
 
 

Høringsvar til fordeling af RULL-midler 2016-19 

 

Skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen er positive over for indstillingen til fordeling af RULL-midler. Vi er 

især glade for, at vi i indstillingen anerkendes for at være en fire sporet skole. Vi ser frem til at få et forbedret 

Håndværk & Design lokale, et nyt musiklokale samt en permanent løsning i form af fire nye lokaler som 

erstatning for de midlertidige og nedslidte klasselokaler, der i 1988 blev etableret i pavilloner. 

 

Den forventede bevilling har vi set frem til i mange år. Det er afgørende, at midlerne til forbedringerne 

kommer så hurtigt som overhovedet muligt ikke mindst set i lyset af, at Gammelgårdsskolen fra 

sommeren 2017 skal byde børnene fra FU-tilbuddet fra Ludvig Feilbergsvej velkommen. 

 

Vigtig at tænke i helhed 

Det er positivt og vigtigt, at der i en helhedsanalyse af Gammelgaardsskolen arbejdes og regnes med en 

udbygning til 4 fulde spor. Skolebestyrelsen har dette som et særligt fokuspunkt, fordi skoleprognoserne 

gang på gang har skudt for lavt for vores distrikt.  

 

I 2006 forudsagde prognosen, at der i 2016 ville gå 636 elever på Gammelgaardsskolen. Dog ville dette 

stige til 725 elever, fordi man lagde 2/7 af Gudrunsvej til Gammelgaardsskolens distrikt efter 

Nordgaardsskolens nedlæggelse. Prognosen tog fejl. Der er langt op til de omkring 970 elever, som vil gå på 

skolen i sommeren 2016. 

 

 

Det nyeste elevtal viser, at der i 2016 bliver 40 klasser på skolen, så allerede nu er der behov for at 

Gammelgårdsskolen bliver anerkendt som en 4-spors skole. Vi ser heller ikke os selv som en mindre skole 

om 10 år givet de historiske underestimeringer i prognosen for vores skoledistrikt. 

 

Vi ser frem til at vores reelle lokalebehov bliver udtrykt i de fremtidige prognoser, så vi sikrer en langsigtet 

planlægning af Gammelgårdsskolen. 

 



 
 

Vi henstiller til, at der tænkes i helhedsløsninger. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få planlagt de efter 

vores mening sidste manglende lokaler i samme omgang, så børnene på Gammelgårdsskolen få en 

sammenhængende skole, og Aarhus Kommune får mest mulig ud af pengene.  

 

 

På vegne af Gammelgaardsskolens  
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