
 

 

 

 

Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg 
- Opsummerende version af forslag til beslutning om struktur-

ændringer samt ændringer i skoledistrikter 
 

Baggrund 
Børne- og Undervisningsudvalget har igennem en længere periode drøftet skoletilbuddene i det 

østlige Aalborg, samt ønsket om og muligheden for at skabe mere bæredygtige skoletilbud, som i 

højere grad end i dag vælges til. Skolerne som har været omfattet af drøftelserne er: Gug Skole, 

Byplanvejens Skole, Seminarieskolen, Herningvej Skole, Tornhøjskolen, Mellervangskolen samt 

Gistrup skole.  

De indledende drøftelser startede i Skoleudvalget i 2019 med baggrund i en analyse foretaget af 

COWI for Skoleforvaltningen. Rapporten pegede på, at der ikke var ét enkeltstående virkemiddel 

som alene ville kunne have en effekt i området, men at der ville være behov for at se på en 

række tiltag i kombination. Rapporten dokumenterede samtidig en udvikling i elevgrundlaget og 

søgningen til flere af skolerne, som ikke havde forandret sig nævneværdigt over årene, på trods 

af massive investeringer i det omkringliggende lokalsamfund, og som heller ikke så ud til at ville 

ændre sig, når man kiggede ind i elevprognoserne.  

Skoleudvalget konkluderede, at der bl.a. på baggrund af den lave søgning til flere af skolerne, var 

behov for at drøfte mulige ændringer i området med henblik på at skabe bæredygtige skoletilbud. 

I Byrådet blev man efterfølgende enige om, at disse drøftelser skulle ske på baggrund af en 

større og bredere byudviklingsanalyse ”vi udvikler det østlige Aalborg sammen”. Processen har 

affødt flere delkonklusioner – herunder ift. områdets skoler. På den baggrund optog det nuvæ-

rende Børne- og Undervisningsudvalg de konkrete politiske drøftelser med inddragelse af de 

sammendrag, som er kommet fra fordebatten fra byudviklingsanalysen af området.  

Udvalgets primære mål er at skabe skoletilbud, som alle er robuste i elevtal og dermed deres 

økonomiske fundament, og som er mindre sårbare overfor årlige udsving i elevsøgninger. Samt 

at skabe skoletilbud, som indgår som en vedblivende attraktiv del af det lokalsamfund, som sko-

len indgår i, med tæt samarbejde med de mange vigtige aktører, som findes i lokalområdet. 

Bæredygtighed indebærer også et pædagogisk element, hvor skolerne er godt rustede til at le-

vere skoletilbud af høj kvalitet for alle børn – særligt i områder, hvor elevgruppen er mangfoldig 

og har mange forskellige behov. 

Med det in mente, har udvalget desuden arbejdet ud fra disse fælles intentioner.  

Vi ønsker:  

• Skoler med elevtal og elevsammensætninger som i højere grad afspejler deres distrikter 
• Skoler med tydelige faglige og pædagogiske profiler, som står stærk i lokalsamfundet og i 

samarbejdet med børn og forældre 
• Skoler som i højere grad vælges til i fremtiden, og vedbliver med at være et vigtigt aktiv 

for lokalområdet 
• Skoler som er robuste i elevtal, og dermed ikke nær så sårbare overfor udsving i søgnin-

gen fra år til år 
• Skoler med tætte forbindelser til dagtilbudsområdet – også i fysiske fællesskaber 
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Derudover har udvalget arbejdet med nogle rammebetragtninger for de scenarier, som løbende 
er blevet belyst. Det drejer sig om, at  

o skabe skoledistrikter, som i højere grad flugter med den aktuelle søgning og identifikation 
med bydele, samt forsøge at imødegå uhensigtsmæssige elevvandringer på tværs af di-
strikter. Dette understøttes af borgernes tilbagemeldinger i byudviklingsanalysen, hvor 
skoledistrikternes nuværende udformning udfordres. 

o scenarier, hvor man geografisk behandler området i hhv. syd-øst og øst, da de konkrete 

elevsøgninger understøtter denne logik. 

o scenarier, som indeholdes inden for den eksisterende kommunale bygningsstruktur, og 

herunder udnytter den eksisterende kommunale kapacitet i området på en hensigtsmæs-

sig måde. 

