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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde d. 29. 
november 2022 

Velkomst 

Dirigent Chadi Kayed bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for de resterende fremmødte. 42 deltagere 

til stede i lokalet i Samlingshusets store sal i Sports- og kulturcampus ved mødets start. 

 

Tryghedsbarometret om forebyggelse af nytårsfyrværkeri 

Erfaringsmæssigt bliver der i området fyret meget fyrværkeri af i området i slutningen af december og starten af 

januar. Da der er skærpet strafferammer for ulovlig affyring af fyrværkeri, er det vigtigt at vi får forebygget at 

dette sker, så vi ikke oplever utryghedsskabende episoder. 

 

 

Dette gav ikke anledning til spørgsmål fra de fremmødte. 
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Dagens team: Ny skole i Gellerup og Toveshøj 

Kasper Storgaard om byggeprocessen i forhold til den nye skole: Skolen bliver bygget i 2 dele, Indskoling langs 

Inger Christensens Gade, og mellemtrin og udskoling på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Trille Lucassens 

Gade. Byggeriet starter ved Trille Lucassens gade til maj, og hele skolen forventes at stå færdig i august 2025. 

På nuværende tidspunkt ligger der et færdigt dispositionsforslag godkendt, og derefter kommer projektforslag, så 

projektering kan afsluttes til foråret 2023. Indretningen af skolen kommer til at understøtte projektbaseret læring, 

og den resterende pædagogiske profil for skolen. 

Skolen kommer også til at skulle rumme fritidsbrugere og fritidsliv, og sikkerheden i bygningen er udviklet i 

samarbejde med politiet. Der kommer til at være store halfaciliteter, men ikke en fuld størrelse hal. Prognoserne 

for elevtal viser at der ikke fra start kommer til at være fyldt op på skolen, så derfor er det vigtigt at skolen bliver 

så god at familier udefra kommer til at vælge skolen til. 

Skolen bliver bygget med facade i tegl og træbeklædning, og med spændende udendørs faciliteter og legepladser. 

Samlet areal for skolen bliver lige under 14.000 kvm., og man har derfor delt skolen op for at den ikke skal være 

for stor for de mindste børn. Man kommer ikke til at kunne se hvor skolegården slutter og byparken starter, da de 

skal integreres i en løbende overgang. 

Spørgsmål fra mødets deltagere: Hvor meget areal kommer skolen til at tage fra byparken? Kommer beboerne i 

området til at kunne bruge skolens udendørs faciliteter? Deltager forældregrupper i processen? Hvordan skal en 

skole i en bydel i omdannelse kunne være attraktiv for familier udefra? Er der disponeret med tilstrækkelig med 

parkeringspladser? Kommer skolen grundlæggende til at fungere anderledes end andre skoler i Aarhus? Hvordan 

vil man undgå at skolen bliver en indvandrerskole? Vil man henvise børn udefra til skolen? 

 

Claus Picard om pædagogikken på den nye skole: Det bliver en vild ny skole vi bygger, i lækre nye materialer og 

med en arkitektur der fuldt ud understøtter den valgte pædagogik. Det er helt nyt i Aarhus, og kommer til at give 

grundlæggende andre rammer for læring end tidligere skolebyggerier. Skolen kommer til at ligge i byparken, og 

skolen kommer derfor til at ligge i unikt flotte omgivelser. Den nye skole skal bidrage til den positive udvikling i 

området. Skolen skal have en helt speciel profil, som er vedtaget efter en lang inddragelsesproces, hvor man har 

besøgt et utal af andre skoler og får input fra en lang række af eksterne eksperter og interessenter. Processen har 

været i gang siden før 2019, og i 2020 blev det vedtaget at den brede pædagogiske profil for skolen er 

projektbaseret læring. 

Grundlæggende for skolen bliver specielt Folkeskolelovens §1, stk. 2, som siger at skolen skal udvikle 

arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi 

og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

Det opleves at dette er noget børnene gerne vil, nemlig deltage og lære gennem selv at handle frem for bare 

passivt at modtage viden. Skolen kommer til at præsentere en anderledes hverdag end man er vandt til på danske 

folkeskoler. Allerede næste år begynder man på Ellehøjskolen at arbejde med at implementere den nye 

pædagogik, og videreuddanne lærerne til at kunne fylde den nye skoles rammer ud. 
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Det er nyt for folkeskoler at have en særlig profil, hvorimod man i forvejen ser dette på privatskoler og 

