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Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, orientering om Samarbejde mellem
Folkeskolen og Ungdomsskolen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
På Skoleudvalgets møde den 3. marts 2015 blev UngAalborg drøftet, som et af temaerne i budgetproceduren omkring Budget 2016. På mødet blev flg. besluttet: ”Skoleudvalget ønsker at se nærmere på arbejdsopgaverne omkring UNG AUC, udbredelse af juniorklubber og yderligere fokus på samarbejde mellem folkeskolen og Ungdomsskolen.”
Denne sagsbeskrivelse vedrører samarbejde mellem Folkeskolen og Ungdomsskolen.
Samarbejde mellem Folkeskolen og Ungdomsskolen
Iflg. § 2, stk. 3 i Ungdomsskoleloven, forpligtes Ungdomsskolen til at indgå i samarbejde med folkeskolerne.
”Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med kommunens folkeskoler, der
kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og
obligatoriske emner”.
Iflg. § 1, stk. 4 i Folkeskoleloven fremgår det, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med
de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer
for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”.
Aalborg Ungdomsskole (UngAalborg) har gennem en årrække samarbejdet med flere af kommunens folkeskoler og andre aktører på ungeområdet, men med den nye folkeskolereform blev det en oplagt mulighed at
nytænke og videreudvikle dette samarbejde.
Hidtil har de fleste af UngAalborgs tilbud på folkeskolerne ligget efter skoletid, som et fritidstilbud til de unge,
som eksempelvis hold i spansk, fransk, bevægelse, drama eller håndværk, men den længere og mere varierede skoledag hænger nødvendigvis sammen med et ændret og anderledes fritidstilbud.
UngAalborg har derfor siden skoleåret 2014/15 afviklet reformhold i samarbejde med skolerne som en del af
den åbne skole. Samtidig har UngAalborg fokuseret på talentudvikling i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
UngAalborgs hold i samarbejde med skolerne i henholdsvis skoleåret 2014/15 og 2015/16
I skoleåret 2014/15 var der 86 reformhold med deltagelse af i alt 1783 elever på skolerne. Samtidig var der 7
talenthold for i alt 96 elever på Hasseris Gymnasium og Aalborghus Gymnasium.
I første halvdel af skoleåret 2015/16 var der 154 reformhold med deltagelse af i alt 3876 elever på skolerne.
Samtidg var der 14 talenthold med i alt 243 elever på Hasseris Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Dronninglund Gymnasium, HHX Saxogade og HTX.
I anden halvdel af skoleåret 2015/2016 er der planlagt yderligere 143 valghold, 24 forløb inden for understøttende undervisning, 21 temadage og 18 talenthold.
UngAalborg har i efteråret 2015 evalueret samarbejdet med folkeskolerne. Overordnet er folkeskolerne meget tilfredse med samarbejdet hvilket også fremgår af den øgede aktivitet i skoleåret 2015/16.
Evalueringen kan ses i bilaget.
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Økonomi
Ungdomsskolens udgifter til samarbejde med folkeskolerne om reformhold
År
Udgift reformhold
Skolernes egenfinansiering
2014/15
3.938.974
1.035.281
2015/16
6.611.441
3.082.750

Ungdomsskolens nettoudgift
2.903.693
3.528.691

Udgiften til de enkelte reformhold var frem til dec. 2015 finansieret som en 50/50- model mellem den enkelte
skole og UngAalborg. Fra jan 2016 er reformholdene finansieret som en 75/25 model, hvor skolerne betaler
75% af udgiften. Udgiften til talenthold og særlige indsatser som fx Voxværk og Accelerator er 100% finansieret af UngAalborg. Udgiften til temadage og understøttende undervisning er 100% finansieret af skolerne.
UngAalborg gennemfører i øjeblikket møder med skolerne med henblik på at diskutere samarbejdet i det
kommende skoleår. Forventningerne til skoleåret 2016/17er, at samarbejdet med skolerne vil øges, da der
kommer flere og flere opgaver som ungdomsskolen kan støtte op om. Et gennemgående tema er elever som
præsterer lavt i skolen.

Vurdering
De mange hold som afvikles i samarbejde mellem UngAalborg og skolerne er et tydligt tegn på, at UngAalborg er en central og væsentlig aktør i Aalborg Kommune ift. skolernes arbejde med den åbne skole. UngAalborg byder ind med andre kompetencer, netværk, fleksibilitet og koordinering, som er kerneelementer i
at skabe et godt udbytte af undervisningen i den åbne skole.
Man vil med fordel kunne inddrage UngAalborg yderligere i skolernes arbejde med at sikre størst mulig læring og trivsel for alle elever. Fx omkring indsats ift. drenges faglige resultater og elever med lave faglige
præstationer i skolen ved at fortsætte og evt. udvide tilbuddene Voxværk og Accelerator.
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Bilag:
Evaluering 2015 - UngAalborg og folkeskolereformen.pdf
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