Udvalgets drøftelser peger på et forslag til såvel strukturændring som skoledistriktsændringer i 

hhv. Aalborg sydøst og Aalborg øst.  

Forslaget indebærer:  

• Sammenlægning af Seminarieskolen og Byplanvejens Skole i Seminarieskolens nuvæ-

rende lokaler. 

• Sammenlægning af Herningvej Skole og Tornhøjskolen i Herningvej Skoles nuværende 

lokaler.  

• Tilpasninger af skoledistrikterne for hhv. Mellervangskolen, Gug Skole samt Gistrup 

Skole. 

 

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede ændringer, vil disse have virkning fra 1. august 2024.  

Forslag Sydøst – Seminarieskolen og Byplanvejens skole sammenlægges i 

Seminarieskolens nuværende lokaler 

Baggrund og uddybning af forslaget 
I Aalborg sydøst ligger hhv. Gug skole, Gistrup skole, Byplanvejens skole og Seminarieskolen.  

Gug skole og Gistrup skole er i høj grad søgt af elever fra deres eget distrikt, hvor Byplanvejens 

skole og Seminarieskolen søges i langt mindre grad af distriktets børn. Det betyder, at begge 

skoler har overkapacitet af plads. Begge skoler har desuden et ret stort renoveringsbehov på 

mere end 90 mio. kr. for hver skole.  

Udvalget har efter grundige analyser og overvejelser vurderet, at Seminarieskolens bygninger og 

beliggenhed er bedst egnet til at være lokation for en ny skole bestående af såvel Byplanvejens 

skoles elever, samt eleverne på Seminarieskolen.  

På Seminarieskolen er der lige pt. en nyoprettet midlertidig børnehave, som flytter i nybyggede 

lokaler som en del af skolen forventeligt ultimo 2024. Det – samt den tætte tilknytning til pæda-

gog- og læreruddannelsen på UCN, som ligger som nabo til skolen, vil give en unik mulighed for 

at skabe et børne- og ungeunivers, hvor der er fokus på de trygge overgange, og en lærende og 

legende tilgang til pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med UCN’s studerende.  
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Der er ligeledes foretaget en samlet sammenhængsbetragtning for områdets skoletilbud, hvor 

placeringen af eleverne på Seminarieskolen er mest hensigtsmæssig set fra et geografisk per-

spektiv. 

Forslaget kræver, at der foretages nogle akutte renoveringer af Seminarieskolen, samt en inddra-

gende proces omkring at styrke den pædagogiske profil og tilgang for skolen i regi af en ny fælles 

skole i tæt samarbejde mellem de nuværende skolebestyrelser, kommende fælles bestyrelse, for-

ældre, medarbejdere og elever. Begge dele er medtænkt som en del af det implementeringsar-

bejde, som vil komme. 

Godkendes en sammenlægning af de to skoler, vil der ske en inddragende proces omkring at 

styrke den pædagogiske profil og tilgang for skolen i regi af en ny fælles skole i tæt samarbejde 

mellem de nuværende skolebestyrelser, forældre, medarbejdere og elever. Det er magtpålig-

gende, at man undersøger muligheden for at styrke den pædagogiske profil med input fra begge 

de nuværende skoler, så man bringer skolernes samlede pædagogiske styrker i spil.  

Byudviklingsanalysen viser en overvældende tilbagemelding fra borgerne i området, som har be-

hov for at kunne identificere sig med lokalområdets skoletilbud. Dette begrundes til- og fravalg af 

skolerne i. Derfor vil man i begge scenarier lave implementeringen af fusionen til én ny fælles 

skole i en samskabelse med alle vigtige aktører. Dette med øje for at udvikle en identifikation 

med den nye skole i højere grad, end tidligere har været tilfældet for de to separate skoler. 

