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1. LOVGRUNDLAG
Nationalt:
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskolen
(Lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 med ændringer)

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i
lov nr. 1224 af 27. december 2003.

¢¢Kapitel 1

Ungdomsskolen
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal
stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes
ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte:
1) Almen undervisning.
2) Prøveforberedende undervisning.
3) Specialundervisning.
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at Ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte:
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
2) Heltidsundervisning.
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som
andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1) .
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at Ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.
Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter
folkeoplysningsloven.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde
bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11,
samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.
§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis
den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og
andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra
vedkommende ungdomsskolebestyrelse.
§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I kommuner med
flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle
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ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for:
1) kommunalbestyrelsen,
2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
3) medarbejderne ved ungdomsskolen,
4) eleverne ved ungdomsskolen.
Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen,
jf. § 8, stk. 5 ) 2). Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen kan vælges inden eller uden for dens medlemmer.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.
Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion.

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget
for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af
ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af
ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen
ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.
Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører
den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen
forelægger den.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes
opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for
eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål
af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride
mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes
virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.
§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør.
Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens
virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller
deltidsbeskæftiget.
Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk
medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

¢¢Kapitel 1a (Ophævet)
¢¢Kapitel 2 (Ophævet)
¢¢Kapitel 3 (Ophævet)
¢¢Kapitel 4

Ungdomskostskoler
§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som kommunale skoler.
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for skolernes fortsatte godkendelse og drift.
Staten kan yde tilskud til disse skoler.
§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for
denne.
Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere.
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¢¢Kapitel 5

Klage m.v.
§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens
meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen
angår.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1
kan indbringes for ministeren.

§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til
konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde.
§ 31. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme
forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
§ 34. (Udeladt).
Lov nr. 208 af 28. april 1993, hvis § 6 nyaffatter § 4, § 6, § 8, stk. 2, og § 28 samt ophæver § 5, stk. 3 og 4, § 12 og § 13, indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§13
Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en ansættelsesstatus svarende til
tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status indtil 1. maj 1993.

§14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2 3). (Udeladt).
Stk. 2. (1. pkt. udeladt). § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993. 4)

Lov nr. 449 af 14. juni 1995, hvis § 22, stk. 2, ændrer lovens titel og § 30 samt ophæver § 3, stk. 2, nr. 3, og kapitel 2 og 3 samt
dagældende § 31 om klageadgang til et direktorat, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.
Stk. 2-4. (Udeladt).

§2 Loven træder i kraft den 1. juli 2000.
Lov nr. 263 af 12. april 2000, hvis § 2 ændrer § 1, nyaffatter § 9 og indsætter et nyt kapitel 1 a med en ny § 11 a, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:

§22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3 5).
Stk. 2-5. (Udeladt).

Lov nr. 480 af 31. maj 2000, hvis § 55 ophæver § 8, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 2 6), ... (Udeladt).
Stk. 2-8. (Udeladt).

Lov nr. 274 af 8. maj 2002, hvis § 1 ophæver kapitel 1 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§8 Loven træder i kraft den 1. september 2002.
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Lov nr. 1043 af 17. december 2002, hvis § 5 indsætter et nyt nr. 4 i § 3, stk. 2, og en ny § 31 om fravigelse ved forsøgs- og
udviklingsarbejde, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3 7).
Stk. 2-3. (Udeladt).
Lov nr. 1224 af 27. december 2003, hvis § 2 nyaffatter § 7, stk. 2, 3. pkt., samt ændrer § 2, stk. 2, og § 3, stk. 3 og 4, indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 8. oktober 2004

Ulla Tørnæs / Henrik Thode
Bekendtgørelse om Ungdomsskolebestyrelser
(Lov nr. 411 af 13. juni 1990)

Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser
I henhold til § 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler
fastsættes:
§1. Ungdomsskolebestyrelsens medlemstal fastsættes af kommunalbestyrelsen. Medlemstallet skal være ulige og
mindst 7 og højst 11 medlemmer.
Stk. 2. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for
1) kommunalbestyrelsen,
2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
3) medarbejderne ved ungdomsskolen,
4) eleverne i ungdomsskolen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af repræsentanter for de enkelte grupper og kan træffe bestemmelse
om optagelse af andre medlemmer i bestyrelsen. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af denne inden eller
uden for dens medlemskreds. Repræsentanterne for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de
stedlige organisationer. Repræsentanterne for medarbejderne og eleverne vælges af og blandt disse. Kommunalbestyrelsen
kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved valget af medlemmer. Bestemmelser herom optages i vedtægten for
ungdomsskolebestyrelsen, jf. § 6.
Stk. 4. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.

