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repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket,
Folkeinformation, kirken, de lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og
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Referat
Referat fra Samvirkets introdag den 12. september 2017
2017 i Foreningernes
Foreningernes Hus
På denne Introdag deltog hele 23 personer. De startede sædvanen tro Introdagen med morgenmad kl. 8.30 i
Foreningernes Hus.

Dagens næste programpunkt afveg heller ikke fra sædvanen, idet Anders Glahn (leder af fritids- og
tog ordet og gav et generelt historisk rids om Gellerup, etableringen og
hvorfor området blev bygget, og hvordan beboersammensætningen har ændret sig gennem årene.
Herefter blev der sat fokus på det brede samarbejde i området mellem beboer, ansatte, foreningslivet og forskellige
projekter. Der er 2 afdelinger i området afd. 4 som er Gellerupparken og afd. 5 som er Toveshøj.
Gellerupmodellen er et lederforum, som mødes en gang månedligt, heraf 3 gange årligt som baggrundsgruppe for
Lokalpolitiet. Som bindeled mellem dette forum og beboerdemokratiet og foreningslivet har der siden 2007 været et
forum kaldet Samvirket. Samvirket har 1 årsmøde – sidste tirsdag i januar måned samt 4 kvartalsmøder. På årsmødet
nedsættes en styregruppe, som bla. har til opgave at planlægge kvartalsmøderne. I kan læse mere om Samvirket på
følgende webadresse: www.samvirket.dk
Derudover er det i samvirkets regi at der afholdes Introdage.
ungdomsskoleområdet i Gellerup/Toveshøj)

Samvirkets vigtigste opgave er dog at arbejde for samarbejdet i området for bedre at kunne løse opgaverne. En
fælles opgave for alle er bla. at opretholde Beredskabet, som er et samarbejde mellem politi,
gadeplansmedarbejdere og beboerne. Beredskabet træder sammen og er på gaden i forbindelse med større events,
arrangementer og når og hvis, der er problemer.
Til at facilitere Samvirket er der ansat to medarbejdere dels en kommunal, dels en medarbejder i boligsociale
sekretariat på henholdsvis 5 og 10 timer.

Derefter blev deltagerne delt op i 4 grupper og fik lov til at præsentere sig selv til hinanden for at lære hinanden at
kende, før de blev sendt ud til besøgsmålene i 4 ruter.
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Eftermiddag:
Efter endt besøg samledes alle deltagere igen i Foreningernes Hus, hvor der med lidt forsinkelse var en opsamling i
plenum, hvor både Samvirkets styregruppemedlemmer og Gellerupmodellen var inviteret med. Fra
Gellerupmodellen deltog Jan Grand og Lene Syberg.
Anders Glahn bød igen velkommen, og gav ordet videre til grupperne, så de kunne fortælle om deres besøg udefra
nedenstående overvejelser:
1.
2.
3.
4.

Hvordan bidrager besøgsstederne til Gellerupområdet?
Hvad var den største overraskelse / bedste oplevelse?
Fik I nogen gode ideer til, hvordan I kan være med til at bidrage til fællesskabet?
Har I noget konkrete aftaler, som I vil hjem og arbejder videre med?

Inden grupperne skulle i gang præsenterede Birger Agergaard sig selv og www.gellerup.nu, som det er en god ide at
åbne for med jævne mellemrum, da det er sitet, der fortæller alle de gode historier om Gellerup i modsætning til
den øvrige presse.

Rute 1 havde besøgt følgende besøgssteder: Lykkeskolen, Foreningernes Hus, Community Center Gellerup, og
Globus1 og Folkesundhedsenheden
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Gruppe 1 fortalte: De havde fået et dejligt indblik i Lykkeskolen og skolens arbejde, især havde de bidt mærke i, at
de oplevede at skolen bygger på de danske værdier og erfaret at skolens sidste rapport var meget positiv.
Lykkeskolen er en klassisk friskole. Skolen havde lige været til møde med Aarhus Kommune. Dog oplevede gruppen
også at skolen er i forsvarsposition, måske lige lovlig meget eller så meget at man bliver mistænkelig.
Det er synd at få den oplevelse af skolen, især fordi flere af områdets frivillige har tidligere gået på Lykkeskolen.
Desuden er skolen god til at samarbejde med andre aktører i området. Ca. 6-7 foreninger af områdets 129
forskellige foreninger har haft et samarbejde med Lykkeskolen.
Et interessant spørgsmål er om områdets børnehaver tilråder eller fraråder børn at blive indmeldt i skolen.
Ligeledes havde Folkesundhedsenheden gjort indtryk i forhold til hvordan man arbejder med både den fysiske og
den psykiske sundhed, også at der er mulighed for tolkebistand.
Flere i gruppen havde gjort sig nogle overvejelser i forhold til hvem man kunne samarbejde med i fremtiden, bla.
oplyste en at arbejde sammen med Gellerup Bibliotek omkring det sproglige i fremtiden.
Gruppen oplever, at hvis Gellerup skal udvikles, er det vigtigt at ha neutrale steder/zoner, hvor alle kan komme og få
hjælp uden cpr. nr. eller registrering.

