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14. maj 2018 

 
Forslag til initiativer, som følger af gentænkning af tilbudde-
ne til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 
 
Byrådet har den 21. december 2016 besluttet, at tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, 
Toveshøj og Ellekær skal gentænkes. 
 
Formål med gentænkningen 
Data viser, at de børn og unge, der bor i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, klarer sig dårligere 
end børn og unge i resten af byen i forhold til sprog, fagligt niveau, fravær, sundhed, ung-
domsuddannelse med videre. Formålet med gentænkning af tilbuddene til børnene og unge i 
Gellerup, Toveshøj og Ellekær er således, at børnene og de unge i de tre områder, fremadret-
tet kommer til at klare sig ligeså godt som børn og unge i resten af Aarhus Kommune.  
 
Proces for udarbejdelse af initiativer 
Gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge har været opdelt i en afklaringsfase og en 
initiativfase. 
 
Afklaringsfasen, som var i foråret 2017, bestod af et inddragelsesforløb og en kortlægning. I 
kortlægningen blev der blandet andet set på, hvilke indsatser der allerede eksisterer i Gelle-
rup, Toveshøj og Ellekær, hvilke ressourcer der tildeles til tilbuddene, samt hvordan børnene 
og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær klarer sig sammenlignet med børn og unge i resten 
af byen. Inddragelsesforløbet havde til formål at skabe et fælles afsæt for, hvilke udfordringer 
der skal arbejdes med for, at børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær kommer til at klare 
sig lige så godt som børn og unge i resten af byen. Der blev indhentet input fra repræsentan-
ter for forældre, foreninger, medarbejdere, ledere, boligforeninger og politikere. Afklaringsfa-
sen mundede ud i en byrådsbeslutning den 13. september 2017, hvor materiale fra kortlæg-
ningen og inddragelsesforløbet kan ses via dette link.  
 
Initiativfasen startede op efter byrådsbeslutningen i september 2017 og løb frem til april 2018. 
Udarbejdelsen af initiativer tager for det første afsæt i, at der har været indhentet viden og 
erfaringer fra andre kommuner og lande. For det andet et inddragelsesforløb, hvor der har 
været dialog med forældre, medarbejdere, ledere, boligforeninger, faglige organisationer med 
flere, hvor de har kunne komme med forslag til initiativer ud fra deres erfaringer. Der er udar-
bejdet forslag til 17 initiativer. 
 
Kvalificering af forslag til initiativer 
Magistraten har besluttet, at forslag til initiativer, som ikke vedrører struktur, skulle sendes til 
kvalificeringen, så initiativerne kan indgå i forhandlingerne om de udsatte boligområder. Struk-
turdelen vil blive taget op i andet halvår af 2018, når regeringens ghettoudspil på det område 
er kendt. 
 
17 forslag til initiativer har været sendt til kvalificering ved lokale parter, faglige organisatio-
ner, lederforeninger med flere i perioden 10. april til 7. maj 2018.  
 
Hovedbudskaberne fra kvalificeringen er følgende: 

 Der er allerede mange initiativer i gang i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Resultatet af 
gentænkning må ikke blot blive flere initiativer, der ikke er tænkt sammen med det, der 
ellers pågår i områderne. 

 Der skal være fokus på effekt og evidens, når der udvælges initiativer. 
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 Der skal være fokus på medarbejderressourcer, så initiativerne ikke bliver en ekstra 
opgave for medarbejderne. 

 I flere kvalificeringssvar peges der på, at tværgående organisering og samarbejde, ini-
tiativer vedrørende tidlig, forebyggende indsatser samt initiativer vedrørende forvent-
ninger til børnene, unge og forældre skal vægtes. Øvrige initiativer kan med fordel 
samles i et idékatalog.  

 Det er ærgerligt, at initiativer omkring struktur ikke er med. Der er behov for en afkla-
ring. 

 
Alle svar fra kvalificeringsparterne kan ses via dette link. 
 
Organisering og arbejdet med initiativerne 
Hvis de foreslåede initiativer skal komme til at gøre en reel forskel for børnene og de unge i de 
tre områder, skal der sikres en ramme for arbejdet i områderne, som både understøtter et 
tværmagistratsligt samarbejde, og som giver mulighed for lokal handlekraft. Med andre ord, vi 
er fælles om kernopgaven, hvorfor vi skal blive bedre til at lede og koordinere på tværs af for-
valtningerne end vi er i dag.  
 
