Bilag A

Oversigt over Skoleudvalgets arbejde de første 2 år af valgperioden
Skoleudvalget har arbejdet på mange fronter for at gøre Aalborg Kommunale skolevæsen til et skolevæsen der har
"Noget at have det i"
Skoleudvalgets arbejdsområder:
Retningslinjer i form af strategier, politikker, principper mv. (bilag B)
Økonomiske prioriteringer (bilag C)
Organisationsændringer både centralt og decentralt (bilag D)
Aktiviteter som Skoleudvalget har deltaget i (bilag E)
Øvrige temaer der er blevet politisk behandlet (bilag F)

Bilag B

Vedtagne retningslinjer i form af strategier, politikker, principper mv.
På eget område
Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen
Principper for evaluering i Aalborg Kommunale Skolevæsen
Visitation til specialtilbud
Vision for Skoleforvaltningen 2015-2018
Kompetenceudviklingsstrategi 2015-2017
Skoleforvaltningens it- og digitaliseringsstrategi 2015-2017
Strategi for skolemad 2015-2017
Inklusionsstrategi 2015-2018

I samarbejde med andre
"Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017
Ungestrategi 2015-17
Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2015-2017
Sundhedspolitik 2015-2018
Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole
Aalborg Kommunes Frivillighedsstrategi
Strategi for modtagelse af flygtninge

Bilag C

Økonomiske prioriteringer og beslutninger
Udviklings- og Investeringsplan for anlægsopgaver
It-investeringer
Skolemadstilbud
Morgenmadstilbud til skoleelever
Reduktion af specialtilbud
Profilskolerenovering (Løvvangskolen)

Bilag D

Organisatoriske ændringer
Ledelsesmæssigt
Etablering af UFL - forvaltningsledelsen og skolelederne
Etablering af en ny mødefora struktur, herunder funktionsmøder for faglige ledere
Etablering af 8 ledelseslaboratorier
Opprioritering af emnet læring gennem ansættelse af en læringschef
Strategisk støttefunktioner
Etablering af en central fundraiser funktion
Ansættelse af en erhvervsplaymaker som bl.a. samarbejder med de øvrige playmakere i kommunen
Styrket kommunikationsindsats internt og eksternt (herunder skoleforvaltningen på facebook og linkedin)
Styrket konsultativ praksis (udvidet staben af pædagogiske konsulenter)
Tværforvaltningsmæssigt
Etablering af Uddannelseshuset (med UU, Jobcenter Ung og Socialcenter Ung)

Bilag E

Oversigt over Skoleudvalgets aktiviteter
4-6 årlige møder med Fælles Rådgivende Organ (FRO)
Besøgsrunde - Skoleudvalget har besøgt følgende skoler
Vesterkæret, Stolpedalsskole, Klarup, Mellervang, Sebber, Nibe, Kollegievejen

Inspirationstur
København den 3.-4. juni 2014

Studietur
London den 4.-8. maj 2015

Den åbne skole
En række forskellige tema eftermiddags- og aftenarrangmenter om den åbne skole

Visionsprocessen
Interessentseminarer, stormøde med skolebestyrelserne, visionsdagen den 8. januar i Gigantium

Offentlig Leadership pipeline (OLP)
Opstartskonference for projektet og og startsseminar for Skoleudvalget
Valideringsseminar for Skoleudvalget
Masterclasses - gå-hjem-møder med faglige ledelsesoplæg

Åben facebook dialog
Omkring visionen og inklusion

Bilag F

Yderligere temaer der er blevet politisk behandlet
Organisatorisk
Skolebestyrelsernes sammensætning og arbejde
Pædagogisk råd
Ændringer af skoledistrikter (Gug skole og Nøvling skole)
Konfirmationsforberedelse
Gode overgange
Indholdsmæssigt
Profilskoler og breddeidrætsskoler
Den åbne skole
Nye redskaber og metoder
Systematisk brug af læringssamtaler
First LEGO League
Forsøg med it-læringsplatforme
Evalueringskultur
Brugen af nationale test og beregneren
Kvalitetsrapporter

