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A. FORORD
Skoleudvalget har færdigbehandlet Budgetrapport 2017. En budgetrapport der indeholder konklusionerne fra drøftelser af temasagerne behandlet i perioden fra januar til og med juni 2016, og Skoleudvalgets beslutninger i forbindelse med budgetbehandlingen på møder den 21. juni 2016, den 28.
juni 2016 og den 16. august 2016.
Skoleudvalget arbejdede første gang med en budgetrapport forud for budget 2016. Vi måtte øve os
lidt på, hvordan vi skulle arbejde med rapporten, der betød, at vi faktisk arbejdede med budget 2016
i 9 måneder. Imidlertid betød budgetrapport 2016, at skoleudvalget var klædt rigtig godt på til budgetarbejdet og desuden blev en hel række problemstillinger inden for skoleudvalgets område drøftet
– også selvom behandlingen ikke kom til at betyde noget i budgetmæssig sammenhæng.
Intentionerne med budgetrapporten er fordelt på tre hovedområder: Et ønske om at give et klart
overblik af nuværende prioriteringer og fremtidige handlemuligheder i budget 2017, et ønske om at
skabe tydelig sammenhæng mellem visionen for skolevæsnet og de økonomiske prioriteringer i
budget 2017, samt at budgetrapporten fungerer som arbejdsgrundlag for Skoleudvalget i 2017.
Omprioriteringsbidrag
En del af arbejdet med budget 2017 har været at finde besparelser til dækning af omprioriteringsbidraget, hvor det var besluttet fra Folketinget, at der skulle laves en pulje på 1% af kommunens
driftsudgifter til mulig omprioritering. Omprioriteringsbidraget er bortfaldet i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Den udvidede Magistrat har i forbindelse med forberedelserne til budgetdrøftelserne besluttet, at materialet vedr. omprioriteringsbidrag skal bibeholdes som bilag til Byrådets budgetseminar.
En lang og inddragende budgetproces
Efter behandlingen af temasagerne i Skoleudvalget, i FMU (Forvaltningens MED niveau), i UFL
(udvidede forvaltningsledelse) og FRO (overordnede bestyrelsesorgan) står vi tilbage med en budgetrapport, hvor alle har været med til at drøfte væsentlige aktuelle problemstillinger i Aalborg
kommunes skolevæsen. Budgetrapporten viser også et billede af, hvad vi bruger pengene på, og
med de beslutningstekster der er tilknyttet hver af temasagerne, er der også tegnet et billede af Skoleudvalgets intentioner for budget 2017.
Det er en budgetrapport, der angiver konkrete ændringer i anvendelsen af skolevæsnets økonomi
frem mod vision og mål, men det er også en budgetrapport, der peger på opgaver, der skal arbejdes
videre med som analyser og beslutningssager i Skoleudvalget gennem hele 2017.
Skoleudvalget fremsender hermed udvalgets oplæg til budget 2017 til byrådets drøftelser.

Tina French Nielsen
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B. VISION OG MÅL
Skoleudvalget har i 2014 og 2015 arbejdet med opstilling af vision og mål for Aalborg kommunes
skolevæsen. Der blev arbejdet ud fra visionen og målene i forhold til budgetrapport 2016, og nu
hvor vision og mål er kommet endnu tydeligere ”ind under huden” står sammenhængen klarere i
budgetrapport 2017. Skoleudvalget har et stort ønske om, at der er sammenhæng mellem beslutningerne, vision og mål.
Aalborg Kommunes skoler har ”Noget af have det i”.
Den, der har noget at have det i, ved, hvad hun/han taler om og har et indgående kendskab til en del
af verden, der gør hende/ham i stand til at udforske og handle og som giver hende/ham mod og
identitet. Den, der har noget at have det i, har en ”beholder” til det, hun/han har erfaret og forstået.
En evne til selv at lære nyt. Den, der har noget at have det i, tiltrækker og bliver tiltrukket af andre,
der har noget at have det i. Sammen udvikler de sig og derved verden omkring sig.
Folkeskolerne i Aalborg vil gøre ”Noget at have det i” til virkelighed ved:
-

At styrke fagligheden.
At øge det tværprofessionelle samarbejde.
At forbedre de demokratiske fællesskaber.
Altid at tage hånd om det enkelte barn.
Altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer.
Altid at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt.

Den vision skal kunne ses i Skoleudvalgets budget.
Samtidig skal prioriteringerne være med til at sikre, at Aalborg Kommunes skoler kan nå de vedtagne mål der er:
-

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
Alle har mod til at deltage i verden
Alle har en ven i skolen
Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion
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C. LÆSEVEJLEDNING
Afsnit ”B” beskriver den vedtagne vision og mål.
Under ”D” - overblik - er der en oplistning af de emner som budgetrapporten omhandler. Her er
forsøgt skematisk at vise om der er tale om et forslag der betyder ændring i ressourcetildelingen, om
ressourcen skal omlægges eller der er tale om en organisatorisk ændring. Der er beskrevet enten
hvornår udvalget ser emnet igen, eller hvornår der vil ske en implementering. Endelig står der om
sagen er skoleudvalgets egen eller der fra forvaltningens side foreslås, at sagen videresendes til byrådet.
I afsnit ”E” beskrives konsekvenserne af omprioriteringsbidraget. Afsnit ”F” beskriver omprioriteringsbidrag i andre forvaltninger som kan få betydning for Skoleforvaltningen.
Emnerne under pkt. ”G” kommer alle fra temadrøftelserne som Skoleudvalget, FMU og Udvidet
FL har haft i løbet af foråret 2016.
Under pkt. ”H” er der andre budgetemner som ikke har været temabehandlet.
Pkt. ”I” omhandler anlæg og er opdelt i fire emner: 1) Ny skole 2) udviklings- og investeringsplan,
3) andre anlægsopgaver og 4) investeringsoversigten.
Pkt. ”J” indeholder forslag til finansiering af de emner og tiltag, som Skoleudvalget ønsker at
iværksætte.
Pkt. ”K” er et overblik over den gældende skoleprognose.
Eventuelle bilag til budgetrapporten udgives særskilt.
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OMPRIORITERINGSBIDRAG
Støtte fondsansøgninger
Morgenmadstilbud
Fagdelt undervisning
Pædagoger i undervisningen
Understøttende undervisning

X
X
X
X
X

To-sprogsområdet
Administration

X
X

TEMADRØFTELSER
Flygtninge
It, udvikling og indkøb
EGU
Teknisk service
Specialområdet
Visitationsmodel
Fælles ledelse
Fritidsområdet/DUS
Skolernes administration
2-sprogsområdet
Pulje til understøttende undervisning

1/1-17
1/8-17
1/8-17
1/8-17
1/1 og
1/8-17
1/8-17
1/1-17

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Byråd

Skoleudvalg

Implementering (tidspunkt)

Organisationsændring

Omlægning af ressource

Bevillingsændring

D. OVERBLIK

X
X
X
(X)
X
X

X
X
X

X
X

X

1/1-17

X
X
X
X
X
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E. OMPRIORITERINGSBIDRAG
Procesforløb
Skoleudvalgets forslag til omprioriteringsbidrag er fremkommet som resultatet af en længere proces
med drøftelser på 4 udvalgsmøder i perioden januar-marts 2016. Der har været tale om en inddragende proces, hvor både UFL (udvidet forvaltningsledelsesforum med deltagelse af alle skoleledere) og FMU (forvaltningens MED udvalg) på flere møder har haft mulighed for at levere input til
drøftelserne.
Skoleudvalgets bidrag til omprioriteringsbidraget er i 2017 19,7 mio. kr. Skoleudvalget har i arbejdet med omprioriteringsbidraget også inddraget de følgende år og regnet med samme (akkumulerede) bidrag i 2018 og 2019.
Skoleudvalget har i arbejdet med forslagene til omprioriteringsbidrag haft et princip om at fokusere
på større områder, så der undgås et ”kludetæppe” og mange efterfølgende sager om udmøntning.
Samtidig kan en stor del af besparelserne først træde i kraft pr. 1. august 2017, da de følger skoleåret. Det har betydet, at der skal skabes et endnu større provenu på årsbasis for at sikre udmøntningen af omprioriteringsbidraget i 2017. Problematikken har medført, at Skoleudvalget har kigget på
omprioriteringsbidraget over flere år og dermed i de foreslåede reduktioner har opnået provenuet i
2017 og langt størsteparten i 2018.
Skoleudvalget har som led i processen gennemgået de områder, der har fået tilført ressourcer i perioden 2014-2016, for at revurdere disse initiativer i forhold til nye besparelser. Endvidere har budgettet og eventuelt råderum på alle større områder under Skoleudvalget været til drøftelse.
Den udvidede Magistrat har i forbindelse med forberedelserne til budgetdrøftelserne besluttet, at
materialet vedr. omprioriteringsbidrag skal bibeholdes som bilag til Byrådets budgetseminar. Materialet er derfor bibeholdt i Budgetrapport 2017, selvom omprioriteringsbidraget er bortfaldet i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.
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Overblik
Emne
Støtte fondsansøgninger
Morgenmadstilbud
Fagdelt undervisning
Pædagoger i undervisningen
Understøttende undervisning
To-sprogsområdet
Administration i forvaltning og skoletilbud
I alt
Omprioriteringsbidrag
Difference

2017
-1,0
-0,6
-6,1
-1,2
-7,1
-2,7
-1,0
-19,7
19,7
0,0

2018
-1,0
-1,5
-14,5
-2,9
-10,0
-6,5
-1,0
-37,4
39,4
2,0

2019
-1,0
-1,5
-14,5
-2,9
-10,0
-6,5
-1,0
-37,4
59,1
21,7

2020
-1,0
-1,5
-14,5
-2,9
-10,0
-6,5
-1,0
-37,4
59,1
21,7

Støtte til fondsansøgninger
Baggrund/beskrivelse
Der blev i budget 2016 afsat 1 mio. kr. årligt i en pulje til støtte til egenfinansiering ved fondsansøgninger. Støtten er tiltænkt de ansøgninger, hvor der kræves en egenfinansiering, hvor denne vil betyde en reduktion af ressourcer til undervisning for at kunne oppebære egenfinansieringen.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Skoleforvaltningen arbejder målrettet med en fundraising-funktion, som skal hjælpe skolerne med
at søge midler hjem fra fonde og puljer.
Økonomi og nøgletal
Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat 1,0 mio. kr. årligt til støtte til fondsansøgninger.
Udfordring og handlemulighed
Det foreslås, at puljen fjernes fra budgettet fra 1. januar 2017, og at det fra 2017 og frem er op til
den enkelte skole at sikre egenfinansieringen.
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Morgenmadstilbud
Baggrund/beskrivelse
Der er fra begyndelsen af skoleåret 2015/2016 iværksat et forsøg med morgenmad på et antal skoler. Forsøget skulle bidrage til en reduktion af ulighed i sundhed og understøtte elevernes læringsparathed. Skolerne kunne således søge støtte til personaleressourcer til at afvikle morgenmaden og
sætte fokus på trivsel, social adfærd og pædagogik.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Skoleforvaltningen har en strategi for skolemad, hvor morgenmadstilbuddet er beskrevet som et af
indsatsområderne.
Økonomi og nøgletal
Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 1,5 mio. kr. årligt til støtte til morgenmadstilbud.
Udfordring og handlemulighed
Kun tre skoler har søgt puljen. Det foreslås, at puljen fjernes. Skolerne kan stadig sætte morgenmad
frem til eleverne.
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Fagdelt undervisning
Baggrund/beskrivelse
Ressourcer til fagdelt undervisning tildeles til skolerne gennem timebevillingsmodellen efter 3 faktorer:
- Grundtildeling: Fast timetal pr. klassetrin, som dermed er ens for alle skoler med samme antal klassetrin
- Elevtildeling: Tildeles med en faktor pr. elev, hvor faktoren varierer mellem klassetrinene.
- Holdtildeling: Tildeles på baggrund af skolestørrelse, så større skoler sikres ressourcer til
holddeling af store klasser i dele af undervisningen.
Henvisning til politikker, planer og strategier
For den fagdelte undervisning gælder et lovbestemt minimumstimetal for hvert enkelt klassetrin.
Minimumstimetallet er defineret som en total for alle fag – enkelte fag har desuden et specifikt minimumstimetal.
Økonomi og nøgletal
Ressource afsat i skoleåret 2015/2016:
-

Grundtildeling:
Elevtildeling:
Holdtildeling:

88 mio. kr.
340 mio. kr.
112 mio. kr.