efterskoler. Nogle skoler har f.eks. fokus på konkrete fag eller fagpakker eller bevægelse mm. Profil for en skole 

kan enten være en faglig profil eller en pædagogisk profil, og for den nye skole i Gellerup og Toveshøj bliver der 

lagt vægt på den pædagogiske profil, som kommer til at blive implementeret på alle klassetrin og også kommer til 

at blive udviklet løbende på tværs af klassetrin. PBL (Projektbaseret læring) skal give aktive børn og unge, med 

medbestemmelse og som appellerer til både hoved, hænder og hjerte, hvor eleverne oplever autenticitet gennem 

at beskæftige sig med virkelige problemstillinger som er meningsskabende, hvor skemaer er fleksible, 

læringsmiljøer er fleksible og personaleteams er tæt på børn og unge. Målet med dette er at skabe en attraktiv 

skole der gør at skolen bliver aktivt valgt til af familier fra nær og fjern. Denne måde at undervise giver 

erfaringsmæssigt mere trivsel for både elever og personale. Problemstillinger skal løses i fællesskab. Fritids- og 

ungdomsklubberne bliver en integreret del af den nye skole. Der kommer ikke til at eksistere klassiske 

klasseværelser på skolen, hvor børn bare sidder på samme plads hele dagen. Læringsmiljøet bliver varierende og 

rummene både indendørs og udendørs kommer til at invitere til vekselvirkning i samarbejdsformer. Lokalerne skal 

hænge godt sammen, så mange aktiviteter kan rummes samtidig og let overskueligt for de voksne. Skolen skal 

bruge lokalsamfundet og lokalområdet gennem f.eks. partnerskaber, for at børnene får kendskab til den 

omgivende virkelighed. 

Målet er at der ikke skal være nogen ringeklokke, da det bliver projekterne og børnenes læring, der skal diktere 

tiden på skolen, og ikke forud definerede tidsskemaer. Der bliver ikke et isoleret lærerværelse, hvor personalet 

kan gemme sig fra eleverne. 

Værdierne for skolen er engagement, sammen, bæredygtig, tæt og fællesskab, og de 5 pædagogiske/didaktiske 

principper er virkelige problemstillinger, kickoff, selvskabte produkter, tid til refleksion, og formidling, og dette 

skal integreres i alle forløb i undervisningen på skolen for at garantere projektbaseret læring. Projekternes længde 

kan skaleres op og ned efter behov, og være integreret med de faglige mål for den pågældende årgang, sådan at 

børnene lærer det de skal. Børnene bliver ikke overlagt til sig selv, men bliver hele tiden fulgt og støttet af lærerne 

på daglig basis.  

 

Link til hjemmeside for den nye skole: https://detvigoer.aarhus.dk/faelles-rammer/byggeri/ny-skole-og-

fritidscenter-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/ 

 

Spørgsmål fra mødets deltagere: Kommer der til at blive plads på den nye skole, til de der lærer bedst for sig selv 

og ikke i fællesskaber/grupper? Indretningen skal gerne understøtte rum til de der har behov for at trække sig for 

at kunne fordybe sig. Hvor stor frihed bliver der på skolen til at kunne prioritere tiden mellem fag og andre 

rammer defineret i skolereformen? Samme rammer, men man kan sagtens arbejde i flere fag på en gang, sådan 

at f.eks. billedkunst også indgår i andre fag. Bliver det en heldagsskole? Nej. Bliver der karakterer til eleverne på 

skolen? Ja, mindstekrav er årskarakter i 8-klasse samt afgangskarakterer fra 9-klasse. Bliver der plads til 

foreninger og andre på skolen efter skoletid? Ja, skolen er lavet til også at kunne anvendes efter skoletid. 

Fritidsklubben kommer f.eks. til at skulle bruge skolen om eftermiddagen og aftenen. Bliver der lavet en 
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dispensation, så lokale børn i højere grad kan tilvælge skolen? Det kræver en indsats helt ned i vuggestue og 

børnehaver, for at styrke de sproglige kompetencer hos børnene, så alle har mulighed for at vælge skolen til. 

