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1. Meddelelser
a) Ungdomsskolelederen
Ansættelse af ny afdelingsleder
Ungdomsklubben Multihuset Skelagergården

Ansættelse af ny afdelingsleder
Arbejdet med at ansætte en ny afdelingsleder er påbegyndt. Stillingen er slået op den 15.
maj og der er ansøgningsfrist den 9. juni. Samtalerne foregår den 16. juni og den 20. juni.
Ansættelse forventes pr. 1. august 2017.
Ungdomsklubben Multihuset Skelagergården
Vi indstiller til, at lukke klubben da der ingen aktivitet er klubben. Der ligger et fritidscenter lige ved siden af, og vi vil hellere samarbejde med dem end at konkurrere med dem.

Formanden: Intet.
Bestyrelsen: Intet.

Beslutning: Omkring ungdomsklubben i Multihuset Skelagergården, blev det besluttet, at:
1. prioritet bliver, at Rasmus skal se om vi kan komme ud af lejemålet. Multihuset ejes af
Hasseris Boligselskab og lejemålet løber til 2040.
2. prioritet bliver, at hvis det ikke lykkedes, at komme ud af lejemålet skal vi lave nogle andre aktiviteter i Multihuset Skelagergården.
Bestyrelsen udtrykte forundring over, at der lige var lavet en Fritidsanalyse, og at man ikke
vidste at ungdomsklubben i Multihuset Skelagergården og Fritidscenter Sofiendal konkurrerede om de unge.
Rasmus skal lave et skriv til Skoleudvalget, omkring problematikken med, at der ingen unge
kommer i Multihusets ungdomsklub.
Bestyrelsen orienteres pr. mail om hvad løsningen bliver med Multihuset Skelagergårdens
Ungdomsklub.
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2. Omstrukturering i Ungdomsskolen
På ungdomsskolebestyrelsesmødet i marts måned fremlagde Rasmus et forslag til omstrukturering i Ungdomsskolen.
Rasmus har arbejdet videre med omstruktureringen og er foreløbig endt på den model der
er vedhæftet i nedenstående link.
Organisation i UngAalborg pr. 15.5.2017
Rasmus giver en uddybende orientering på mødet.

Beslutning: Aalborg Ungdomsskole har igennem længere tid arbejdet med at skabe mere
sammenhæng og tættere forbindelse mellem de forskellige dele af Ungdomsskolen. Derudover har det været et ønske, at mindske udgifterne til ledelse og dermed allokere flere
ressourcer til aktiviteter for de unge.
Nuværende ledelsesstruktur
Den nuværende ledelsesstruktur består af:
 Ungdomsskoleinspektør
 Leder af sektionen for fuldtidsuddannelser
 Leder af sektionen for lokale indsatser
 Leder af ungdomshuset Stationen
 Leder af ungdomshuset KUL
 Leder af Knallertbanen
 Leder af Skatehallen
 Leder af Vandcentret
Samt ungdomsklubledere og juniorklubledere
Forslag til fremtidig ledelsesstruktur
Det foreslås, at ledelsesstrukturen i stedet ændres til:
 Ungdomsskoleinspektør
 Afdelingsleder af UngAUC
 Afdelingsleder af klubber, fritids- og klubtilbud
 Teamledere på UngAUC
 Husleder af ungdomshusene
 Teamleder af sociale aktiviteter
Samt ungdomsklubledere og juniorklubledere
Med forslaget samles lederne af ungdomshusene (KUL, Station10 og Street Station) til en
fælles husleder. Samtidig oprettes en ny teamleder af sociale aktiviteter. Teamlederen vil
bl.a. få ansvar for Knallertbanen, Klatrekælderen, Vandcentret, Servicecentret, Skatehallen
og de sociale aktiviteter så som VoxVærk og lign. Det er vurderingen, at der fremadrettet
vil være behov for flere af denne type tilbud, hvorfor det prioriteres højt ledelsesmæssigt.
Med henblik på at skabe større sammenhæng mellem de forskellige dele af organisationen
etableres et samlet ledelsesteam bestående af Ungdomsskoleinspektøren, afdelingslederen af UngAUC og afdelingslederen af klubber, fritids- og klubtilbud. Samtidig oprettes et
udvidet ledelsesteam der ud over ledelsesteamet består af teamledere på UngAUC, huslederen af ungdomshusene og teamlederen af sociale aktiviteter.
Ungdomsklubledere og juniorklubledere forbliver som hidtil.
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3. Nye kontrakter med kontaktlærerne og kontrakter med kontaktelever
Den 16. maj blev der afhold møde med ungdomsskolens kontaktlærere på skolerne. Kontaktlærerne blev præsenteret for nye kontrakter for det kommende skoleår. Der er bl.a. føjet i kontrakterne, at kontaktlæreren er vores kontakt på skolen i forhold til de undervisere
vi sender ud på skolerne for at varetage valghold, understøttende undervisning og temadage. Kontaktlæren skal vise underviserne til rette på skolen.
Kontaktelever er noget nyt ungdomsskolen vil prøve at indføre. Det er elever på folkeskolerne der ansættes – skal dog være fyldt 15 år – for at brande UngAalborg sammen med
kontaktlæren. Kontakteleverne ansættes til at varetage jobbet 1 time om ugen.
Rasmus giver orientering om de nye kontrakter og de nye kontaktelever på folkeskolerne.