 

Opsummering 
Ved at fusionere Byplanvejens skole med Seminarieskolen, skabes et mere robust skoletilbud, 

som har rige muligheder for at udnytte potentialet som et samlet børne- og ungeunivers med tilfø-

jelsen af en ny børnehave på området. Det giver et fokuseret samarbejde med fokus på trygge 

overgange og stærkt forældresamarbejde startede fra børnene er helt små.  

Skolen vil ligeledes have mulighed for at indgå i et pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklings-

samarbejde med såvel pædagog- som læreruddannelsen med naboen UCN i langt højere grad 

end i dag. 

Ved dette valg tilgodeses samtidig den samlede geografi i Aalborg sydøst, ift. skoletilbuddenes 

placering. 

Skolen vil have plads til alle elever i såvel almen- som specialområdet med de forudsætninger, 

som er indlagt i ovenstående.  
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Scenarie øst - Herningvej Skole og Tornhøjskolen sammenlægges i Herning-

vej Skoles nuværende lokaler 

Baggrund og uddybning af forslaget 
I Aalborg øst ligger hhv. Mellervangskolen, Tornhøjskolen og Herningvej skole.  

Alle 3 skoler oplever i nogen grad at blive fravalgt af distriktets elever og forældre, hvilket betyder, 

at skolerne har overkapacitet af plads. Mellervangskolen har dog en stor gruppe af elever med 

behov for et specialiseret tilbud på skolen, som anvender en større del af skolens kapacitet.  

Udvalget har efter grundige analyser og overvejelser fokuseret på mulighederne ved at udnytte 

Herningvej skoles lokaler til base for en ny skole bestående af såvel Herningvej skoles elever, 

samt eleverne på Tornhøjskolen.  

Bydelsanalysen og søgemønstrene viser, at Herningvej Skole opnår høj identifikation fra bor-

gerne i området set ift. Tornhøjskolen, og har et stærkt pædagogisk grundlag, hvor man er Uni-

cef-rettighedsskole, og arbejder indgående og aktivt med børnedemokrati, børns rettigheder og 

har mange lokale strategier for at tilbyde alle børn en plads i et stærkt fællesskab.  

Her foruden er der foretaget en samlet sammenhængsbetragtning for områdets skoletilbud, hvor 

placeringen af eleverne på Herningvej skole er mest hensigtsmæssig set fra et geografisk per-

spektiv. 

Vælges en fusion af de to skoler, vil der ske en inddragende proces omkring at styrke den pæda-

gogiske profil og tilgang for skolen i regi af en ny fælles skole i tæt samarbejde mellem de nuvæ-

rende skolebestyrelser, forældre, medarbejdere og elever. Det er magtpåliggende, at man under-

søger muligheden for at styrke den pædagogiske profil med input fra begge de nuværende sko-

ler, så man bringer skolernes samlede pædagogiske styrker i spil.  

Byudviklingsanalysen viser en overvældende tilbagemelding fra borgerne i området, som har be-

hov for at kunne identificere sig med lokalområdets skoletilbud. Dette begrundes til- og fravalg af 

skolerne i. Derfor vil man i begge scenarier lave implementeringen af fusionen til én ny fælles 

skole i en samskabelse med alle vigtige aktører. Dette med øje for at udvikle en identifikation 

med den nye skole i højere grad, end tidligere har været tilfældet for de to separate skoler. 

Dette vil blive medtænkt som en del af det implementeringsarbejde, som vil komme. 

Opsummering 
Ved at fusionere Herningvej Skole med Tornhøjskolen, skabes et skoletilbud, hvor der vil være 

mulighed for at udnytte den store identifikation, som borgerne i området føler til især Herningvej 

skole. Det vil være oplagt at inddrage begge skolers styrkepositioner i arbejdet med at skabe en 

endnu mere tydelig pædagogisk profil for den nye skole, hvor elever, forældre og medarbejdere 

samarbejder med lokalområdet om at sætte lys på de værdier, som skal afspejle skolen fremad-

rettet, og gøre den attraktiv for alle børn og unge.  

