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Tillæg til aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bis-
pehaven 
Den 22. maj 2019 indgik alle byrådets partier en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, 

som blev vedtaget af byrådet den 14. august 2019. V, LA har forbehold for den del af aftalen, som vedrører, at der skal 

bygges en ny skole til skoleåret 2025-2026, idet opførelsen af skolen i stedet skal afvente, at en række indikatorer er 

opfyldt i forhold til fx udvikling i børns sprog, selvforsørgelsesgrad og kriminalitet. DF har forbehold for udskolingsaf-

delingen. 

Som led i implementeringen af aftalen besluttede byrådet den 14. august 2019 at sende en indstilling om fusion af 

Tovshøjskolen og Ellekærskolen med tilhørende distriktsændringer i høring. 

Der er modtaget 139 høringssvar. Forligspartierne har læst og drøftet høringssvarene grundigt. Forligspartierne aner-

kender den store interesse og engagement, som høringssvarene er udtryk for.  Forligspartierne glæder sig over den 

store opbakning til de lokale folkeskoler. Forligspartierne er enige om, at aftalen skal sikre, at både den nye skole i Gel-

lerup og de omkringliggende skoler skal have et tilstrækkeligt og socialt balanceret elevgrundlag, og skolerne er attrak-

tive for alle børn og forældre i skoledistrikterne. 

Forligspartierne er derfor enige om, at der på baggrund af høringssvarene skal ske justeringer af aftalen og dermed 

byrådsindstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen og de tilhørende distriktsændringer.  

Forligspartierne er enige om at følge fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen og distriktsændringerne tæt og at 

være i dialog med de berørte bestyrelser ved dagtilbud og skoler med henblik på at kunne foretage justeringer, hvis 

der skulle være behov for det. Forligspartierne anmoder derfor Børn og Unge en gang om året at fremlægge udviklin-

gen i andelen af børn med behov for særlig støtte på kommunens skoler for Børn og Unge-udvalget. 

 

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen 

I høringssvarene tages fusionen til efterretning, og der peges på en række forhold, hvor vilkårene for fusionen kan for-

bedres for elever, forældre og medarbejdere. 

Forligspartierne er opmærksomme på, at en fusion af to skoler er forbundet med en række ekstra opgaver i forhold til 

nedpakning af Tovshøjskolen, flytning, udpakning og indretning på Ellekærskolen, ligesom der kan være behov for 

mindre tilpasninger af lokaler. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 1 mio. kr. til flytning mv. 

Fusionen af de to skoler, indførslen af Nest og forberedelsen af den nye skole betyder, at der er en række ekstra opga-

ver, som skal håndteres samtidigt. Forligspartierne er enige i for at sikre, at fusionen og den nye skole bliver en succes, 

er der også behov for ekstra ledelseskraft. Børn og Unge bedes afklare behovet herfor i samarbejde med lederen af 

den fusionerede skole.  

I høringssvarene peges der på, at det vil være vanskeligt at nå fire forældresamtaler om året. Forligspartierne finder 

det afgørende, at der arbejdes med forældresamarbejdet på den fusionerede skole, og at der er tæt dialog med foræl-

drene. Forligspartierne er dog enige om, at rådmanden for Børn og Unge og skolen fastlægger antallet af forældre-

samtaler. 
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Fusion af dagtilbud 

I indstillingen foreslås det, at afdelingerne i Ellekær Dagtilbud fusionerer med henholdsvis Tovshøj Dagtilbud og Skjold-

høj Dagtilbud. I høringssvarene fra de tre berørte dagtilbud er der et ønske om, at fusionen rykkes frem til 1. januar 

2020 i stedet for samtidig med fusionen af de to skoler, så fusionen falder samtidig med et årsskifte. Forligspartierne 

er enige i, at tidspunktet for fusionen ændres til 1. januar 2020. Dog vil tilpasningen af anvisnings- og garantidistrikter 

først kunne ske pr. 1. august 2020. 

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet 

Skoledistriktet til den fusionerede skole ligger i henholdsvis Børn og Unges distrikter Øst og Vest, og den fusionerede 

og den nye skole vil blive være en del af distrikt Vest. Det betyder, at der vil skulle ske tilpasninger i fritids- og ung-

domsskoletilbuddene som følge af distriktsændringer. I høringssvarene fra UngiAarhus Øst og Vest er der et ønske om, 

at den organisationsændring, som de netop har været igennem ikke ændres så hurtigt. Forligspartierne er enige om 

for at sikre et stabilt og dynamisk fritids- og ungdomsskoletilbud, som kan understøtte de store forandringer på den 

fusionerede skole samt i Bispehaven og Gellerup i det hele taget, gennemføres strukturtilpasningerne på fritids- og 

ungdomsskoleområdet i et langsommere tempo end for skole og dagtilbud. Det skal ske i dialog med FU-lederne med 

henblik på, at der kan tilrettelægges den bedst mulige proces. 

Forligspartierne er opmærksomme på, at klubtilbuddet i Gellerup skal genhuses, indtil den nye skole er klar i 2025, 

fordi arealerne, hvor klubben ligger i Gellerup, skal bruges til andre formål. Forligspartierne er enige om, at Børn og 

Unge i samarbejde med UngiAarhus Vest skal afsøge genhusningsmuligheder, og hvilke merudgifter der eventuelt vil 

være forbundet hermed. 

 

Ændringer af skoledistrikter 

 
Skjoldhøjskolen 

I indstillingen foreslås det, at Jernaldervejsområdet fra Ellekærskolens og Tovshøjskolens distrikter tilføres Skjoldhøj-

skolens distrikt. 

I høringssvaret fra Skjoldhøjskolen er der opbakning til distriktsændringen, idet de har en forventning om, at den bety-

der, at skolen kan forblive en tosporet skole. Forligspartierne er enige om, at denne distriktsændring gennemføres pr. 

