Familie- og Socialudvalget

Punkt 11.

Orientering om fælles portal for alle lærings-og dannelsestilbud til daginstitutioner,
skoler og ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
2016-045730
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering: fælles portal
for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune, herunder
at der etableres en fælles portal, der skal samle og synliggøre alle lærings- og dannelsestilbud for dagtilbudsog skoleområdet og ungdomsuddannelserne
at de samlede udgifter til portalen i 2017 er 237.000 kr. og i 2018 og årene frem er på 112.000 kr., som
finansieres inden for rammerne af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Skoleforvaltningens budget og
fordeles jf. opstilling i sagsbeskrivelsen
at der gennemføres en evaluering af portalen i 2018
Indstillingen er ligeledes fremsendt til orientering i Skoleudvalget og efterfølgende orientering i Sundheds- og
Kulturudvalget.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen ønsker i
fællesskab at udvikle en portal, der samler alle de forskellige lærings- og dannelsestilbud, som findes til børn
og unge. Portalen skal gøre det lettere for pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser
at finde og booke disse lærings- og dannelsestilbud. En fælles arbejdsgruppe har udarbejdet et kommissorium for udvikling af portalen.
Arbejdsgruppen har desuden arbejdet med forskellige løsninger for udvikling af portalen, herunder køb af
eksisterende portaler på landsplan samt udarbejdelse af egen portalløsning. Arbejdsgruppen anbefaler at
købe Aarhus Kommunes portal www.ulfiårhus.dk
Aalborg Kommunes it-afdeling har også anbefalet køb af denne portal. Portalen har eksisteret i flere år og er
meget gennembearbejdet med rigtige gode søgefunktioner. Thisted, Silkeborg og Viborg kommuner har
også købt denne portal og flere andre kommuner overvejer dette. Ud over samarbejde og videreudvikling på
it-området vil denne løsning også give muligheder for at udvikle et fælles netværk på det indholdsmæssige
område.
Formålet med den fælles portal for lærings- og dannelsestilbud
Formålet med den fælles portal er, at alle børn og unge i Aalborg Kommune får bedre adgang til flere fleksible, mangfoldige og inspirerende læringstilbud inde og ude. Tilbud der understøtter og motiverer børn og unges læring ud fra en viden om, at de fleste børn og unge lærer bedst i fællesskaber og sammen med deres
venner. Tilbuddene skal være af høj kvalitet og tilbyde aktiviteter, der udvikler børn og unges personlighed,
sociale færdigheder og en nuanceret begrebsforståelse.
Projektets formål er at udvikle og realisere en fælles portal med kommunens lærings- og dannelsestilbud til
brug for lærere og pædagoger, og derved skabe et bedre grundlag for at give børn og unge i kommunen en
varieret institutions- og skoledag, lette de professionelles adgang til ny og anden viden og synliggøre kommunens mange spændende lærings- og dannelsestilbud, via en fælles portal, med mulighed for at søge
tilbud frem ud fra forskellige kriterier. En fælles portal giver ligeledes synlighed for forældrebestyrelser, skolebestyrelser, forældreråd, elevråd m.v.
Det politiske perspektiv: Portalen understøtter de særlige målsætninger i Aalborg Kommunes politikker inden
for flg. områder – kultur/skole og børneområdet.
Kulturområdet: Medvirke til fælles eksponering og markedsføring af fortællinger om tilbud i kulturlivet med
blik for børne- og ungeområdet.
0-6 års perspektivet: En fælles portal understøtter læreplanstemaer i dagtilbudsloven. Portalen kan være en
medvirkende faktor til, at børn skal udfolde sig i varierede kulturelle møder, så deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker og deres egne muligheder og potentialer bliver mere bredspektret.
Skoleperspektivet: Udover at understøtte Fælles Mål, skal en fælles portal også understøtte den åbne skole,
hvor skolerne skal åbne sig for det omgivende samfund. Lærings- og dannelsestilbuddene skal omsætte den
teoretiske viden ud i meningsskabende praksis.
Samtidig sætter portalen Skoleforvaltningens mål ”Alle har mod på at deltage i verden” og ”Undervisningen
skal foregå overvejende eksperimenterende og problemløsende” i spil.
Portalens lærings- og dannelsestilbud gør børnene og de unge i stand til at udforske og handle og giver dem
mod og identitet ved at tilegne sig kompetencer i uformelle lærings- og dannelsesmiljøer inden for kunst,
kultur, natur og friluftsliv, erhverv samt idræt og bevægelse.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 20.01.2017
kl. 09.00

Side 2 af 4

Familie- og Socialudvalget
Projektets mål og tidsplan
Målet med projektet er, at:
- samle og synliggøre alle lærings- og dannelsestilbud for dagtilbud, skoleområdet og ungdomsuddannelserne
- understøtte alle børns adgang til kunst, kultur og fritidsliv
- gøre det lettere for personalet at finde og booke lærings- og dannelsestilbud
- give indblik i mangfoldigheden af læringstilbud og åbne op for varierede læreprocesser
- understøtte Aalborg Kommunes profil som en aktiv og visionær kommune
Der er udarbejdet en målpil, der beskriver aktiviteter og succeskriterier for den fælles portal. Målpilen er vedhæftet som bilag.
Organisering
Det børnekulturelle netværk, der består af repræsentanter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Aalborg Zoo og Aalborg Symfoniorkester, er styregruppe
for projektet. Derudover etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det børnekulturelle netværk.
I udviklingen af portalen forudsættes det, at der første år afsættes tid til en studiejobber i 10 timer pr. uge.
Derudover vurderes det væsentligt, at der udpeges en redaktør, som løbende er ansvarlig for opdatering af
portalen og koordinering af opgaven. I år to vil der fortsat være behov for ressourcer til en studiejobber i 7
timer pr. uge til teknisk ajourførelse, samt at der fortsat er udpeget en redaktør.
Redaktøren og studiejobberen forankres i afdelingen Læring & Pædagogik i Skoleforvaltningen.
Økonomi
Udgifterne til portalen beløber sig det første år (2017) til 172.000 kr. samt 65.000 kr. til redaktør. De kommende år reduceres udgifterne til 86.000 kr. samt 26.000 kr. til redaktør.
Det foreslås, at udgifterne deles som vist nedenstående.

Skoleforvaltningen
- Udgift til redaktør
- ½ af udgifterne til køb af portal, drift af portal, PR og studentermedarbejder
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
- ½ af udgifterne til køb af portal, drift af portal, PR og studentermedarbejder
I alt

2017
151.000

2018 og frem
69.000

86.000

43.000

237.000

112.000

Udgifterne er nærmere specificeret i kommissoriet.
Etablering og drift finansieres inden for Skoleforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens
egne budgetter. Kulturinstitutioners og foreningers indtastning og vedligehold af tilbud finansieres ligeledes
inden for egne budgetter.
Skoleforvaltningens andel af udgifterne er størst, fordi der er flest børn i Skoleforvaltningens målgruppe og
fordi det vurderes, at der er flest tilbud målrettet Skoleforvaltningens område.
Skoleforvaltningen er tovholder i omsætningen.
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Bilag:
Kommissorium fælles platform til læring- og dannelsestilbud dec 2016.docx
Målpil for portal med lærings- og dannelsestilbud dec 2016.docx
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