 

Chadi Kayed som forælder til børn på den kommende skole: Skolen skal kunne understøtte digital læring og 

anvendelse af nye muligheder for læring. Det er vigtigt at lokalområdet har en skole, der kan fortælle en positiv 

historie om området, og som kan skabe de bedst mulige rammer for området børn og være et attraktivt tilvalg for 

familier der overvejer at flytte til området. Vi ser allerede at Gellerup bliver valgt til af mange, og den nye skole 

kommer kun til at accelerere denne udvikling. Det bliver godt at skolen kommer til at ligge centralt i området 

omkring Joops have, og ved at tiltrække børn udefra skabes der også nye fællesskaber på tværs af bydele. Skolen 

skal være for alle, uagtet etnicitet – i Gellerupparken er vi alle mennesker. Her er der plads til alle. 

 

Gruppearbejde og opsamling. 

Derefter gik deltagerne ud i grupper. Hovedspørgsmålet for gruppearbejdet var ”Hvad kan vi alle gøre for at støtte 

op om, at den nye skole bliver en succes? ”, og for at konkretisere dette fik grupperne følgende 

baggrundsspørgsmål at vælge imellem:  

- Hvad kan forældre i Gellerup/Toveshøj gøre frem mod åbningen, så skolen bliver en succes? 

- Hvordan kan vi involvere og aktivere børn og unge i Gellerup? 

- Hvordan kan institutionerne (lokale dagtilbud, skoler, FU) indgå i processen, så vi sikrer det nødvendige 

elevtal på den nye skole? 

- Hvordan kan den boligsociale helhedsplan konkret understøtte og fremme tiltag?  

- Hvad kan øvrige beboere og centrale aktører gøre for at bidrage positivt?   

- Hvordan sikres den gode og nødvendige kommunikation fra nu og frem til skolen åbner? Hvem skal 

kommunikationen henvende sig til i processen - og hvordan og hvornår?  

 

Opsamling fra gruppearbejdet: Vi skal rådføre os med lokalt ungeråd om beslutninger, hyre unge til at lave 

arbejde i opførelsen af skolen, inddrage lokale kunstplatforme, vi skal alle tale den nye skole op, og understøtte en 

dynamisk brug af lokalerne til gavn for lokale aktører. Vi skal sikre at børns sproglige kompetencer giver adgang 

til skolen. Forældre skal tale skolen op gennem dialog om fysiske rammer og pædagogisk tilgang – vi skal brede 

viden om skolen ud. Vi skal have forældre til at deltage i arrangementer og møder om skolen, f.eks. i Den gode 

skolegang. Vi skal uddanne forældre til at være ambassadører for skolen. Kommunikation er en forudsætning for 

at skolen lykkes, og vi skal være ærlige om hvordan elevsammensætningen kommer til at blive på skolen. Vi skal 

være kreative i kommunikationen, og benytte mange platforme og medier. Vi skal anvende områdets 

mangfoldighed som en ressource, og tænke projektbaseret læring sammen med lokalt iværksætteri. Vi skal 

arbejde for et samfund mad plads til alle, og hvor vi kan berige hinanden gennem vores forskellighed. Højskolen 

er oplagt for samarbejde. Socialt ansvar og sociale entreprenører er mange i området. Historier skal ikke handle 

om hvordan vi er forskellige, men hvad vores styrker er i forhold til det almindelige. Vi skal formidle skolen mange 

projekter og læring. Behov for viden om hvilke børn der skal gå på skolen, infoaftener hvor de ressourcestærke i 
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området kan få mere viden. Børn og unge skal være aktivt deltagende i samtalen om skolen. Bekymring i området 

om hvorvidt skolen er for de nuværende beboere i Gellerup og Toveshøj. Vigtigt at vi allerede nu taler skolen op, 

og vi skal udbrede den viden vi har, fokusere på mangfoldigheden, og den pædagogiske profil. Godt eksempel på 

kommunikativ strategi er branding af den nye by Nye. Handlingsplan i forhold til anvendelse af sociale medier. 

Kommunikationen er god i området, og vi skal trække hele byen ind og brede budskabet om forandringerne og 

den nye skole ud i hele kommunen. Vi kan lave en mock-up af den nye skole, så det er lettere at se hvordan den 

kommer til at se ud. 

 

OBS fra Samvirket 

Johanne og Louise Bro fra det boligsociale hus: Ungeindsatserne i Den boligsociale helhedsplan består af Ungeråd, 

Lommeguld, Junior Rangers og Læringscafe. Ungerådet er et fællesskab for unge (13-18 år) med opstart januar 

2023. 

