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Studietur til Glasgow den 22. Til den 25. november 2010 

For Borgerrepræsentations medlemmer  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Delegationen bestod af:  
 
Morten Kabell, Enhedslisten, delegationsleder 
Anette Holst Christensen, Socialdemokraterne 
Pernille Gaarde Bendix, Socialistisk Folkeparti 
Bjarne Peter Nielsen, Socialistisk Folkeparti 
Susanne Møller, Det Konservative Folkeparti 
Allan Ahmad, Enhedslisten 
Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokraterne 
Endvidere deltog tre embedsmænd 
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 Glasgow  
 
Glasgow er Skotlands største by med 610.000 indbyggere. Der bor i 
alt 5,1 mio. mennesker i Skotland. Hovedstaden er Edinburgh, hvor 
indbyggertallet er 450.000.  
 
Glasgow er beliggende i den vestlige del af Skotland ved floden River 
Clyde. Glasgow er omgivet af en del større omegnsbyer som f.eks. 
Motherwell og East Kilbride. Der bor 1,2 mio. mennesker i The 
Greater Glasgow Area.  
 
Glasgow har indtil for få år siden haft et image som en hård industriby 
(’mean city’). Byen har som andre engelske industribyer haft store 
sociale og økonomiske problemer i forbindelse med overgangen fra 
industrisamfund til en mere servicepræget økonomi. I løbet af de 
sidste 10 år er det imidlertid lykkes at transformere byen og få ændret 
Glasgow’s image.  
 

 
 
Glasgow er i dag berømt for sit natte- og kulturliv. Således er byen 
hjemsted for the Burrell Collection, som er en unik samling af kunst 
og malerier samlet af skibsrederen William Burrell (1861-1958). Også 
det nye museum – Gallery of Modern Art – tiltrækker mange 
besøgende med sin samling af skotske og internationale malerier, 
design, skulpturer og kunsthåndværk. Museet har fire etager, der har 
henholdsvis jord, ild, luft og vand som tema. Kelvingrove art Gallery 
and Museum er Glasgows største publikumssucces, og den 
slotslignende bygning er en attraktion i sig selv. Bygningen blev 
opført til verdensudstillingen i 1901.  
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I forhold til religion er Skotlands befolkningen nogenlunde ligeligt 
fordelt mellem protestanter (Church of Scotland) og katolikker. I 
Glasgow har de to religioner deres egen lille ’kamp’ i form af 
fodboldklubberne Glasgow Rangers (protestanter) og Celtic 
(katolikker), som er Skotlands førende fodboldklubber. Når Rangers 
og Celtic spiller mod hinanden har kampene benævnelsen ”the old 
firm” – og så er hele Glasgow på den anden ende. Det foregår som 
regel ganske fredeligt og uden de optøjer, som vi efterhånden kender i 
Danmark i forbindelse med kampene mellem FC København og 
Brøndby IF. 
 
Glasgow er også en livlig by med et rigt teater- og musikliv samt et 
pulserende natteliv med traditionelle pubber og trendy barer. Det er 
nemt at komme rundt i byen med offentlig transport, da der er 
undergrundsbane og busser.  
 
Vejret i Skotland er temmelig regnfuldt. Vestenvinden fra 
Atlanterhavet bringer et forholdsvist mildt – men regnfuldt – klima 
ind. I Glasgow er den almindelige joke, at der er tre slags vejr i 
Skotland: 1) det skal lige til at regne, 2) det regner og 3) det har lige 
regnet.  
 
Skotland er en del af Storbritannien og det britiske monarki. Skotland 
har dog sit eget parlament og sin egen folkevalgte ”First Minister”.  
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Mandag den 22. november 2010 
 
Bystyret i Glasgow – Glasgow City Council 
 
Glasgow styres af Glasgow City Council, som har 79 valgte 
medlemmer. De repræsenterer 21 lokale områder i byen. Glasgow er 
som de fleste andre tidligere industribyer domineret af arbejderpartiet 
Labour. 
 
Byrådet en ”Executive Committee”, hvor langt de fleste beslutninger 
træffes. Derudover nedsættes der fire faglige udvalg og tre 
underudvalg. 
 
Der kan læses nærmere om bystyret i Glasgow på følgende link: 
http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/Council_Committees/  
 

 
 
Studietursgruppen modtages på Glasgow rådhus til middag. Glasgows 
Lord Provost Robert Winter er vært for arrangementet og ses her med 
delegationsleder Morten Kabell på sin venstre side.  
 
Ved arrangementet deltog også Councillor Jim Coleman 
(bestyrelsesmedlem for Safer Glasgow initiativet), Covenor of the 
Education Department (politisk udpeget leder af forvaltningen) Jean 
McFadden og direktør for Glasgow Community and Safety Service 
Phil Walker.  
 
Programmet for BR-studieturen til Glasgow har tre temaer; sikker by, 
kvalitet i folkeskolen og sociale tilbud til kræftpatienter.   
 