Nogle af årsagerne til, at det er en vanskelig opgave at lede på tværs af forvaltningerne er 
eksempelvis: 

 Børn og Unge har en decentral og lokal organisering, hvor Sociale Forhold og Beskæfti-
gelse har en central og bydækkende organisering 

 Forvaltningerne er omfattet af forskellig lovgivning 
 Der er forskellig ledelsesstruktur mellem forvaltningerne  
 Budgettildelingen er forskellig mellem forvaltningerne 

 
For at imødegå nogle af ovenstående dilemmaer foreslås det, at der fremadrettet skal være en 
tværmagistratslig lokal organisering i de tre områder med en tværgående ledelse. Ved at have 
en lokal tværgående ledelse vil det blive lettere at arbejde på tværs og reagere hurtigt, når der 
er behov for det.  
 
For at den tværgående ledelse skal kunne fungere, skal den have et råderum, hvor ovenståen-
de udfordringer kan håndteres. En beslutning vedrørende en anden organisering vil derfor 
kræve, at der træffes en række beslutninger om, hvordan eksempelvis forskellene på organi-
sering, lovgivning, budgettildeling og ledelsesstruktur skal håndteres. Endelig skal det beslut-
tes, hvordan den tværgående organisering forankres ledelsesmæssigt i magistratsstyret. 
 
Evaluering 
I afsnittet ovenfor om effektmåling fremgår, hvilke effektmål der skal være for Gellerup, To-
veshøj og Ellekær.  
 
Det overordnede mål for gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, To-
veshøj og Ellerkær er, at mindske gabet mellem, hvordan børnene og de unge klarer sig i de 
tre områder i forhold til resten af byen.  
 
Ud over de fælles effektmål bliver målet for gentænkningen fulgt på en række indikatorer ved-
rørende børnene og de unges trivsel, læring og udvikling fra blandt andet kvalitetsrapporterne 
og data fra Sociale Forhold og Beskæftigelse om foranstaltninger, underretninger mv. For hver 
enkelt indikator vil der blive målt på, om gabet mellem de tre områder og resten af byen bliver 
mindre. Det skal bemærkes, at der på dette niveau ikke kan måles, om det er initiativerne, 
som sættes i gang som følge af gentænkningen, eller andre tiltag / den daglige drift, som er 
årsag til eventuelle forbedringer. 
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I forhold til de enkelte initiativer vil der være fokus på, at initiativerne udmøntes og forløber 
som planlagt. Opfølgningen skal således sikre, at der er fremdrift i de initiativer, der sættes i 
gang, og at de opstillede milepæle/mål nås samt en løbende vurdering af initiativernes effekt. 
Opfølgningen på enkelte initiativer skal ses i sammenhæng med den overordnede organisering 
som beskrevet ovenfor. 
 
Forslag til initiativer 
De 17 forslag til initiativer kan i sin helhed ses via dette link. På baggrund af input fra inddra-
gelsesprocessen, kvalificeringen og den effekt, som det forventes, at initiativerne får, anbefa-
les det, at nedenstående forslag til initiativer får den største prioritet. 
 
Initiativer med fokus på følgende vægtes: 

 Organisering og samarbejde på tværs af tilbud og samarbejdspartner. 
 Tidlig og forebyggende indsatser over for børn, unge og deres familier. 
 Forventningerne til børnene og de unge vægtes. 
 Rekruttering af elever og arbejdet med skolernes ry. 

 
Det er således initiativer, som primært berører organiseringen af det lokale arbejde og kerne-
driften med fokus på tidlig indsats og ikke initiativer, som har mere projektmæssig karakter. 
Øvrige initiativer fremgår af den samlede oversigt nedenfor. 
 
Tættere samarbejde og fællesskabelse (initiativ 1) 
Der er mange udsatte familier i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, hvorfor flere familier i områ-
derne indgår i forskellige indsatser. Både forældre, medarbejdere og ledere peger på, at det 
betyder, at der er mange professionelle på tværs af magistratsafdelinger, som arbejder med 
de mest udsatte familier. Dette kan gøre det svært at overskue for både forældre og professi-
onelle, som oplever, at der er indsatser, der ikke er koordinerede. 
 
På den baggrund peges der på, at der skal ske en meget tættere koordinering af indsatserne 
for den enkelte familie end tilfældet er i dag. Initiativet tager afsæt i, at der i det daglige ar-
bejde skal ske en tættere samskabelse både internt mellem forvaltningerne og mellem forvalt-
ningerne og familierne. Der tages her afsæt i projektet Fællesskabelse på tværs, som allerede 
eksisterer i andre områder af byen. Erfaringerne herfra er positive.  
 
