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Intet overblik på
Campus Skejby
Campus Skejby skal fra august huse VIA’s fem sundhedsfaglige uddannelser. Udfordringen er nu at koordinere
skemalægningen, så alle er tilfredse. Men pt. har ingen et
overblik.
Af Patrik Strodl Petersen (tekst) og Andreas Beck (foto)
VIA University College indvier i
sommeren 2011 Campus Skejby,
som skal rumme de fem sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus
– sygeplejerske, bioanalytiker,
ergoterapeut, fysioterapeut samt
Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Højskolen for Efter- og Videreuddannelse flytter også ind.
Den 25.000 kvadratmeter
store bygning skal være hjem
for mere end 2200 studerende,
og nybyggeriet sørger for bedre
auditoriefaciliteter. Det samlede

antal lokaler øges ikke, men det
bekymrer dog ikke en af uddannelseslederne, der ser fordele
ved, at man fra politisk side ikke
ønsker at bygge for stort.
”Jeg kan sagtens se, det er
sjovere at bruge penge på lærere
end på mursten” siger Karen
Søndergaard, uddannelsesleder
på Ernæring og Sundhedsuddannelsen, som forlader lokalerne i
Vennelystparken.

dannelserne typisk i skole fra
morgen til eftermiddag, og forventningen hos Campus Skejby
er, at de studerende skal have en
sammenhængende skoledag.
Samtidig giver de nye bygninger
de studerende bedre mulighed
for at arbejde i læsegrupper, hvis
man skulle have en mellemtime.
Karen Søndergaard kan dog ikke
garantere, at studerende efter
sommerferien ikke skal gå i skole
om aftenen.
”Om man vil opleve store ændringer i hverdagen, kommer an
på, hvor man kommer fra, og jeg
har hørt, at sygeplejerskerne er
mest nervøse,” siger hun.
Skemalægning til juni
Skemalæggerne fra de forskellige
uddannelser mødes først i juni,
for at koordinere skemaerne.
Først der får man det endelige
overblik.
”Umiddelbart tror jeg, vi finder
en løsning, der bliver god for alle,”
siger Karen Søndergaard.

Mulig aftenundervisning
I dag går de studerende på ud-

Campus Skejby på Halmstadgade er ved at blive bygget, men der er ikke meget overblik over pladsforhold.

Boligboom i Aarhus N.
Efter flere år med fald i antallet af bolighandler er
udviklingen nu vendt. I Aarhus Nord melder flere
ejendomsmæglere om en stigning, og udviklingen kan
meget vel fortsætte de kommende år.
Af Mathias S. Jensen
Finanskrisen fik boligmarkedet
til at gå i stå. Nu er krisen så småt
ved at komme på afstand, og det
er noget, som kan mærkes hos
ejendomsmæglerne i Aarhus
Nord. Hos DanBolig i Risskov kan
indehaver Allan Bante melde om
en pæn stigning i antallet af solgte
boliger.
”Vi har indtil videre solgt 10-15
procent flere ejendomme i år, end
vi gjorde sidste år,” siger han.
Udover den aftagende finanskrise ser han en anden væsentlig
årsag til, at antallet af ejendomshandler er steget.
”Priserne er efterhånden
kommet ned på et niveau, som
køberne finder attraktivt. Dermed
stiger deres købelyst, hvilket smitter af på resten af markedet,” siger
Allan Bante.
Valg positivt for boligmarkedet
Han forventer, at udviklingen vil
fortsætte året ud, og måske næste
år med. Det afhænger dog meget
af om der kommer et snarligt
folketingsvalg.
”Et hurtigt valg vil være godt
for bolighandlen. Det vil skabe
en tryghed både hos købere og
sælgere, uanset udfaldet af valget,” forklarer Allan Bante.
Denne holdning deles af Kim
Mogensen, der erfdelingsleder

