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Samvirket er et mødeforum for frivillige og 
offentlige personer i Gellerupområdet, der 
repræsenterer klubber og idrætsforeninger, 
kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, 
biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale 
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og 
beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, 
boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i 
Gellerup og på Toveshøj. 

 

 

 

 
 
Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
 
Tirsdag den 15. marts 2011 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen 
 
Deltagere: Erik Graversen, Maria Arianfar, Rune Utoft, Vibeke Dam Hansen, Ole Jessen, Lene 
Stevns, Diana Bloch Hansen, Malene Nygaard, Pinto Omolo, Astrid Bjerg, Marianne Viskum, 
Jytte Stensgaard, Anne Lejbach Jørgensen, Susanne Schmidt, Inge Kjærgaard, Anders Glahn, 
Lone Hedelund, Anett S. Christiansen, Ahmed El Ahmed, Ulla Bording Jørgensen, Maryam 
Fereidanian, Ilham Mohamed, Helle Hansen, Jens Espensen, Jens-Henrik, Helle Dybdal, 
Henrik, Per Thomsen, Anne Nielsen, Anne Kjærsgaard, Trille Lucassen, Christian Toft, 
Marianne Eriksen, Vagn Krarup Holst, Waffa Karzoum, Hana Fatathallah, Raid Ali, Ghassan 
Hassoun, Ghassan Edwan og Maysaa Hassanein 
 
 
Kvartalsmødets dagsorden: 

  
• Velkomst og kort præsentationsrunde af alle – Anett var ordstyrer 

 
1. ”Samvirkets Tryghedsbarometer”– status på kriminaliteten i området ved politiet 

 
Jens Espensen lagde ud med at præsentere sin nye souschef Jens-Henrik.  
Politiet har travlt lige for tiden. Alt gik fint indtil jul, men siden da har der været utrolig mange 
indbrud, primært i stuelejligheder, og der har været en del hærværk, og så har der været 
nogen uro med en gruppe unge drenge, som kulminerede med stenkast mod en politibil fra 
Tovshøjbroen for nylig. 
Men Jens var stolt over at kunne fortælle om den opbakning, som politiet har fået fra alle i 
området, som har været med til at stoppet urolighederne. Det beviser, at beredskaber virker. 
Boligforeningen er også inde over, og måske kan det ende med en udsmidningssag. 
Indbruddene rammer alle typer beboere over en bred kant, tyvene går ind der, hvor der er 
noget at hente. Opfordring til, at beboerne sikrer sig og benytter de hængsler, som 
boligforeningen sætter op. 
Politiindsatsen på kort sigt handler om at skabe tryghed. Det sker ved, at der i den 
kommende tid kommer flere uniformer på gaden i Gellerup. De unge skal opleve, at de ikke 
har magten. 
Rudeknusning har været et andet problem. Politiet benytter blandt andet videoovervågning til 
opklaring, og der forsøges at stille krav om erstatning. 
Jens opfordrede til at stå sammen og melde, hvis man er vidne til noget. Og gerne være flere 
vidner, der står sammen.  
Vedrørende hash, så har der været gang i en indsats, der er rettet mod klubber i diverse 
lejligheder. Kan med hashloven i hånden give en person forbud mod at besøge en lejlighed, 
således, at gæster kan holdes væk. Indsatsen pt. sat lidt i bero. 
Det er forår, og knallerterne står klar – og i år skal det gøres bedre, lover Jens.  
Vedrørende Beredskabsrapporten og dens kriminalitetstal, så passer de desværre ikke lige for 
tiden. Men det er vi i gang med at gøre noget ved, så tallene falder igen. 
Torsdag den 16. marts kommer justitsministeren på besøg på lokalstationen. Jens fortalte, at 
ministeren skal møde ACFC, som repræsentant for den forebyggende indsats og beredskabet. 
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Hvordan når vi i mål? Tryk avler modtryk. Politiet har en ide om at starte en sms-kæde rundt 
til forældre med teenagerdrenge, så de kan kalde deres sønner hjem, hvis der er uro i 
området. 
Tirsdag den 22. marts skal der være en vandring i Gellerup med fokus på tryghed og 
belysning i de grønne områder. 
En opfordring til at alle kommer til Jens med ideer eller kommentarer. 
Maria – hvorfor er her ikke etniske betjente i Gellerup? 
Jens – det er altid problematisk at være betjent i et område man kommer fra – ikke mindst 
pga. af familierelationer.  
Ahmed – fortalte, at hærværk mod ruder i Yggdrasil skete pga. rygter om politiets 
indblanding i trafikdrabet i Mårslet, hvor en 14-årig døde. Forslag om, at politiet hurtigt 
orienterer om status i sådanne tilfælde. 
Jens – lidt problematisk, fordi sagen i dette tilfælde ryger til rigsadvokaten. 
Ahmed – men hvordan kan vi hjælp? Børnene snakker meget om det i skolen. 
Jens – vi skal sikre bedst mulig kommunikation, men svært, når følelserne er hede. 
Anders – måske kan der holdes hurtigt indkaldte orienteringsmøder for beredskabet, som det 
skete i tuneser-sagen! 
Jens – vi tager til efterretning, at vi skal orientere hurtigt i sådanne tilfælde. 
Lone – drengen og hans bror, som kørte bilen, stammede fra Hasle. Her indkaldte man hurtigt 
de unge og snakkede med dem. Vigtigt at huske også at komme med information til de unge. 
 
