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 fra Samvirkets Introdag den 10. marts 2020
Årets første Introdag var velbesøgt med 28 deltagere, som mødte ind kl. 8.30 til ikke bare morgenmad,
men også spændende oplæg om lokalområdet.

Dagens første introduktion til Gellerup/Toveshøj kom fra Helle Hansen, som har boet i området i flere
omgange. Først som barn og ung, senere vendte hun tilbage efter endt uddannelse og nogle år i en anden
by. Helle fortalte om udviklingen i beboersammensætningen gennem årene, om sin tid med håndbold og
svømning i Gellerupbadet, hvor man da hun var barn kun skulle betale 50 øre, hvis man kom inden kl. 12.
Dengang var åbningstiden 07-22. Helle pointerede, at der er rigtig mange beboere, som er glade for at bo i
området, og man skal huske ikke at glemme deres usikkerhed i forhold til, hvad fremtiden må bringe.
Herefter tog Jesper Kurdahl Larsen – leder af den Boligsociale Helhedsplan – over. Jesper tog
udgangspunkt i Jonas Strandholdt Bachs ph.d. om Gellerup.
Jonas har i sin ph.d. inddelt ”området” i 3 kategorier:
1. der er landsbyen, hvor familier bor samlet enten i en lejlighed eller flere steder i bebyggelsen.
Denne gruppe har ufattelig stor empati for området og gør et stort frivilligt arbejde.
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2. Så er der normaliteten, her er beboer som generelt bor alment. Det er også stedet der samler op,
altså hvor man flytter hen f.eks. i forbindelse med en skilsmisse, eller hvis der kommer borgere til
landet fra andre steder i verden, hvor det brænder på. Kort sagt et sted, hvor man tager imod.
3. Og endelig er der Kreuzberg, de der skeler til internationale tendenser og som bruger området
kunstnerisk og kreativt f.eks. gavlmalerierne
https://skraeppebladet.dk/blad/2019-03/artikler/der-er-koldt-i-aarhus-nord-men-i-gellerup-kan-du-bankepaa-en-doer-og-faa-kaffe-og-en-snak/
https://voresbrabrand.dk/blog/gellerup-beboere-er-vi-en-ressource-eller-et-problem/ og
https://lbf.dk/projekter/forskerne-fortaeller-udsatte-boligomraader-er-rige-paa-vaerdier-og-ressourcer/
Det er vigtigt at alle 3 grupper vedbliver at tale sammen under den fremtidige transformation af området. I
dagens Danmark bor hver 5. dansker alment, derfor er beboersammensætningen også bred og rummer både
middelklasse og socialt udsatte medborgere. Boligforeningen er omfattet af at Aarhus Kommune har ret til
kommunal henvisning til tomme lejligheder. Generelt er boligforeningen forpligtiget til at se på området som
en helhed, i modsætning til kommunale indsatser, som ser på den enkelte.
I den nuværende Boligsociale helhedsplan er det langsigtede mål at bringe bydelen på Aarhus-niveau på
uddannelse, beskæftigelse, tryghed og sundhed.
http://fs-aarhus.dk/boligsociale-indsatser/boligsociale-helhedsplaner/gellerup-toveshoej/
Trine Kyed Jansen kommer fra Borgmesterens Afdeling, hvor der er 3 teams som arbejder med udsatte
boligområder for henholdsvis Gellerup, Bispehaven og den 3. som har øje for bebyggelser i alle andre
områder i Aarhus. I afdelingen arbejder man med flere strategier, men for helheden er det vigtigt med en
god solid kernedrift.
I 2011 blev en dispositionsplan vedtaget. Hovedvægten her lå på at skabe en ændret beboersammensætning
og løfte området bl.a. indenfor skole, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skulle skabes et mere
varieret boligområde med ejer, rækkehuse og lejeboliger.
Snart tages det første spadestik til Sports- og Kulturcampus. Arbejdet med planlægning af den nye skole er
startet. Skolen vil komme til at ligge på to matrikler med henholdsvis en afdeling, som kommer til at
indeholde 0.-3. klasse og SFO, mens den anden står for mellemtrin og udskoling i 4.-9. klasse. Skolen er
berammet til at stå færdig i 2025/2026. At der kommer en SFO betyder, at skolen ikke længere er en
heldagsskole.
https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2019/oktober/ny-politisk-aftale-om-attraktivt-skoletilbud-igellerup-toveshoej-og-bispehaven/
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Henrik Hage har arbejdet i Gellerup/Toveshøj de sidste 14 år og er meget glad for sit arbejde. I 2007 kom en
politireform, som betød, at der nogle steder blev oprettet lokalpoliti. Det betyder bl.a. at det er det lokale
politi der kører patrulje i tidsrummet 15 til 23. Det giver et rigtigt godt kendskab til området og områdets
børn og unge. Nogle børn vinker, nogle unger råber pansersvin efter en. Der er en hardcore gruppe som
kalder sig BB. De holder til i Bazar Vest, nogle gange kan man tale med dem over en kop kaffe, andre gange
er det politiets opgave at rydde bulen så at sige. Vi nedgør ikke folk, vi er klar over, at der ofte er grunde til,
at folk er, som de nu engang er. Det er en skrøne, at drengen kan tage vare på sig selv. Faktisk oplever politiet,
at mange af drenge bliver undertrykt af den hårde kerne.
Det er også lokalpolitiet som efterforsker lokale sager. Dog kan det være et problem, at vidner melder sig,
f.eks. i forbindelse med smadringen af de mange ruder i både Blixens, det nye ungdomskollegie samt i BBO’s
nye administrationsbygning.
I Gellerup er der masser af beboere, som er gode frivillige og sætter mange aktiviteter i gang for børn og
unge, men en ting politiet gerne så er, at forældrene vil opdrage drenge og piger mere ens, så også drengene
begynder at få bedre uddannelser.

