Skoleudvalget

Punkt 10.

Budget 2016: Temadrøftelse Ungdomsskolen
2015-004494
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket
omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med budget 2016.
Beslutning:
Drøftedes.
Udvalget ønsker at se nærmere på arbejdsopgaverne omkring UNG AUC, udbredelse af juniorklubber og
yderligere fokus på samarbejde mellem folkeskolen og Ungdomsskolen.
2 pjecer fra Aalborg Ungdomsskole omkring henholdsvis 4 stærke tilbud med fokus med dannelse og tilbud til
udskolingens 7.-10. klasser i Folkeskolerne omdelt.
Tina French Nielsen, Hans Nymark Thaysen og Per Clausen fraværende.
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Sagsbeskrivelse:
Resume
UngAalborgs (Aalborg Ungdomsskole) virksomhed beskrives i form af ”skal” og ”kan” opgaver i dels eget
regi, i UngAUC og dels i samarbejdet med folkeskolen. UngAalborgs tilbud vurderes som værdifulde tilbud,
og der lægges op til to handlemuligheder indenfor samarbejdet med folkeskolerne om implementering af
reformen samt UngAUC som en mere central aktør i forhold til overgange til ungdomsuddannelser.
Baggrund og beskrivelse
Beskrivelsen har til formål at synliggøre og give mulighed for at drøfte UngAalborgs virksomhed i forhold til
lovgivning og til UngAalborgs supplerende undervisningstilbud.
Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler beskriver, at UngAalborg skal give unge mulighed for at fæstne og
uddybe kundskaber, give forståelse for og dygtiggøre til samfundslivet, bidrage til at give øget indhold i tilværelsen og udvikle interesse og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Byrådet skal sikre alle unge mellem 14-18 år med folkeregisteradresse i kommunen har adgang til et alsidigt
UngAalborg tilbud. Det samlede UngAalborg tilbud skal jf. lovgivningen omfatte:





Almen undervisning
Prøveforberedende undervisning
Specialundervisning
Særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Derudover har Skoleudvalget godkendt Ungdomsskoleplan for 2014-2017, og ift. kan-opgaver besluttet følgende:
 At hidtidig praksis i Aalborg Kommune med 13 til 19 år som primær målgruppe følges.
 At i særlige tilfælde kan målgruppen udvides op til 25 år. Fx i forhold til uddannelse af unge med anden etnisk baggrund og i forhold til elementer af ungestrategien.
 At kan-aktiviteterne knallertkøreskole, heltidsundervisning og klubvirksomhed i form af junior- og
ungdomsklubber fastholdes i UngAalborg.
 At den hidtidige model fortsættes med en Ungdomsskole med selvstændig ledelse og selvstændig
bestyrelse.
I tilknytning til UngAalborgs kan-opgavevaretagelse har



UngAalborg indgået partnerskaber med kommunens folkeskoler omkring implementering af folkeskolereformen. Ung Aalborg leverer ydelser indenfor områderne valgfag, understøttende undervisning, temauger, ung til ung-undervisning og events.
Gennem Ungdomsskolens Uddannelsescenter (UngAUC) udvikler, igangsætter og varetager UngAalborg uddannelse for unge mellem 15 og 25 år med henblik på at afslutte grundskole og overgå
til ungdomsuddannelse. UngAUC har en aktivitetsbaseret undervisning hvor skolefag og værkstedsfag kombineres. Årligt er der 230-260 elever i fuldtidstilbud og 100-200 elever i øvrige aktiviteter.

Henvisning til planer og politikker
UngAalborgs organisering og virke er beskrevet i Ungdomsskoleplanen, som gælder for den indeværende
byrådsperiode.
UngAalborgs styringsredskab er virksomhedsplanen. Den aktuelle plan gælder for 2014-2017 og er godkendt af UngAalborgs bestyrelse.
UngAUC opererer ift. flg. lovgivning: Lov om Ungdomsskoler i samspil med lov om folkeskolen, lov om vejledning, lov om almen voksenuddannelse (AVU), lov om danskuddannelse, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om integration, lov om erhvervsskoler.
Vurdering
Skoleforvaltningen vurderer, at UngAalborg er et værdifuldt tilbud og en central aktør ift. at løse opgaver
omkring sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige udfordringer og problemstillinger.
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Skoleforvaltningen vurderer, at UngAalborg kan bidrage aktivt til implementeringen af centrale elementer i
skolereformen, som åben skole, valgfag, innovation og entreprenørskab m.m.
Skoleforvaltningen vurderer, at UngAUC spiller en central rolle ift. at nå målsætningen om, at 95% af en
årgang skal have en ungdomsuddannelse. UNGAUC har gennem flere år formået at agere dynamisk og
tilpasse sig skiftende opgaver og målgrupper.
Økonomi og nøgletal
UngAalborg har i 2015 en nettodriftsramme på 52,765 mio. kr. Omsætningen i UngAalborg bliver ca. 60 mio.
kr. De resterende midler findes gennem brugerbetaling, fondsansøgninger og salg af ydelser til andre forvaltninger og andre kommuner. UngAalborgs nettodriftsbudget for 2015 kan ses i medfølgende bilag.
En sammenligning med 6-by nøgletallene for UngAalborgvirksomhed kan ses i medfølgende bilag.
Det skal bemærkes, at det generelt er vanskeligt at sammenligne UngAalborgvirksomhed på tværs af 6byerne, da forvaltningsstrukturer, opgaver og indhold og generel organisering af UngAalborgrne er meget
forskellig. Udgiften til UngAalborg pr. indbygger er i Aalborg markant lavere end i Århus og Odense, på niveau med Esbjerg og Randers og ca. dobbelt så høj som i København. Udgiften er faldende siden 2010.
UngAalborg havde i 2012/2013 69% af elevgruppen mellem 14-17 år tilmeldt aktiviteter. Gennemsnit på
landsplan var i 2011/12 39%.
I 2015 har UngAUC af UngAalborg fået udmeldt en driftsramme på 19,2 mio. kr. Der er budgetteret med en
omsætning på 24,7 mio. kr., det der er indtægter fra Jobcentre og omegnskommuner samt brugerbetaling. Af
de 223 elever, som i årene 2009-2012, blev udskrevet til ordinære uddannelser fra UngAUC, viste en søgning foretaget af UU-Aalborg i februar 2013, at 197 elever svarende til 88 % fortsat var aktive i uddannelse,
mens 26 unge svarende til 12 % var i midlertidige aktiviteter. UngAUC udfærdiger statistik over elevernes
overgange og fastholdelse i ulige år, og der foreligger derfor ikke nyere tal.
Handlemuligheder
Samarbejde med folkeskolerne. Det er aktuelt at drøfte samarbejdsindsatserne med folkeskolerne i henhold
til UngAalborgs kan- og skalopgaver.
Overgange til ungdomsuddannelser. UngAUC kan ses som en mere central aktør ift. den målgruppe af unge, der ikke opnår mindst 2,0 i afgangsprøverne i dansk og matematik.
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Bilag:
UngAalborg Driftsbudget 2015.pdf
Sammenligning af nøgletal fra 6-byerne ungdomsskole.docx
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