Foreningen Glamsbjerg
(Glamsbjergs borgerforening)

Til Byrådet i Assens Kommune.

Ansøgning i relation til udvikling af CAMPUS GLAMSBJERG.
Reference til Planstrategi 2015.

Assens Kommune har i Glamsbjerg en stærk fynsk uddannelsesby, hvor
mange unge søger til. Foreningen Glamsbjerg tilbyder - i tråd med Assens
Kommunes udviklingsstrategi - at bygge videre på det stærke fundament, og
føre kommunens arbejde konkret videre i form af en række borgerdrevne
udviklingsaktiviteter.
På vegne af borgerne i Glamsbjerg tilbyder vi, at arbejde videre med campusstrategien, så Assens Kommune bliver et kendt og anerkendt center i den
fynske region, som tiltrækker og udvikler unge under uddannelse, hvor de
unge føler sig velkomne både i og udenfor skoletiden, og hvor de unge
bidrager til Assens Kommunes udvikling med hensyn til uddannelse,
bosætning og medborgerskab.
Hvor langt er vi nået?
Assens Kommune har med sin campus-strategi vedtaget at arbejde målrettet på at
videreudvikle Glamsbjerg som kommunens uddannelsesby. Strategien er blandt
andet begrundet i Glamsbjergs centrale geografiske placering i kommunen, og i
byens ekstraordinært mange uddannelsesinstitutioner og skoler, som naturligt
tiltrækker unge.
Assens Byråd har med planstrategien blandt andet vedtaget, at Assens Kommune skal
understøtte kvaliteterne og faciliteterne i Glamsbjerg, så byen som uddannelsescenter
fortsat vil kunne markere sig som blandt de bedste i Danmark.
Det giver god mening at ofre opmærksomhed på de mange uddannelsessøgende i
Glamsbjerg, da der her ligger et stort potentiale for udvikling og profilering af hele
Assens Kommune. Derfor tilbyder Foreningen Glamsbjerg på vegne af borgerne i
Glamsbjerg et samarbejde med Assens Kommune, hvor alle kræfter kan samles om
den konkrete opgave, som kommunens planstrategi lægger op til.
Hvad bidrager vi med?
Foreningen Glamsbjerg ønsker at bidrage til, at Assens Kommunes unge under
uddannelse kommer til at præge udviklingen, livet og stemningen i Assens Kommune i
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højere grad end nu. Det vil kunne øge tilfredsheden og stoltheden i
Assens Kommune at have et samlet og fælles uddannelsesmiljø i
campus, som er præget af udvikling og nytænkning.
Foreningen Glamsbjerg vil konkret bidrage til arbejdet med borgerdrevne aktiviteter
og borgerinddragelse på fælles udviklingsprojekter af campus til gavn for hele
Assens Kommune. Kommunens uddannelsessøgende tilbringer en stor del af deres
tid i Glamsbjerg, også selv om de ikke bor der. Det giver særlige muligheder for
campus-aktiviteter, som er tidsvarende, moderne og attraktive for potentielt nye
medborgere.
Foreningen Glamsbjerg vil desuden bidrage til at gøre de uddannelsessøgende til
aktive forbrugere af Assens Kommunes mangfoldige tilbud i hele kommunen, samt
understøtte kommunens ambitioner om at sikre de unge – kommunens potentielle
nye borgere – indflydelse og medborgerskab.
Hvad går det konkret ud på?
Foreningen Glamsbjerg arbejder med en række initiativer, men først og fremmest
peger vi her og nu på at iværksætte et tværgående samarbejde mellem Assens
Kommune, Foreningen Glamsbjerg, elever, skoleledere og personale, samt
fagpersoner hentet udefra, eksempelvis byplanlæggere, arkitekter eller andre
rådgivere. Samarbejdet vil i første omgang have som formål at debattere og
forbedre campus i sin fysiske fremtoning og i sin daglige funktion, både for de
uddannelsessøgende og byens øvrige borgere, så der skabes nye muligheder for
fællesskaber og medborgerskaber på tværs. Dette opnås ved at arbejde konkret
med Glamsbjergs byrum og fysiske indretning, eksempelvis ved hjælp af
nytænkning vedrørende adgangspassager, stier og mødesteder.
Der skal også arbejdes med et nyt samarbejde på tværs af de traditionelle skel
mellem folkeskoler og friskoler, mellem det almene gymnasium og