Der vurderes samlet set at være et råderum på ca. 80 mio. kr. i den nuværende ressourcetildeling til
fagdelt undervisning i forhold til overholdelse af minimumstimetallet.
Udfordring og handlemulighed
Der foreslås 2 reduktioner i ressourcen til den fagdelte undervisning:
1) En reduktion på 8,1 mio. kr. årligt (7,25 %) i holdtildelingen. Reduktionen vil ramme de
største skoler mest, som vil have svagere muligheder for opdeling af store klasser i mindre
hold. Reduktionen svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger årligt.
2) En reduktion på 6,4 mio. kr. årligt (7,25 %) i grundtildelingen. Reduktionen vil ramme de
små skoler forholdsvist mest, og der vil i øget omfang skulle samlæses timer på tværs af
klasser. Reduktionen svarer til ca. 13 fuldtidsstillinger årligt.
Begge reduktioner kan først implementeres fra skoleåret 2017/2018, dvs. fra august 2017. I 2017 vil
virkningen derfor være 3,4 mio. kr. af reduktionen på holdtildeling henholdsvis 2,7 mio. kr. af reduktionen på grundtildeling. Samlet er virkningen af reduktionerne i 2017 på 6,1 mio. kr., mens der
fra 2018 er der fuld virkning, i alt 14,5 mio. kr.
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Pædagoger i undervisningen
Baggrund/beskrivelse
I forbindelse med folkeskolereformen blev der omlagt pædagogressourcer fra DUS til skoledel. Den
udvidede skoledag, og dermed kortere åbningstid i DUS betød, at der kunne flyttes pædagogressourcer fra DUS til skoledel.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Der er ikke lovkrav om pædagoger i undervisningen.
Økonomi og nøgletal
Der er i skoleåret 2015/2016 afsat ca. 100 pædagogstillinger til brug i skoledelen. Herudover er der
afsat ca. 100 pædagogstillinger, der løser opgaver i forbindelse med understøttende undervisning.
Udgiften til pædagoger i undervisningen er ca. 45 mio. kr. Som eksempel på, hvorledes ressourcen
er fordelt kan nævnes;
-

Hou skole
Herningvejens skole
Gistrup Skole

0,7 stilling
2,5 stilling
4,0 stilling

Bevillingen gives pt. ud fra følgende kriterier:
-

Grundtildeling:
Timer/elev 0.-3. klasse:
Timer/elev 4.-6. klasse:
Timer/elev 7.-9. klasse:

500 timer
14 timer
5,7 timer
3,0 timer

Udfordring og handlemulighed
Det foreslås, at der spares 2,9 mio. kr. helårligt, svarende til 1,2 mio. kr. i 2017. Besparelsen svarer
til en reduktion på ca. 7 stillinger.
Besparelsen kan iværksættes pr. 1. august 2017.
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Understøttende Undervisning
Baggrund/beskrivelse
Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring ved at give skolerne mere tid og større
fleksibilitet til at tilrettelægge en sammenhængende og varieret skoledag.
Den skal give mere tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Skolebestyrelserne udarbejder principper for indhold og organisering af den understøttende undervisning med særlig fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varieret skoledag. 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.
Økonomi og nøgletal
I indeværende skoleår udgør den samlede tildeling til understøttende undervisning i alt 96 mio. kr.
Den nuværende tildelingsmodel udløser 90% af den samlede udgift til pædagogisk personale; 45%
til lærere og 45 procent til pædagoger. De resterende 10% afsættes på driftsbevillingen.
Tildelingen på 96 mio. kr., er fordelt således:
- Lærere:
47 mio. kr.
- Pædagoger
39 mio. kr.
- Driftsbevilling
10 mio. kr. (10 pct.)
Der er en forudsætning at minimumstimetallet skal overholdes.
- Minimumstildeling:
73 mio. kr.
- Råderum:
23 mio. kr.
Udfordring og handlemulighed
Det foreslås, at der i alt i helårsvirkning reduceres med 10 mio. kr.; 5 mio. kr. på henholdsvis pædagogisk personale og 5 mio. kr. på driftsbevillingen.
Reduktion af driftsbevillingen, dvs. ressourcen til inddragelse af personale med andre kvalifikationer, iværksættes pr. 1. januar 2017.
Reduktionen af bevillingen til pædagogisk personale iværksættes pr. 1. august 2017. Reduktionen i
2017 udgør 2,1 mio. kr.
Helårligt svarer besparelsen til en reduktion af ca. 5,5 lærerstillinger og ca. 5,5 pædagog stillinger.
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Undervisning af 2-sprogede
Baggrund/beskrivelse
Emnet skal ses adskilt i forhold til Skoleudvalgets temadrøftelser af flygtninge.
I foråret 2016 er der gennemført en analyse af 2-sprogsområdet som blev behandlet på Skoleudvalgsmødet d. 21. juni 2016 med følgende beslutning:
–
–
–
–

at ny model omfatter hele tosprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn
og unge
at analyse af tosprogsområdet for 6 til 25 årige lægges til grund for arbejdet med ny model
for tosprogsområdet
at der i skoleåret 2016/17 sættes øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 mdr.
at arbejdet med ny model på tosprogsområdet gennemføres efter Skoleforvaltningens forslag til tids- og procesplan

For yderligere detaljer henvises til kapitel ”G” - afsnit om 2-sprogsområdet.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Der er alene lovkrav om undervisning i modtageklasser og modersmålsundervisning.
Økonomi og nøgletal
Der anvendes i alt ca. 70 mio. kr. til undervisning af 2-sprogede elever (inkl. statstilskud til modtagelse af flygtninge). Udgifter til lovbundne opgaver - modtageklasser og modersmålsundervisning udgør ca. 25 mio. kr.
Der er således et råderum på 45 mio. kr. Råderummet anvendes til ikke lovbundne opgaver så som
dansk som andetsprog, to kulturelle klasser, to kulturelle medhjælpere m.v.
Udfordring og handlemulighed
Det foreslås, at der spares 6,5 mio. kr. på følgende områder:
– Puljer fjernes
– 10 pct. reduktion af ikke lovpligtige udgifter
– I alt:

2,8 mio. kr.
3,7 mio. kr.
6,5 mio. kr.

De nævnte puljer er centrale midler der kan bevilges ekstraordinært.
Besparelsen kan iværksættes pr. 1. august 2017, så besparelsen i 2017 vil være 2,7 mio. kr.
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Administration i forvaltning og skoletilbud
Baggrund/beskrivelse
Emnet omfatter administration i forvaltning og skoletilbud. Forvaltning tænkes bredt set i administrationen i Godthåbsgade og omfatter således administrative opgaver der både er placeret på konto
6 og konto 3.
Derudover er der administrative enheder andre steder i Skoleforvaltningen (Skoletilbud) som udgøres af Ungdomsskolen, Kulturskolen, PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Henvisning til politikker, planer og strategier
Der er ingen lovkrav ift. anvendelse af administrative ressourcer. Administrative opgaver skal ses i
sammenhæng med forvaltningens kerneydelser og er en nødvendighed ift. løsningen af kerneydelserne.
Økonomi og nøgletal
Det administrative budget i forvaltningen (Godthåbsgade) er opgjort til 53,815 mio. kr. (inkl. bygningsdrift og it – 14 mio. kr.). I de øvrige administrative enheder (Skoletilbud) er det administrative
budget en del af enhedernes samlede budgetter.
Udfordring og handlemulighed
Der foreslås en besparelse på 1 mio. kr. i administrationen i forvaltning og skoletilbud. Fordelingen
af besparelsen mellem de enkelte administrationer udmøntes senere.
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F. OMPRIORITERINGSBIDRAG ANDRE FORVALTNINGER
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har følgende emner med i deres omprioriteringskatalog
som vil få betydning for Skoleforvaltningen:
- Tidlig overgang fra børnehave til DUS
- Centralt finansierede fleksjob
Tidlig overgang fra børnehave til DUS
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i deres omprioriteringskatalog et punkt der hedder tidlig børnehavestart og tidlig overgang fra børnehave til DUS. Der er lavet beskrivelse af mulighederne for, at børnehavebørn i hele kommunen begynder tidligere i DUS pr. 1. maj – forud for skolestart. Ordningen er allerede kendt fra skolerne i ”gammel” Sejlflod Kommune, hvor børnene begynder i DUS pr. 1. marts, og Tylstrup Skole, hvor børnene begynder pr. 1. juni.
Der er opstillet følgende beregning (for 3 måneder – 1/5-31/7):
 Ressourcetildeling til et barn i børnehave:
12.250 kr.
 Ressourcetildeling til et barn i tidlige DUS: 11.268 kr.
 Provenu pr. plads:
982 kr.
 Provenu ved 1.900 børn:
1.865.800 kr.
Udgiften er udelukkende beregnet ud fra den normeringsmæssige pædagogiske tildeling pr. barn.
Der er ikke medtaget udgifter til rengøring og forbrugsafgifter – her vil der komme en merudgift i
Skoleforvaltningen.
Børnehavetaksten er i indeværende år 1.825 kr. Skoleforvaltningen benytter tilsvarende takst i tidlig
DUS. Det bør overvejes om taksten skal være en mellemting mellem den nuværende DUS-takst,
1.230 kr. og børnehavetaksten pga. den lavere normering i DUS. En takstnedsættelse svarende til
den lavere normering vil give en takst på ca. 1.500 kr. pr. måned. Dette vil reducere det ovenfor
nævnte provenu.
Børnehavetaksten er udregnet ud fra reglerne i dagtilbudsloven, og må max udgøre 25 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn ved dagtilbud af samme type. Der er ingen
regler for forældrebetaling på DUS-området.
Der vil det første år skulle afsættes midler til udgifter ved opsigelsesvarsel til dagplejere. Behovet
vurderes at være 3 mio. kr. Der forventes stigende børnetal i de næste år, og hvis børnetallet stiger i
de samme områder svarende til det antal børn, som overgår tidligere til DUS vil det mindske reduktionen i antallet af dagplejere.
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Det forventes, at der i indskrivningsperioden – 1/5-31/7 kan være op imod ca. 1.900 (Skoleprognose
2016/2017) børn mere i DUS-lokalerne. I forårsmånederne er der dog generelt et fald i antallet af
børn i DUS-ordningen, idet antallet af primært børn i 3. klasse falder.
En tidligere indskrivning til DUS vil medføre et stort pres på de fysiske rammer. På mange af skolerne er DUS-lokalerne nu en naturlig del af indskolingsmiljøet og skoledagen. Dette betyder, at der
ikke står tomme lokaler, der kan benyttes til tidlige overgang til DUS i perioden kl. 8.00-14.00. Efter kl. 14.00 må der forventes endnu større udfordringer på de fysiske rammer, hvor de øvrige børn
også møder ind i DUS. Hvor mange skoler, der uden problemer kan optage de ekstra børn, er uvist.
En tidligere overgang forventes således at skabe store udfordringer for de fysiske rammer. Der må
forventes en ekstra engangsudgift til garderobepladser. Der er langt fra garderobepladser nok, såfremt der kommer 1.900 ekstra børn. Skoleforvaltningen skal undersøge, om de fysiske rammer åbner mulighed for en tidligere overgang til DUS.
Centralt finansierede fleksjob
Stop for tilgang af nye ansættelser finansieret af den centrale pulje og dermed en årlig aftrapning af
puljeudgifterne og antallet af fleksjob finansieret centralt. Der er ikke tale om fyringer, men om aftrapning af antallet af fleksjobansatte efterhånden som stillingerne fratrædes. For hver stilling der
nedlægges vil den årlige besparelse være på ca. 135.000 kr.
Den centrale fleksjobpulje giver aktuelt mulighed for at have ca. 335 ansat i et fleksjob. Puljeprincippet betyder, at når en stilling ophører som følge afgang til fx folkepension kan der oprettes en ny
stilling på samme arbejdssted eller et andet sted i kommunen.
Budgettet er i 2016 på 62 mio. kr. og finansierer nettolønnen til ansatte i fleksjob og ansatte i servicejob.
Skoleforvaltningen har i seneste opgørelse (april 2016) 77 personer i fleksjob, der er finansieret af
den centrale fleksjobpulje. Den samlede udgift til disse udgør ca. 10,4 mio. kr.
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By- og Landskabsforvaltningen
By og Landskabsforvaltningen har følgende emner med i deres omprioriteringskatalog som vil få
betydning for Skoleforvaltningen:
- Ændring af plejeniveau på skolernes udearealer
- Ændret serviceniveau på levering af sand til børnehaver (formodes også at gælde skoler)

Emne
Ændring af plejeniveau (udearealer) på skoler.

