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Status på udviklingen på Høje Kolstrup
Bydelsrådet sendte i efteråret 2017 en bekymringsskrivelse til alle
gruppeformænd i Aabenraa byråd, hvor vi gjorde rede for nogle af vore bekymringer for områdets udvikling.
Udviklingen har siden da vist såvel positive som negative tendenser for det
store almennyttige boligområde:
På den positive side:
Flere folk i arbejde:
Andelen af borgere (18-64 årige) udenfor arbejdsmarkedet er faldet fra 45.4
pct. til 40,7 pct. En positiv udvikling, men stadig ekstremt højt i forhold til
Aabenraa Kommune og at vi er i en periode, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Høje Kolstrup har været på listen over udsatte boligområder. Af den seneste
opgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bilag 1) fremgår det, at Høje
Kolstrup ikke længere er på listen over udsatte boligområder.
2 ud 5 kriterier skal være opfyldt. HVIS kriterierne ikke var ændret i 2018
havde Høje Kolstrup fortsat været på listen over udsatte boligområder.
Børnehave Spiretoppen har en andel af 2 sprogede børn på ca. 50 procent,
som er et fald fra over 60%.

På den negative side:
Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund udgør 35,9 pct., hvilket ligger
ca. 13 procent over niveauet fra perioden, hvor området var på ghettolisten i
2013.
De seneste tilgængelige tal samt udviklingen tilbage fra 2013 opgjort af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremgår af bilag 1.

Denne stigning mærkes naturligvis også på børn og ungeområdet.
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På Høje Kolstrup skole udgør andelen af 2 sprogede elever nu ca. 37 pct.
excl.modtageklasserne.
I indskolingen er andelen af 2 sprogede elever på over 43 pct. og i 3 ud af 4
klasser går der mere end 30 pct. 2 sprogede elever.
Seneste opgørelse over fordelingen fremgår af bilag 2.
Børnehave Spiretoppen har en andel af 2 sprogede børn på ca. 50 procent. Vi
kan konstatere at institutionen pt. har ca. 60 børn hvilket er ca. 30 børn under normeringen. Vi hører forældre tilvælge andre tilbud som f.eks. den private institution ”Evigglad” eller Børnehaven Nørrevang der begge ligger i skoledistriktet.
Vi har tidligere nævnt, at foreningslivet er udfordret på Høje Kolstrup, hvilket
stadig er gældende. Ressourcestærke familier fravælger i stigende omfang
områdets foreningstilbud til fordel for aktiviteter udenfor Høje Kolstrup.

Udviklingen i det store almennyttige boligområde sætter sit markante
præg på Høje Kolstrup:
Fra forskningsbaserede undersøgelser ved vi:
•

At når andelen af 2 sprogede når over 20-30 procent i folkeskolen begynder ressourcestærke forældre at fravælge skoletilbuddet.

•

At fagligheden udfordres når andelen af 2 sprogede elever i klasserne
når over 30 procent

•

At livsindkomsten reduceres når andelen af 2 sprogede elever i klasserne når over 15 pct. (Undersøgelse foretaget af Kraka og revisionsog konsulenthuset Deloitte, bragt i JP – Bilag 3).

De aktuelle tal samt ovenstående fakta er med til, at Høje Kolstrup har et
negativt omdømme, hvilket udfordrer vores vision om at vi skal være et
attraktivt sted at bosætte sig.
Udviklingen i beboersammensætningen er en grundlæggende udfordring for
Høje Kolstrup.

Tænk nyt ….
Derfor er det vores håb, at der bliver fokus på bosætningen og skabt en mere
harmonisk fordeling imellem børn og unge med ikke vestlig baggrund og
øvrige børn i daginstitution, skole og foreningsliv i Aabenraa kommune.
Høje Kolstrup ligger nu marginalt under kriteriet for ikke at være på listen
over udsatte boligområder.
Det betyder, at der ikke er krav fra folketinget om at implementere dele fra
folketingets aftaler der skal gøre op med parallelsamfund.

Vi vil opfordre til, at igangsætte tiltag fra de i Folketinget vedtagne initiativer,
der skal gøre op med parallelsamfund:
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- Målrettede sprogprøver i 0. klasse
- Obligatorisk læringstilbud til 1 årige (daginstitution)
- Sætte et loft over andel af børn fra udsatte boligområder i daginstitution
(max. 30 pct.)
Og medvirke til, at der ændres på beboersammensætningen, f.eks. ved at reducere udbuddet af boliger i den almene boligmasse på Høje Kolstrup.

Venlig hilsen

Hans Peder Thomsen

Chresten Hedegård
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BILAG:
1. Udviklingen i beboersammensætningen i de almene boliger på Høje Kolstrup
2. Andel af 2 sprogede elever på Høje Kolstrup skole
3. Artikel fra Jyllandsposten ”Andelen af indvandrere i klasserne kan aflæses på elevernes livsløn”