Ungerådet er et samarbejde mellem Det boligsociale hus og UngiAarhus, og de unge mødes om oplæg, 

idéudvikling, projektplanlægning og nye oplevelser, og sætter aktiviteter og initiativer i gang for beboere i 

området. Formålet er at de unge får en stemme i området, lokale aktører får en sparringspartner i initiativer der 

omhandler unge, de unge får redskaber og viden til at være aktive medborgere, og de unge bliver en del af et 

positivt fællesskab, hvor de får nye relationer, oplevelser og kompetencer. Læringscafeen er på Gellerup Bibliotek 

hver tirsdag og torsdag kl. 17.30-19.00, og for alle unge, der går i udskolingen eller på ungdomsuddannelse. 

Læringscafeen er et samarbejde mellem Det boligsociale hus og Red Barnet Ungdom, hvor unge kan få hjælp til 

lektier, opgaver og eksamener, samt et hyggeligt fællesskab omkring skolearbejde. Målet er at styrke de unge 

fagligt, personligt og socialt. 

Lommeguld er en socialøkonomisk virksomhed der kan hyres til at udføre praktiske opgaver, udvikle produkter og 

levere serviceydelser. I LommeGuld har vi fokus på at uddanne og træne unge i et trygt fællesskab. Den 

organisatoriske ramme er et samarbejde mellem Livsværkstederne og den boligsociale helhedsplan for G/T. Målet 

er at de unge bliver klar til at varetage og fastholde et ordinært fritidsjob. Vi giver de unge i LommeGuld en 

øvebane, hvor de lærer gennem praksis og får medansvar og indflydelse. Vi understøtter positive fællesskaber på 

tværs af alder, køn og andre tilhørsforhold som skole og etnisk baggrund. 

Junior Rangers er et samarbejde med Verdens Skove, med fokus på naturen og hvordan klimaforandringer 

påvirker globalt som lokalt. Aktiviteterne er for børn i Gellerup og Toveshøj, samt sommerferieaktiviteter. Junior 

Rangers er et uddannelsesforløb for de unge, med fokus på selvudvikling, positive fællesskaber og kompetencer. 
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Rani Hørlyck om det nye friplejehjem i området: Til de af jer der måske ikke ved det endnu, da tiltræder jeg på 

torsdag min nye stilling som Forstander på det nye friplejehjem, der åbner i Gellerup til maj måned. Hjemmet er 

ved at blive opført på ”Helheden” og på grunden ved siden af Globus1 og det nye Sundhedshus. 

Friplejehjemmet opføres af Danske Diakonhjem med plads til 64 beboere. Der er tale om 45 kvadratmeter 

lejligheder hver indeholdende to mindre rum, badeværelse og køkkenniche. Byggeriet opføres i 5 etager, hvor 

stueetagen forbeholdt fællesrum som produktionskøkken, spisesal, aktivitetsrum, administration og teknisk 

service. Lejlighederne opføres med 16 stk. på hver af de resterende 4 etager. 

Visitationen foregår gennem den enkelte borgers bopælskommune, hvor det er en forudsætning at borgeren er 

visiteret til en plejebolig herfra. Man kan også allerede nu blive skrevet op på vores venteliste ved at kontakte os 

på mail: gellerupfriplejehjem@diakon.dk. 

Der er oprettet en hjemmeside https://www.gellerupfriplejehjem.dk/ 

Og tilsvarende en facebook side https://www.facebook.com/gellerupfriplejehjem 

På de to sider vil alt blive lagt ud løbende, herunder opslag af stillinger, hvor der forventes ansat mellem 65-70 

mennesker indenfor fagområderne: Sundhed (Sosu, sygeplejersker, køkken, TS, rengøring, 

aktivitetsmedarbejdere m.v.). Vi forventer at have en Viceforstander på plads til februar - og de sidste centrale 

nøglemedarbejdere senest til marts, hvorefter de resterende ansættelser finder sted og forhåbentlig er på plads 

senest 15. april. Mange interesserede har allerede henvendt sig. Hører I om flere, må I meget gerne henvise disse 

direkte til mig på ranihoerlyck@gmail.com og/eller bede dem om at blive følger på vores FB-side, så de kan holde 

øje med stillingerne indenfor deres fagområde – alternativt hjemmesiden. 
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Friplejehjemmet bliver først og fremmest et HJEM for beboerne. Kerneværdierne bliver hjemlighed og 

mangfoldighed, hvor vi forventer og håber på en bred sammensætning af mennesker med forskellig kulturel 

baggrund. Danske Diakonhjems værdier tager afsæt i, at det enkelte menneske er unikt og værdifuldt – og styrker 

det enkelte menneskes identitet og ligeværd med respekt for andres holdninger, værdier og levevis. 