Budgetreduktion
0,2 mio. kr. i 2019

Ændret serviceniveau på levering af sand til
Børnehaver. Sandet leveres kun på p-plads og
børnehaven skal selv stå for det videre forløb

0,1 mio. kr. i 2017-2019
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Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning har følgende emner med i deres omprioriteringskatalog som vil få betydning for Skoleforvaltningen:
- It analyse
- Indkøb
It-analyse
Der gennemføres en samlet analyse af IT-området og IT-forbruget i kommunen. Dette med henblik
på at undersøge besparelsesmuligheder ved at omorganisere og centralisere opgaver, ressourcer og
budgetter – samt standardisere processer om indkøb, håndtering og styring af udstyr, datakommunikation, licenser, sikkerhed og systemer for hele koncernen.
Det er som udgangspunkt ikke tanken, at forvaltningernes fagspecifikke strategier og projekter bør
centraliseres. Derimod handler det om teknik, drift, support, infrastruktur, sikkerhed og relevant
kontraktstyring – svarende til, hvad der er centraliseret i langt hovedparten af landets øvrige kommuner. Analysen omfatter også de interne kontraktforhold i forhold til IT-Centret.
Opkrævning af årligt bidrag fra Indkøbsfunktionen i lighed med andre resultatcentre
Der er gennem årene eksempler på, at der er overført beløb fra Indkøbsfunktionen i Miljø- og Energiforvaltningen til det skattefinansierede område. Det foreslås, at der gennemføres et krav om et årligt bidrag.
Et sådant forslag fra Indkøbsfunktionen vil i Borgmesterens Forvaltning i lighed med andre betalinger fra kommunens øvrige resultatcentre kunne frigøre et beløb på ca. 600.000 kr. i 2017 stigende
til 1,2 mio. kr. henholdsvis 1,8 mio. kr. i de næstfølgende år.
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G. SKOLEUDVALGETS TEMADRØFTELSER
Tema: Flygtninge
Resume
Temaet flygtninge har været behandlet i Skoleudvalget den 2. februar og den 5. april 2016.
Drøftelserne den 2. februar 2016 omhandlede orientering om gældende lovgivning, organisering af
modtageklasser samt nøgletal pr. 15. januar 2016. Den 5. april 2016 drøftedes handlemuligheder i
forhold til modtageklasser, hvor Skoleudvalget drøftede tre forskellige modeller for flygtninges skolegang:
1. Fortsættelse af den nuværende model med modtageklasser
2. Udvikling af en ny Aalborgmodel med skolegang i eget skoledistrikt
3. Udvikling af en ny Aalborgmodel, hvor eleverne samles i modtageklasser/hold fordelt i områder i Aalborg, men stadig i nærheden af distriktsskolen
Skoleudvalget behandlede emnet den 2. februar og den 5. april 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med en model 2 ”Udvikling af en ny Aalborgmodel
med skolegang i eget skoledistrikt. Modellen skal alt andet lige kunne holdes inden for den ramme,
der tildeles flygtninge i budget 2017.”
Yderligere oplysninger
Flygtningeområdet har været en del af Byrådets temadrøftelser.
Skoleudvalget har d. 21. juni 2016 haft temadrøftelse om hele 2-sprogsområdet. Der henvises til
særskilt afsnit.
Skoleudvalget har den 21. juni 2016 behandlet et forslag til ændringer af befordring fra skoleåret
2016/17 som også berører 2-sprogsområdet og dermed flygtninge. Forslaget indebærer, at elever i
modtageklasser, der er visiteret til anden skole end distriktsskolen og opfylder afstandskriterier for
tildeling af befordring tildeles et buskort. Forældrene tildeles ligeledes buskort i op til 3 måneder,
hvor de skal følge barnet til og fra skole. Eleven bustrænes og bliver efter periodens ophør i stand til
at tage bussen selv. I enkelte tilfælde vil der kunne tildeles taxakørsel på grund af eksempelvis handicap eller manglende offentlige transportmuligheder. Aktuelt tildeles 85 elever i modtageklasser
befordring. Forslaget om befordring medfører forventede besparelser på i alt 1,5 mio. kr. årligt.
Udlændingestyrelsen har pr. juni 2016 nedjusteret landstallet af flygtninge i 2016. Det skønnes nu
at mellem 9.500 og 13.500 personer vil blive visiteret til i kommunerne i 2016. For Aalborg Kommune betyder det, at mellem 478 og 679 flygtninge vil komme til kommunen i 2016 mod den oprindelige kommunekvote på 855.
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I 2017 er kommunekvoten for Aalborg Kommune 863 flygtninge. Aldersgruppen 6-15 årige plejer
at udgøre ca. 10 pct.
Til skoleåret 2016/17 er der oprettet ca. 10 modtageklasser til flygtninge. Det forventes, at der i løbet af skoleåret 2016/17 oprettes yderligere 2-3 modtageklasser. I skoleåret 2017/18 forventes oprettet yderligere 3 modtageklasser.
Yderligere administrativ behandling
Forvaltningen arbejder videre med udvikling af en ny Aalborgmodel med henblik på opstart fra skoleåret 2017/18 muligvis med løbende implementering allerede fra 1. januar 2017.
Yderligere politisk proces
Ny model for modtageklasser forventes politisk behandlet andet halvår af 2016. Sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser.
Økonomi
På baggrund af forventede antal flygtninge og nyoprettede modtageklasser forventes i 2017 følgende udgifter til modtagelse af flygtninge:

Modtageklasser
PPR
Befordring
I alt

Udgift,
mio. kr.
17,9
0,5
2,5
20,9

Ovenstående udgifter til befordring er beregnet på baggrund af en forventning om at ca. 150 elever i
modtageklasser bevilges buskort.
I forbindelse med temadrøftelsen var forventningen til 2016 merudgifter på ca. 1,9 mio. kr.
I 2016 er der tilført Skoleforvaltningen 12 mio. kr. til opgaven. Tilskuddet fra staten på 12 mio. kr.
indgår også i budgetrammen for 2017-2019. Der kan således i 2017 forventes en manglende finansiering på 8,9 mio. kr.
Konsekvensbeskrivelse
Ændres der ikke i den nuværende model vil der være en betydelig manglende finansiering af undervisning af flygtninge. En ny Aalborgmodel skal medvirke til reducere udgifterne til modtageklasser.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser. Skoleudvalget skal på møde
den 16. august 2016 beslutte om punktet fremsendes til Byrådet.
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Tema: It, udvikling og indkøb
Resume
Emnet dækker ikke administrative opgaver, men har således udelukkende fokus på skolerne og det
pædagogisk arbejde med it og digitalisering.
Skoleforvaltningen har gennem de seneste år satset kraftigt på it-området på kommunens skoler.
Satsningen har omfattet en sammenhængende strategi, hvor der er blevet arbejdet på tre områder:
1) nem og let adgang til it, herunder netværk ud til skolerne, devices til elever på 4.-6. klassetrin
(1:1 ordningen - som fra 2016/17 udvidelse til at omfatte 3. klassetrin og på sigt 0.-7. klassetrin),
devices til lærere og pædagoger, og planlagt udskiftning af skolernes trådløse netværk.
2) interaktive platforme, herunder god adgang til digitale undervisningsmidler og –metoder, anskaffelse af læringsplatform (Min Uddannelse), tilslutning til samarbejdsplatformen, og
3) uddannelse, herunder etablering af pædagogiske it-vejledere på alle skoler og fælles it-vejledernetværk, It-fyrtårn ordning og etablering af mediepatruljer.
Skoleforvaltningens brede satsning på it og digitaliseringsområdet har givet et godt fundament og
gode rammer for arbejdet med it. Netværk, it-udstyr og digitale læremidler er på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner. Denne position skal der fortsat arbejdes på at fastholde, og derfor
er fortsatte investeringer nødvendige.
Skoleudvalget behandlede emnet den 16. februar 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget vurderer, at der skal findes 1,5 mio. kr. hvert år fra 2018 og frem til 2020 til finansiering af samarbejds- og læringsplatform. Desuden er det intentionen at finde finansieringen på
2,5 mio. kr. til at udvide 1:1 ordningen til 1. klasse og 0. klasse fra 2018 og frem. Finansieringen
kan bl.a. findes via udgifterne til undervisningsmidler. ”
Yderligere oplysninger
Efter skoleåret 2015/16 forlader de første elever med udleveret device (1:1 ordningen) skolen. Det
er i den forbindelse besluttet, at de elever der ønsker det kan købe deres tablet/pc. Tablets/pc’ere fra
elever der forlader skolen, men som ikke vil købe, overtages af skolen, som kan bruge dem til at
supplere i andre klasser eller lignende. Fra skoleåret 2016/17 forventes en model, hvor alle tablets/pc’er bliver solgt – enten til eleverne eller til anden side samlet - idet forvaltningen ikke ønsker
et stort antal ældre enheder i systemet.
Der er lavet en fælles aftale om digitale læremidler fra skoleåret 2016/17. Princippet er en fælles
aftale om brug af digitale læremidler, der giver alle skoler samme muligheder. Aftalen skal samlet
set give en besparelse i forhold til nuværende aftaler. Den enkelte skole har mulighed for at indgå
aftaler som supplement til den fælles aftale.
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Samarbejdsplatformen er udskudt ét år i forhold til den hidtidige tidsplan, så forventet start er nu i
skoleåret 2019/20.
Yderligere administrativ behandling
Forvaltningen fortsætter arbejdet med en fælles aftale om digitale læremidler. I løbet af skoleåret
2016/17 forventes indgået aftale med eksternt firma om systematik vedrørende salg af iPads til elever.
Økonomi
Budget
2017
Udvidelse af 1:1 ordningen
Læringsplatform
Samarbejdsplatform
Besparelse ved harmonisering af digitale læremidler
I alt

