
af Sebastian Adorján Dyhr

Således så siden ud, da jeg besøgte den d. 14. april om eftermiddagen

Ulrik Ricco Hansen, der i de sidste par år har boet i
Holmstrup, savnede en overskuelig adgang til oplysninger
om butikkernes åbningstider i lokalområdet. Og da han nu
er ved at uddanne sig til datamatiker, var det jo nærliggende
at lave en databasestyret hjemmeside, som også andre kan
få glæde af. Og som tænkt så gjort. Hjemmesiden har set
dagens lys og kan findes på adresse: 
http://internezzo.dk/holmstrup-tider, og jeg har været inde
på siden for at se, om den nu også kunne leve op til forvent-
ningerne. Det kan den så sandelig.

Tidslabyrint
Der kan let være alt for mange tidspunkter at holde styr på i
en travl hverdag. Det kan næsten være en labyrint at finde
rundt i. Især kan det være svært at huske beslægtede steder
med forskellige tider fra hinanden. »Netop denne problem-
stilling har motiveret mig til at gå i gang med projektet, der i

begyndelsen kun viste næste busafgang og de butikker, jeg
bruger til dagligt«, forklarer Ulrik.
Han har således fået etableret en hjemmeside med relevans
for mange andre – ikke blot beboere i Holmstrup; men også
for mange andre beboere i området; både beboere i de
andre afdelinger i området og de private lejere og villaejere
gør brug af oversigten med åbningstider.
»Alle de små lapper med tidspunkter på min opslagstavle er
nu erstattet af hjemmesiden. Den er altid aktuel, fordi alle
oplysninger er samlet i en database, og hjemmesiden auto-
matisk opdaterer sig selv. Minut for minut«, siger Ulrik, der
dog tilføjer, at man selv skal klikke på opdater-knappen for
at genindlæse siden med seneste tidspunkt.

Målsætning
Hjemmesiden har som målsætning at kunne besvare blandt
andre følgende spørgsmål:
- Hvilke butikker, restaurationer, services og aktiviteter
(=steder) har åbent lige nu, i dag, og i morgen?
- Hvordan får jeg mere information om stedet?
- Hvilke steder er tættest på Holmstrup?
- Hvornår går bussen (næste bus)?
- Er postkassen blevet tømt?
- Sker der noget særligt i dag?
- Hvornår skal jeg huske cykellys?
- Må jeg bore huller i væggen/vaske nu?
- Hvordan er vejret de kommende timer?
- Hvornår der særlige datoer (kalender)?
- Telefonnumre (varmemester, ulykke, taxa)?
- Oversigter (åbningstider, busafgange mv.)?

Anmeldelse
Nu bor jeg ikke selv i området; men mit indtryk er afgjort, at
siden kan leve op til Ulriks intention. Den er simpel at gå til,
og grafikken er ikke for fancy eller tung, så siden dukker
hurtigt op – og de vigtige informationer findes umiddelbart
på forsiden. Informationerne er nydeligt og logisk opdelt i
kategorier, der gør det nemt at finde dem. Og ønsker man
mere information om en butik/en aktivitet eller andet, klik-
ker man på navnet, og præsenteres for en side med oplys-
ninger om adresse, telefonnummer og åbningstider hele
ugen, ligesom man finder en beskrivelse af, hvorledes man
kommer dertil fra Holmstrup.
Et godt initiativ, Ulrik, til lykke med det.
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NY HJEMMESIDE FOR HOLMSTRUP
EN BEBOERS BEHOV KAN HJÆLPE ANDRE MED OPLYSNINGER
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NORDGÅRDSKOLEN KOMMER TIL AT BLOMSTRE
BRED OPBAKNING TIL AT HJÆLPE NORDGÅRDSKOLEN MED AT VENDE SKUDEN. 

SKOLEN RÆKKER HÅNDEN UD TIL LOKALOMRÅDET

af Helle Hansen

Torsdag den 21. april 2005 blev der holdt et epokegørende
møde i Gellerup, som om nogle år måske vil blive kendt
som mødet, der ændrede Nordgårdskolens fremtid. For
første gang nogensinde var mere end 25 lokale nøgleperso-
ner inviteret og deltog i et møde, der var indkaldt med den
dagsorden, at man i fællesskab skulle diskutere gode for-
slag, ideer og handlinger, der kan og bør iværksættes for at
sikre skolens børn og unge en god skolegang.
Konstitueret  skoleinspektør Jens Nygaard bød velkommen
til mødedeltagerne, der bredt repræsenterede både social-
væsen, foreningslivet, boligforening, erhvervslivet og en
lang række etniske foreninger samt Nordgårdskolens skole-
bestyrelse.