Beslutning: Kontrakter med de fleste kontaktlærerne er underskrevet på møde afholdt den
16. maj.
Ansættelse af kontaktelever afprøves på 5-7 skoler. Vi ansætter kun elever i 9. klasse da vi
ikke kan aflønne unge under 15 år.
Rasmus har undersøgt med juristerne og på personalekontoret om der kan ansættes unge
under 15 år. Konklusionen var at det kunne man ikke. Bestyrelsen synes, at vi skal høre
om der kan laves en lokalaftale med KL omkring ansættelse af elever i 7. eller 8. klasse,
altså unge under 15 år.
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4. Ny Virksomhedsplan
Arbejdet med en ny virksomhedsplan er påbegyndt.
Styregruppen i UngAalborg tager på Virksomhedsplansseminar den 12. og 13. juni for at gå i
gang med skrivearbejdet.
Rasmus giver orientering på mødet.

Beslutning: Rasmus gav orientering om det fremadrettede arbejde med Virksomhedsplanen
og opstarten med virksomhedsplanseminar i Rebild den 12.-13. juni.
På virksomhedsplanseminaret skal vi have fundet ramme, retning og formål, som der så efterfølgende arbejdes videre med på et fællesmøde for medarbejderne i Ungdomsskolen.
Bestyrelsen mente, at det ville give god mening, at bestyrelsen fremadrettet blev involveret i
arbejdet med virksomhedsplanen. Et forslag gik på, at den næste virksomhedsplan skulle
være 3 årig, så bestyrelsen kunne være med til at lave virksomhedsplanen i det sidste år af
deres perioden. Derefter kan virksomhedsplanen være 4 årig.
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5. Samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Rasmus giver orientering om samarbejdet på mødet.

Beslutning: Rasmus holder møder med F & B så vi kan få et samarbejde i stand og drage
nytte af hinanden. I sommer har vi ungdomsskolehold i fritidscentrene.
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6. Status på Gug Skole ungdomsklub
Problematikken omkring lukning af Gug Skoles ungdomsklub, var med som punkt på sidste
møde i marts måned.
Efterfølgende, har Rasmus og Dianna, der er kontaktlærer på Gug Skole, afholdt møde
med skoleleder på Gug Skole, forældrene til de unge og de unge mennesker fra 6., 7. og 8.
klasse.
Forslag til ændringer er blevet fremlagt og taget rigtig godt imod.
Rasmus giver en orientering om det videre forløb på mødet.

Beslutning: Klubben på Gug Skole skal nedlægges og i den forbindelse blev klubvirksomheden overført til UngAalborg. Rasmus, Jens og Dianna har afholdt møder med Gug Skoles ledelse, de unge i klubben og deres forældre og der er blevet besluttet, at klubben på
Gug Skole ligges under Visse UK og der er opstart i august.
Der opsættes skærm på Gug Skole, hvor Jens kan skrive hvad der foregår i klubben, så de
unge kan følge med i aktiviteterne. Klubben bliver delt op i 2 dele – en cafédel og en ”ungdomsskole classic”.
Plan over aktiviteter i august/september er sendt til skoleleder Lars Tybjerg.
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7. Økonomisk status
Økonomisk status er viser følgende:

