Referat Samvirkets Kvartalsmøde den 24. september 2013
Referat af Kvartalsmødet i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag d. 24. september 2013 i Foreningernes Hus
Deltagere: Hanne praktikant, Walid Sahaer, Anders, Anne Kjærgaard, Lotte Mulvad, Henning
boligsocial leder, Ahmad El Ahmad, Maysaa, Trille fra Cirkus, Eileen, Mads, Kirsten, Ruth,
Hanne og Bente fra Lokalcentret og brugerrådet, Wissal + Birgitte fra cykelprojekt, Heidi
Idræts- og integrationskonsulent, Kirsten fra Foreningsguiderne, Anett og Ilham fra
Familienetværk og afd. 5, Malene, der er beboer, Ole Jessen, Helle fra Sundhedscafeerne,
Gordon fra Fritidspatruljen, Per fra Foreningernes Hus, Niels præst, Verner fra
Livsværkstederne, Maria Arianfar, Said Abdille, Ahmed Yusuf, Nahed og Saoussanne fra
Perlevennerne, Lone fra biblioteket, Pia fra den sociale indsats, Ellen fra Familiekontor Vest, Ali
Nur, ung mand, Mohamed Soyan, Marie Børn og Unge leder, Heidi og Pia K. fra
Gellerupsekretariatet for helhedsplanen, Elin fra Verdenshaverne, Birger og Marlene fra
Gellerup.nu, Elsebeth og Omar fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, Esben fra
Tousgaardsladen, Abdulmalik Farah, Anders fra Lektier online, Aase leder af Tovshøjskolen,
Karin fra Røde Kors.
Velkomst ved mødets ordstyrer Ellen Kappel fra styregruppen
Tyvstart med en kort præsentation af Radars musikprojekt ved. Connie, som reklamerede for
den efterfølgende koncert samme aften.
Musikprojektet er toårigt og startede inden sommerferien. Der vil ca. komme et musikarrangement i kvartalet – projektet går ud på at sende to professionelle danske musikere og to
musikere med flerkulturel baggrund sammen i træningslejr i Foreningernes Hus hen over en
weekend. I aften skal resultatet høres af den første lejr – inden der holdes koncert på Radar i
morgen. Der samarbejdes også med den lokale palæstinensiske gruppe Frihedens Trin.
Projektet har fået støtte fra Statens Kunstråd – og det er målet, at der skal dannes netværk på
kryds og tværs til gavn for musiklivet – og så skal der også holdes workshops med lokale
unge, som er interesseret i musik.
Kvartalsmødets dagsorden:
1. Beslutning om procedure for styregruppevalg i fremtiden
Udkastet til proceduren blev gennemgået af Ellen.
Efterfølgende blev udkastet diskuteret rundt ved bordene.
Kommentarer og forslag vedr.:
§ 2 En opstramning af punktet, således, at det skal være årsmødet, der nedsætter
stemmeudvalget på op til seks personer. Og at der skal udpeges to personer som
observatører.
§ 3 Forslag om at der sker en overvejelse af, hvorvidt der for eksempel kun skal kunne
opstilles kandidater, der har bopæl i Gellerup eller Toveshøj.
§ 6 Vedrørende antal kryds på stemmesedlen fremkom forskellige forslag om, at der
enten kun skal sættes kryds ved en kandidat, fire kandidater eller seks kandidater.
Vedrørende rækkefølgen – foreslås, at der i tilfælde af stemmelighed trækkes lod.
Papirer med diverse kommentarer blev indsamlet.
Ali Nuur stillede spørgsmål ved, hvorfor der skal være fem faste pladser i styregruppen,
hvor folk er udpeget.
Anders Glahn forklarede, at Samvirket ikke er en forening, men et samarbejde mellem
det frivillige og det offentligt. Og at kommune via de udpegede pladser er forpligtiget til
at være med i samarbejdet.
Troels B. Knudsen understregede, at styregruppen ikke har nogen magt, men mødes og
forbereder og udvikler samarbejde i Samvirket - som en slags serviceorgan.
Ahmad El Ahmad tilføjede, at Samvirkets styregruppe er rammen for et samarbejde, som
er en slags kombination af faglighed og demokrati.
Styregruppen behandler de indkomne kommentarer og forslag og vender tilbage med
resultatet på næste kvartalsmøde.
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2. Den fysiske helhedsplan
Processen om de grønne områder v. Heidi fra Gellerupsekretariatet
Veje – lokalplanen for veje har været gennem høringsfasen og afventer nu den endelig