 

http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/Council_Committees/


 
 

 Side 5 af 14 

Turen bestod af både aktive og ”on-spot” arrangementer kombineret 
med mere traditionelle oplæg. Dette gav god mulighed for, aktiv 
deltagelse og debat med værterne.  
 
Der var arrangeret fagligt program i forbindelse med flere af 
måltiderne. Det gav mulighed for en lidt mere uformel 
kommunikation mellem gæsterne og BR-medlemmerne.  
 
Derudover var der også mulighed for, at delegationen kunne se på 
byudvikling i Glasgow. 
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Tirsdag den 23. november 2010 
 
Performance management 
 
Performance management i folkeskolen var tema for tirsdags første 
arrangement.  
 
Efter en kort introduktion til emnet på hotellet var der oplæg om 
Glasgow’s Performance management system ved Ronnie MacLellan 
fra Glasgows rådhus. Efterfølgende besøgte delegationen skolen St. 
Mungo’s Academy. 
 

 
 
I Skotland anvender man performance management som redskab til at 
højne kvaliteten i skolerne. Det sker ved, at der sættes årlige måltal, 
som elever og skoler testes imod.  
 
Eleverne testes således på deres læse- og skrivefærdigheder samt 
matematik i både ”primary og secondary schools”. Der måles også på 
fravær, klassestørrelse og antallet af beståede afgangseksamener.  
 
I Glasgow har man haft held til gradvist at forbedre kvaliteten af 
skolerne og højne elevernes faglige færdigheder.  
 
Skolerne er et af den skotske regionale regerings ansvarsområder. 
 
Den regionale regering har fokus på at sikre et højt fagligt niveau hos 
eleverne og høj kvalitet i skolernes undervisning. Man har vedtaget en 
strategi for læring og undervisning i Skotland kaldet ”Curriculum for 
Excellence”, som har til formål at sikre en bedre uddannelsen for børn 
og unge i Skotland. Dette sker ved, at der sikres et mere 
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sammenhængende, mere fleksible og mere alsidigt pensum til 
eleverne i alderen fra 3 år til 18 år.  
 
Den ny strategi har givet lærerne øget metodefrihed i deres 
undervisning, hvilket har resulteret i øget motivation hos eleverne. 
Samtidig kan ”Curriculum for Excellence” aflæses i elevernes faglige 
færdigheder, eksempelvis er elevernes læsefærdigheder bedre end 
tidligere.  
 
Under den seneste evaluering af ”Curriculum for Excellence” 
vurderedes det således, at ”studieordningen afspejler de erfaringer, 
som vi værdsætter som en nation, og hvad vi ønsker for vores børn og 
unge. Det skal stræbes efter, at de unge i Skotland blomstrer, og når et 
højt niveau i deres uddannelser. Det understreges således, at 
udviklingen af fælles værdier hos børn og unge er et vigtigt element i 
børn og unges skolegang. 
 
Der findes mere information om performance management i Glasgow 
og ”Curriculum for Excellence” på: 
http://www.ltscotland.org.uk/understandingthecurriculum/whatiscurric
ulumforexcellence//  og 
http://www.glasgow.gov.uk/en/Residents/GoingtoSchool/TeachinGlas
gow/curriculumforexcellence.htm  
  

http://www.ltscotland.org.uk/understandingthecurriculum/whatiscurric
http://www.glasgow.gov.uk/en/Residents/GoingtoSchool/TeachinGlas
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Byvandring i Glasgow 
 
Delegationen blev om eftermiddagen ledt rundt i byen på en guidet 
gåtur, for at stifte bekendtskab med ”Urban Life” i Glasgow. Guiden 
var vidende og dansktalende. 
 

 
 
Fokus for den guidede tur var primært de nye byudviklingsområder 
med paralleller til København og Københavns byudviklingsområder. 
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Onsdag den 24. november 2010 
 
Glasgow Community and Safety Services  
 
Sikker by var tema for studieturens sidste dag den 24. november 2010. 
 
Efter en kort introduktion på hotellet med et oplæg om Glasgow 
Community and Safety Services ved direktør Phil Walker, besøgte 
delegationen Glasgow Surveillance Centre. Her samles informationer 
fra Glasgows mange overvågningskameraer.  
 

 
 
Glasgow havde tidligere store problemer med vold, kriminalitet og 
gadeuorden. Udover de økonomiske og sociale omkostninger for byen 
og indbyggerne, skabte den megen uro og uorden utryghed hos 
borgerne og turister.  
 
For at vende udviklingen etablerede Glasgow’s bystyre sammen med 
de lokale politi (Strathclyde police) Glasgow Community and Safety 
Services (GCSS).  
 
Glasgow Community and Safety Services er en selvstændig 
organisation med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter 
for bystyret, politiet, brandvæsenet og Glasgows Housing Association  
Organisationens hovedformål er at skabe tryghed og social stabilitet i 
The Greater Glasgow Area.  
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Glasgow Community and Safety Services råder over ca. 500 
medarbejdere fra henholdsvis politi, brandvæsen, bystyre og 
forskellige sociale organisationer.  
 