For de mest udsatte familier forslås det, at der sker en mere håndholdt og fælles koordinering 
af indsatserne med henblik på, at der er et samlet overblik og retning for indsatser omkring 
den enkelte familie.  
 
Der vil være ekstra udgifter forbundet med initiativet i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. årligt. 
 
Tidlig indsats og forebyggelse (initiativ 4, 5, 6 og 9) 
Initiativerne vedrører forebyggelse og tidlig indsats for børnene og deres familier.  
 
Initiativ 4 
Initiativet indebærer ekstra sundhedsplejebesøg, når børnene er fire og ti-tolv måneder. 
Sundhedsplejersken kommer på to ekstra besøg hos familier, hvor der vurderes at være behov 
for fokus på den tidlige sprogudvikling og relationsdannelse. På besøget ved 10-12 måneder vil 
der også være deltagelse af en pædagog fra det lokale dagtilbud. Formålet er, at forældrene 
får større viden om, hvordan de stimulerer deres barn. Forældrene vil få udleveret sprogposer. 
Kompetenceudvikling af sundhedsplejerskerne er en del af initiativet. 
 
Initiativet starter op som et pilotprojekt i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Den årlige udgift er 
558.000 kr. og 240.000 kr. i engangsudgifter. Hvis projektet udvides til hele kommunen er den 
årlige udgift 915.000 kr. og engangsudgifter på 431.000 kr. 
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Initiativ 5 
Initiativet indebærer intensive sundhedsplejebesøg til de allermest udsatte børn med henblik 
på at afhjælpe og kompensere for fx mistrivsel og social udsathed. Målgruppen for dette initia-
tiv er således mindre end for initiativet med to ekstra sundhedsplejebesøg. Indsatsen kan vari-
ere fra 2 til 8 timer om ugen med besøg af en sundhedsplejerske. I det intensive tilbud skal 
sundhedsplejersken have en udviklende, kompenserende og aflastende funktion i forhold til 
støtte og stimulering af barnets normale udvikling. Sundhedsplejersken arbejder direkte med 
barnet på de områder, hvor forældrene ikke på det aktuelle tidspunkt har tilstrækkelige kræf-
ter til at anvende deres kompetencer. Der vil også være deltagelse af en pædagog fra det lo-
kale dagtilbud i et par besøg for at skabe en tilknytning til dagtilbuddet med henblik på børne-
ne kommer tidligt i dagtilbud. Det skønnes, at der vil være behov for tolkning hos 75 pct. af 
familierne. 
 
Initiativet starter op som et pilotprojekt i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Den årlige udgift er 8 
mio. kr. og 176.000 kr. i engangsudgifter. Hvis projektet udvides til hele kommunen er den 
årlige udgift 24,5 mio. kr. og engangsudgifter på 357.000 kr. 
 
Initiativ 6 
Initiativet går ud på at give en styrket indsats for 1-3-årige uden for dagtilbud. Der etableres 
en systematisk opsøgning af børn med dansk som andetsprog i alderen 1-3 år, som er uden 
for dagtilbud i tæt samarbejde mellem Pladsanvisningen og Sundhedsplejen. Familier i mål-
gruppen inviteres til et læringsforløb i det lokale dagtilbud. Der skal indbygges en procedure, 
der sikrer, at familierne ved, det forventes, at de deltager og indgår aktivt i læringsforløbet. 
Læringsforløbet for forældre og børn i det lokale dagtilbud er tænkt som en vekselvirkning 
mellem besøgsdage i dagtilbuddet og afprøvning af sprogstimuleringsmetoder i hjemmet. 
 
Den årlige udgift er 215.000 kr. og 60.000 kr. i engangsudgifter. Initiativet udgår eventuelt på 
grund af ghettoudspillet. 
 
Initiativ 9 (det udvidede forældresamarbejde) 
Initiativet tager udgangspunkt i at fremme forældreansvaret ved at understøtte udviklingen af 
forældrekompetencer. Initiativet indeholder tre forløb i dagtilbuddene.  
 
Forløbene relaterer sig til familiernes hverdag og giver redskaber til at håndtere håndgribelige 
situationer i hverdagen. Familierne skal guides og motiveres til at påtage sig ansvaret i forhold 
til deres børn. Ved tilrettelæggelse af forløbene er det afgørende, at de har en form, hvor for-
ældrene ser, hvad pædagoger gør, og bliver inddraget aktivt. Forløbene skal tilbydes til hele 
gruppen og ikke kun udpegede familier. Forløbene skal have en overordnet ramme, hvor der 
hver gang er fastsat et tema. Disse tema kunne blandt andet være sprog, kost, læring via leg.  
 
