Gøglerskolens Virksomhedsplan 2016
2015 blev et relativt godt år. Vi fik taget mange gode beslutninger i forhold til ombygninger,
omrokeringer og investeringer. Først og fremmest har vi gearet skolen til at rumme 2 nye
linjer på Den Kombinerede UngdomsUddannelse, kaldet Kultur Pilot og Service Pilot, hvilket
allerede i 2015 har været med til at lukke nogle af hullerne i skolens økonomi. Vi kan med en
vis stolthed konstatere, at vi var de første til at fylde to hold på KUUen og at vi har formået at
holde på eleverne. En vigtig beslutning har været at flytte Business Class til Street Art
Academy, hvilket har givet plads til en udvidelse af lokalerne på Træ- og Pedel-linjen. Dette
har givet mulighed for at tage flere elever ind på denne linje og stabilisere skolens økonomi
fremadrettet. Økonomisk har 2015 været et dyrt år, hvor vi har lavet en del investeringer,
primært ombygning i forhold til KUUen og Træ- og Pedel Linjen, investeringer, som vi regner
med at tjene ind på den lange bane. Vi forventer at komme ud med et underskud på
800.000kr, hvilket skyldes omtalte investeringer, en opgradering af timetallet på Cafe-linjen,
og færre elever end forventet i efteråret.

Nu skal vi så se frem mod 2016 og her har vi en del udfordringer. Vi har netop konstateret, at
regeringens nedskæringer på 2% på uddannelsesområdet er blevet vedtaget på finansloven,
hvilket rammer os som produktionsskole med fuld styrke (det vil sige uden nogen form for
kompensationer). Det vil koste os ca. 400.000 kr. hvert år de næste 4 år. Derudover er vi ramt
af en moms-skattesag, der risikerer at koste os ca. 800.000 kr. Endelig er den forventede
elevfremgang i forbindelse med erhvervsskolereformen udeblevet og er erstattet af en elevtilbagegang, der sandsynligvis skyldes små årgange og en form for højkonjunktur. Alt i alt en
giftig blanding, der sammen med forskellige prisstigninger betyder, at vi i 2016 skal
tjene/spare ca. 2 mill. i forhold til budgettet for 2015. Vi har inddraget personalet i, at finde
måder at gøre dette på og har indtil videre fundet ca. 1,5 mill. På indtjeningssiden har KUUen
bidraget med 500.000 og elevindtag på Træ-og Pedellinjen med 300.000 kr. Vi har desuden
fundet besparelser på blandt andet PR, supervision og kurser, og 3 medarbejdere vil gå ned i
tid. Det er vores ambition at håndtere situationen uden fyringer.

KUU en har på mange måder været en gevinst. Dels fremstår eleverne som rollemodeller og
kulturbærere i det daglige liv på skolen. Dels er KUUen med til at gøre ungdomsuddannelse til
en opnåelig størrelse for vores elever i bred forstand. Uddannelsen er også med til at styrke
samarbejdet og elev-flowet mellem uddannelsesinstitutionerne i området. Vi regner med at
tage to nye hold ind til august 2016.

Vi har i 2015 fortsat vores uddannelsesprojekt i samarbejde med Go’ Proces. Vi har dog sat
projektet ned i halvt tempo, således at det fuldføres i 2016. Det er lykkedes at finde
fondsmidler til at fuldføre projektet for næsten ingen penge. Den største gevinst ved projektet
er, at vi modtager læring i et fællesskab for hele skolen og dermed opbygger et fælles fagligt
sprog. Projektet fortsættes og fuldføres i 2016.
Grunden til at det har været nødvendigt at sætte projektet ned i tempo er, at vi i stigende grad
manglede vores personaledage til andre emner. Mest udtalt har vi manglet p-dage til at
diskutere struktur, værdier og ledelse. Skolens vokseværk har givet nye udfordringer på disse
områder. Ikke mindst er det en (spændende) udfordring, at vi nu nærmest er to lige store

skolemiljøer på to forskellige adresser: Chokoladefabrikken i Klosterport og Street Art
Academy på Ceres Allé. Vi er således godt i gang med at udvikle nye strukturer og tilegne os
nye værktøjer, sådan som skolens vokseværk kræver det af os. Arbejdet vil fortsætte og
udvikles i 2016, både på skolens egne p-dage og i uddannelsesprojektet med Go’ Proces.

Vi vil fortsætte vores tætte samarbejde med UU, nu udvidet til også at omfatte samarbejdet
om KUU.

Vi vil fortsætte vores samarbejde med EGU Aarhus, primært gennem diverse netværksmøder,
rundvisning på Gøglerskolen mm.

Den Merkantile Virksomhedsskole er fortsat en succes, nu også i forhold til elevtal.
Virksomhedsskolemodellen har bredt sig til andre produktionsskoler rundt om i landet og vi
er i dialog med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om, hvordan man sikrer
kvaliteten på området, undgår konkurrenceforvridning, mm. Arbejdet vil blive fortsat og
videreudviklet i 2016.
Vi vil fortsætte vores gode og tætte samarbejde med de andre produktionsskoler i
kommunen, Århus Produktionsskole og Egå Produktionsskole, blandt andet i form af fælles
personaledage.

Vores projekt Kickstarter, i samarbejde med skoler og klubber i Gellerup, ligger meget
underdrejet. Vi får meget få henvendelser og må nok frygte, at det er ved at lide en stille død i
2016. Det skyldes primært pengemangel på skolerne.

Vort arbejde på at etablere en cirkus-uddannelse og en cirkus-pædagogik er primært
kanaliseret ind i vores Kultur Pilot, hvor vi blandt andet samarbejder med Social og
Sundhedsskolen, Købmandsskolen og Kaos Piloterne. Dette arbejde vil fortsættes og udvikles i
2016.
Vi vil i 2016 og 2017 indgå i forskellige Kulturby 2017 projekter, blandt andet ”Skjulte
Steder”, der i 2016 vil foregå på Gøglerskolen på Chokoladefabrikken (Klosterport 4).

Vores aktiviteter i Mellemøsten er sat i bero på grund af krigene i området. I stedet er vi gået
ind i forskellige flygtningeprojekter, f.eks. Syriens Karavanen, som vil blive videreført og
udvidet i 2016 efter at Roskilde Fonden er gået ind med en pæn sjat penge.

Vi vil i 2016 deltage i forskellige aktiviteter i Polen kaldet ”Hollywotz”. Vi vil i samarbejde med
Job-Centeret i Aarhus, Filmskolen i Lotz, Operaen i Haag m. fl. lave forskellige workshops om
kreativ igangsætteri. Det vil blandt andet omfatte studieture for elever og ansatte i foråret og
efteråret 2016.
Vi ser frem til et spændende og udfordrende år.
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