1,0

Budget
2018
2,5
1,0

-1,0
0,0

-1,0
2,5

Budget
2019
5,0
1,0
1,5
-1,0
6,5

Budget
2020
5,0
1,0
1,5
-1,0
6,5

Konsekvensbeskrivelse
Udrulning af 1:1 ordningen med 0. kl. og 1. kl. forudsætter at der afsættes midler hertil fra 2018 og
frem. Finansiering af læringsplatform forventes at kunne ske via besparelsen på fælles aftale om digitale læremidler.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser. Skoleudvalget skal på møde
den 16. august 2016 beslutte om punktet fremsendes til Byrådet.
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Tema: EGU
Resume
EGU er en 2-årig kompetencegivende uddannelse som udbydes af kommunen. Uddannelsen er målrettet unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Omdrejningspunktet i uddannelsen er
praktisk oplæring i en privat eller offentlig virksomhed, hvor den unge ansættes som elev og modtager elevløn efter gældende overenskomst. I uddannelsen indgår 20-40 ugers skolegang.
I Aalborg Kommune har elevtallet de senere år været stigende. Også på landsplan har elevtallet været stigende, de senere år dog stagnerende og tilgangen af nye elever er faldende. Dette har betydet,
at Aalborg Kommunes bloktilskud er blevet reduceret med øget merforbrug til følge.
EGU-forløb med offentlige praktik fører ikke til arbejde, men i stedet fx uddannelse. Derimod er
der større sandsynlighed for at komme i job efter privat praktikforløb. Årsagen er, at private virksomheder kan oplære eleverne i konkrete funktioner hvor de har behov – derfor er der større sandsynlighed for ansættelse efterfølgende. Det er sværere og mere krævende at etablere private praktikforløb. Private virksomheder afholder selv lønudgiften. Når elever er i praktik i det offentlige betaler kommunen lønudgiften. Da privat praktik oftere fører til ordinært job kan det være et mål at øge
antal private praktikpladser.
Som en del af trepartsaftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at der skal indføres en bonusordning til private virksomheder, der tager EGU-elever i praktik. Bonusordningen indføres parallelt med den nye integrationsbonus i trepartsaftalen. Bonusordningen indebærer, at private virksomheder kan modtage en bonus på 20.000 kroner, når de har haft en EGU-elev i praktik i
seks måneder, og at de kan modtage ekstra 20.000 kroner, når EGU-forløbet er afsluttet. Ordningen
indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.
Skoleudvalget drøftede på temamødet følgende handlemuligheder:
a) Antallet af pladser reduceres, så budgettet kan overholdes
b) Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser
c) Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser og samtidig afsættes midler til
udvikling af tilbuddet, herunder arbejdet med at øge antal private praktikpladser (bonusordning)
Skoleudvalget behandlede emnet d. 17. maj 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model c). Det skal ske i samarbejde med beskæftigelsesområdet, så emnet ønsket videresendt til byrådets budgetbehandling. ”
Yderligere oplysninger
Intet.
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Yderligere administrativ behandling
Forvaltningen afventer lovgivning om bonusordning og igangsætter proces ift. at udvikle EGU området, herunder et øget fokus på private praktikforløb.
Yderligere politisk proces
Sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser.
Økonomi
EGU er det eneste af Skoleforvaltningens områder der er omfattet af budgetgarantien, som betyder
at kommunen kompenseres for ændringer inden for området, fx elevtal. Kompensationen sker ved
regulering i bloktilskuddet i forhold til ændringer på landsplan. Bloktilskud reguleres på baggrund
af aktivitetstal to år tilbage.
I 2016 udgør Skoleforvaltningens samlede nettobudget til EGU 2,5 mio. kr. Der ydes statsrefusion
på skoleydelse (65 pct.), udgifter til undervisning (50 pct.) og supplerende tilskud (50 pct.).
De senere år har der været stigende merforbrug på EGU. I 2015 viste regnskabet et merforbrug på
1,2 mio. kr. (2015). Forventet regnskab 2016 viser et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Ændringer i antal private praktikforløb kan dog ændre dette.
Konsekvensbeskrivelse
Samlet set forventes en budgettilpasning i 2017 at kræve 1,0 mio. kr. Øget elevtal vil forventeligt
give større refusion i 2017, men også øgede udgifter til løn og skoleydelse. Endelig vil en større andel private praktikforløb reducere elevlønudgifterne. Eventuelle ændringer i bloktilskud kendes
endnu ikke.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser. Skoleudvalget skal på møde
den 16. august 2016 beslutte om punktet fremsendes til Byrådet.
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Tema: Teknisk service
Resume
Teknisk service området har ikke været underlagt analyse i en årrække. På den baggrund bringes
området til politisk drøftelse med henblik på at drøfte om områdets ressourcer, organisering og opgaveløsning skal undersøges nærmere og optimeres, hvis der er mulighed herfor.
Der er i dag teknisk servicepersonale på alle skoler. Opgaverne for det tekniske servicepersonale
har ændret sig mærkbart gennem årene. Den nuværende model for fordeling af ressourcer til teknisk
serviceområdet har været gældende siden 2007, hvorfor der kan være grundlag for at analysere området nærmere.
De tekniske serviceledere har i dag ansvaret for den almindelige indvendige fysiske vedligehold på
skolerne, drift og opfølgning på skolernes energianvendelse ligesom de også indgår som en understøttende del af de pædagogiske aktiviteter på skolen.
Den tekniske serviceleder samarbejder med AaK Bygninger, der varetager det udvendige vedligehold af Aalborg Kommunes bygninger. AaK Bygninger har en konsulent tilknyttet hver skole. Medarbejderne på teknisk serviceområdet samarbejder endvidere med Park & Natur om eksempelvis
vedligehold af de grønne områder på skolen.
Igennem årene har langt størstedelen af de tekniske serviceledere fået tilført personaleledelse som
en del af deres ledelsesopgave, således at de i dag på forskellig vis har den daglige ledelse af rengøringspersonalet på skolerne samt en servicemedarbejder. Det er den forvaltningsmæssige udmelding, at de tekniske serviceledere indgår i skolernes ledelsesteams.
Skoleudvalget drøftede på temamødet følgende handlemuligheder:




Revurdering af tildelingen til ressourcerne på teknisk service
Gennemgang af organiseringen af teknisk serviceområdet i forvaltningen/kommunen
Gennemgang af opgaver og kompetencebehov på teknisk serviceområdet

Skoleudvalget behandlede emnet den 19. april 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at revurdere tildelingsmodel og ressourceramme, men både opgavebeskrivelse, ressourceramme og tildelingsmodel vil blive revurderet i forbindelse med drøftelsen af emnet fælles ledelse. ”
Yderligere oplysninger
Temadrøftelsen om fælles ledelse medførte beslutning om ikke at igangsætte proces for fælles ledelse på skolerne.
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Yderligere administrativ behandling
Se afsnit om forvaltningens kommentar og indstilling nedenfor.
Yderligere politisk proces
Se afsnit om forvaltningens kommentar og indstilling nedenfor.
Økonomi
Samlet set udgør den afsatte ressource til teknisk service ca. 28,5 mio. kr., svarende til ca. 72 fuldtidsstillinger. Ressourcefordelingen er indrettet således, at den enkelte skole tildeles et antal hele
dage pr. uge til teknisk service, hvor der ansættes personale tilsvarende tildelingen. En række medarbejdere har arbejdssted på flere skoler.
Konsekvensbeskrivelse
Ingen.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Beslutningen om ikke at igangsætte proces om fælles ledelse betyder, at der ikke er planlagt yderligere administrativ behandling og politisk proces. Dog kan eventuelle ansøgninger fra skoler der ønsker fælles ledelse medføre, at det vil være relevant at revurdere ressourcer til teknisk service på berørte skoler. Sagen vil så komme til fornyet politisk behandling.
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Tema: Specialområdet
Resume
Den 17. november 2015 godkendte Skoleudvalget en ny model for tildeling af pædagogressourcer
til de mest specialiserede specialklasser og specialskoler (de tilbud Aalborg Kommune overtog fra
det tidligere Nordjyllands Amt). De mindre indgribende tilbud som specialklasser for elever med
specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, AKT-klasser og fællestilbud med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen var ikke omfattet af ændringerne. Skoleudvalget besluttede i den forbindelse, at der skulle være en temadrøftelse af den samlede timetildeling på specialområdet.
De seneste års udvikling inden for specialområdet, og ændring i målgrupperne for de forskellige tilbud, kan give anledning til en ny timetildelingsmodel, der giver større sammenhæng til de nye elevgrupper.
Den nuværende timetildelingsmodel er præget af mange forskellige niveauer, som måske kan reduceres i en ny model.
Der er mange forskellige tildelingskriterier, både inden for de mindre indgribende specialtilbud og
de mere indgribende specialtilbud, hvorfor det bør overvejes om der kan laves færre tildelingskriterier, der tager udgangspunkt i den ændrede målgruppe inden for de forskellige specialtilbud.
Mange af specialtilbuddene har ansat pædagogmedhjælpere til at varetage en del af opgaveløsningen. I denne forbindelse bør det overvejes om en eventuel ny timetildelingsmodel skal indeholde en
fast ressourcetildeling til pædagogmedhjælpere.
En eventuel ændret timetildelingsmodel skal følge beskrivelsen og eventuel beslutningen om en ny
visitationsmodel, som også indgår i budgettemadrøftelserne. En ny timetildelingsmodel skal tage
højde for de nye elevsammensætninger i de forskellige specialtilbud, og kan eventuel træde i kraft
pr. 1. august 2017.
Skoleudvalget behandlede emnet den 17. maj 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes en ny timetildelingsmodel for specialområdet inden for
den nuværende ramme. Forventet ikrafttrædelse den 1. august 2017. En ny timetildelingsodel skal
understøtte harmonisering og transparens i forhold til elevmålgrupper, specialpædagogisk indsatser og personalesammensætning i specialtilbuddene. I relation til en ny tildelingsmodel skal der udarbejdes reviderede beskrivelse af den specialpædagogiske indsats i de enkelte tilbud. Ligeledes ønskes udvalget, at en målrettet kompetenceudviklingsindsats prioriteres i de kommende år på dette
område. Desuden er det centralt, at modellen ses i lyset af mulige beslutninger inden for ny visitationsmodel og inklusionsområdet. ”
Yderligere oplysninger
Emnet har indgået i Byrådets temadrøftelser i juni 2016.
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Yderligere administrativ behandling
Forvaltningen igangsætter arbejdet med at udvikle ny timetildelingsmodel. Det vurderes om tidsplanen skal revurderes i forhold til øvrige sager på specialområdet.
Yderligere politisk proces
En ny timetildelingsmodel forventes politisk behandlet i andet halvår af 2016.
Økonomi
Udgifter til specialundervisning i 2016:
Specialklasser
Specialskoler
Puljer
Fællestilbud
Elever i andre kommuner
Intern Skole
Befordring
Total