 

2. Kort orientering om forårets ”Fremtidskonference om Sundhed og Trivsel i Gellerup” 
den 27. og 28. april 2011. v/ Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek 

 
Lone fortalte, at alle samvirkets aktive sammen med beboerne i Gellerup og Toveshøj onsdag 
og torsdag den 27.-28. april inviteres til en fremtidskonference med titlen "Hvordan skaber vi 
sammen sundhed og trivsel i Gellerup?"  
Det er Sundhedshuset, Folkeinformation, Sundhedscenter Aarhus Vest og Gellerup Bibliotek, 
som står bag konferencen, der har til at få deltagerne til at udvikle en fælles plan for 
fremtiden med konkrete projekter for fremtidens sundhed og trivsel i Gellerup og Toveshøj.  
Konferencen, der holdes i Foreningernes Hus, løber over to dage - onsdag fra kl. 12.00-22.00 
og torsdag fra kl. 9.00 til 16.00. Det er mulighed fra at få passet børn i løbet af 
arrangementet.  
Tilmelding foregår på lokalbibliotekerne@aarhus.dk eller ved at ringe 8940 9640. Det er gratis 
at deltage, og der er forplejning under hele konferencen. 
 

3. Nyt - Tema: Børn og Unge - og Familier  
 
Anders Glahn fortalte i sit oplæg om Styregruppens tanke med den nye form for debatmøde 
med et tema, som har til formål at gøre Samvirkets Kvartalsmøder mere levende og 
deltagende. 
Første gæste er kommende børne- og ungerådmand Kristian Würtz, som overtager det tunge 
post, når der udskrives valg inden for det næste halve år. 
 
Med udgangspunkt i spørgsmålene skulle grupperne rundt om de seks borde diskutere og 
komme med deres bud på en god fremtid for Gellerups børn og unge til Kristian Würtz. 
 

Halvdelen af beboerne i Gellerup og Toveshøj er under 21 år  
• Hvordan kan vi give vores børn den bedste fremtid? 
• Hvordan sikrer vi, at mindst 95 procent af dem får en uddannelse? 
• Hvordan kan vi hjælpe dem med at få en meningsfuld fritid? 
• Hvordan kan vi være med til at sænke kriminaliteten? 

 
Samvirkets kvartalsmøde går i mindre grupper og diskuterer handlemuligheder og 
forslag til, hvordan vi i fællesskab kan være med at give vores børn og unge den 
bedste fremtid. 

 
Debat med den kommende Børne- og Ungerådmand Kristian Würtz, S. 
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Kristian Würtz fortalte, at han pt. er politisk ordfører for Socialdemokraterne. Og at han var 
glad for invitationen til at møde Samvirket og hilse på hele den mangfoldige forsamling. 
Beklagede, at han pga. at gruppemøde først kunne deltage i sidste del af mødet. 
 
Bord 1 – fremlagt af Rune Utoft 
 

• Børn & Unge – helhedsplan 
• Tidlig fokus – tvungen hjælp til forældre (opdragelseskurser) 
• Konsekvent før fængslet  

� Opfølgning ifht. pointsystem (politiets) 
� Opdragelsesinstitution 

 
Der er behov for en tidlig indsats for udsatte børn, der skal være en helhedsplan, som giver 
sammenhæng for barnet.  
Når politiet besøger skoler, får det at vide, at lærerne kan udpege problembørn. 
Det skal også ske en tidlig indsats over for forældrene. 
Der skal være konsekvens før fængslet – og der skal gås målrettet mod de 20-50 unge, som 
risikerer at blive negative forbilleder for alle de andre unge. 
Gruppen saver en rød tråd. 
 
