Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud
2016-072094
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
At indsatsen ift. Løvbakken omlægges jf. sagsbeskrivelsen som en konsekvens af budgetreduktionen for
2017 ift. Løvbakkens klubaktiviteter. Helt overordnet omlægges fritidscentret til et ungeaktivitetshus målrettet
de 14-18 årige med fortsat stort fokus på det opsøgende arbejde og den boligsociale indsats i området.
At indstillingen sendes i høring i OMU i Center for Tværfaglig Forebyggelse, Bestyrelsen for Børne- og
Ungehuset Løvbakken, Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen og Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Som konsekvens af lukning af Løvvangskolen er der i budget 2017 sket en reduktion i Løvbakkens budget
ift. klubaktiviteter. I 2017 er der 2,55 mio. kr. til klubaktiviteter, mens der fra 2018 og fremadrettet er 0,65 mio.
kr. årligt. Der er fortsat 2. mio. kr. til det opsøgende arbejde i området svarende til 4 fuldtidsstillinger.
Budgetreduktionen betyder, at Fritidscenter Løvbakken i den nuværende form lukker. Driftsoverenskomsten
med tilbuddet er opsagt med virkning fra 1. august 2017. Arbejdsgiverkompetencen er overgivet til Aalborg
Kommune pr. februar 2017. Tilpasning ift. medarbejderressourcerne er igangsat.
Der er fortsat afsat driftsmidler (rengøring og forbrugsudgifter) i budgettet til aktiviteter i Fritidscenter Løvbakkens nuværende lokaler.
På baggrund af ovenstående blev der igangsat en undersøgelse, der havde til formål at indhente viden og
erfaringer, der skal medvirke til at nytænke og forme Løvbakkens fremtidige tilbud. Samtidig skulle der findes
en model for at videreføre kerneopgaven i fritidscenterregi samt den opsøgende og boligsociale indsats.
Kommissoriet for arbejdet blev godkendt i Familie- og Socialudvalget den 23. januar 2017.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunale aktører fra området – fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen samt Sundheds- og Kulturforvaltningen – Sundby Hvorup Boligselskab, Politiet samt det frivillige område. I tillæg til arbejdsgruppemøderne er der afholdt en workshop for
unge og forældre fra området. Hovedpointerne fra drøftelserne på workshoppen var:







Der er et stort ønske om tilbud om aftenen, i weekenderne og i ferieperioder.
Ift. aktiviteter efterspørges der udeaktiviteter samt oplevelser/ture. De unge vil også gerne have et
sted, hvor de kan være sig selv i trygge rammer.
Der efterspørges aktiviteter på tværs af området.
Relationer med de voksne fremhæves som rigtig vigtige – også i det nye tilbud.
Der skal være fokus på, at de voksne sætter rammerne og laver regler.
Det er vigtigt med brobygning til det nye sted mhp. at de unge føler ejerskab.