Mio. kr.
158
28
4
13
4
11
25
243

Beløbene er udregnet ud fra indeværende års bevilling af pladser, med indeværende års timepriser.
For fællestilbuddene er kun skoleforvaltningens udgiftsandel medtaget.
Konsekvensbeskrivelse
Såfremt der bliver vedtaget en ny model for tildeling af ressourcer til specialområdet, vil den blive
inden for den afsatte økonomiske ramme, så der er ingen budgetmæssig konsekvens af ændringerne.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Skoleudvalget arbejder i øjeblikket med flere sager inden for specialområdet. Det drejer sig om
nærværende sag om ressourcetildelingen til specialområdet, det drejer sig om overvejelser om ændret og oftere visitation af specialtilbuddene og det drejer sig om inklusionsopgaven, som følge af
en stigning i antallet af visitationer til specialundervisning.
Der er tidligere truffet beslutning om, at øvrige sager på området skal ses i sammenhæng og forvaltningen vurderer, at også denne sag om ressourcetildeling bør ses i sammenhæng med, hvilke beslutninger der bliver taget vedr. visitation og inklusion.
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Tema: Visitationsmodel
Resume
Temaet ”visitationsmodel” omfatter visitationen til specialundervisningstilbud, herunder ressourcetildelingen til samme, samt forslag til handlemuligheder på området.
Tidligere politisk behandling
Skoleudvalget behandlede den 17. november 2015 Visitation til specialundervisningstilbud i januar
2016 og besluttede i den forbindelse følgende i forhold til visitation: ”Skoleudvalget ønsker, at en
kommende ændring af visitationsprocessen indeholder et scenarium, der giver skolerne økonomisk
mulighed og incitament til inklusion af de elever, der i et livsperspektiv får mest ud af dette. ”
På baggrund af Skoleudvalgets beslutning er der i forvaltningen igangsat et arbejde, der beskriver
en fremtidig model med decentralt specialundervisningsbudget, samt tilhørende ny procedure for
visitation og revisitation.
Skoleudvalget behandlede den 16. februar 2016 fordelingen af inklusionsressourcen på baggrund af
en ny social profil på skolerne, men valgte ikke at træffe beslutning i forhold til sagen. I referatet er
anført: ”Skoleudvalget ønsker at inklusionsressourcen samtænkes med visitationsmodellen og undersøgelsen af anvendelsen af inklusionsressourcen. ”
Skoleudvalget behandlede den 19. april 2016 temadrøftelse af ny visitationsmodel og besluttede i
den forbindelse, ”at der arbejdes videre med at beskrive en ny visitationsmodel, der gennem udlægning af ressourcerne til specialundervisning, giver skolerne flere økonomiske handlemuligheder og
dermed øgede muligheder for at tilrettelægge inkluderende tiltag lokalt til glæde for børnenes udvikling. ”
Beskrivelse
I Aalborg Kommune er udgiften til specialundervisningstilbud centralt finansieret, hvilket vil sige,
at skolerne ikke afholder den økonomiske udgift, såfremt en elev ikke længere kan inkluderes på
skolen og derfor visiteres til et specialundervisningstilbud. Samtidig betyder denne ressourcefordeling også, at almenskolerne i mindre grad har økonomisk mulighed og incitament til inklusion af
skolens elever, som vil profitere af denne indsats.
I den nuværende visitationsmodel drøftes det, i dialog mellem skolelederen eller pædagogisk leder i
daginstitution, forældre og PPR’s psykolog i skolen/daginstitutionen, hvorvidt en elev/børnehavebarn kunne formodes at have et specialpædagogisk behov. Hvis dette er tilfældet, udarbejder PPR’s
psykolog en indstilling til en pædagogisk psykologisk vurdering i PPR’s specialteam med henblik
på en afdækning af elevens/barnets specialpædagogiske behov.
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Temadrøftelsen af en ny visitationsmodel udspringer dels af ønsket om at udvide skolernes mulighed for at tilrettelægge fleksible, inkluderende tiltag på egen skole, dels den oplevede stigning i antallet af indstillinger til specialundervisning.
Formålet med temadrøftelsen er, at Skoleudvalget tilkendegiver rammer og retning for forvaltningen arbejdet med oplæg til ny visitationsmodel med decentral specialundervisningsbudget.
Oplægget til ny visitationsmodel, og implementeringsplanen herfor, har været til drøftelse i både
Udvidet Forvaltningsledelse, Fælles Rådgivende Organ (FRO), FROs møde med skolebestyrelsesformændene, samt forvaltningens MED-system. Tilbagemeldingen fra disse drøftelser er, at det vil
være hensigtsmæssigt at udskyde beslutning om ny visitationsmodel og dermed også den forventede implementering, således der er mulighed for at igangsætte et udviklingsarbejde i forhold til udvikling og afprøvning af andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune.
Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af ovenstående tilbagemeldinger, at det nævnte udviklingsarbejde vil kunne dels afdække eventuelle andre, mere hensigtsmæssige perspektiver eller variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i en Aalborg-kontekst, dels sikre et større ejer- og følgeskab til en kommende ændret visitations- og samarbejdsmodel, når denne implementeres.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forvaltningen, PPR, skolerne, samt øvrige ad hoc deltagere, der arbejder ud fra et kommissorium godkendt af Skoleudvalget.
Samtidig vil økonomiske konsekvenser af visitationerne skulle kunne afholdes inden for den nuværende økonomisk ramme bestående af budgettet til specialundervisning og skolernes samlede inklusionsressource. Endelig vil det betyde, at en beslutning i forhold til fornyet fordeling af inklusionsressourcen på baggrund af social profil udskydes.
På temadrøftelsen blev der opstillet følgende handlemuligheder:
1. At forvaltningen arbejder videre med at kvalificere en ny visitationsmodel med decentralt
specialundervisningsbudget, der foreligges til politisk behandling i Skoleudvalget med forventet implementering fra august 2017
2. At forlænge processen med implementering af ny visitationsmodel og i den mellemliggende
periode igangsætte et udviklingsarbejde i forhold til udvikling og afprøvning af andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune med implementering fra
august 2018
Skoleudvalget behandlede emnet den 21. juni 2016 med følgende beslutning:
”Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at processen forlænges, og at en ny visitations- og samarbejdsmodel implementeres fra august 2018. I perioden frem til august 2018 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
forvaltningen, PPR, skolerne, samt eventuel øvrige ad-hoc deltagere, der arbejder med at udvikle
og afprøve andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune.
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Skoleudvalget ønsker samtidig, at der i perioden frem til august 2018 indføres månedlige visitationer til specialundervisning, samt én årlig hovedvisitation. Omkostningerne til specialundervisning
skal, i perioden frem til august 2018, samlet set afholdes inden for rammen af det nuværende budget til specialundervisning og skolernes inklusionsressource. ”
Yderligere oplysninger
Skoleudvalget arbejder i øjeblikket med flere sager inden for specialområdet. Det drejer sig om
nærværende sag om visitationsmodel, det drejer sig om ressourcetildelingen til specialområdet og
det drejer sig om inklusionsopgaven.
Der er tidligere truffet beslutning om, at øvrige sager på området skal ses i sammenhæng og forvaltningen vurderer, at også denne sag om visitationsmodel bør ses i sammenhæng med, hvilke beslutninger der bliver taget vedr. specialområdet.
Yderligere administrativ behandling
Forvaltningen nedsætter arbejdsgruppe og igangsætter arbejdet med at udvikle og afprøve andre visitationsmodeller.
Økonomi
Udgifter til specialundervisning i 2016*:
Specialklasser
Specialskoler
Fællestilbud
Elever i andre kommuner
Intern skole
Puljer
Befordring
TOTAL

158 mio. kr.
28 mio. kr.
13 mio. kr.
4 mio. kr.
11 mio. kr.
4 mio. kr.
25 mio. kr.
243 mio. kr.

*Indeværende skoleårs bevilling af pladser med indeværende skoleårs timepriser - afrundede beløb. Udenbys elever er
ikke med i tallene. For fællestilbuddene er kun Skoleforvaltningens udgiftsandel medtaget.

Der anvendes i skoleåret 2016/17 i alt 42,1 mio. kr. til inklusion i skole og DUS. Dertil kommer
ressourcer til kompetencecenter og trivsel.
Beløbet er reduceret med 15 mio. kr. som tidligere har været fordelt til inklusion på skolerne, men
som nu anvendes til finansiering til yderligere pladser i specialklasser eller specialskoler jf. ovennævnte øgede visitation på området.
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Konsekvensbeskrivelse
En ny visitationsmodel er jf. ovenstående udskudt til 2018. Frem til da er beløbet, der er til rådighed
til inklusion, reduceret med 15 mio. kr., idet dette beløb anvendes til finansiering af flere pladser i
specialtilbud.
Der indføres straks løbende visitation, således der gennemføres visitation hver måned i stedet for
som hidtil to gange årligt. Såfremt det øgede antal visitationer fører til et endnu større behov for
specialpladser, vil beløbet der er til rådighed på skolerne til inklusion (42 mio. kr.) blive yderligere
reduceret med det beløb, der er behov for, for at finansiere det stigende antal pladser.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Sagen har været til behandling på byrådets temamøder forud for budget 2017. På temamøder drøftede bl.a. problematikken med, at det øgede antal specialpladser finansieres af midlerne der er lagt
ud til skolernes inklusionsarbejde.
På den baggrund indstiller forvaltningen, at sagen indgår i Byrådets budgetdrøftelser. Skoleudvalget
skal på møde den 16. august 2016 beslutte om punktet fremsendes til Byrådet.
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Tema: Skolernes administration
Baggrund/beskrivelse
Baggrunden for drøftelsen af strukturen på skolernes administration er, at der inden for de senere år
er der sket en markant udvikling i de administrative opgaver på skoleområdet. Dels er kompleksiteten og specialiseringen i de administrative opgaver, og den tilhørende lovgivning, forøget, dels er de
systemtekniske løsninger blevet mere komplekse og udskiftes i stadig hyppigere tempo. Samtidig
har skolerne haft udfordringer i forhold til varetagelsen af de administrative opgaver i forbindelse
med stillingsledighed eller fravær blandt medarbejderne.
En del skoler har derudover sekretærer med små timetal, men disse medarbejdere skal fortsat dække
hele skolens administrative spektrum med specialiserede systemer inden for økonomi, løn, skoleplanlægning, journalisering med videre.
Denne organisering synes ikke længere at være mulig. For at skabe betingelser for fortsat sikker
drift og løbende effektivisering, er der derfor et øget behov for specialisering og systematisering af
de administrative opgave på skolerne. Dette vil samtidig afhjælpe den oplevede sårbarhed i forbindelse med pludseligt, opstået fravær på den enkelte skole.
Tidligere politisk behandling
Skoleudvalget behandlede i forbindelse med budgetprocessen til Budget 2016 emnet ”skolernes administration” og ønskede i forlængelse her af, at ”forvaltningen arbejder videre med at samle de
mest specialiserede administrative opgaver. Organiseringen skal være holdbar og ses i relation til
en evt. fremtidig ledelsesstruktur på området. ”
Yderligere oplysninger
Med henblik på at sikre relevant og rettidig inddragelse af skolerne i arbejdet med oplæg til ny
struktur, blev der nedsat en referencegruppe bestående af ledere og medarbejdere fra skolerne, samt
de faglige organisationer.
Referencegruppen har i perioden fra februar til maj 2016 afholdt tre møder. På møderne har der været drøftet organisatorisk robusthed og hensigtsmæssig opgavefordeling, ligesom gruppen er blevet
præsenteret for inspirationsoplæg vedrørende administrativ organisering på skoleområdet i andre
kommuner.
Den overordnede tilbagemelding fra referencegruppen har været, at det i forbindelse med en eventuel omorganisering, er afgørende med tydelige, faglige begrundelser herfor. Derudover er det centralt, at begrundelserne kommunikeres klart til alle interessenter i og omkring skolen, og at eventuelle ændringer sker i åben dialog med interessenterne.
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En omorganisering skal kunne give et kvalitativt løft, blandt andet gennem større, faglige fællesskaber, og sikre, at der på skolerne fremover ”aldrig er én, der er alene om opgave – hverken pædagogisk, ledelsesmæssigt eller administrativt”. Den afledte konsekvens heraf vil også være, at sårbarheden på skolerne, som følge af pludseligt opstået længerevarende fravær, reduceres.
Foruden referencegruppen, har også den Udvidede Forvaltningsledelse samt det Fælles Rådgivende
Organ for skolebestyrelserne i foråret 2016 drøftet mulige ændringer af den administrative struktur
på skoleområdet.
Yderligere politisk proces
Skoleudvalget besluttede på sit møde den 21. juni 2016:
”Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen beskriver og gennemfører en ny administrativ struktur på
skoleområdet, hvor de mest specialiserede opgaver samles i forvaltningen, mens de mindre specialiserede opgaver fortsat løses på skolerne.
Der skal fortsat være en funktion på skolen, der løser administrative opgaver.
Tilpasningen af den administrative struktur skal ske i sammenhæng med processen omkring fælles
ledelse.
Beslutningen sendes i høring. ”
Resultatet af høringen kommer til behandling i Skoleudvalget den 4. oktober 2016.
Yderligere administrativ behandling
Der vil blive nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere fra skoler og
forvaltning til at konkretisere fordeling af opgaver mellem forvaltning og skole, ensretning af opgaveløsning og netværksdannelser mellem sekretærerne.
Økonomi
Der sker ikke ændring i det samlede ressourceforbrug forstået på den måde, at de nuværende administrative ressourcer, der fordeles til skolesekretærer fortsat fordeles, men der sker en fordeling af
ressourcen mellem centrale og decentrale medarbejdere. Ressourcen til decentrale medarbejdere
fordeles herefter objektivt
Skolernes ønske om tilkøb af sekretærtimer kendes ikke, men vurderes at falde idet skolerne – alt
andet lige – vil føle, at der er flere ressourcer til de daglige administrative opgaver ved at en del af
de mere specialiserede opgaver samles centralt.