hos EDC i Aarhus Nord.
”Vi har i år oplevet en rigtig stor
optimisme på boligmarkedet.
Hvis der går for lang tid inden
valget kommer, risikerer vi, at optimisme erstattes af en nervøsitet
for fremtiden, og at folk derfor
vælger at udsætte deres boligkøb,”
siger han.
I modsætning til DanBolig har
EDC valgt at udvide annonceringsbudgettet i år, hvilket ifølge
Kim Mogensen allerede har båret
frugt.
”Vi har oplevet en pæn stigning
i boligsalget for januar og februar
i forhold til sidste år til trods for
den megen sne, vi havde i den
periode. Det kunne sagtens skyldes vores øgede lokale markedsføring,” siger han.
Boligsalget falder ofte i forbindelse med snevejr, da køberne
har svært ved at danne sig et
ordentligt indtryk af haven, og
derfor hellere venter til sneen er
smeltet.

Lang venteliste hos friskole i Risskov
Børnenes Friskole i Risskov er populær. Lige nu er 110 børn på venteliste til den kommende 0. klasse, og det er en generel tendens for friskoler. De to friskoler i Aarhus N.
har dog ingen planer om udvidelser.
Af Hans Olav Sandal (tekst) og Andreas Beck (foto)
Børnenes Friskole i Risskov skiller
sig ud fra den gængse folkeskole.
Skolen har ingen skolegård, men i
stedet en masse farverige og personlige fællesområder. I hjørnet af
skolens beskedne matrikel spiller
en gruppe drenge fodbold. I nogle
tilstødende buske er fire piger i
gang med at bygge huler, mens
de brokker sig over, at pedellen
kan finde på at ødelægge dem.
Skoleleder Jens Mose har et bud
på, hvorfor skolen er så populær.
”Der er ingen tvivl om, at
vores forældre tiltales af en
mindre skole, hvor man kommer hinanden mere ved i et frit
læringsmiljø med masser af
temauger og kreative indgange
som musik og natur.”
Friskolen har kun én klasse
på hvert klassetrin med maksimum 22 elever i hver. Den er

således væsentligt mindre end
de Aarhusianske folkeskoler, og
det har ifølge skolelederen stor
betydning, når forældrene vælger
at betale op mod 1500,- kroner
om måneden for at få deres barn
på en friskole frem for en gratis
folkeskole.
Vil ikke være større
Børnenes Friskole har ingen
interesse i at blive større end de
193 elever, som skolen har i dag.
Heller ikke selv om det kunne imødekomme den store venteliste.
”Vi har hverken plads eller
lyst til at udvide skolen. Vores
klassestørrelser er en af vores
klare fordele, og derfor bliver vi
ikke større,” siger Jens Mose og
lufter samtidig, at der kunne være
marked for en ny friskole i det
nordlige Aarhus.
Jens Mose slår dog fast, at
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ventelisten er markant større ved
begyndelsen til 0. klasse, og at
de 110 børn på ventelisten falder
frem mod skolestart, idet flere
børn er skrevet op flere steder.
Han vurderer, at de må skuffe
mellem 60-70 familier til sommer.
Friskoler er naboer
Kun en spytklat fra Børnenes
Friskole ligger endnu en friskole
med succes. Jakobskolens venteliste er dog knap så lang, og
skoleleder Kaj Markussen gætter
på, at de har 4-5 på venteliste, når
0. klasse er fuldt besat.
Selvom de begge har ventelister
og har oplevet en beskeden vækst
de seneste år, afviser de begge, at
de bliver valgt på bekostning af en
dårlig folkeskole.
”Vi oplever ikke vores forældres
valg af friskole frem for folkeskole
som et fravalg, men mere et tilvalg
på kvaliteter,” siger Kaj Markus-

sen og henviser til Jakobskolens
kristne værdigrundlag.
39 ud af 193 elever på
Børnenes Friskole kommer fra
en folkeskole. De resterende
elever har gået på skolen siden
0. klasse. Dansk Friskoleforening forventer et rekordstort antal
nyopstartede friskoler til sommer.

De melder om op mod 25 skoler,
der er så langt i processen, at de
er klar til at starte til august. Af
alle danske skoleelever går 80
procent i folkeskole og 14 procent
på en friskole eller privatsskole.

Friskolerne i Aarhus N. oplever på lige fod med friskolerne i resten af landet
stor fremgang.
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