erhvervsgymnasiet, mellem produktionsskolen og de boglige uddannelser. Og sidst
men ikke mindst skal der sikres nye tværgående aktiviteter på tværs af
aldersgrupper, sociale grupper, mellem skoler og erhvervsliv og så videre.
Hvad er potentialet?
Der er et solidt grundlag at basere en positiv udvikling på, idet skolerne og
uddannelsesinstitutionerne allerede er til stede, tæt beliggende sammen i campus:
Flere fri- og efterskoler, flere folkeskoler, gymnasium, handelsgymnasium, 10.
Klassecenter, HF, VUC, og produktionshøjskole. De fleste skoler er i vækst, og
udmærker sig ved et højt fagligt niveau.
Derudover er Assens Kommune netop nu ved at etablere et ungdomskulturhus, som
forventes at kunne spille en nøglerolle i arbejdet med at gøre kommunens campusstrategi til konkret virkelighed. Der mangler blot et samlende fællesskab, både hvad
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angår samarbejde om fælles aktiviteter og et fysisk fællesskab i form en konkret
tilretning af byrummet, der synliggør og muliggør fælleskabet i praksis.
Foreningen Glamsbjerg mener, at Assens Kommune har et uudnyttet potentiale i at
aktivere kommunens unge, og det er oplagt at målrette arbejdet med dette i
kommunens campus – i kommunens næststørste by. Børn overgår tidligere end før
til ungdomslivet, de begynder at blive mere interesseret i fællesskabet med
vennegrupperinger, fester, kærester, og dropper i øget grad ud af organiserede og
voksenstyrede rammer som for eksempel foreningslivet. I stedet stiller de unge i
Assens Kommune øgede krav til fleksibilitet, spontanitet, fællesskab med venner og
et krav om at møde fagligt kompetente voksne i deres fritidsliv. Glamsbjerg er en
ideel ramme for at sikre relationer og udviklingsmuligheder blandt de mange
uddannelsessøgende, skolernes personale og ledelse samt byens øvrige borgere.
Hvad får vi ud af det?
Arbejdet vil på grund af funderingen i en borgerdreven udvikling være nyskabende i
forhold til at et konkret samarbejde mellem kommune og borgere. Samarbejdet vil
være økonomisk og arbejdsmæssigt fordelagtigt for alle parter på grund af den
fælles indsats.
Arbejdet med udviklingen af Assens Kommunes campus vil skabe positiv
opmærksomhed langt udover Assens Kommunes grænser, og Assens kan blive en
rollemodel for andre kommuner, som har et attraktivt skole- og uddannelsesmiljø.
Arbejdsprocessen i sig selv vil være givende, og resultaterne varige. Kommunens
uddannelsessøgende vil få bedre adgang til meningsfulde fællesskaber og de vil blive
sikret indflydelse, så de allerede som unge bliver aktive medborgere.
Campus-projektet vil skabe forudsætningerne for, at unge i højere grad kan spille en
rolle som Assens Kommunes udviklingsdynamo i fremtiden, og det vil kunne
understøtte Assens Kommunes ambitioner, som det er vedtaget i Vision 2018: ”Vækst
og udvikling, flere vil bo her, alle får en uddannelse.” Arbejdet bør derfor ikke kun ses
om et bidrag til større tilfredshed og stolthed blandt Assens Kommunes borgere, men
også som en investering i medborgerskab og bosætning.

Foreningen Glamsbjerg
(Glamsbjergs borgerforening)

For at kunne finansiere den beskrevne proces ansøger vi om at få stillet et
rådighedsbeløb på kr. 200.000 kr. i 2017. Beløbet skal primært bruges til at
finansiere den arkitektoniske bistand, som vil være nødvendig for projektets
gennemførelse.
Foreningen Glamsbjerg vil samtidig være medfinansierende i forhold til
gennemførelsen af de procesforløb og eksterne indlægsholdere, som er
beskrevet i nærværende skrivelse/ansøgning.
Skulle det være ønsket, stiller vi os naturligvis gerne til rådighed for en yderligere
uddybning af vores ansøgning.
Med forventning om en positiv behandling af vores ansøgning
På vegne af Foreningen Glamsbjerg

Bent Schmidt
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