Opsamling
Gr.1 oplevede, at der var mere styr på
Gellerup end de havde forventet, at der er et
bredt samarbejde institutionerne imellem.
Fandt det tankevækkende, at der på den nye
skole skal være plads til 1000 elever, når der
pt. kun går 250 på skolen. Synes derudover, at
det er en skam at madskolen forsvinder, når
skolen sammenlægges med Ellekær til
sommer.
Det havde være interessant at høre, at
moskeen tager samfundsmæssige emner op i
deres arbejde. Ligeledes var Den Gode By
interessant. Her kan man udover gratis
sparring for 500 kr. om måneden få et
skrivebord at arbejde ved. Gruppen havde talt
med en, som var i færd med at opfinde en
censor, så man skulle kunne finde ud af om
planten manglede vand.
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Gr. 2 havde bl.a. besøgt Folkesundhedsenheden, hvor der var flere to-kulturelle ansatte, som arbejdede med
diabetes 2 i forhold til de ældre kvinder i området, men derudover var der mange andre aktiviteter.
Åbningstiden fra kl. 8 til kl. 23 med et væld af aktiviteter i Globus også i ferierne. Her havde man haft succes
med åbent hus for drenge i området. Lige pt. var man i gang med at sammenkoble aktiviteter for børn og
voksne.
Klubben har børn og unge fra hele 33 forskellige skoler i Aarhus, derfor er der megen fokus på fællesskaber,
men derudover også på svære følelser og hvordan man kan arbejde med dem. Gruppen fandt klubben meget
ren og pæn, derfor bliver der passet på tingene.
På lokalcenteret arbejder man qua mange aktiviteter med at modvirke ensomhed.
Gr. 3 fandt, at de havde haft meget fokus på kultur, dog var gruppen startet ud med et hardcore besøg hos
Myndighedscenteret i Blixens.
Gellerup Kirke, Cirkus Tværs og Højskolen ønsker at arbejde tæt sammen trods forskellige udgangspunkter.
Gruppen havde været forbavset over kirkens arkitektur, som de fandt meget lukket, men blev forbavset, da
de kom ind i selve kirkerummet, som de fandt meget alternativt og som opfordrede til fællesskab.

Gellerup Højskole bygger på Grundtvigs tanker, men er dog inspireret af den højskole som Roskilde
festivalen har åbnet i Roskilde byggende på bæredygtighed. Intentionen er, at der skal være plads til 120
elever. Indtil højskolen står klar, vil der i bygningen på Gudrunsvej 82 være forsamlingshus med foredrag
og andre aktiviteter.
Den 30.3 afholdes der stiftende generalforsamling over højskolen.
Gr.4 havde prøvet at sidde i arresten hos lokalpolitiet. I Blixens er halvdelen af de ansatte lokalpoliti og den
anden halvdel arbejder forebyggende. Faktisk er tryghedsindekset – altså tilliden til politiet – højere i
Gellerup end det er i resten af Aarhus 88,9% mod 88,7%!
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Biblioteket var bare et bibliotek – der var stille. I bibliotekets lokaler findes også Folkeinformation, som
hjælper folk med brug af e-Boks/NemID. Indtil det nye bibliotek står klar, er man i færd med at afprøve
forskellige tiltag herunder samarbejdes der med daginstitutionerne om teaterforestillinger.
Børnebyen er et dagtilbud, som ligger, hvor Nordgårdsskolen tidligere lå. Børnesammensætningen er 50/50
og der arbejdes med stærke pædagogiske principper. Medarbejderne er ikke kommet sovende til deres
arbejde.
Opgang til Opgang skal de næste 5 år arbejde med 60 familier. Nogle i disse familier har aldrig været på
arbejdsmarkedet, andre er analfabeter, andre igen er arbejdsløse. Opgang til Opgang er en
helhedsorienteret arbejdsmarkedsrelateret indsats, hvor man arbejder på tværs af faglighed og på tværs af
magistratsopbygningen i Aarhus Kommune. Det har været en kamp for at få lov til at komme ind i familierne,
da flere har været nervøse for, at de kunne risikere, at deres børn ville blive tvangsfjernet.
Hele tilgangen til arbejdet er, at de ansatte spørger familierne: Hvad har I brug for? Og ikke ”I skal det og
det”. Opgang til Opgang følges også forskningsmæssigt med henblik på implementering af de gode
erfaringer efterfølgende.

Hvad tager I med jer fra Introdagen?:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dejligt at opleve alt det, der ellers sker
fik øjnene op for et netværk, som jeg kan gøre brug af i fremtiden
mere information – føler mig klogere
vil gerne vide mere om Blixens
glædelig overrasket over så meget samarbejde
meget informativt
vældig godt organiseret
øv kun 16 steder
praksis niveau – fingrene i bolledejen. Det kan jeg bruge til det og det
progression i at man bydes velkommen

Det må I gerne gøre mere af:
•
•
•

annoncering af Introdagen – hænge op forskellige steder
mere obs. overfor cheferne – brug det positive argument
flere nye tiltag på som besøgssteder – mere Kreuzberg

Referent: Lone Hedelund
5

