Skoleudvalget

Punkt 4.

Profilskole Løvvangskolen
2015-019184
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at Løvvangskolen bliver profilskole med start til
august 2015 med profilen entreprenørskab.
Beslutning:
Indstillingen godkendes.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I budget 2015 er der afsat midler til PCB-renovering, modernisering af undervisningsfaciliteter og profilrenovering af de fysiske rammer på Løvvangskolen. Løvvangskolen har med bistand fra Skoleforvaltningen udarbejdet et forslag til en kommende profil for skolen. Udarbejdelsen af profilen har været gennemført som en
involverende proces og profilen hviler derfor på et solidt grundlag.
Profilen:
Målet med at skabe en profil på Løvvangskolen er at gøre skolen til kvarterets skole for kvarterets børn og
dermed tiltrække flere børn til skolen end i øjeblikket. Profilen skal give Løvvangskolen en platform for at
forme et nyt og attraktiv tilbud til kvarterets børn og kunne kommunikere dette tilbud ud til omgivelserne.
Løvvangskolen ønsker, at skolens profil bliver:
Entreprenørskab - Skolen ud i virkeligheden – virkeligheden ind i skolen.
Skolens beskrivelse af profilen er vedhæftet som bilag.
Beskrivelse af processen
Arbejdet med at udvikle profilen har været gennemført som en omfattende og involverende proces efter metodikken: åbne – ordne – lukke.
Der har været afviklet følgende arrangementer, hvor deltagerne med afsæt i deres forhold til skolen har givet
bud på indhold til profilen.
 Et medarbejderarrangement med deltagelse af skolebestyrelse og medlemmer fra Skoleudvalget. I
alt deltog ca. 150 personer.
 Et forældrearrangement med deltagelse af ca. 50 personer.
 Et interessent-arrangement med deltagelse af lokale foreninger, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsliv mv. – ca. 30 personer deltog,
Internt på skolen har eleverne været involveret gennem kreative processer og med elevrådet som omdrejningspunkt.
I ordne/lukke-fasen har medarbejderne arbejdet med profilbeskrivelser i teams og den endelige formulering
er skabt på et fællesmøde med repræsentanter for alle teams.
Implementering af profilen
Løvvangskolen indsender ansøgning til profilpuljen ultimo juni 2015. I ansøgningen indgår en detaljeret implementeringsplan. Læring og Pædagogik bistår skolen ift. udarbejdelse af ansøgning og i implementeringsprocessen.
Vurdering
Det er Skoleforvaltningens vurdering, at profilen entreprenørskab kan give Løvvangskolen et potentielt
grundlag for at tiltrække flere af skoledistriktets børn til skolen. Profilen omfatter en stor del af de inputs, der
er kommet fra både forældre, interessenter og medarbejdere i processen, og der er dermed et godt fundament for at begynde arbejdet med at udvikle og implementere profilen. Det er samtidig Skoleforvaltningens
vurdering, at Løvvangskolen har brug for støtte og sparring til at udvikle profilen, særligt i fasen fra nu indtil
ombygningen af skolen står færdig i 2018.
I Aalborg Kommune er der allerede en anden skole – Mellervangskolen, der har en profil, som bygger på
innovation og entrepenørskab. Løvvangskolen er opmærksom på dette og ønsker ikke at kopiere Mellervangskolens måde at arbejde på, men vil gerne sparre og udvikle metoder og koncepter. Det er Skoleforvaltningens vurdering, at kommunen kan rumme to skoler med en ensartet profil, da de ikke umiddelbart
konkurrerer om elever hos hinanden og da deres tilgang til entreprenørskab vil udvikle sig i forskellig retning
i takt med, at de udvikler deres profiler. Som udgangspunkt er Mellervangskolens fokus rettet mod de innovative læreprocesser, mens Løvvangskolens fokus retter sig mere mod at inddrage det omgivende samfund i
praksisforankrede læreprocesser i så høj grad som muligt.

Skoleudvalget

Møde den 21.04.2015
kl. 08.30

Side 2 af 3

Skoleudvalget
Bilag:
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