Skoleudvalget

Punkt 9.

Drøftelse af budgettering af midler til understøttende undervisning "den åbne skole"
2014-5454
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at af de i budgettet afsatte midler til støtte for ”den åbne skole” etableres en central pulje på 1,0 mio. kr.
som playmakerne administrerer,
at forslaget indgår i budgetrapport 2017.
Beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at 1 mio. kr. overføres til central konti og efterfølgende fordeling af den pædagogiske
chef. Sagen indgår derfor efterfølgende i Budgetrapport 2017 og behandles sammen med budgettet.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles, fordi der er kommet en henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget, der foreslår, at der
etableres en pulje til støtte til aktiviteter i ”den åbne skole”.
I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen besluttede skoleudvalget, at mindst 10 % af ressourcen til understøttende undervisning skal anvendes til inddragelse af personale med andre kvalifikationer
fra fx lokale foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner, biblioteker, Kulturskolen og Ungdomsskolen. Den resterende ressource til understøttende undervisning gives til skolens pædagogiske personale, idet det tilstræbes, at timerne fordeles ligeligt mellem lærere og andet pædagogisk personale.
Folkeoplysningsudvalget har fremsendt en skrivelse vedr. de 10% af ressourcen til understøttende undervisning, som skal anvendes til inddragelse af andre end skolens pædagogiske personale.
I forhold til den understøttende undervisning, er der arbejdet på at kunne styrke samarbejdet mellem kommunens skoler og foreninger/aftenskoler m.fl. I forhold til foreningslivet er der involveret en række lokale
foreninger og tillige DIF (herunder mange specialforbund), DGI, SIFA, Aftenskolesamvirket, Elitesport Aalborg og aftenskoler.
Der er bl.a. afprøvet flere typer af ”idrætsskoleforløb”, hvor der i regi af foreninger tilrettelægges et undervisningsforløb, som udbydes til skolerne. Gymnastikskolen, ishockeyskolen, floorballskolen, og basketskolen er
eksempler på længerevarende forløb. Rugbyskolen og atletikskolen har belyst mulighederne i kortvarige
forløb, der er koblet op på en idrætsevent.
Folkeoplysningsudvalget oplyser, at udvalget har modtaget henvendelser fra foreninger, der har givet udtryk
for, at det kan være svært, at få skolerne til at afsætte økonomi til at honorere de aktiviteter, som foreninger
og aftenskoler gerne vil tilbyde.
Folkeoplysningsudvalget opfordrer derfor Skoleudvalget til at afsætte 1 mio. kr. til en central pulje i forbindelse med budget 2017. Puljen skal sikre de nødvendige betingelser for at skabe de bedst mulige forløb af understøttende undervisning mellem foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, erhvervsliv og kommunens
folkeskoler.
Økonomi
Driftsbevillingen til skolerne til brug for udgifter i forbindelse med understøttende undervisning som skal anvendes til inddragelse af andre end skolens pædagogiske personale er på i alt 10 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne.
Skoleforvaltningen foreslår, at der af den afsatte pulje afsættes en central pulje på 1 mio. kr. som playmakerne administrerer, og som bruges til at skabe de bedst mulige forløb af understøttende undervisning mellem foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, erhvervsliv og kommunens folkeskoler. De resterende midler i
puljen fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne.
I forbindelse med drøftelserne om omprioriteringsbidrag for 2017 er det foreslået, at puljen på 10 mio. kr.
reduceres til 5 mio. kr.
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