Ved dette valg tilgodeses samtidig den samlede geografi i Aalborg øst, ift. skoletilbuddenes pla-

cering i området. 

Skolen vil have plads til alle elever i såvel almen- som specialområdet med de forudsætninger, 

som er indlagt i ovenstående.  
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Tilpasninger af skoledistrikter for Mellervangskolen, Gug skole samt Gistrup 

skole 

Som et led i ønsket om at skabe skoledistrikter, som både er robuste i elevgrundlag, og som 

samtidig afspejler elevernes nuværende søgemønstre, tilpasses de øvrige skoledistrikter i områ-

det i sammenhæng med de foreslåede skolesammenlægninger. Det betyder konkret, at flere af 

distriktsændringerne følger de nuværende søgemønstre, hvor mange elever og deres forældre 

vælger at bruge det frie skolevalg til at søge mod en anden folkeskole end den lokale distrikts-

skole.  

Mellervangskolen 

Mellervangskolens distrikt ændres således, at man medtager det industriområde, som ligger 

umiddelbart øst for distriktet (tilhører i dag nuværende Tornhøjskolen). Det har ingen elevmæs-

sige konsekvenser, da der området alene indeholder erhverv. Det er således primært en teknisk 

tilretning med formålet om at skabe geografisk sammenhæng i distrikterne.  

Gug skole 

Gug skoles distrikt ændres således, at det nuværende boligområde syd for motorvejen omkring 

Byplanvej, samt boligområdet omkring Prins Paris Alle/Kassandravej tilføjes til Gug skoles di-

strikt. Disse hørte tidligere til nuværende Byplanvejens skoles distrikt.  

Tilpasningen betyder en forventet øget tilgang af elever på mellem 4 og 30 elever i de kommende 

10 år, beregnet ud fra de eksisterende søgemønstre og befolkningsprognose. Når ændringen 

ikke er større, skyldes det, at eleverne fra disse områder allerede i høj grad benytter sig af det frie 

skolevalg, og vælger Gug Skole. Gug skole har kapacitet til at rumme disse elever.  

Gistrup skole 

Gistrup skoles distrikt udvides i nogen grad mod nord og vest. Den nye Herningvej/Tornhøjskoles 

distrikt afgrænses ved Universitets Boulevarden, og området syd herfor (ved Frederik Bajers Vej 

og Bertil Ohlins Vej) overgår til Gistrup Skoles distrikt. Det tilhører i dag nuværende Tornhøjsko-

lens distrikt. Dette område er kendetegnet ved, at der ligger meget erhverv, og de borgere som 

bor i området, vælger i høj grad Gistrup skole via det frie skolevalg.  

Mod vest udvides Gistrup Skoles distrikt ved at inddrage arealet omkring Fibigerstræde, Pontop-

pidanstræde samt det vestlige af Thomas Manns vej. Dette område er i udvikling, og der regnes 

med at det udbygges over de kommende år. Særligt sidstnævnte fører til en forventet tilførsel af 

elever til Gistrup Skoles distrikt på mellem 8 og 43 elever over de kommende 10 år, hvis udbyg-

ningen sker som forventet. Det kan rummes inden for Gistrup Skoles eksisterende rammer. 

Implementering af beslutninger om strukturændringer 

Besluttes ovenstående forslag i Børne- og Undervisningsudvalget, behandles de herefter i Byrå-

det den 19. juni 2023. Ændringerne vil have virkning fra 1. august 2024, og dermed også have 

virkning fra skoleåret 2024/2025 for alle skolestartere og øvrige elever.  

Implementeringsperioden vil anvendes til at have en bred og inddragende samskabelsesproces 

med børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere fra de skoler, som skal sammenlægges. 

Denne proces vil for begge skolers vedkommende have fokus på at arbejde med den nye skoles 
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identitet, at skabe en fælles pædagogisk profil på den enkelte skole, samt den faglige identitet, 

som man i tilgift til det pædagogiske ståsted ønsker at arbejde med.  

  