vedtagelse. Det forventes, at der i begyndelsen af 2014 tages hul på det nordligste
stykke af Gudrunsvej, den nye nordlige tværvej via Lottesvej og øverste stykke af
bygaden.
Nedrivning af Nordgårdskolen – nedrivningen er snart afsluttet. De er i gang med at
knuse beton, hvilket larmer. Der er stoppet for arbejdet i weekenderne. I uge 42 kører
der ikke tung trafik ud af området. Hele arbejdet forventes afsluttet 1. november.
Byrum – konkurrencens fem deltagende teams er udpeget. Og der skrives nu på
konkurrenceprogrammet på baggrund af sommerens inddragelsesproces omkring byrum,
beboer- og sundhedshus og sports- og kulturcampus.
Der er modtaget rigtig mange ønsker til funktioner og aktiviteter. Og der lægges
overordnet vægt på, at der skal være plads til at både børn, unge og gamle kan være
sammen. Der ønskes grønne områder med aktiviteter, ikke parker med bænke uden
borde. Unge drenge og piger har været på inspirationstur til København og set på
byrum. De har prioriteret i deres ønsker – hvilket kan ses på hjemmesiden/facebook
www.helhedsplangellerup.dk
Den eksisterende fodboldbane bliver mindre pga. vejene, så den skal flyttes til et andet
centralt sted om området. Der er et ønske om en kunststofbane, hvor der pt. undersøges
finansiering blandt andet via DBU og fonde.
Vedrørende sportscampus skal det undersøges, om der kan skabe synergi mellem
eksisterende og nye tiltag med udgangspunkt i svømmebadet og fodboldbanen.
Konkurrenceprogrammet for byrummet skal være klart oktober/november – hvor de
deltagende teams skal arbejde med dem. Det forventes, at der kan udpeges en vinder i
2014 – og måske er man klar til spadestik i efteråret 2014.
Beboer- og Sundhedshus-processen starter til foråret.
3. Den sociale indsats v. Henning Winther
• Nyt om den sociale helhedsplan
Den boligsociale helhedsplan 2014-17 er med Hennings ord ”Kittet mellem stenene”.
Planen blev to uger forinden kvartalsmødet sendt ind til kommunen. Herfra sendes den
videre til Landsbyggefonden – hvor den forventes endelig godkendt i løbet af november.
Der er fire hovedindsatsområder med konkrete aktiviteter og projekter:
• Uddannelse, beskæftigelse og erhverv: Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og
lektiehjælp.
• Børn, unge og familier: Fritidspatruljen og beboerrådgivningen.
• Beboernetværk, inddragelse og demokrati: Foreningernes Hus, Samvirket/
foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Frokostkøkken,
tryghedsvandringer og blokambassadører.
• Kommunikation og image: Beboerredaktion og kommunikation.
Planen løber op i 44 millioner kroner med 28 millioner fra Landsbyggefonden og resten
fra kommunen og to afdelinger.
Der kan læses mere på www.brabrandbolig.dk under Social Indsats.
4. Lektiehjælp i Gellerup/Toveshøj
Punktet handlede om at få overblik over de mange forskellige tilbud, der i dag eksisterer
i området.
Aase Nielsen, ny skoleleder på Tovshøjskolen, fortalte om det specielle i forhold til til
skolen, som er heldagsskole med timer fra 8.15-.15.45 (tirsdag dog kun til kl. 14.00). På
skolen er der ikke en forventning om, at eleverne skal lave lektier hjemme, men det der
rigtigt godt, hvis forældrene læser med børnene hjemme. Større elever har næsten
samme timetal som andre store klasse og kan godt have lidt lektier med hjem.
Aase tilføjede, at en somalisk mor havde fortalt hende, at heldagsskolen var en gave til
hendes børn, fordi at hun ikke selv have gode muligheder for at hjælpe. Aase er positiv
overfor lektiehjælp.
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Ellen fortalte, at den nye skolereform arbejder med begrebet frivillig lektiehjælp i skolen,
men på trods af det, vil der formentlig stadig være behov for ekstra støtte til eleverne
her i området.
Kvartalsmødet blev derefter bedt om at snakke sammen rundt ved bordene og svare på
spørgsmålene: Hvad har vi i området? Og: Hvad savner vi?
Svar indsamlet og indskrevet i skema – se bilag.
•

