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1. Projektets formål
Formålet med projektet 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.
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Det 0-6 års perspektiv: 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 læring- og dannelsesmiljøer inden for kunst, kultur, natur og friluftsliv, erhverv
samt idræt og bevægelse.

2. Projektets baggrund
Det Børnekulturelle Netværk finder, at der er behov for en fælles portal, da det er
uoverskueligt og tidskrævende for lærere og pædagoger at finde relevante læringsog dannelsestilbud. Disse tilbud ligger p.t. spredt ud på mange forskellige websites.

3. Projektets mål
-

Samle og synliggøre alle lærings- og dannelsestilbud for dagtilbud, skoleområde og ungdomsuddannelserne
At understøtte alle børns adgang til kunst, kultur og fritidsliv
Gøre det lettere for personale 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

4. Tidsplan og evaluering
Januar 2017:

Studentermedhjælper og redaktør udpeges
Portalen anskaffes og sættes op

Feb./april 2017

Udbyderne begynder at indtaste deres tilbud.

Maj 2017:

Den fælles portal er klar
Udbyderne fortsætter med at indtaste tilbud.

Efterår 2017:

Delevaluering
Tilpasning af portal og tilbud

Forår 2018:

Evaluering
Tilpasning af portal og tilbud

Se flere detaljer i målpil (bilag).
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5. Projektorganisation
Det Børnekulturelle Netværk i Aalborg Kommune er styregruppe for projektet.
Styregruppen for Det Børnekulturelle Netværk består af:
Områdeleder Maria Frey Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne, Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Afdelingsleder Kristina Østergaard Kristoffersen, Skoleforvaltningen
Udviklingschef Merete Løkkegaard, Familie- og Beskæftigelses forvaltningen
Følgende medlemmer af Det Børnekulturelle Netværk har deltaget i arbejdsgruppen:
-

Inge Merete Sørensen, Kulturplaymaker, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Lene Schrøder, Udviklingskonsulent, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Anja Emilie Madsen, Konsulent, Skoleforvaltningen
Camilla Lindum, Projekt- og udviklingsmedarbejder, UngAalborg

5.1. Forudsætninger, sammenhænge og grænseflader
For at projektet kan lykkedes, kræver det et udvidet samarbejde på tværs af de forskellige forvaltninger og af de forskellige udbydere af lærings- og dannelsestilbud,
samt at der afsættes midler til opstart og drift af portalen.

6. Projektevaluering
Kvantitative data:
-

Antal lærings- og dannelsestilbud
Antal udbydere
Mangfoldigheden af tilbuddene
Aktivitet på portalen (besøgsantal, populære sider)
Spørgeskema

Kvalitative data:
-

Interview med fokusgrupper bestående af brugere og udbydere

7. Valg af it-løsning
Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige løsninger. Køb af eksisterende portaler på landsplan samt udarbejdelse af egen portalløsning og anbefaler at købe Århus Kommune’s 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 itområdet vil denne løsning også give muligheder for at udvikle et fælles netværk på
det indholdsmæssige område.
3/6

8. Projektets budget og finansiering
Budget; 1. år:
Køb af portal, engangsbeløb

50.000 kr.

Udgifter til portal: Drift pr. år: 18.000 kr. samt 12.000 kr. til
udviklingsopgaver

30.000 kr.

Fast studentermedhjælper: 10 timer pr. uge. Pr. år:

72.000 kr.

PR materiale

20.000 kr.

I alt

172.000 kr.

Redaktør: 5 timer pr. uge, pr. år:
(hvis denne ressource ikke findes i forvejen)

65.000 kr.

I alt

237.000 kr.

Budget; 2. År og derefter:
Fast studentermedhjælper: 7 timer pr. uge. Pr. år:

51.000 kr.

Udgifter til portal: Drift pr. år: 18.000 kr. samt 12.000 kr.
til udviklingsopgaver

30.000 kr.

PR materiale

5.000 kr.

I alt

86.000 kr.

Redaktør: 2 timer pr. uge, pr. år:
(hvis denne ressource ikke findes i forvejen)

26.000 kr.

I alt

112.000 kr.

Etablering og drift finansieres inden for Skoleforvaltningen- og FB’s egne budgetter. Herudover finansieres kulturinstitutioners og foreningers indtastning og vedligehold af tilbud af egne budgetter.
Det foreslås, at udgifterne deles som vist nedenstående.
2017 (i kr.)
Skoleforvaltningen
- Udgift til redaktør
- ½ af udgifterne til køb af portal, drift af
portal, PR og studentermedarbejder
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

151.000

2018 og årene
frem (i kr)
69.000

86.000

43.000
4/6

-

½ af udgifterne til køb af portal, drift af
portal, PR og studentermedarbejder

I alt

237.000

112.000

Etablering og drift finansieres inden for Skoleforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens egne budgetter. Kulturinstitutioners og foreningers indtastning og vedligehold af tilbud af egne budgetter 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
I udviklingen af portalen forudsættes det, at der afsættes tid til en studiejobber i 10
ugentlige timer. Derudover vurderes det væsentligt, at der udpeges en redaktør,
som løbende er ansvarlig for opdatering af portalen og koordinering af opgaven,
samt at der fortsat er afsat ressourcer til en studiejobber i 7 timer pr. uge til teknisk
ajourførelse.
Redaktøren og studiejobberen forankres i afdelingen Læring & Pædagogik.

9. Opmærksomhedspunkter
Succeskriterierne er afhængige af, at alle Aalborg Kommunes egne tilbud er med
på portalen fx Playmakerne, Ung Aalborg, Kulturskolen og Skoletjenesten. Det er
vigtigt at sikre, at portalen integreres naturligt i de professionelles daglige værktøjskasse.

10. Projektets bilag


Målpil

Der henvises til flg. hjemmesider:


Portal for undervisningstilbud, Aarhus Kommune http://ulfiaarhus.dk/
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