Drømmen om et Friplejehjem i netop Gellerup startede for 12 år siden efter et studiebesøg i Sverige 

(Stockholm/Rinkeby) – har jeg ladet mig fortælle. Iflg. Danske diakon hjem bliver det første af slagsen i Danmark, 

hvor man - set i lyset af det stigende antal minoritetsældre gerne vil være med til at skabe gode rammer og vilkår 

for denne målgruppe på disse egne præmisser, levevis og vilkår. 

Derfor er der nu og i den kommende tid mange af de klassiske overvejelser, I der arbejder i Gellerup, allerede 

kender til. Tanken er, at der skal være rum og plads til at såvel Anders’ som Alis forældre kan føle sig hjemme.  

Som sagt er Gellerup Friplejehjem en del af Danske Diakonhjem, som har mangeårig erfaring med at drive 

plejehjem, herunder også friplejehjem, hvor organisationen er Danmarks største ikke-kommunale aktør på 

området. Jeg håber, at Friplejehjemmet bliver en ny central aktør i lokalområdet både ift. nuværende beboere og 

beskæftigelse – og vi indgår naturligvis meget gerne i samspil og samarbejde med alle😊.  

 

Sara Allermann Kruse fra Borgmesterens afdeling: Stensagerskolen – indflytning er flyttet fra uge 7 til 14. Pulje til 

trafiksikkerhed på vej, kan søges op til 50.000 kr. og der kan søges både som enkeltperson og grupper – mere 

information på vej, men der kan samlet uddeles op til 100.000 kr. om året i 4 år. Hold øje med byrådsmødet 

torsdag, da der forventes en beslutning om bygningerne ved Fredspladsen, og der kan allerede læses mere om 

disse planer på byrådets hjemmeside. 

 

Henning Winther om A Enggaards projekter i området: På lørdag er der en rundvisning i området med Henning og 

Information Vest, hvor man kan lære mere om de igangværende projekter – se mere i flyer på bordene. Når alle 

nuværende projekter er færdige i 2030, vil der være over 3.000 boliger i Gellerup syd for Edwin Rahrs vej. Netto 

åbner d. 16. december på hjørnet af Gudrunsvej og Edwin Rahrs vej, indflytning i Abildhøj til maj, med udlejning 

der starter til januar. Lokalplaner på vej og mange andre nye boliger. 

 

Jens Martin fra Brabrand Boligforenings projektafdeling: Ved B4 og B3 bliver der bygget rækkehuse og nogle 

etageboliger, hvor planen pt. er i behandling og efterfølgende høring i kommunen. Der har været udbud på 

renovering af de resterende høje blokke, hvor der er valgt bygherrer rådgiver. Nu skal man lære af erfaringer fra 

de første 2 blokkes renovering, hvorefter der skal programmeres renovering af de sidste blokke. Plan på vej for 

Toveshøj, og der er pt. udbud på fælles rådgiver, hvor 5 teams i går har givet deres bud, og midt i december 

bliver det afgjort hvem man arbejder videre med. Næste år skal der med udgangen af året ligge en endelig 

vedtaget helhedsplan klar for Toveshøj. Man kommer også til at inddrage ambitioner for områderne omkring 

Toveshøj i dette arbejde. De sidste renoveringer og nybyggerier i området forventes afsluttet med udgangen af 

dette årti. 



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 
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Eventuelt 

Elsebeth: Arrangement nu her ude i Mellemrummet om nedrivninger og retssager. 

 

Mona: Demonstration på mandag mod nedskæringer. Dansk flygtningehjælp har brug for frivillige til 

sprogsamtaler og eksamenstræning, så hvis det har interesse, så skriv jeres kontaktoplysninger til Mona Fahd. 

 

Yvonne: Næste torsdag fylder Sports- og kulturcampus 1 år, og det skal fejres med en masse spændende ting. 

 

Chadi: Fodboldlandskamp på onsdag her i salen. 

 

Niels: Ansøgningsfrist snart til julehjælp. Opfordre gerne mindrebemidlede til at søge. Solhvervsfest fra kl. 13 d. 

21. december på fredspladsen. 

 

Søren: Sidste chance d. 15. december for at se Cirkus Tværs forestilling. 