Den årlige udgift er 703.000 kr. og 185.000 kr. i engangsudgifter. 
 
Forventninger til børnene og de unge (initiativ 2) 
Initiativet vedrører, hvilke forventninger børnene og de unge bliver mødt med af deres foræl-
dre og de professionelle. Initiativerne vil kunne gennemføres inden for de eksisterende ram-
mer. 
 
Initiativet skal sikre, at ledere og medarbejdere, som arbejder med børn og unge fra Gellerup, 
Toveshøj og Ellekær, har kendskab til, hvad man kan forvente af børn og unge på forskellige 
alderstrin, og at de møder børn og unge med de samme forventning, uanset om de kommer 
fra et udsat boligområde eller fra et ressourcestærkt lokalområde. Det skal ske via Stærkere 
Læringsfællesskaber i Børn og Unge og en ledelsesmæssig opmærksomhed i alle magistratsaf-
delinger. 
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Rekruttering af elever og arbejdet med skolens ry (initiativ 3) 
Initiativet handler om, hvad man kan gøre for at tiltrække flere elever til Ellekærskolen og 
Tovshøjskolen. I forlængelse heraf foreslås for det første en markant ledelsesmæssig indsats 
for at bistå de lokale ledere og medarbejdere med at opnå et fælles mindset som forudsætning 
for en dedikeret indsats til styrkelse af elevernes faglighed og skolernes attraktivitet. For det 
andet foreslås større videndeling på tværs af skoler, og for det tredje foreslås et midlertidigt 
løft af ressourcer og faglighed i forhold til at kommunikere sagligt og samtidig markant fra sko-
lernes side.  
 
Initiativet er forbundet med engangsudgifter på 500.000 kr. 
 
Samlet overblik over initiativerne  
Alt i alt er initiativerne forbundet med merudgifter på godt 17 mio. kr. årligt og ca. 6,5 mio. kr. 
i engangsudgifter. Se beskrivelse af alle initiativerne via dette link.  
 
Initiativer, som er nævnt ovenfor, er markeret. De samlede udgifter til de ovenfor nævnte ini-
tiativer er knap 12 mio. kr. årligt og 1,2 mio. kr. i engangsudgifter. 
 
 Forslag til initiativer Budget – varige 

midler
Budget – en-
gangsmidler 

Mag.afd 

 Helhedssyn - samarbejde mellem professio-
nelle 

   

1 Samarbejde og fællesskabelse 2.500.000 kr.  MSB
2 Forventninger til børnene og de unge  MBU
3 Rekruttering af elever og arbejdet med skolens ry 500.000 kr. MBU
 Tidlig indsats og sprog 
4 Ekstra sundhedsplejebesøg ved fire og ti-tolv 

måneder med fokus på sprog 
558.000 kr.

(915.000 kr.)
240.000 kr. 

(431.000 kr.) 
MBU

5 Intensivt sundhedsplejebesøg til de mest udsatte 
børn (bydækkende beløb i parentes) 

8.000.000 kr.
(24.500.000 kr.)

176.000 kr. 
(357.000 kr.) 

MBU

6 Styrket indsats for 1-3-årige uden for dagtilbud 
UDGÅR EVT. PGA. GHETTOUDSPIL

215.000 kr. 60.000 kr. MBU

7 Sprog som dimension i alle fag og aktiviteter - 
kompetenceudvikling af lærere og fritidspædago-
ger m.fl. 

2.270.000 kr. MBU

8 Læselyst, sprog- og literacykompetencer 616.000 kr. 1.224.000 kr. MKB
 Familien  
9 Forventninger til forældrene og forældrekompe-

tencer 
1.250.000 kr. 255.000 kr. MBU

10 Fokus på forældrene i de unges uddannelsesvalg 850.000 kr. MBU/
MSB

11 Gravid og sundhed 302.000 kr.  MSO/
MBU

12 Sundhedsfremmende forløb for forældre 400.000 kr.  MSO/
MBU

 Fællesskaber og medborgerskab  
13 Nedsat SFO-takst til børn, der bor i udsatte bolig-

områder 
 MBU/

MSB
14 Klassefællesskaber for alle 125.000 kr. MBU
15 Flere foreningsaktive børn og unge i Gellerup, 

Toveshøj og Ellekær
900.000 kr.  MKB

16 Sang og musik 1.660.000 kr. 100.000 kr. MKB
17 Kultur 750.000 kr. 750.000 kr. MKB
 I alt 17.151.000 kr. 6.550.000 kr. 

 