35

Konsekvensbeskrivelse
Der beskrives en model, hvor grundlaget er, at der fremover bliver en større ensretning af de administrative løsninger. Der vil være identiske kontoplaner, ensartede retningslinjer for kontering, ensartet opgaveløsning på løn- og personaleområdet og ensartet indberetning i planlægningssystemer.
De mest specialiserede opgaver i forhold til økonomi, løn, refusioner, indskrivning samt evt. andre
specialist opgaver løses fremover centralt.
Øvrige administrative opgaver løses fortsat decentralt, hvilket betyder opgaver som bilagsbehandling, elevadministration, fraværskontrol, mødeforberedelse.
Der flyttes et antal skolesekretærer til de mest specialiserede opgaver; formentlig 6-9 stillinger.
Disse sekretærer placeres centralt, og personaleledelsen varetages fra Skoleforvaltningen.
Øvrige sekretærer forbliver på skolerne, idet der fortsat skal være en funktion på skolen, der løser
administrative opgaver. Der er dog intet til hinder for, at skoler bliver enige om, at administrative
opgaver varetages fra en anden skole, som det er kendt i dag mellem Nibe og Bislev skoler.
Der skal arbejdes med at sikre et samarbejde mellem sekretærer på skoler f.eks. som det er tilfældet
mellem skolerne i tidligere Hals kommune, således sekretærerne kan sikres sparring, der sikrer at
der ikke er sekretærer, der føler sig alene, og så det er muligt at dække hinanden ind ved fravær.
I efteråret 2016 igangsættes et arbejde med at:
-

Fastlægge snitflader mellem centrale og decentrale opgaver
Ensretning af administrative løsninger
Sikre decentrale fællesskaber mellem sekretærerne
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Tema: 2-sprogsområdet
Resume
Temaet beskriver den udarbejdede analyse af området på grundlag af budgetrapport 2016, samt opstiller emner til politisk drøftelse og stillingtagen inden for området.
I forbindelse med Skoleudvalgets arbejde med budgettet for 2016 besluttede udvalget, at der skal
udarbejdes en analyse af 2-sprogsområdet, med fokus på virkningen af indholdet i og ressourcetildelingen til de tokulturelle klasser, modtageklasserne og den supplerende undervisning i dansk som
andetsprog. Analysen skal derudover belyse status for ændringerne i bevillingsmodellen for supplerende dansk som andetsprog, der blev foretaget i skoleåret 2011/12.
Skoleudvalget har haft temadrøftelse om modtagelse af flygtninge på to møder i 2016 – den 2. februar og den 5. april 2016. På den baggrund besluttede Skoleudvalget at der arbejdes videre med en
ny model beskrevet som ”Udvikling af en ny Aalborgmodel med skolegang i eget skoledistrikt”.
Modellen skal alt andet lige kunne holdes inden for den ramme, der tildeles til undervisning af
flygtninge i Skoleforvaltningens budget 2017.
2-sprogsområdet er en fælles betegnelse, der dækker Skoleforvaltningens indsatser til 2-sprogede
børn og unge på skolerne i såvel undervisnings- som DUS delen og som består af:







Basisundervisning i dansk som andetsprog (modtageklasser og basishold)
Tokulturelle klasser
Supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA)
Modersmålsundervisning
De fire indsatsområder i DUS
UngAUC (Ung Aalborg Uddannelsescenter)

Samlet set giver analysen af 2-sprogsområdet følgende anbefalinger til det videre arbejde:
1. Basisundervisningens tætte tilknytning til den almene undervisning bør fastholdes og gerne
udbygges.
2. Det bør undersøges nærmere, hvordan indsatsen for 2-sprogede børn i dagtilbud kan forbedres
med henblik på at en større andel af børnene kan opnået et tilfredsstillende niveau i dansk inden skolestart. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bør samarbejde om at undersøge området og iværksætte en indsats.
3. Der bør udvikles et vurderingsværktøj baseret på sproglige og faglige kompetencer, der kan
anvendes til at målrette indsatsen for den enkelte elev med henblik på hurtig integration i den
almene undervisning.
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4. Der bør arbejdes på at nedbringe varigheden af basisundervisningen til mellem 6 og 12 måneder for flest mulige af de 2-sprogede elever.
5. Der bør være fokus på, hvordan det kan sikres, at Aalborg Kommune også på længere sigt har
medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer i dansk som andetsprog.
6. Der bør fortsat være fokus og opmærksomhed på arbejdet med at sikre at dansk som andetsprog indarbejdes som dimension i fagene. Dette ses i sammenhæng med læsepolitikken og
har fokus på:
a. Tæt opfølgning ift. 2-sprogede elever, der har behov for støtte i dansk som andetsprog med
udgangspunkt i erfaringerne fra projekt ’Uddannelsesløft’ og projekt ’Tosprogs Taskforce’
b. Opkvalificering af medarbejderne i forhold til at integrere DSA som en dimension i undervisningen
7. De tokulturelle medarbejdere bør fortsat være en del af indsatsen, men deres roller og opgaver
bør kvalificeres og udvikles. De gode resultater med de tokulturelle medarbejderes indsats i
etablering og fastholdelse af et godt forældresamarbejde bør fastholdes.
8. Indsatserne på UngAUC for sent ankomne tosprogede elever bør fortsættes og udvikles i takt
med udviklingen på 2-sprogsområdet og inden for ungdomsuddannelserne.
9. Der bør fortsat være fokus på at andelen af tosprogede elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af folkeskolen øges og nærmer sig niveauet for alle elever i Aalborg Kommune.
I temadrøftelsen blev der opstillet følgende handlemuligheder:
1. Omfanget af en ny model på området
Med henblik på at se hele området i en sammenhæng anbefaler Skoleforvaltningen, at den
nye model kommer til at omfatte hele 2-sprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn og unge.
2. Analysen lægges til grund for arbejdet med ny model på 2-sprogsområdet
Tilrettelæggelsen af en ny model på 2-sprogsområdet tager afsæt i analysens anbefalinger og
den indsamlede viden.
3. Øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenklasse efter senest 12 mdr.
Med henblik på at tilrettelægge den bedst mulige overgang mellem gammel og ny model anbefaler Skoleforvaltningen, at forberedelserne til implementering af ny model iværksættes i
løbet af skoleåret 2016/17. Første skridt bør være et øget fokus på, at eleverne i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 mdr. Den nye model kan herefter træde i
kraft med differentierede løsninger i foråret 2017 og med fuld implementering fra august
2017.
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4. Tids- og procesplan for arbejdet med ny model
Arbejdet med ny model på 2-sprogsområdet gennemføres efter Skoleforvaltningens forslag
til tids- og procesplan, jf. bilag 3.
Skoleudvalget behandlede emnet den 21. juni 2016 med følgende beslutning:
Skoleudvalget godkendte,
–
–
–
–

at ny model omfatter hele tosprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn
og unge
at analyse af tosprogsområdet for 6 til 25 årige lægges til grund for arbejdet med ny model
for tosprogsområdet
at der i skoleåret 2016/17 sættes øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 mdr.
at arbejdet med ny model på tosprogsområdet gennemføres efter Skoleforvaltningens forslag til tids- og procesplan

Yderligere oplysninger
Intet.
Yderligere administrativ behandling
Den videre proces følger den godkende tids- og procesplan. Nedenstående viser udvalgte datoer:
Dato
3. august

Forum
Økonomi

15. august

Referencegruppe

18. august

FL

18. august

UFL

18. august

Arbejdsgruppemøde

29. august
primo september
5. september

AMU Skoler
AMU Læring og Pædagogik
Arbejdsgruppemøde

15. september

Referencegruppe

19. september

Arbejdsgruppemøde

22. september

FL

4. oktober

SKU

5.10 – 2.11

Skoler, FMU, AMU mv.

Formål/indhold
Drøftelse af de økonomiske rammer i ny model på tosprogsområdet
Arbejdsmøde med gennemgang, drøftelse og kvalificering
af forslag til ny model på tosprogsområdet på baggrund af
analysen
Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund
af analysen
Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund
af analysen
Arbejde videre med ny model på baggrund af input fra referencegruppen
Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet
Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet
Videre bearbejdning af ny model på tosprogsområdet på
baggrund af input fra UFL, AMU mv.
Arbejdsmøde med sidste finpudsning af forslag til ny model på tosprogsområdet på baggrund af input fra AMU
skoler og AMU læring og pædagogik
Sidste finpudsning af ny model på tosprogsområdet inden
behandling i FL og SKU
Finpudsning af ny model på tosprogsområdet – herunder
sagsfremstilling og bilag
Godkendelse af forslag til ny model på tosprogsområdet
med henblik på fire ugers høring på skoler, i faglige organisationer og i relevante MEDudvalg.
Høring af udkast til ny model på tosprogsområdet
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24. november

FL

6. december

SKU

15. december

UFL

Færdiggørelse af udkast til ny model på tosprogsområdet
på baggrund af høringen
Fremlæggelse af høringssvar samt udkast til ny model på
tosprogsområdet med henblik på endelig vedtagelse
Implementering af ny model på tosprogsområdet

Yderligere politisk proces
Ny model på 2-sprogsområdet forventes behandlet i Skoleudvalgsmødet d. 4. oktober 2016.
Økonomi
En ny model på 2-sprogsområdet skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.
På mødet den 15. marts 2016 godkendte Skoleudvalget forslag til omprioriteringsbidrag, hvori en
andel findes på 2-sprogsområdet. Hvis omprioriteringsbidraget vedtages, vil det komme til at berøre
2-sprogsområdet. Af det samlede omprioriteringsbidrag for Skoleudvalget på 19,7 mio. kr. i 2017
har udvalget foreslået, at der på 2-sprogsområdet findes 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 6,5 mio. kr. i
2018.
Hvis omprioriteringsbidraget gennemføres, findes besparelsen ved at fjerne centrale midler (puljer),
der kan bevilges ekstraordinært til skolerne samt ved at reducere budgettet med 10% af ikke lovpligtige aktiviteter på 2-sprogsområdet (to-kulturelle klasser, to-kulturelle medarbejdere og dansk
som andetsprog).
Konsekvensbeskrivelse
En ny model på 2-sprogsområdet skal bidrage til at overholde den økonomiske ramme og har dermed ingen økonomiske konsekvenser.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Forvaltningen igangsætter efter sommerferien arbejdet med at udvikle en ny model på 2-sprogsområdet.
Arbejdet organiseres i hhv. arbejdsgruppe og referencegruppe med løbende drøftelser i FL, UFL og
samarbejdsorganisationen.
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Tema: Fælles ledelse
Resume
Skoleudvalget behandlede i forbindelse med budgetprocessen til Budget 2016 emnet ”fælles ledelse” og ønskede i forlængelse heraf, at Skoleforvaltningen skulle udarbejde forslag til, hvorledes
der kan foretages en nærmere analyse og vurdering af mulighederne ved etablering af fælles ledelse
i skolevæsenet.
Formålet med temadrøftelsen var at sætte politisk retning i forhold til det beskrivende arbejde, der
er igangsat og som afrapporteres i juni måned. I dette arbejde beskrives oplæg til fælles ledelse,
hvori forskellige modeller for etablering indgår. Modellerne skitserer konsekvenser, fordele og
ulemper, andre kommuners erfaringer med fælles ledelse og organisering af samme, samt konkrete
bud på hvilke skoler, der kunne være relevante i forhold til en fremtidig struktur med fælles ledelse.
Det mest principielle spørgsmål i forhold til mulig etablering af fælles ledelse er, hvorvidt Skoleudvalget er indstillet på at nedlægge selvstændige skoler under forudsætning af, at der fortsat opretholdes undervisning på alle nuværende skolers matrikler.
Er Skoleudvalget ikke indstillet på at lukke selvstændige skoler, bør det drøftes, hvorvidt udvalget
fortsat ønsker at se modeller for fælles ledelseskonstruktioner med selvstændige skoler, der har egen
økonomi, eller om forvaltningens beskrivende arbejde skal sættes i bero.
Er Skoleudvalget indstillet på at lukke selvstændige skoler, arbejdes der videre på at beskrive oplæg
til fælles ledelseskonstruktioner, hvor de nuværende skoler nedlægges og der etableres færre skoler
med fælles økonomi.
Skoleudvalget behandlede emnet den 19. april 2016 med følgende beslutning:
”Skoleudvalget ønsker, at de scenarier der udarbejdes har fælles ledelse og fælles økonomi. Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder en procesplan til godkendelse i Skoleudvalget. I procesplanen skal forvaltningen fremlægge forskellige scenarier til hvordan skolerne eventuelt kan
kobles i fælles ledelse, desuden ønsker Skoleudvalget, at processen skal indeholde muligheden for,
at skolerne selv kan komme med forslag til hvem de ønsker at have fælles ledelse sammen med. Processen skal løbe fra august til oktober 2016 og have fokus på faglig robusthed og børnenes læring
og trivsel. ”
Yderligere oplysninger
Skoleudvalget drøftede på møde den 28. juni 2016 procesplan for fælles ledelse. På mødet blev der
truffet følgende beslutning:
”Skolevæsnet har de sidste to år gennemgået en omfangsrig udvikling, der startede med implementeringen af skolereformen og sidenhen flere omfangsrige inddragelsesprocesser såsom visionsprocessen, Learning pipeline, læringssamtaler og flere strategier. På den baggrund har Skoleudvalget
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et ønske om at disse projekter får mere tid til konsolidering inden større forandringsprojekter indledes, samt at fokus på børnenes læring og trivsel fastholdes.
Ovenstående, samt gode drøftelser med FRO og andre skolebestyrelser, gør at Skoleudvalget ikke
indleder en proces vedr. fælles ledelse, men overlader denne drøftelse til et nyt Skoleudvalg i næste
byrådsperiode fra 2018.
Skoleudvalget har modtaget en ansøgning fra Vaarst-Fjellerad Skole og Gistrup Skole, som i deres
ansøgning har beskrevet, at de kan håndtere konsolidering af indsatserne samtidig med, at fælles
ledelse beskrives som en fordel for børnene læring og trivsel. Der indledes derfor en proces for
sammenlægningen af Vaarst-Fjellerad Skole og Gistrup Skole med fælles økonomi og fælles bestyrelse til start den 1. august 2017.
Skoleudvalget er enige om, at skulle der være skolebestyrelser, der ser fælles ledelse som en mulighed fra 1. august 2017 til at forbedre læring og trivsel på skolerne, så vil Skoleudvalget gerne modtage en ansøgning fra disse skoler senest 1. november 2016. Forvaltningen vil i hele perioden frem
til 1. november 2016 stå til rådighed med sparring og rådgivning, for alle der ønsker dette. ”
Yderligere administrativ behandling
I forhold til sammenlægningen af Vaarst/Fjellerad Skole og Gistrup Skole igangsættes processen
for sammenlægningen med henblik på start fra august 2017.
Yderligere politisk proces
Ud over behandling af eventuelle ansøgninger fra skoler om fælles ledelse, er der ikke yderligere
politisk proces.
Økonomi
Intet.
Konsekvensbeskrivelse
Ingen.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Med beslutningen på Skoleudvalgets møde den 28. juni 2016 indledes der ikke proces for fælles ledelse ud over behandling af de ansøgninger der måtte komme inden den 1. november 2016.
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Tema: Fritidsområdet/DUS
Resume
Temadrøftelse af fritidsområdet beskriver den aftalte proces omkring analyse af fritidsområdet fra
budgetrapport 2016, samt opstiller emner til politisk drøftelse inden for området. Fritidsområdet
blev ligeledes drøftet på fællesmøde med Familie- og Socialudvalget den 29. april 2016. Formålet
med temadrøftelsen var at drøfte fællesmødets konklusion og præcisere hvilke initiativer, der skal
arbejdes videre med.
Skoleudvalget igangsatte i januar 2016 en analyse af fritidstilbuddet til børn i 0.-6. klasse. Analysen
omfatter dels tilbud til 0.-3. klasse og dels tilbud fra 4.-6. klasse. Analysen består af to dele – en
kortlægningsdel og en analysedel. I kortlægningsdelen er alle skoledistrikter gennemgået i forhold
til, hvilke fritidstilbud der findes samt oplysninger om børnetal, lokaler, ledelse og økonomi. Derudover er der gennemført interview med udvalgte skolebestyrelser, skoleledere, DUS-ledere, lærere,
pædagoger, ledelse og medarbejdere i Ungdomsskole og på fritidscentre samt bestyrelse i Ungdomsskolen og Kulturskolen.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede på fællesmødet den 29. april 2016 kortlægningen af fritidstilbud og ønsker, at fritidsanalysen går videre ud fra nedenstående kriterier:
-