Hvad er lektier online?

Anders fra Lektie Online fortalte om tilbuddet, der er for 6. -10. klasser i fagene
matematik, dansk, engelsk, tysk samt andre fag.
Der er gives hjælp mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag kl. 16-21 via nettet.
Der er desuden et pilotprojekt i gang omkring gymnasie-lektiehjælp.
Lektiehjælperne er typisk universitetsstuderende, som sidder på Statsbiblioteket og
hjælper efter at have gennemgået et oplæringsforløb omkring kommunikation med unge
på nettet. Der er i alt godt 300 lektiehjælpere.
Det er anonym lektiehjælp, som hjælperne ikke er forudindtaget, alle skal føle sig
velkommen. De unge kommer ind via deres Uni-lockin, som de kan få på skolen, hvis de
ikke allerede har der.
Der bruges et webcam, som viser lektiehjælperen, men eleven behøver ikke have
webcam og headset – kan nøjes med at chatte eller benytte det digitale whiteboard.
Der kan på af teknologiske udfordringer ikke bruges iPads og smartphones. Kun PC og
internet.
5. Gellerup Stemmer. Sådan får vi flere til at stemme.
• Nyt fra arbejdsgruppen for højere stemmeprocent ved kommunevalget 19.
november
Helle fortalte om de foreløbige planer, som arbejdsgruppen har ifht. valgmøder mv.
Der er udarbejdet en foreløbig kalender over lokale initiativer samt tiltag, som tages
sammen med Aarhus Kommune. Og der arbejdes stadig med nye ideer.
Status – 24. september 2013:
• Lørdag den 2. november – kl. 15-17 i Foreningernes Hus
Valgarrangement i samarbejde med Integrationsrådet og You Globe
Samvirkets valgmøder i Foreningernes Hus
• Mandag den 4. november – Tema: Uddannelse, beskæftigelser, fritidsjobs,
rollemodeller
• Tirsdag den 12. november – Tema: Børn, unge, familier – lokalt demokrati og
inddragelse
Oversigt over andre kendte arrangementer i forbindelse med valget:
Fra 28. oktober til 14. november – hver dag kl. 16-17 på Gellerup Bibliotek
• Valg Café A – Ø på Gellerup Bibliotek (ans. Lone)

Søndag den 3. november kl. 14-16 i Yggdrasil
•

”Hvordan bliver man politiker?” (med Keld Hvalsø) Ans. Bydelsmøder/Lone

Onsdag den 13. november kl. 16.30-18.00
• P4 Østjylland – sender fra Foreningernes Hus et radioprogram. (ansv. DR)

Fredag den 15. november – formiddag i Yggdrasil
•

”Nye danske stemmer” – Fatma Øktem og Özlem Cekic.

Yderligere initiativer lokalt - samt ideer:
• Valgbussen kommer forbi Gellerup i uge 43 (?) – foreslået placering på pladsen mellem
kirken og biblioteket. Del af den kommunale valgkampagne, som også foregår på
Facebook og www.stem.dk Der ligger animationsfilm om at stemme på kommunens
hjemmeside.
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•
•
•
•
•
•

Dørklokkerundringning med opfordring til at stemme – anse. Bydelsmødre
Valgfilm – Jeg stemmer også – ansv. Filmprojekt Gellerup
Gæt valgprocenten i GLOBUS1-konkurrencen – ansv. Samvirket
Evt. Valgmøde i City Vest med fokus på trafikforbindelser og busser – City Vest og BB
Evt Valgcafé i GLOBUS1
Evt. Valgfest på A-toget tirsdag den 19. november
Hvis aktive i Samvirket ønsker at være med i ad hoc Gellerup Stemmer, så kontakt
Samvirkesekretær Helle Hansen.
6.

Aktuelle aktiviteter

•

Lokalcentret deltog i Kvartalsmødet med to ansatte og tre brugerrådsmedlemmer. De
ønskede at reklamere for Brugerådsvalget den 5. november, hvortil der er
opstillingsmøde den 26. september.
Der er stemmeret til alle borgere over 60 år + førtidspensionister.
Der er brug for flere aktive i brugerrådet, mindst tre kandidater skal findes – gerne på
tværs af køn og etnicitet.
Brugerrådet samarbejder med ledelsen omkring arrangementer på Lokalcentret.