I forbindelse med at de 10-13-årige fra Løvvangsskolen pr. 1. august 2017 flytter skole til Nr. Uttrup Skole og
Gl. Lindholm Skole, bliver de tilknyttet henholdsvis Fritidscenter Gl. Kongevej og Fritidscenter Lindholm.
Anbefalingerne ift. Løvbakkens fremtidige tilbud er derfor målrettet de 14-18-årige i området. Denne målgruppe er særlig vigtig at være opmærksom på de kommende 2-3 år i forbindelse med ”overgangsfasen”
med lukningen af Løvvangskolen og omlægningen af Løvbakken i den nuværende form. Efter denne periode
må de kommende 14-18-årige forventes at have en øget tilknytning til de fritidscentre, der ligger i relation til
deres skole.
Det er ligeledes afgørende at fastholde den opsøgende funktion og den boligsociale indsats i området, da
Fritidscenter Lindholm og Fritidscenter Gl. Kongevej ikke dækker disse opgaver i Løvvangen.
Der er foretaget en kortlægning af målgruppen. Det er kortlagt, hvor mange unge der er i området og i skoledistrikterne samt de nuværende kommunale tilbud og foreningstilbud i området. Der er i alt 742 14-18-årige i
hele Nørresundby (heraf 245 i Nørresundby Midt, 119 i Løvvangen, 164 i Lindholm samt 214 i Nr. Uttrup).
Der henvises til indstillingens bilag for de øvrige opgørelser. På baggrund af kortlægningsmaterialet samt
input fra områdets unge og forældre, er der udarbejdet anbefalinger ift. det fremadrettede tilbud.
Anbefalinger ift. det fremadrettede tilbud for de 14-18-årige
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at der frem mod den samlede undersøgelse af tilbudsviften i Løvvangsområdet, som er forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen og som afsluttes ultimo 2018,
arbejdes med en række tiltag ift. målgruppen 14-18-årige. Dette med henblik på at gøre sig erfaringer, inden
der fastlægges en mere langsigtet model i forbindelse med den samlede udvikling af området. Følgende
initiativer foreslås:
Etablering af et ungeaktivitetshus, der geografisk er placeret på Løvbakken. Ungeaktivitetshuset skal samle
de kompetencer, der allerede er i området, og på den måde bidrage til øget sammenhæng og mere fællesskab i Nørresundby.
Ungeaktivitetshuset skal være base for det opsøgende og boligsociale arbejde.
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Igangsætning af matrikelløse tilbud (eksempelvis i form af en bus) samt ad hoc projekter med fleksibel beliggenhed. Det kan eksempelvis være en række udeaktiviteter som skatebane/parkour, fodbold, crossfit, containere som musikstudier mv. Det pædagogiske personale i fritidscentrene, herunder ungeaktivitetshuset, vil
have et fælles ansvar for at koordinere og samarbejde ift. sådanne projekter på tværs af området og tilbud.
Ungeaktivitetshuset skal være et samlingssted for hele Nørresundbyområdets unge og samtidigt understøtte
den enkeltes unges udvikling samt evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber, herunder at
indgå i foreningslivet på lige fod med andre unge. Ungeaktivitetshuset skal desuden være rammen om et
kulturarbejde med fokus på at opbygge en fælles identitet - en øget ”vi-følelse” - blandt hele Nørresundbyområdets unge og forældre. Processen har således vist, at alle aktører i området, herunder de unge og forældrene, ønsker at det fremadrettede tilbud skal have fokus på at arbejde med at opbryde de nuværende
grænser mellem de forskellige bydele i Nørresundby.
For at realisere ambitionen ift. ungeaktivitetshuset er det afgørende at have fokus på relationsarbejdet. Gode
relationer mellem de unge og det pædagogiske personale er bærende for de nuværende fritidstilbud. Det er
derfor vigtigt, at personale fra fritidscentrene er tilknyttet ungeaktivitetshuset og på den måde medvirker til
brobygning til det nye tilbud.
De midler der er afsat til Løvbakken ift. klubaktiviteter (0,65 mio. årligt) samt det boligsociale/opsøgende
arbejde (2 mio. årligt) tilknyttes ungeaktivitetshuset. De to øvrige fritidscentre (Gl. Kongevej og Lindholm),
Ung Aalborg samt foreningslivet og frivillige organisationer indgår i samarbejdet i ungeaktivitetshuset. Der vil
være tale om en udvidelse af det eksisterende samarbejde. Endelig kan de unges familier inddrages, bl.a. til
spisning, og andre aktiviteter i huset. Et samarbejde mellem disse aktører muliggør etablering af forskelligartede aktiviteter, så som sportsaktiviteter, kreative aktiviteter, madlavning mv.
Mange af de unge har ikke mulighed for at få hjælp til skolearbejdet i hjemmet. Den uddannelsesorienterede
indsats, herunder lektiehjælp, kan derfor indtænkes i ungeaktivitetshuset i samarbejde med UU og evt. frivillige organisationer. I den forbindelse kan der også trækkes på praktikcoachen.
Der vil være en opsøgende funktion tilknyttet ungeaktivitetshuset med følgende formål:
 At skabe brobygning mellem lokalområdets børn og unge med specifikke forebyggelsesbehov og
centrenes tilbud.
 At formidle viden til samarbejdspartnere på børn og ungeområdet om udvikling og tendenser blandt
børn og unge i lokalområdet, der har behov for en specifik forebyggende indsats.
 At der sikres kontakt mellem relevante samarbejdspartnere og børn og unge med behov for en specifik og/eller individuel forebyggende indsats.
Der vil være en boligsocial funktion tilknyttet ungeaktivitetshuset med følgende formål:
 At indgå i et samarbejde med boligorganisationerne om arbejdet med børn, unge og familier i området, herunder kriminalpræventive indsatser.
De unge og forældre i området efterspørger særligt tilbud om aftenen og i weekenden. Der skal så vidt muligt tages højde for dette ift. ungeaktivitetshusets åbningstider. Det anbefales, at der er en 7 dages åbningstid på tværs af fritidstilbuddene i området (ungeaktivitetshuset, Fritidscenter Lindholm og Fritidscenter Gl.
Kongevej), hvilket fordrer, at ressourcerne samtænkes på tværs af centrene.
Forvaltningen anbefaler, at der ikke er brugerbetaling ift. ungeaktivitetshuset.
Forvaltningen noterer sig, at arbejdsgruppen har drøftet, at det kan være en fordel at vælge andre lokaler
end Løvbakken til ungeaktivitetshuset, da nye rammer tydeliggør, at der er tale om et nyt tilbud. Forvaltningen ønsker dog at fastholde, at lokalerne på Løvbakken anvendes til ungeaktivitetshuset. Ungeaktivitetshusets placering kan genovervejes ved afslutning af den store undersøgelse af Løvvangsområdet, såfremt der
her tilvejebringes nye muligheder ift. lokaler.
Endelig skal der fremadrettet være fokus på det tværfaglige samarbejde, herunder arbejdet med at synliggøre tilbuddene ift. børn, unge og forældre i området – både de eksisterende og de fremtidige tilbud. Skolerne
er i den forbindelse en vigtig samarbejdspartner.
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Konsekvenser
Etablering af et ungeaktivitetshus fordrer et tæt samarbejde mellem fritidscentrene i Nørresundby. Dette vil
medføre et ressourcetræk på Fritidscenter Gl. Kongevej og Fritidscenter Lindholm, hvilket betyder, at der er
færre ressourcer til at løse opgaven i de respektive centre.
Der er en udfordring ift. at sikre, at fritidscentrenes kerneopgave varetages i området, da der er det samme
antal unge i området, på trods af lukning af Løvvangskolen og Løvbakken.
Etableringen af ungeaktivitetshuset vil ligeledes medføre et ressourcetræk hos UngAalborg og biblioteket.
Tidsplan

FL – 1. behandling
FSU – 1. behandling
Høringsperiode
FL – 2. behandling
FSU – 2. behandling

15. marts 2017
24. marts 2017
25. marts – 1. maj
10. maj 2017
19. maj 2017
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Bilag:
Bilag 1 - Kortlægningsmateriale
Bilag 2 - Kortlægning af nuværende foreningstilbud i 9400
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