Elever glade for skolen
Jens Nygaard lagde ud med at give en række bud på myter
og fakta om skolen. Skolen har massive problemer med
vold og hærværk. Det er et faktum; mens det ikke er kor-
rekt, at skolen styres af en gruppe hårde drenge. Og så slog
inspektøren fast, at en undersøgelse blandt skolens elever
viser, at 90 procent af de 600 elever er glade for at gå på
skolen. Det modsvares dog i nogen grad af, at kun ti pro-
cent af de forældre, som i år har indskrevet deres børn i sko-
lens børnehaveklasse, rent faktisk ønsker, at deres barn skal
gå på Nordgårdskolen - de har simpelthen bare ikke kunnet
få deres barn ind på en anden skole!
»Der findes fantastisk mange myter om Nordgårdskolen, og
medierne viser stor interesse for at skrive om dem,« sagde
Jens Nygaard og understregede, at der med det indkaldte
mødet var lagt op til, at »skuden nu skal vendes den rette
vej«.

20-25 drenge kræve udfordring
På mødet kom det frem, at 20-25 store drenge laver en mas-
se støj i undervisningen, som er med til at forhindre, at
andre elever får den optimale faglige undervisning. I løbet af
den efterfølgende debat kom der mange konkrete bud og
forslag til initiativer, som vil kunne hjælpe skolen med at
give de 20-25 drenge et godt alternativt undervisningstilbud
i samarbejde med flere lokale aktører.
Forældreinvolvering og medansvar blev også diskuteret, og
her var det nye Folkeinformation klar med et konkret tilbud
om at hjælpe Nordgårdskolen med at nå ud til forældrene
og hjælpe med at lære dem at forstå, hvordan det danske
skolesystem hænger sammen og fordrer deres deltagelse.

Blomsterflor til næste forår
Endelig  blev skolens fysiske rammer diskuteret og kritise-
ret. Her kunne Jens Nygaard berette, at der er lys forude
inden for en overskuelig fremtid. 
»Der er lagt op til en renovering af de grønne områder, og
allerede næste forår vil tusindvis af erantiser, krokusser og

vintergækker skyde op i de nyanlagte græsplæner rundt om
skolen«, lovede han.
På mødet fremkom en konkret ide om at etablere en flagallé
på skolen, hvor der så skal hejses flag, der repræsenterer
alle de nationaliteter, som der findes på skolen. Og der var
også fra skolens siden af også et ønske om, at skolen i frem-
tiden skal åbne sig mere op over for lokaleområdet, så bor-
gerne, forældrene og søskende i langt højere grad kommer
til at færdes på  skolen uden for den normale skoletid, som
på et lokalt kulturcenter, der er åbent til sent aften. 

Erhvervslivet kræver faglighed
Fra det lokale erhvervsliv lød der et krav om mere faglighed
hos eleverne. »Fremtidens arbejdspladser kræver uddannel-
se, og de få hundrede ufaglærte jobs, som i dag findes i
Brabrand Erhvervspark, vil være forsvundet om bare fire-
fem år«, fortalte Steffen Thomsen fra erhvervsforeningen.
Han rådede skolen til at satse på at få byens bedste lærere,
og samtidig tænke fremad mod en tid, hvor der bliver fred i
Mellemøsten, hvorefter der vil åbne sig et stort handelsom-
råde, hvor der vil blive behov for folk, der kan tale arabisk.
»Vi har de gode lærere, men vi mangler lige at få overskud-
det. Men vi har allerede planer om at satse på at lave ara-
bisk til et tilvalgsfag, når vi når lidt længere«, svarede Jens
Nygaard, der afluttede mødet med at indbyde de fremmød-
te med til endnu to møder, som skal finde sted inden som-
merferien. Blandt andet et møde, hvor skole- og kulturud-
valget kommer på besøg på Nordgårdskolen.
»Vores møde i dag og de forslag og ideer, som kommer frem
på de næste par møder, vil blive sammenskrevet til en rap-
port med handlinger og planer for skoleåret 2005/2006, som
byrådet skal have fremlagt senest den 1. juli i år,« forklarede
Jens Nygaard, inden han takkede alle for fremmødet og de
mange positive inputs, som lovede rigtig godt for Nord-
gårdskolens fremtid. 