Bord 2 – fremlagt af Trille Lucassen 
 

• Eksempel fra cirkus Tværs: 
• Identitet: ”Jeg er fra Gellerup” – diskurs – ”ghetto” – ”kæden 

hopper af” 
• Helhedsplan – unge i aktivering som lærlinge/arbejdsmænd – lokal 

ejeskabsfølelse/ansvar. 
• Hjælp til forældre – erkendelse – angst/frygt blandt forældre – 

”beskyttende”/isolerede børn. 
• Mentor-ordning – fritidsarbejde – rollemodeller 

• Uddannelse: 
• Skolen er l”lettere”/mere interessant for piger 
• Drengene mangler tilbud – lektiehjælp – fysiske/praktiske tilbud 

• Videns relation – børn – forældre – masser af følelser 
• Sprogligt problem – medmenneskelighed respekt/menneskelig 

ballast (mangler evt. fra forældrene) 
• Oplysning i folkeskolen – i forhold til pensum 

 
Identitetsfølelse – mange af de unge mangler at føle retten til, at man må være her. 
Helhedsplanen skal være med til at kræve lokalarbejdskraft deltager, det giver 
ejerskabsfølelse (for eksempel lærlingekontrakter). 
Der skal være hjælp til forældre – alle forældre frygter, at deres børn ikke får et godt liv. 
Mentorordninger kan gøre en forskel. 
Fritidspatruljen er vigtig, den giver ejerskab, og det smitter af. Viser, hvad du er god til og får 
dig til at tage ansvar. 
Nyt pensum i skolen – børnene skal forstå hinandens historie og baggrund. 
Fokus på drengene, som tit har brug for en mere fysisk skole.  
Lektier og hjælp er alles opgave og ansvar, både i fodboldklubben og bokseklubben. 
Kulturforståelse giver et godt dansk. Det er svært at sætte ord på følelser, hvis man hverken 
kan det ene eller det andet sprog. 
 
Kristians kommentar: 
Stolthed og følelsen af retten til at være her er vigtig. Og man skal være stolt af sin 
baggrund. Det er et fælles ansvar at løfte området.  
Enig i, at det skal sikres, at lokal arbejdskraft bliver en del af helhedsplanen. 
 
Bord 3 – fremlagt af Susanne Schmidt Sørensen 
 

• Medinddragelse af børn og unge i større omfang, for eksempel i Samvirket 
• Større samarbejde mellem rollemodeller og kommunen 
• Aktiviteter, som unge har lyst til (for eksempel i Sundhedscefés regi). 
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• Flere Jobmesser for unge, også fritidsjobs 
• Gadeplansmedarbejdere kan udvides med psykologer, imamer mv. 
• Misbrugsrådgivning – åben/anonym – også til bekymrede 

 
Børn og unge skal høres noget mere. Vi skal tage deres input med. 
Vi skal være med til at skabe aktiviteter, som er målrettet de unge (eksempel fra 
Herredsvang findes hos Helle Dybvad). 
Der skal holdes flere jobmesser og fritidsjob er vigtige. 
Gadeplansarbejdet skal udvides med en psykolog og imamer m.v. 
Mht. til misbrug af hash, så skal der være hjælp både til de unge, men også til forældrene. 
 
Kristians kommentar: 
Måske behøv for mere ”børnemagt”. 
 
Bord 4 – fremlagt af Maryam Fereidanian, Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed 
 

• Vejledning til to-sprogede elever: 
� målrettet, særlig, tidlig indsats 
� modersmål baseret vejledning (mentalt/kulturelt) 
� familieinddragelse 

• Skole-busbørn 
� Bedre transportmuligheder indtil 9. kl. (hvis de selv skal tage bussen 

hjem, kan det give en transporttid på 1½ time betyder mindre 
fritidsaktiviteter). 

� Ekstra voksen i bussen, kan være medhjælper, så transporttiden bruges 
fornuftig. 

� Behov for transportmuligheder hjem for børn, der har fritidsaktiviteter i 
deres skolen. 

� Bedre forældresamarbejde omkring skolebus fx kontakt 
pr./forum/udvalg. 

• Fritid: Hvis skolen arranger en aktivitet, skal der være mulighed for at deltage, 
mulighed for hjemtransport. 