§2. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder
uden stemmeret. I kommuner med en fælles ungdomsskolebestyrelse for flere ungdomsskoler udpeger
kommunalbestyrelsen en af ungdomsskoleinspektørerne til at varetage hvervet som sekretær for bestyrelsen.
§3. Valg til ungdomsskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valg af
elevrepræsentanter foretages dog en gang om året. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den
måned, hvori nyt valg til denne har fundet sted.
§4. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.
Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.
Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en
beslutningsprotokol.
Stk. 5. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
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§5. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§6. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. I kommuner med flere
ungdomsskolebestyrelser kan udarbejdes en fælles vedtægt for bestyrelserne. I vedtægten optages bestemmelser
om:
1) bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning,
2) hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret,
3) de opgaver der er tillagt bestyrelsen, jf. § 8 i lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler,
4) andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder evt. nærmere regler om
fremgangsmåden ved valg af medlemmer til bestyrelsen samt retningslinjer for indkaldelse af stedfortrædere.

§7. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er
der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.
§8. Når et medlem er forhindret i at deltage i bestyrelsens møder kan formanden indkalde stedfortræderen.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indkaldelse af stedfortrædere.
§9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen foretages første gang snarest muligt efter den 1. januar 1991.
Stk. 3. De ungdomsskolenævn, som er valgt i henhold til skolestyrelsesloven, fungerer indtil udgangen af den måned,
hvori valg til ungdomsskolebestyrelser har fundet sted. Nævnene fungerer efter 1. januar 1991 med den kompetence, som er
tillagt ungdomsskolebestyrelserne ved lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler,
produktionsskoler og
daghøjskoler.

Kulturministeriet, den 20. november 1990

Ole Vig Jensen / Svend O. Bruun
Lokalt:
¡¡ Af byrådet vedtagne ungdomsskoleplan
¡¡ (byrådsbeslutning af 17. juni 1996 – revideret 2014)
¡¡ Af byrådet vedtagne vedtægter og forretningsorden f or ungdomsskolebestyrelsen (byrådsbeslutning/
sammenlægningsudvalget fra 20. november 2006)
¡¡ Af ungdomsskolebestyrelsen vedtaget forretningsorden (12. februar 2014)
¡¡ Af byrådet vedtagne Børne- og Ungepolitik den 14. maj 2007.
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2. VIRKSOMHEDSPLAN
Virksomhedsplan for UngAalborg
UngAalborg udøver sin virksomhed på grundlag af en politisk vedtaget 4 årig virksomhedsplan.
Virksomhedsplanen er udarbejdet med det udgangspunkt, at UngAalborg ønsker at være en central og
dynamisk aktør på ungeområdet i Aalborg Kommune båret af det engagement, den ambition og den
stolthed, som præger UngAalborgs arbejde.
UngAalborgs virksomhedsplan tager afsæt i ønsket om at medvirke til at understøtte implementeringen af de i kommunen
vedtagne politikker for børn og unge, integration, sundhed, skole og uddannelse, ungestrategi, kultur og fritid og erhvervsudvikling.
Endvidere er UngAalborg bevidst om, at skulle spille en aktiv rolle i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform
(beskrevet i det af bestyrelsen behandlede notat d. 22. maj 2013).
For UngAalborg er det afgørende, at vi med virksomhedsplanen aktivt medvirker til at danne og uddanne unge til kompetente og
livsduelige mennesker i den verden, som tegner sig.

Virksomhedsplanen består af 4 afsnit:
1. Vision
2. Værdier
3. Målsætninger
4. Politikker

1. VISION
Visionen består af 2-6 statements, der beskriver en tilstand, som hele organisationen arbejder mod at opnå. Visionen skal være
enkel og ikke til diskussion. Visionen skal fremstå som ledestjerne for organisationen.
¡¡ UngAalborg agerer proaktivt, arbejder helhedsorienteret og tænker globalt.
¡¡ UngAalborg er frontspiller på det ungdomspolitiske område.
¡¡ UngAalborg er central medspiller for læring og livsduelighed for alle unge.
¡¡ UngAalborg inspirerer og udfordrer unge til aktivt medborgerskab.

2. VÆRDIER
Værdigrundlaget fortæller hvorfor det, vi gør som UngAalborg, er vigtigt. Værdier er ord, der markerer, hvad vi som ungdomsskole
mener, er fundament for alle vores handlinger som unge, voksne, medarbejdere og ledere i vores organisation.
¡¡ UngAalborg har ”Fremme arbejds- og livsglæde og læringslyst” som overordnet værdi.