-

Der skal være et fritidstilbud i alle skoledistrikter og analysen skal fokusere på kvalitet og
robusthed i tilbuddene (herunder antal børn bruger tilbuddet). Hvis der er dobbeltdækning i
distrikterne, så skal der udarbejdes forslag til alternativ scenarium.
Argumentationerne for nuværende prioritering af placering af fritidscentrene fastholdes.
Det skal afdækkes hvilke tilbud og behov der er for og til 6. klasse.
Analysen formål er ikke at gennemføre et mindreforbrug.
Der skal ikke arbejdes videre med modulopbygning af DUS tilbuddene.

Skoleforvaltningen vurderer, at DUS-ordningerne er godt i gang med den omstilling der kræves
som følge af folkeskolereformen. Reformen har for mange pædagoger betydet mere tid i skoledelen
– denne ændring har naturligt haft meget fokus de seneste år. Flere pædagoger efterspørger i forbindelse med analysen mere fokus på fritidsdelen, en tydeligere beskrivelse af det pædagogiske indhold i DUS samt en tydeligere sammenhæng til skoledelens lærings- og trivselsmål.
Folkeskolereformen har ligeledes betydet ændrede arbejdsvilkår for DUS-ledelsen. DUS-ledelsen
har på mange skoler fået flere opgaver i skoledelen og indgår som en naturlig del af teamledelsen.
Det vurderes, at der i forbindelse med en vurdering af det samlede DUS-tilbud bør ses på DUS-ledelsens arbejdsvilkår og organisering.
I forhold til fritidstilbuddet fra 4. klasse er det vurderingen, at der er meget forskelligartede tilbud til
målgruppen afhængig af, hvilket skoledistrikt man hører til – i nogle distrikter er der et meget udbygget fritidstilbud med bredt aktivitetsudbud – i andre skoledistrikter er der slet ikke et tilbud.
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Skoleudvalget drøftede på temamødet følgende handlemuligheder:
Fritidstilbud til 0.-3:




Der kan arbejdes på at skærpe det pædagogiske indhold og øge kommunikationen omkring
DUS fx ved at reformulere ”Indholdsplan for DUS”, udarbejde målpile i den enkelte DUSordning eller ved at målrette konsulentressourcer mod udvikling af DUS.
I analysen indgår overvejelser om ændret organisering af ledelsen af DUS

Fritidstilbud til 4.-7. klasse






I forbindelse med analysen gennemgås skoledistrikterne med henblik på at vurdere, om der
er behov for ændringer i nuværende fritidstilbud fra 4. klasse. Hensigten med gennemgangen er at sikre kvalitet og robusthed i tilbuddet.
I skoledistrikter hvor der ikke på nuværende tidspunkt er tilbud til 6. klasse, kan der overvejes en udvidelse af DUS2´s målgruppe til også at omfatte 6. klasse.
De skoledistrikter, hvor der er flere tilbud, der dækker samme målgruppe udarbejdes forslag
til en ny organisering af fritidstilbuddet til målgruppen
Ligesom det er tilfældet med fritidstilbuddet til 0.-3. klasse kan der arbejdes på at skærpe det
pædagogiske indhold i fritidstilbuddet til elever fra 4. klasse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 17. maj 2016 med følgende beslutning:
Skoleudvalget drøftede emnet uden egentlige konklusioner.
Yderligere oplysninger
Intet.
Yderligere administrativ behandling
Afventer yderligere drøftelser i Skoleudvalget.
Yderligere politisk proces
Temaet er planlagt til drøftelse i Skoleudvalget d. 6. september 2016.
Økonomi
Afventer yderligere drøftelser i Skoleudvalget.
Konsekvensbeskrivelse
Afventer yderligere drøftelser i Skoleudvalget.
Forvaltningens kommentarer og indstilling
Afventer yderligere drøftelser i Skoleudvalget.
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H. ANDRE BUDGETEMNER
Budgetemner, beskrevet som ”andre budgetemner”, har ikke været drøftet som temaer i Skoleudvalget. Det er enten emner, som er fremkommet under Skoleudvalgets temadrøftelser eller det er emner, som af andre årsager skal drøftes i budgetsammenhæng.

Pulje til understøttende undervisning – den åbne skole
Baggrund
Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget omhandlende initiativ ift.
samarbejde mellem skoler, foreninger, kulturinstitutioner, erhvervsliv m.fl. i relation til den understøttende undervisning. Sagen er behandlet på Skoleudvalgsmøde den 21. juni 2016.
Forslaget fra Folkeoplysningsudvalget omhandler etablering af 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.
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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.
Skoleudvalget behandlede emnet den 21. juni 2016 med følgende beslutning:
”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. ”
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
administreres af Læring og Pædagogik, 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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I. ANLÆG
Ny skole
Der er i budget 2016-2019 afsat 10 mio. kr. i 2019 til at tage hul på muligheden for at bygge en ny
skole.
Beslutningen i forhold til budget 2016-2019 er en opfølgning på, at der ved byrådets budgetseminar
i august 2014 blev det besluttet, at en del af drøftelsen vedr. anvendelsen af den budgetramme, som
blev afsat til anlæg på skoleområdet, skulle være relateret til ønsket om enten at nybygge eller renovere en eksisterende skole.
Der er som sådan ingen af Aalborg Kommunes folkeskoler, der har større akutte pladsproblemer,
men i forbindelse med planlægning af udbygning af flere boligområder i Aalborg Kommune vil det
kunne forudses, at der er skoler, der inden for en 4-8 års periode vil få kapacitetsproblemer, hvorfor
der allerede nu skal være opmærksomhed på disse områder.
En hel speciel situation kan forudses på Stigsborg Brygge i Nørresundby, hvor de igangværende
planer arbejder med en hel ny bydel. Såfremt de nuværende planer gennemføres, vil det være nødvendigt, at der i forbindelse med vurderingen af den offentlige service i området indtænkes etablering af en ny skole på arealet.
Der foreslås, at der i hver af årene 2019 og 2020 afsættes 5 mio. kr. til at igangsætte arbejdet med at
planlægge anlægget af en ny skole.

Udviklings- og investeringsplan
I foråret 2015 blev der udarbejdet en ny udviklings- og investeringsplan for alle kommunens skoler.
Planen er udarbejdet af firmaerne SMAK Architects, Friis og Moltke og COWI. Skolerne er blevet
gennemgået med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for
renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.
Den gennemførte analyse har afdækket områder, det vil være relevante at søge udviklet/bearbejdet
for at bringe skolerne op på et niveau, der lever op til de mål Skoleforvaltningen og Skoleudvalget
har med indretning og renovering af Aalborg Kommunes folkeskoler. Analysen skal vise vejene,
som fører til implementering af skolereformen på det bygningsmæssige plan.
Med afsæt i mål, registrering og analyse er der for hver skole udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer. Udviklings- og investeringsplanen indeholder forslag til ændring
af skolerne, overslag over investeringer til læringsmiljø og renovering samt forslag til prioritering af
rækkefølgen for opgradering af skolerne.
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De samlede investeringsudgifter i udviklings- og investeringsplanen er 2,5 mia. kr.
Ramme til prioritering
I budget 2016-19 er der afsat følgende midler til vedligeholdelsesplan som er rammen for udviklings- og investeringsplanen:
 2016: 78,3 mio. kr.
 2017: 49,4 mio. kr.
 2018: 1,8 mio. kr.
 2019: 0,0 mio. kr.
Der er desuden i 2019 afsat 10 mio. kr. til påbegyndelse af arbejdet med bygning af ny skole og til
øvrige anlægsarbejder er der afsat:





2016: 54,5 mio. kr.
2017: 38,0 mio. kr.
2018: 22,5 mio. kr.
2019: 0,0 mio. kr.

Ud over ovenstående beløb er der i Borgmesterens Forvaltning hvert år er afsat 20 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse målrettet skolerne.
Det er et krav, at der i årene 2016, 2017 og 2018 anvendes 50 mio. kr. årligt til energiinvesteringer
incl. 10 mio. kr. af midlerne afsat i Borgmesterens Forvaltning.
Prioritering af midler
Skoleudvalget har lavet en model for, hvordan de midler der afsættes til udviklings- og investeringsplanen skal prioriteres.
I prioriteringen skal indgå:
 Pladsbehov
 Energi
 Udskolingsmiljø
 PLC
 Fælleslokaler
 Nye fag og faglokaler
 Udearealer
 Bevægelse
Det er prioriteret højt, at der skal tages fat på alle faglokaler herunder faglokaler til nye fag, der er
indført sammen med skolereformen.
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Alle faglokaler i kommunen er derfor gennemgået i forbindelse med udviklings- og investeringsplanen og blevet inddelt i 4 grupper:
1. Faglokaler er tidssvarende i forhold til fast inventar og der sker ingen ændringer.
2. Faglokalet er ikke tidssvarende i forhold til fast inventar, der udskiftes til nyt.
3. Faglokalet er ikke tidssvarende i forhold til fast inventar og funktionen ændres. Der installeres nyt inventar og nye installationer i eksisterende lokale.
4. Faglokalet er ikke tidssvarende i forhold til fast inventar og lokaliteten ændres. Der installeres nyt inventar og nye installationer i nyt lokale.
Håndværk og design
Inden for håndværk og design prioriteres alle skoler, der er nævnt i udviklings- og investeringsplanen, og som ikke enten er i gang med et anlægsprojekt eller prioriteres ved læringsmiljø eller energiinvesteringer.
Hvis forslaget til investeringsoversigt bliver godkendt, vil alle skoler der er vurderet i gruppe 2, 3
eller 4 være gennemgået senest i 2019.
Faglokaler
Inden for faglokaler prioriteres alle skoler, der er nævnt i udviklings- og investeringsplanen, og som
ikke enten er i gang med et anlægsprojekt eller prioriteres ved læringsmiljø eller energiinvesteringer.
Hvis forslaget til investeringsoversigt bliver godkendt, vil alle skoler der er vurderet i gruppe 3 eller
4 være gennemgået senest i 2019.
Læringsmiljø
Emnet læringsmiljø omhandler den del af udviklings- og investeringsplanen der er benævnt indvendigt læringsmiljø.
Der er igangværende projekter på Nøvling Skole og Vester Mariendal skole.
Desuden er der anlægsprojekt i gang på Højvangsskolen, der imødekommer dele af de udarbejdede
planer.
Følgende skoler prioriteres som de næste skoler til renoveringer i forhold til læringsmiljø:
-