 
Målrettet særlig indsats mod de to-sprogede, tidlig støtte og tilbagemeldinger til forældrene, 
og vær opmærksom på dilemmaer mellem forældrenes forventninger og den unges 
evner/drømme. 
Busning af skolebørn. 
Behov for kørsel af børnene op til 9. kl. og der skal en voksen med bussen, som kan hjælpe 
med lektier mv. Og der skal også være mulighed for at komme hjem efter deltagelse i 
fritidsaktiviteter.  
Kritik af kommunikationen mellem skolen og busselskabet – og kontakten til forældrene.  
Behov for bedre forældresamarbejde mellem skole og forældre om busproblemer og mulighed 
for deltagelse i fritidsaktiviteter. 
Vigtigst er det, at børnene har det psykisk godt. Det vil også kunne aflæses på kriminaliteten. 
Kommentar Susanne: Problematisk med stop for skolebus efter 4. klasse, som betyder at 
mange forældre sætter deres børn i muslimsk friskole. 
 
Kristians kommentar: 
Vi skal have løftet området i forhold til problemerne med busning og fritidsaktiviteter. Vi skal 
have tænkt en tidlig indsats ind. 
 
Bord 5 – fremlagt af Marianne Eriksen 
 

• Der er sammenhæng mellem fattigdom og manglende uddannelse hos børn. 
• Forældreinformation 
• Styrke indsatsen med Vejledningscentret (lokale)  
• Makkerskab i skolen mellem elever 2 og 2 plus forældre 
• Fokus på vold i familien (tryghed forudsætning for indlæring) 
• Social slagside i folkeskolen 
 

Fattigdom er lig med manglende uddannelse 
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Information om uddannelse til forældrene er vigtig. Skal styrke lokalevejledningssteder.  
Makkerskaber i skolerne fra de små klasser – også familien er makkere – vi tager hånd om 
hinanden. 
Fokus på vold i familien – skal sikre ro og tryghed, så man kan lære. 
Skolen lægger op til læring via selvhjælp, det stiller krav til forældre og netværk. Svært, når 
forældre ikke er bogligt stærke. 
Vi skal bruge gulerod i stedet for pisk (skære i kontanthjælp) og måske give præmie/penge 
for at være aktiv. 
 
Kristians kommentar: Belønning kan også være beskæftigelse/påskønnelse. Gellerup er ramt 
af negativ social arv. Rigtig vigtigt med netværk. 
 
Bord 6 – fremlagt af Ulla Bording Jørgensen 
 

• Anløbshavne til alle projekter, der skal sættes i søen 
• Fokus på værdien aflærig. Fx Pcére til alle fra 1. klasse. Øget sproglig 

stimulering. B.S. Christiansen. Fædrene. 
• Kommunale tilbud decentraliseres – ud, hvor de unge er. 
  

Det er vigtigt, at der er ”Anløbshavne” til alle projekter, som sættes i søen. 
Læring kan også være en indsats, som præmieres.  
Forslag om BS Christiansen – skal lave et projekt som målrettes rødderne (som skal kunne 
idømmes til at deltage i kurset, som giver mere selvværd). 
Ahemd: Målet er 95% af de unge skal have uddannelse – vi skal tænke utraditionelt. Forslag 
om at ændre strukturen og for eksempel decentralisere UU-Vejledningen ud fra Jægergården. 
Så de komme ud i lokalområdet og kan danne netværk, som er målrettet det konkrete 
område.  
Pengene skal ud i lokalområderne, som for eksempel Vejledningscentret kan blive en 
permanent indsats. 
Susanne: Det handler om fattigdom. Oplever familier, som sidder med 262 kroner til at 
forsøge en familie. Hvad er fattigdomsgrænsen? Hvad gør Aarhus Kommune? 
Verner: Jeg har en drøm – om at politikerne indser, at læring og udvikling hænger sammen. 
Ellers når vi ingen vegne. 
 
Kristians kommentarer: Der er rigtig mange gode tanker og ideer. 
Tror, at vi i Danmark skal til at vende sig til, at der er fattige. S, SF og R i byrådet er indstillet 
på, at der skal være en fattigdomsgrænse.   
Har netop fået besked for Brabrand Boligforenings direktør, Torben Overgaard, at der er sket 
en stor stigning i antallet af familier, der bliver sat på gaden. 
 
Anders takkede for Kristian Würtzs deltagelse i mødet. Håber, at det kan være starten på den 
gode dialog, som forhåbentlig kan bane vejen for et godt fremtidigt samarbejde, også når 
Kristian bliver rådmand. 
Anders lovede, at Kristian senere vil modtage et sammenskriv af nogle af de mange 
spændende emner og forslag, som har været til debat under mødet. 
 

 
4. Eventuelt 

 
Helle Hansen gjorde opmærksom på, at næste Kvartalsmøde er tirsdag den 24. maj 2011. 
Her får Samvirket besøg af Hans Halvorsen, rådmand for Beskæftigelse og Sociale Forhold. 
 
 
 
 
 
- referent Helle Hansen 

 