Aalborg
Ungdomsskole

Budget

Korr. budget Forbrug pr. Forbrugs-

2017

2017

30.04.17

procent

Skyldigt -/
til gode+ pr.
30.4.2017

Stab

6.787.229

6.864.229

2.386.826

34

53.889

Lokaler inkl. huse og AK bygninger

5.048.000

5.243.000

1.067.100

29

-459.939

Administration

134.000

134.000

43.316

32

It, inventar og materiel

250.000

336.000

160.287

48

Møder og repræsentation

205.000

113.000

21.471

19

Rejser og transport personale

45.000

45.000

4.931

11

Øvrige personale udgifter

20.000

20.000

1.772

9

Medarbejderkurser/uddannelse

50.000

235.000

128.951

55

Aktivitetsrettede inkl. Musikfestival

60.000

74.000

60.923

82

0

-53.000

246.123

Knallertkøreskolen

260.000

260.000

37.110

14

Servicecenter og Klatrekælder

380.000

380.000

133.729

22

50.000

Partnerskab

600.000

600.000

409.112

17

306.834

12.390.000

12.700.000

3.946.262

29

253.467

Projekter

1.054.000

1.224.000

641.456

52

2.800

Udviklingspulje

1.292.000

1.399.000

-6.495

0

Ungdomshuset Stationen

1.410.000

1.510.000

481.905

32

Ungdomshuset KUL

1.438.000

1.438.000

383.243

27

Ungdomshuset Knallertbanen

1.162.000

1.162.000

341.186

29

310.000

310.000

110.093

36

Ung Aalborg ex. UngAUC

32.895.229

33.994.229

10.599.301

30

UngAUC

19.125.000

20.025.000

10.514.031

53

Total

52.020.229

54.019.229

21.113.332

38

Elevcoach

Netværk/klub

Ungdomshuset Skatehallen

299.757

506.808
506.808

Forbrugsprocent pr. 30.4.2017 bør være 33,3%.
Der er fra Udviklingspuljen overført 40.000 kr. til møde, 25.000 kr. til Street Station og
100.000 kr. til E-Sport på Stationen.
Overskuddet fra 2016 på 999.000 kr. er fordelt og UngAUC er forhøjet med 900.000 kr. og
Udviklingspuljen med 99.000 kr.
Rasmus giver kort orientering.

Beslutning: Taget til efterretning.
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8. Regeringens udspil omkring Forberedende Grunduddannelse
Regeringens nye udspil omkring Forberedende Grunduddannelse. Den Forberedende
Grunduddannelse skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
UngAalborg, UU og PPR er sammen i gang med at forberede sig til, hvis opgaven bliver udlagt til kommunerne/Skoleforvaltningen.
Regeringens udspil omkring Forberedende Grunduddannelse
Rasmus giver orientering på mødet om det påbegyndte arbejde.

Beslutning: Der er lavet samarbejde med UU, PPR, UngAalborg og F&B. Der er foreløbig
lavet et skriv om hvordan vi tænker, at det kunne afvikles/udvikles.
Der var forslag om at VUC Produktionsskolen skal med i samarbejdet – der er rigtig mange
gode kræfter at trække på. Mie (leder af Den Rytmiske i Nordkraft) vil også gerne inviteres
med til et møde.
Hvis det bliver i kommunalt regi, er vi nødt til at have tænkt tanken om hvordan det skal afvikles.
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9. Den internationale dimension – Go Global
Rasmus vil give orientering på mødet.

Beslutning: Rasmus havde diagram med der viste alt det vi har i UngAalborg med international dimension.
Vi har bl.a. haft et Ugandaprojekt med Vestbjerg Skole.
Hvis vi fremadrettet skal lave sådanne projekter, skal det være et UngAalborg projekt. Det
kan være et projekt der indgår i et skoleår og som fritidshold. Der ud over skal der være en
forpligtigelse til, at de unge skal lave noget Ung til Ung efter deres rejse.
UngAalborg har foreslået, at vi kan købe de 4 år gamle iPads fra folkeskolerne, der ikke
bliver ”solgt” til eleverne, og så skal de tages med til Uganda.
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10. Evt.




Jens Amtoft vil meget gerne have, at vi på vores virksomhedsplanseminar tager
med, at vi skal have mere fokus på de unge i erhvervsuddannelserne. Kan vi evt.
forfine og forkrome det vi har på hylderne? Kan man i folkeskolen lave en praktisk
projektopgave i stedet for en skreven projektopgave?
Jens Amtoft ville gerne vide, om vi har slået en stilling op som vi ikke har brug for
(afdelingsleder). Rasmus fortalte, at stillingen er på et andet niveau. Den er på niveauet over huslederniveauet, så det er en stilling vi mangler meget.
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