Rute 2 havde besøgt følgende besøgssteder: Fredens Moske, Det Boligsociale Sekretariat, Klubben Gellerup og
Beboerrådgivningen på Gudrunsvej
Gruppe 2 fortalte: Det var en stor oplevelse at opleve at alle sagde/fokuserede på at løfte i samlet flok – at man vil
samarbejdet. Og måske derfor kunne man godt have brugt flere timer til at besøge flere steder, men det kan man
evt. selv planlægge efterfølgende. Gruppen ærgrer sig over, at så meget skal lukkes ned. Men det giver rigtig meget
stof til eftertanke at så mange ansatte elsker deres arbejde – det er rørende.
Rundturen imødekom en masse forudfattede fordomme hos nogle i gruppen, og det var ret fedt at opleve at
Gellerup/Toveshøj er et godt sted.
Gruppen oplevede at Gellerup Kirke har et stort arbejde i at få få til at komme, hvorimod moskeen altid kan samle
mange. Dog skal man være klar over at samarbejdet med moskeen ikke er med imamerne men med bestyrelsen for
moskeen. Dog blev meget samarbejde med moskeerne og Aarhus Kommune slået i stykker i forbindelse med tv2’s
udsendelse om ”Moskeerne bag sløret”.

Rute 3 havde besøgt følgende besøgssteder: Lokalpolitiet, Gellerup Kirke, Familiecenter
Vest/Underretningsenheden og Cirkus Tværs
Gruppe 3 fortalte: at de oplevede at både Underretningsenheden og Lokalpolitiet er gode til at vise sig på gaden, at
tage udgangspunkt i borgernes skepsis.
At præsterne i Gellerup Kirke og imamerne har et rigtig godt samarbejde, er godt at vide. Gruppen oplevede at der
sker meget i Gellerup Kirke, og at muslimerne støtter op om kirken ved bla. at være tilstede udenfor under
gudstjenesterne. Dog var man forbavset over at nogle havde været utilfredse med at ”Et barn er født i Betlehem” er
blevet oversat til arabisk.
Det var interessant at besøge Cirkus Tværs.

Gruppe 4 havde besøgt følgende besøgssteder: Livsværkstederne, Lokalcenter Vest, Gazellefarmen og
Idrætsbørnehaven
Gruppe 4 fortalte: at de oplevede at aktiviteterne ikke udspringer fra borgerne, men med dem, og at
fællesskabsånden overordnet set er naturlig. Men nu gentænkes området på en anden måde hvor der også stilles
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højere forventninger til borgerne. Det betyder at der tales til mennesket og ikke til diagnosen. Derfor er det vigtigt at
stille de rigtige spørgsmål, tale til borgernes muligheder: ”Jeg vil se initiativ ellers…”.
Kan man f.eks. lave en kontrakt med forældrene – begge partner har et ansvar for barnets tarv. Før er børnene
måske blevet hjulpet, nu stilles der krav. Man skal have madpakker med i skole kan f.eks. være en forudsætning,
først når du viser, at det magter du ikke, skabes der kontakt desangående.

Samarbejde:
Adspurgt var der ingen i hverken grupperne eller på tværs af grupperne, som i løbet af dagen havde lavet konkrete
aftaler om samarbejde fremover.

Generelt:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

En generel betragtning var bla. at flere oplevede at indsatserne/samarbejdet var meget personafhængig, og
at når nogle rejser, så tager det tid at genopbygge ikke bare viden men også eventuelle
samarbejdsrelationer.
Derfor kan det være en god ide at investere i et personaleressourceforbrug på at bygge op, når nogle får
andet job eller stopper.
Kunne Introdagen evt. ”bare” være i Foreningernes Hus så man efterfølgende selv kan tilrettelægge sig en
besøgsrunde og evt. også udvælge sig nogle at gå rundt med på den måde
Kan der være en generel indføring i hvordan man skal tage imod nye medarbejde – en introduktion til
Gellerup/Toveshøj for nye medarbejdere, så det ikke er den enkelte institutions planlægning, men et
generelt tilbud.
Introdagene kunne evt. være 4 gange, så man kommer rundt og ser og oplever flere steder – eller bare et
valg med a og b ruter
Andre finder, det er godt, der ikke er frit valg.
Er beboerne subjekt eller objekt i eget liv og er der for mange projekter, således at man tager ansvaret væk
fra borgeren.
Fester er godt.
Deltagerne vil gerne have et program ud inden – det ansvar ligger hos lederne, som får det tilsendt i kraft af,
at de er en part af Gellerupmodellen.
E-mailadresser og tlf.nr. på Introdagens medlemmer blev efterlyst. De er sendt ud umiddelbart efter
Introdagen.
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