Der arbejdes i forskellige indsatsteam, hvor medarbejdere fra politi, 
bystyre, brandvæsen og socialmedarbejdere arbejder sammen for at 
for at bidrage til organisationens seks overordnede mål:   
 

 at reducere asocial adfærd og kriminalitet i Glasgow, 
 at forebygge kriminalitet ved at have tæt dialog med udsatte 

grupper og utilpassede mennesker aktivitets- og 
karrieremuligheder, 

 at gøre Glasgow til et renere sted, 
 at skabe tryghed i lokalområderne ved fysisk tilstedeværelse 

samt forebygge asocial opførsel, 
 at yde konkret støtte til udsatte familier og enkeltpersoner, 
 at forebygge vold mod kvinder. 

 
Den brede medarbejdersammensætning i Glasgow Community and 
Safety sikrer, at der udvikles og implementeres helhedsorienterede og 
langsigtede løsninger på problemerne. Det gælder i forhold til så 
forskellige ting som graffiti bekæmpelse, utilpassede unge og 
gadevold.  
 
Læs evt. mere om Glasgow Community and Safety Services og 
organisationens arbejde på http://www.saferglasgow.com. 
  

http://www.saferglasgow.com.
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Museumsbesøg på Kelvin Grove Art Gallery and Museum 
 
På vej til Maggie Centre besøgte delegationen Storbritanniens største 
kommunale kunstsamling, som har til huse i Kelvin Grove Art Gallery 
and Museum. Den slotslignende bygning som huser museet, er bygget 
til verdensudstillingen i 1901. 
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Maggie Center – Sociale tilbud til kræftpatienter i Glasgow 
 
Delegationen besøgte som sidste faglige programsatte punkt Glasgows 
Maggie Center for kræftramte.  
 
Delegationen blev modtaget af Maggie Centerets leder, Gillian 
Hailstone, som viste rundt og fortalte om centerets tilbud til 
kræftpatienter. 
 
Maggie Center Glasgow blev etableret i 2002. Centeret har til formål 
at hjælpe kræftramte gennem deres sygdom og tilbage til et normalt 
liv efter sygdomsforløbet.  
 
Maggie Centrene er et privat initiativ, som finansieres via en fond, 
hvis overlevelse afhænger af private donationer. 
 

 
 
Maggie Centre Glasgow blev oprettet som det andet center i 
Storbritannien. Det første blev oprettet i Edinburgh i 1996. Der er i 
dag 7 Maggie Centre i Storbritannien, og yderligere 9 er under 
planlægning. Herunder et center i Hong Kong og et i Barcelona.  
 
Maggie Centeret er ligesom Københavns Sundhedscenter for 
Kræftramte et fristed, hvor patienter med kræft kan komme og få 
rådgivning, der kan hjælpe dem gennem sygdomsforløbet og videre 
med deres tilværelse efter sygdomsforløbet. 
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Maggie Centerets tilbud består af fem grundelementer:  
 

1. Følelsesmæssig og psykologisk støtte. Herunder tilbud om 
samtaler med psykologer, socialrådgivere og andre 
kræftpatienter. 

2. Stresshåndtering. Patienterne har i Maggie Centeret et fristed, 
hvor de kan få vejledning i at håndtere deres sygdom og til at 
genvinde kontrollen over deres liv.  

3. Informationer. Herunder adgang til professionel rådgivning 
og hjælp til at forstå eksempelvis hospitalets information. 

4. Økonomisk rådgivning. Herunder praktisk vejledning om 
muligheder og til at udfylde skemaer. 

5. Praktiske kurser. Herunder eksempelvis kostvejledning, 
håndtering af hårtab eller smerter. 

 
Læs eventuelt mere om Maggie Centrene på:  
 
http://www.maggiescentres.org/maggies/maggiescentres/home/centres
/glasgow/introduction.html  
  

http://www.maggiescentres.org/maggies/maggiescentres/home/centres
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Regnskab Glasgow 

 
 
 
Regnskab for Borgerrepræsentationens studietur til Glasgow 
i perioden 22.-25. november 2010. 
 
Deltagere:  
Morten Kabell (delegationsleder), 
Allan Ahmed, 
Susanne Møller, 
Anette Holst Christensen, 
Pernille Gaarde Bendix, 
Muhammad Aslam, 
Bjarne P. Nielsen, 
Lars Aslan Rasmussen 
samt Flemming Dubgaard Hansen, Karina Langhoff de 
Thurah og Trine Lætgaard Hansen. 
 
Afbud fra Mogens Lønborg og Carsten Krabbe, uden 
mulighed for at afbestille hotelværelse. 
  
  
Flyrejse    83.103,00 kr. 
Hotel    39.576,00 kr. 
Forplejning og taxi   11.337,50 kr. 
Transport (bus og guide)  21.170,00 kr. 
Gaver og rejsemapper     1.809,00 kr. 
  
I alt for studieturen                   156.995,50 kr.  
 