Vodskov Skole
Gl. Lindholm skole
Svenstrup skole
Langholt skole
Vestbjerg Skole
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En del af udgifterne til læringsmiljø falder inden for emner der kan konteres som energiinvesteringer, fx belysning ventilation mm.
Udendørs læringsmiljø
Såvel for læringen som for elevernes bevægelse er det vigtigt, at skolerne har gode og inspirerende
rammer til udendørs læringsmiljøer. Når processen med opdatering af faglokalerne er tilendebragt
bliver den næste fælles prioritering de udendørs læringsmiljøer.
Energiinvesteringer
På energiområdet er prioriteringen udarbejdet på baggrund af forslag fra AK Bygninger. En del af
investeringer er på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet. Energiinvesteringer inddeles i en række
underpunkter:
-

Ventilation og CTS (Central Tilstandskontrol og Styring anvendes til at styre og regulere bygningers
varme- og ventilationsanlæg)

-

Belysning
Klimaskærm
Installationer

Andre anlægsopgaver
Indvendig vedligeholdelse
Almindelig løbende vedligehold hvor midlerne fordeles efter behov vurderet af AK Bygninger. Der
afsættes 10 mio. kr. årligt til opgaven.
Tilgængelighed
Sikring af at personer med handicap – elever eller lærere/pædagoger – har mulighed for at færdes på
skolen. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til opgaven.
Legepladser
Sikkerhedsgennemgang af alle legepladser beliggende på skolernes arealer. Der afsættes 1,0 mio.
kr. årligt til opgaven.
Skolemad
Tidligere beslutning om støtte til etablering af køkkener i forbindelse med skoleboder. Der afsættes
2,5 mio. kr. i 2017.
Vesterkæret
Afslutning af anlægsarbejde ved Vesterkærets skole. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017.
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Grindsted
Afslutning af anlægsarbejde ved Grindsted skole. Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2017.
Trådløse net
Afslutning af anlægsarbejde med udskiftning af trådløse net på alle skoler. Der er afsat 5 mio. kr. i
2017. Arbejdet udføres på alle skoler i 2016 men dele af betalingen foretages først i 2017.
Gug Skole udearealer
Der afsættes 0,804 mio. kr. som et rammebeløb til renovering af ude arealer ved Gug skole. Det forudsættes, at Gug skole også selv prioriterer midler til opgaven.
Løvvangskolen
Der er i budgettet afsat 29,0 mio. kr. i 2017 og 25,5 mio. kr. i 2018 til renovering af Løvvangskolen.
Beløbet er bibeholdt i budgettet, da der p.t. ikke er truffet beslutning om anvendelsen.

Investeringsoversigt
Der er nedenfor opstillet to investeringsoversigter.
Den første investeringsoversigt – kaldet ”oprindelig” – indeholder alene en fordeling af den økonomiske ramme som fremgår af budgetoverslagsårene i budget 2016-2019.
Den anden investeringsoversigt – kaldet ”forslag” – er forvaltningens forslag til investeringsoversigt for 2017-2020 jf. ovenstående gennemgang. Rammen for 2017 er fastholdt medens det er forudsat, at rammen for 2018, 2019 og 2020 udvides.
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INVESTERINGSOVERSIGT oprindelig
B2017

B2018

Ny skole

B2019

B2020

10.000

Udviklings- og investeringsplan
Faglokaler

14.000

8.600

0

Håndværk og design:
Kongerslev skole

2.900

Sebber skole

2.500

Ulsted skole

2.500

Kærby skole

1.200

Stolpedalskolen

2.800

Nibe Skole

1.900

Tofthøjskolen

2.800

Egebakken

1.100

Fysik
V. Hassing skole

1.000

Natur og teknik
Mellervangskolen

1.100

V. Hassing skole

1.100

Sønderbroskolen

900

Billedkunst
Vadum skole
Læringsmiljø

800
34.260

34.000

Nøvling Skole

9.195

Vester Mariendal Skole

25.065

34.000

30.000

6.800

Energiinvesteringer

0

1.800

VENTILATION+CTS
Sofiendalskole

10.500

Tylstrup Skole

6.900

BELYSNING
Udskiftning af belysning

2.000

3.000

KLIMASKÆRM
Klarup Skole

2.600

Filstedvejens Skole

8.000

3.200

INSTALLATIONER
Sebber Skole

600
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B2017

B2018

B2019

Andre anlægsopgaver

54.540

38.000

12.500

Løvvangskolen

29.000

25.500

Indvendig vedligeholdelse

10.000

10.000

10.000

Tilgængelighed

1.500

1.500

1.500

Legepladser

1.000

1.000

1.000

Skolemad

2.500

Vesterkæret skole

2.000

Grindsted skole

2.700

87.400

24.300

Gug skole udearealer
Trådløse netværk på skolerne
Total

B2020

840
5.000
132.800

Oprindelig investeringsplan som den foreligger p.t.
Påført prioriteringer af faglokaler.
Påført beløb til Gug skole udearealer.
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INVESTERINGSOVERSIGT forslag
B2017

B2018

Ny skole

B2019

B2020

5.000

5.000

5.300

0

Senere

Udviklings- og investeringsplan:
Faglokaler

13.200

10.500

Håndværk og design
Kongerslev skole

2.900

Sebber skole

2.500

Ulsted skole

2.500

Kærby skole

1.200

Stolpedalskolen

2.800

Nibe Skole

1.900

Tofthøjskolen

2.800

Egebakken

1.100

Bislev skole

400

Gudumholm skole

1.100

Hals skole

1.100

Klarup skole

400

Byplanvejens skole

400

Sulsted skole

400

Ø. Uttrup skole

400

Vadum skole

1.100

Frejlev skole

1.100

Fysik
V. Hassing skole

1.000

Natur og teknik
Mellervangskolen

1.100

V. Hassing skole

1.100

Sønderbroskolen

900

Billedkunst
Vadum skole
Læringsmiljø

800
34.260

Nøvling skole

9.195

Vester Mariendal skole

25.065

35.500

60.000

59.800

34.000

Langholt skole

3.300

Vodskov skole

500

20.000

15.000

Gl. Lindholm skole

500

16.000

11.500

Svenstrup skole

500

10.700

22.800

Vestbjerg skole
Udendørs læringsmiljø

10.000

500

38.400

10.000

10.000
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Energiinvesteringer

B2017

B2018

B2019

B2020

30.800

29.400

22.300

28.300

7.300

8.000

Senere

VENTILATION+CTS
Sofiendalskole

10.500

Tylstrup skole

6.900

Nr. Uttrup skole

13.000

Sebber skole

2.600

Bislev skole

2.800

Frejlev skole
Nørholm skole

2.900

Mellervangskolen

7.200

7.000

Sønderbroskolen

4.000

7.100

Sønderholm skole

3.200

3.000

BELYSNING
Udskiftning af belysning

2.000

3.000

3.000

3.000

KLIMASKÆRM
Klarup skole

2.600

Filstedvejens skole

8.000

3.200

INSTALLATIONER
Sebber Skole
ANDRE ENERGIINVESTERINGER

600
200

4.800

12.000

Andre anlægsopgaver

54.540

38.000

12.500

12.500

Løvvangskolen

29.000

25.500

Indvendig vedligeholdelse

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Tilgængelighed

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Legepladser

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Skolemad

2.500

Vesterkæret skole

2.000

Grindsted skole

2.700

113.400

105.100

105.600

Gug skole udearealer
Trådløse netværk på skolerne
Total

840
5.000
132.800

Kolonnen ”senere” er for at vise, hvor der er projekter, der rækker videre end overslagsårene.
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J. FINANSIERING
Finansiering indgår i budgetrapport til behandling i august måned.
Afsnittet giver det samlede overblik over skoleudvalgets prioriteringer i forhold til budget 2017.
Skoleudvalgets prioritering er de ønsker som skoleudvalget ønsker iværksat og som finansieres inden for udvalgets egen økonomiske ramme, hvorfor aktiviteterne umiddelbart kan iværksættes.
Finansiering er den finansiering, der sikrer ovennævnte prioritering inden for Skoleudvalgets egen
økonomiske ramme.
Til Byrådets prioritering er de emner, som Skoleudvalget fremsender til Byrådet i forbindelse med
byrådets budgetseminar med anmodning om at få finansieret uden for skoleudvalgets økonomiske
ramme.
Skoleudvalgets prioritering
Pulje til den åbne skole

2017
1.000

2018
1.000

2019
1.000

2020
1.000

I alt

1.000

1.000

1.000

1.000

Finansiering
Understøttende undervisning

2017
-1.000

2018
-1.000

2019
-1.000

2020
-1.000

I alt

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0,0

0,0

0,0

0,0

2017
8.900

2018
8.900
2.500
1.000
15.000
27.400

2019
8.900
6.500
1.000
15.000
31.400

2020
8.900
6.500
1.000
15.000
31.400

Balance
Til Byrådets prioritering
Flygtninge
It
EGU
Visitation til specialundervisning
I alt

1.000
15.000
24.900
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K. SKOLEPROGNOSE
Prognoserne for antallet af elever i folkeskolen og børn i DUS laves i samarbejde mellem COWI og
Skoleforvaltningen. Prognosen dækker perioden frem til 2022/23.
Elevtalsprognosen dannes med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose.
Det samlede elevtal til skoleåret 2016/17 er 18.368 i 0.-9. klasse. Prognosen viser, at elevtallet vil
stige frem til 2018/19, hvorefter det vil falde. Det skal bemærkes at elevtallet for 2016/17 er indskrivningstallet pr. februar 2016. Erfaringen er, at elevtallet falder frem mod skolestart pga. afgang
til privatskoler og efterskoler.
Udviklingen i elevtallet i 0. klasse viser faldende tendens frem mod 2019/20, hvorefter elevtallet
stiger igen.
Elevtallet i 10. klasse er de senere år faldet kraftigt. Tendensen fortsætter og til skoleåret 2016/17 er
der indskrevet 219 elever. Prognosen for 10. klasse er vanskelig at lave på baggrund af det kraftige
fald i elevtal de senere år. Når prognosen viser stigende elevtal skal det derfor tages med forbehold.
Desuden kendes effekten af ændringer i 10. klassestrukturen endnu ikke, så tallet for 2017/18 er udregnet på baggrund af tallene for 2015/16 og tidligere.
Børnetal i DUS 0.-3. kl. bliver i prognosen beregnet på baggrund af dækningsgraden de to seneste
skoleår. Prognosen viser på den baggrund faldende børnetal frem mod 2020/21, hvorefter det stiger
igen.

Skoleår
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23

0. klasser
Elever
Klasser
1.897
93
2.082
96
1.888
88
1.890
89
1.841
88
1.846
89
1.792
90
1.805
89
1.912
94
1.901
94

0.-9. klasse
Elever
Klasser
17.968
871
18.101
873
18.226
868
18.368
861
18.353
870
18.392
866
18.330
869
18.246
863
18.242
870
18.231
865

10. klasse
Elever
Klasser
371
14
379
14
273
10
219
8
261
11
270
11
273
11
283
12
283
12
279
12

DUS-børn
7.620
7.826
7.589
7.581
7.560
7.369
7.291
7.206
7.273
7.322

Modtageklasser
11
11
18
22
22
22
22
22
22
22

Specialklasser
112
111
110
121
121
121
121
121
121
121
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Udvikling i 0.-9. klasse
18.500
18.400
18.300
18.200
18.100
18.000
17.900
17.800
17.700
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Udvikling i 0. klasse
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Udvikling i DUS
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
7.000
6.800
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
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