•

Røde Kors – opfordring fra Karin Daugaard, regionskonsulent i Østjylland, til at deltage i
landsindsamlingen 6. oktober.
Der mangler indsamlere – normalt kan indsamle ca. 1000 kr. pr. styk – i sidste ende
betyder det ca. 4000 kroner, som i år går til både nationalt arbejde med bl.a.
ensomhed, sårbare grupper og nyankomne flygtninge og til internationale formål, hvor
den humanitære katastrofe i Syrien står øverst på listen.
Nærmest indsamlingssted bliver formentlig Røde Kors Genbrugsbutik i Åbyhøj.
Meld til via www.rødekort.dk

•

Fremtidens cykelkurser – ved Birgitte Søndergaard. Der bliver hele tiden spurgt til,
hvornår der er cykelkurser til foråret. Men der mangler opbakning til lave fremtidens
kurser, så der efterlyses interesserede, om vil være med.
Der indkaldes til cykelmøde torsdag den 3. oktober kl. 17-19 i Foreningernes Hus.
Tilmelding til birson@aarhus.dk – senest 30. september.

•

Cirkus konference – Trille fortalte, at Cirkus Tværs den 11.-14. oktober er vært for en
international cirkuskonference med op mod 80 deltagere, som får lov at overnatte i
lejligheder i Gellerup.
Trille efterlyste interesserede, som ville være med til at lave mad til gæsterne.

•

GLOBUS1 – efterårsferieaktiviteter v. Heidi. Der er et fint program med aktiviteter i
GLOBUS1 i efterårsferien – se. evt. hjemmeside www.globus1.dk.
Kort præsentation af den nye koordinator for foreningsguiderne Kirsten, som gerne vil
har fat i flere frivillige guider.

•

Lone fortalte og reklamerede for Somalisk Bogmesse på A-toget – lørdag den 5.
oktober kl. 13-22. En dag med sange, dans, mad mv. for alle. Gratis børnepasning ved
Cirkus Tværs og Fritidspatruljen.
Salg af bøger og præsentation af de mange somaliske foreninger.

•

Kvinder og børn idrætsforening – v. Wissal – der er håndbold i GLOBUS1 for piger hver
onsdag kl. 16.30-17.30 – der er pt. to trænere. Men der er mange piger, som gerne vil
spille – så der efterlyses flere trænere.

7.

Eventuelt

Der var intet til aktuelt. Mødet afsluttet kl. 19.00.
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Lektiehjælp i Gellerup & Toveshøj – overblik fra Samvirkets Kvartalsmøde 24.9.2013
Hvor

Hvornår

Biblioteket

Hvem er det for

Mandag + onsdag 15-16.45, Tusindfryd
tirsdag + torsdag 15.30 –
17.30
Hver dag
cirkus
Man, ons 16.30 – 18.30
Vejledningscentret

Antal børn
pr. uge
100-120
pr. uge

Egne børn
5. kl. - 2. g

Dortesvej 45 og
Dortesvej 49
Dortesvej 47

Weekend

Medlemmer

15-30
12
børn/gang
I alt ca.
150 børn
Ca. 25

Dortesvej 47

Weekend, lørdag/søndag

Fredens moske

Lørdag

Cirkus Tværs
Dortesvej 23

Lektier online.dk
Lykkeskolen/
Ungdomsskolen
Mudderkliren
Somalisk Forbund,
Dharoor F.

Hvem arrangerer

Al nour
Al aarbag
4 dage om ugen, 2 timer pr. Klubberne i Gellerup,
dag
Dortesvej 47

Medlemmer,
folkeskole +
ungdomsskole
Somalisk Højskole og
ForeningsBørn og bedsteforældre medlemmer
Folkeskolen +
gymnasiet
Statsbiblioteket
6. – 10. klasse
For alle

4 timer efter skoletid
(naturfag)
DAKF
Lukket pga. mangel på
Dharoor F. og Somalisk
lektiehjælpere, kun
Forbund
somalisk modersmålsundv.

?

2 x 12
150

Hvad mangler lektiehjælpen i Gellerup & Toveshøj?
Lektiehjælpere: Kursus, matematik, tysk og dansk-hjælpere, engelsk, flere hjælpere

Børn (kunder i butikken):_____________

Lektiehjælp til bestemt aldersgruppe: Lektiehjælp til 5. kl. – 10. kl.

Lektiehjælp til bestemte fag: Dansk, engelsk og matematik

Lektiehjælp hjemme:____________________________

Andre ting: Bedre rammer, overblik over tilbud, mangler meget for at nå ønsket niveau, mange nybegyndere v.
læsning har brug at kunne læse med en voksen, højtlæsning + læsetræning

