Skolernes anvendelse af selvejende idrætsfaciliteter
Forslag fra Det Konservative Folkeparti
Forslaget retter sig mod Børn og Unge

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?
Ikke alle skoler har egne idrætsfaciliteter der dækker behovet for de timer som skal anvendes. Derfor anvendes lokale selvejende
faciliteter, hvilken falder helt i tråd med ønsket om at dele faciliteter så de alle får den mest optimale anvendelse af fx idrætsfaciliteterne i
byen. Det er bedre for den grønne omstilling at vi anvender de ressourcer vi allerede har.
Åbyhøj Idrætscenter har gjort opmærksom på den ulige afregning til de selvejende institutioner, hvor priserne pr time er i et interval
mellem 20 kr til 300 kr. De selvejende institutioner skal som min have dækket de faste omkostninger derfor foreslår Det Konservative
Folkeparti:
1) vi vil gerne medvirke til at der skabes balance i regnskabet når skolerne anvender idrætsanlæg der drives som selvejende institutioner,
herunder i tilfældet med Åbyhøj som fremgår af vedhæftede
2) en belysning af udfordringens omfang og økonomi, og ulempen hhv. risikoen for kommunen og skolerne ved ikke at have adgang til de
pågældende anlæg, fordelene for det omkringliggende bysamfund og kommunen som helhed ved at have idrætsanlæg der drives som
selvejende institutioner
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Hvorfor fremsendes forslaget?
Åbyhøj er et af de lokalområder, som har den dårligste dækning af idrætshaller i
Aarhus Kommune. Med et indbyggertal på omkring 13.500 og én hal til alle
beboere i området, er der flere end dobbelt så mange indbyggere pr. idrætshal i
Åbyhøj sammenlignet med tallene for Aarhus Kommune. Med henvisning til
”Notat vedr. behovet for idrætsfaciliteter i Åbyhøj” fra Kultur- og Borgerservice
fremstår Åbyhøj således som et af de rødt-markerede områder, hvor behovet er
størst.
Åbyhøj er samtidig et af de lokalområder, hvor der forventes en befolkningstilvækst på 2.967 nye borgere fra 2019 til 2030 (Kultur- og Borgerservice). Dette
betyder, at antallet af borgere pr. normeret idrætshal i Åbyhøj vil stige. For
nuværende er det ikke alle idrætsforeninger, der har adgang til en hal, og der
eksisterer ikke tidssvarende faciliteter.
Hertil kommer, at Gammelgaardsskolen aktuelt står i den situation, at hele
udskolingen ikke kan tilbydes idrætstimer inden for skolens fysiske rammer.
Eleverne anvender for nuværende skoletiden til at fragte sig frem og tilbage
mellem lokaliteter i det omkringliggende område. På den baggrund lever skolen
ikke til fulde op til folkeskoleloven, hvor det er tiltænkt at dyrke alsidig
idrætspraksis. Skoledistriktsudvidelsen mod Bispehaven presser denne intention
yderligere og medvirker til andre problemstillinger som har karakter af
integrationsudfordringer.
Placeringen af en hal ved Gammelgaardsskolen bakkes op af skoleledelsen på
Gammelgaardsskolen, Åbyhøj Fællesråd, Hasle Fællesråd, AAIF Hovedforening,
AAIF Fodbold, AAIF Gymnastik, Hasle KFUM håndbold m.fl.
På baggrund af ovenstående udfordringer ønskes en stillingtagen til, om der kan
prioriteres økonomiske ressourcer i forhandlingerne om anlæg til etablering af en
hal i Åbyhøj.

Borgere, foreninger og Gammelgaardsskolen arbejder aktuelt for at etablere et
idrætscenter med multibrug placeret ved skolen. Det er intentionen, at hallen
skal kunne fungere som et socialt samlingssted, hvor faciliteterne kan anvendes
af skole og dagtilbud i dagtimerne, og foreninger, SFO, klub og private i alle aldre i
fritiden.
Med et idrætscenter ved Gammelgaardsskolen vil skolen kunne leve op til
visionen om at tilbyde forskelligartede idrætsaktiviteter for skolens elever. Dette
medvirker til at gøre skolen mere attraktiv og vil være et aktiv for at fastholde
distriktets børn i den lokale folkeskole. Hertil løser moderne idrætsfaciliteter
skolens behov for et stort fællesrum, hvor skolens elever, personale og forældre
kan samles om vigtige begivenheder.
Vi ønsker med idrætscenteret at skabe større sammenhæng mellem Åbyhøj nord
og Hasle sydvest/Bispehaven. Med bl.a. distriktsudvidelsen er Gammelgaardsskolen en vigtig aktør i integrationen af børn med ikke-vestlig baggrund. Skolen vil
gerne være med til at løfte dette arbejde, men kan ikke bære det alene. Lokalsamfundet og idrætsforeningerne spiller her en stor rolle for integrationen og
fastholdelsen af distriktsbørnene i fritiden. Åbyhøjs borgere vil have tilstrækkelige
med ressourcer til at trække de unge fra Bispehaven til fællesskaber, hvor de
møder rollemodeller og danske værdier og normer. Det kræver, at hallen
placeres på et sted, hvor det er naturligt for Åbyhøj-borgere at komme – nemlig
ved Gammelgaardsskolen.
Det er forventningen, at idrætshallen skal etableres som en selvejende institution
med en bestyrelse fra foreningslivet og lokalsamfundet. Baseret på en aktuel
behovsanalyse er forventningen, at idrætshallen vil have en meget høj belægningsprocent.
Anlægsbudgettet vil udgøre et beløb på 25.–30. mio. kr. afhængigt af den
endelige projektering. Foreningerne kan stille med en startkapital på 1.350.000
kr. Der forventes fundraising for ca. 5 mio. kr. fra fonde og lokalsamfund og den
resterende anlægsudgift finansieret ved indskud fra Aarhus Kommune samt et
30-årigt lån. Driftsudgifter forventes afholdt i form af halleje fra foreninger og
skole samt kommunalt driftstilskud, medlemsbidrag, reklamer, legater mv.

