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Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen
Byrådet har den 14. august 2019 vedtaget en indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Forslaget er en del af aftalen om et attraktivt
skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som er indgået af alle byrådets partier den 22. maj 2019. Aftalen indebærer blandt andet, at der skal
bygges en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.1
Forslaget sendes hermed i høring. Frist for fremsendelse af høringssvar er
torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00.
Høringssvarene bedes sendt til hoeringssvar@mbu.aarhus.dk
Forslaget indebærer blandt andet følgende:
• at Tovshøjskolen og Ellekærskolen lukkes, og at de åbner som en
fusioneret skole pr. 1. august 2020 på Ellekærskolens matrikel. Den
fusionerede skole flytter til den nye skole i Gellerup fra skoleåret
2025-26.
• at den fusionerede skole har et SFO-tilbud.
• at den fusionerede skole undtages for henvisning af børn med dansk
som andetsprog til modtagelsesskoler, hvis der er mere end 20 procent med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov på en årgang, indtil den flytter til den nye skole i skoleåret 2025-26.
• at der sker ændringer i skoledistrikterne som beskrevet i afsnit 5 i
indstillingen.
• at den fusionerede skole drives efter Nest-principper.
• at Ellekær Dagtilbud nedlægges og afdelingerne fusionerer med
Skjoldhøj og Tovshøj Dagtilbud, og at der foretages konsekvensrettelser i anvisnings- og garantidistrikter senest fra skoleåret 2020-21,
jf. afsnit 5 i indstillingen.
• at den fusionerede skole tildeles budget til at kunne undervises efter
Nest-principperne, jf. afsnit 7 i indstillingen.
• at delegationen af kompetencen til skolebestyrelsen ved den fusionerede og den nye skole til at beslutte, at to pladser i skolebestyrelsen tildeles til eksterne repræsentanter, trækkes tilbage frem til
2030, og at det besluttes, at der skal være to eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jf. bilag 3 til indstillingen.
• at Skjoldhøjskolen og Sødalskolen tildeles 1 mio. kr. hver til indsatser for at øge egenskoleandelen.
1

Et mindretal i byrådet bestående af Venstre og Liberal Alliance tager forbehold for,
at der bygges en ny skole før en række kriterier er opfyldt i forhold til børnenes
sprogudvikling, selvforsørgelse og kriminaliteten i området. Dansk Folkeparti har
samme forbehold i forhold til opførsel af en afdeling for mellemtrin og udskoling.

BØRN OG UNGE
Rådmand
Aarhus Kommune

Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 23 51
Direkte e-mail:
raadmanden@mbu.aarhus.dk
Sag: 19/023835-3

Indstillingen er i høring fremtid den 10. oktober 2019 kl. 12.00. Herefter vil
forligskredsen bag aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og
Bispehaven mødes. Indstillingen forventes at blive behandlet igen på byrådsmøderne den 13. og 27. november, og i Børn og Unge-udvalget den 20.
november 2029, hvor der også vil være mulighed for foretræde.
Høringsmaterialet er sendt til
• Skolebestyrelserne og MED-udvalg ved Tovshøjskolen, Ellekærskolen, Skjoldhøjskolen, Gammelgaardsskolen og Sødalskolen
• Dagtilbudsbestyrelserne og MED-udvalg ved Ellekær, Tovshøj og
Skjoldhøj Dagtilbud
• FU-bestyrelserne og MED-udvalg i FU-områderne Øst og Vest
• Forældreorganisationer (ÅFO, Skole og Forældre samt Foreningen
af Skolebestyrelser)
• Faglige organisationer (BUPL, ÅLF og FOA)
• Lederforeningerne for skoler, dagtilbud og FU
• Fællesrådene i Brabrand-Årslev, Gellerup, Hasle, Tilst, True og
Skjoldhøj samt Åbyhøj
• Øvrige magistratsafdelinger
Høringsmaterialet består af byrådsindstillingen med tilhørende bilag 1-3.
Såfremt der er spørgsmål til høringen, kan chefkonsulent Birgit Møller kontaktes på e-mail birmo@aarhus.dk eller tlf. 41 85 90 31.
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