1. august 2020. 

 

Gammelgaardsskolen 

I indstillingen foreslås det, at den nordøstlige del af Bispehaven fra Ellekærskolens distrikt tilføres Gammelgaardssko-

lens distrikt. 

Forligspartierne har forståelse for skolebestyrelsens, dagtilbudsbestyrelsens og forældres bekymringer for konsekven-

serne af distriktsændringer i forhold til skolens fysiske rammer, flere elever med særlige behov og de ressourcer, som 

skolen tildeles hertil. 
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Forligspartierne anerkender, at Gammelgaardsskolen er en velfungerende skole med engagerede og ressourcestærke 

forældre, dygtige medarbejdere og ledere, som varetager en vigtig opgave i dag i forhold til integrationen af børn med 

dansk som andetsprog. Forligspartierne anerkender også, at de fysiske rammer på Gammelgaardsskolen trænger til et 

løft. Byrådet har derfor på byrådsmødet den 9. oktober 2019 vedtaget, at skolen moderniseres og udbygges for 23 

mio. kr. 

Moderniseringen og udbygning af Gammelgaardsskolen og distriktsændringen falder sammen, således at byggeriet 

ikke er afsluttet, når distriktet bliver udvidet. Forligspartierne er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, at skolens kapaci-

tet bliver presset yderligere på grund af byggeriet, og de er derfor enige om, at distriktsændringen udskydes et år til 

skoleåret 2021-2022. Forligspartierne er enige om, at distriktsændringen ikke udsættes yderligere. 

Venstre og Almaz Mengesha har taget forbehold for tidspunktet for opførsel af den nye skole i Gellerup, og som følge 

deraf tager de også forbehold til tidspunktet for distriktsændringen i forhold til Gammelgaardsskolen, således di-

striktsændringer falder sammen med tidspunktet for åbningen af den nye skole. 

Forligspartierne er endvidere opmærksomme på, at skolen har flere klasser end klasselokaler, og det også vil være 

tilfældet efter udbygningen. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 4,8 mio. kr. til at bygge to klasselokaler ud 

over de lokaler, som allerede er besluttet af byrådet.  

Forligspartierne har noteret sig, at der i høringssvarene også er et ønske om bedre idrætsfaciliteter på skolen. Med 

udviklingsplanen for Bispehaven er det aftalt, at der skal være en idræts- og kulturfaciliteter i Bispehaven, hvor ind-

hold og målgruppe skal afklares i samarbejde med de kommende bruger. 

Udskydelsen af distriktsændringen med et år betyder, at børnene i Bispehaven hører til den fusionerede skole i skole-

året 2020-2021. Udgiften til at etablere Nest på den fusionerede skole er beregnet ud fra et elevtal, hvor der er gen-

nemført en distriktsændring fra 2020. Forligspartierne er opmærksomme på, at når Bispehavebørnene i stedet skal gå 

på fusionsskolen, vil der mangle finansiering til Nest. Forligspartierne er enige i, at skolen skal have de tilstrækkelige 

ressourcer til at kunne undervise efter Nest-principper ved et større elevtal. Forligspartierne anmoder Børn og Unge 

om at opgøre, hvor stort behovet er for ekstra ressourcer til Nest, når det er kendt, hvor mange børn fra Bispehaven 

som starter på den fusionerede skole. 

Alle skoler tildeles ressourcer til børn med dansk som andetsprog med og uden støttebehov efter de samme budgettil-

delingsmodeller. Det betyder, at Gammelgaardsskolen vil blive tildelt de samme ressourcer til undervisningen af børn 

med dansk som andetsprog som alle andre skoler i Aarhus Kommuner. Det er vigtigt for forligspartierne, at alle skoler 

med den samme opgave i forhold til børn med dansk som andetsprog stilles lige i ressourcetildelingen. 

Forligspartierne anerkender, at Gammelgaardsskolen vil stå over for en særlig opgave i en overgangsperiode, hvor 

skolen skal omstille sig til at have flere elever med dansk som andetsprog og særlige behov. Forligspartierne er derfor 

enige om, at Gammelgaardsskolen tildeles 1 mio. kr. fordelt over skoleårene 2021-22 til 2023-2024. Det vil også være i 

den periode, hvor der kan forventes flest elever med dansk som andetsprog fra Bispehaven på Gammelgaardsskolen, 

da elevtallet i Bispehaven vil være faldende, når nedrivningen af blokkene påbegyndes i 2022. 

Forligspartierne er overbevist om, at med disse justeringer af aftalen vil Gammelgaardsskolen have gode rammer for 

fortsat være en god og attraktiv skole for børn og forældre. 
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Økonomi 

De samlede udgifter fremgår af nedenstående tabel. Der er anlægsudgifter for 4,8 mio. kr., og driftsudgifter for 2 mio. 

kr. i et engangsbeløb fordelt over årene 2020-2023. Dertil kommer, at Børn og Unge skal afdække størrelsen af udgif-

ter til ekstra ledelseskraft til den fusionerede skole, genhusning af klubben i Gellerup samt undervisning efter Nest-

princippet ved et større elevtal på den fusionerede skole. Forligspartierne er enige om, at Børn og Unge skal finde fi-

nansieringen til nedenstående udgifter og yderligere udgifter efter afklaring af behovet af opsparede midler eller 

eventuelt overskud i 2019 i Børn og Unge. 

Udbygning med to lokaler på Gammelgaardsskolen 4,8 mio. kr. 

Omstillingsmidler til Gammelgaardsskolen 1,0 mio. kr. 

Flytteudgifter, tilpasning af lokaler mv. til fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen 1,0 mio. kr. 

I alt 6,8 mio. kr. 

 


