”skole- og dagtilbud” 9,32 på en skala fra 0-10.

•

I arbejdet med udviklingsplanen for Bispehaven og det omkringliggende nærmiljø arbejdets der
med en strategi om, at skabe en bydel i børnehøjde. Der ønskes svar på, hvordan dette
harmonierne med de kommende distriktsskoler, hvoraf den ene vil ligge på den anden side af
Ringvejen i lang afstand fra Bispehaven, mens den anden har store kapacitetsproblemer. Det er
vigtigt at børn i en tidlig alder selv kan cykle eller gå til en skole med den nødvendige plads og
moderne faciliteter.

•

Bispehaven er i en positiv udvikling på flere parametre. Mindre kriminalitet blandt unge – flere
unger der tager uddannelse, mindre hærværk og større tryghed generelt. En faktor som har
betydning for om denne udvikling fortsætter er helt uomtvistelig det stærke lokale samarbejde
imellem de lokale kommunale tilbud, Østjyllands politi og den boligsociale indsats samt hele
boligorganisationen, hvor man bakker hinanden op og der er synergi imellem indsatser. Fra survey
blandt de professionelle i området peges der på det stærke lokale ledelsessamarbejde, som et af de
store potentialer for området. I skrivende stund er vi i gang med en udarbejdelse af
prækvalifikationen til den boligsociale helhedsplan og vi ved ikke om – og i givet fald hvilke - tætte
samarbejdspartnere der vil være til at implementere den nye helhedsplan på børn og unge
området. Det er uvist hvad der skal ske ift. FU området. VI vil gerne høres omkring det og inviteres
ind til at bidrage til den bedst mulige løsning. Resultater i Bispehaven er opnået ved

sammenhængende visioner og stærke, lokalt forankrede samarbejdspartnere. Ikke
samarbejdspartnere der kun kommer ud til møder.
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