Herudover er følgende værdier væsentlige for UngAalborg:
¡¡ Innovation
¡¡ Kreativ
¡¡ Iværksættende
¡¡ Idéudviklende
¡¡ Nærvær
¡¡ Være til stede i nuet
¡¡ Aktivt lyttende
¡¡ Troværdighed
¡¡ Autentiske rollemodeller
¡¡ Positive forventninger, høje ambitioner
¡¡ Respekt
¡¡ Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover
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I den for Aalborg Kommune vedtagne Børne- og Ungepolitik er opstillet følgende 3 overordnede værdier i forhold til børn og unge:

Tryghed og udvikling
¡¡ Børn og unge har ret til omsorg og beskyttelse
¡¡ Børn og unge skal have mulighed for optimal udvikling
¡¡ Børn og unge skal udfordres og støttes
¡¡ Børn og unge skal gives mulighed for at lære:
¡¡ at tage ansvar for eget liv
¡¡ at medvirke til egen læring
¡¡ at bruge egne ressourcer og potentialer

Ligeværd og selvværd
¡¡ Børn og unge bliver mødt åbent, respektfuldt og fordomsfrit
¡¡ Børn og unge bliver anerkendt og værdsat for det, de er
¡¡ Børn og unge har ret til at udtrykke sig
¡¡ Børn og unge skal lære:
¡¡ at give plads til forskellighed
¡¡ at respektere andres holdninger og meninger
¡¡ at give udtryk for egne synspunkter

Medinddragelse og medansvar
¡¡ Børn og unge bliver inddraget
¡¡ Børn og unge får indflydelse
¡¡ Børn og unge skal støttes i:
¡¡ at deltage aktivt
¡¡ at øve indflydelse
¡¡ at tage ansvar for fællesskabet

3. MÅLSÆTNINGER
Målsætningerne skal via en række sætninger udtrykke de nuværende målsætninger for hele
organisationens arbejde. Målsætningerne skal udtrykke, hvad organisationen vil med de unge og klargøre
formålet med organisationen, så den udgør en overordnet basis for de efterfølgende konkrete (og målbare)
politikker og handlinger.
UngAalborgs målsætninger er, at vi:
¡¡ medvirker aktivt til vidensdeling, samarbejde og helhed omkring unge.
¡¡ inkluderer, styrker og udvikler unges personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer.
¡¡ udfordrer og inspirerer unges kreative og innovative kompetencer.
¡¡ er aktør til udvikling af global forståelse og bæredygtighed.
¡¡ medvirker til, at unge opnår forståelse af og får erfaring med demokrati, medbestemmelse og medborgerskab.
¡¡ er lokalt forankret og forebyggende i forhold til aktuelle problemstillinger på ungeområdet.
¡¡ udfordrer og udvikler unge, så de ønsker at indgå i forpligtende lokale og globale fællesskaber.

4. POLITIKKER
¡¡ Politikkerne udtrykker ungdomsskolens holdninger og foranstaltninger i forhold til en række hovedområder i dennes
virksomhed. Politikker er konkrete og holdningsbærende argumentationer, der indebærer en konsekvens for praksis.
Politikkerne er emnebaserede og bygger på vision og værdier.
I forlængelse af relevante politikker i Aalborg Kommune, formulerer UngAalborg i forbindelse med hver virksomhedsplan konkrete
politikområder.
Ny virksomhedsplan forelægges hvert fjerde år for det politiske system til vedtagelse. Ved afslutning af hver
virksomhedsplansperiode evalueres virksomhedsplanen. Evaluering forelægges det politiske system.
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3. UNGAALBORGS OPGAVER
Som en væsentlig aktør på den ungdomspolitiske scene er det ungdomsskolens
opgave at sikre en praksis, som tager udgangspunkt i
¡¡ tendenser og udvikling
¡¡ problemstillinger og udfordringer
¡¡ behov og krav
¡¡ i samfundet og i UngAalborg

UngAalborg vil som opgaveløser hvile på tre ben
¡¡ det uddannelsesmæssige
¡¡ det sociale
¡¡ det kulturelle
Kompleksitet i problemstillingerne og høj udviklingshastighed er noget, som karakteriserer det moderne samfund. Kompleksiteten
stiller krav om evnen til at indgå og operere i netværk.
Det vil derfor være en afgørende forudsætning for at ungdomsskolen kan være en succesfuld aktør på det ungdomspolitiske
område, at ungdomsskolen konstant udvikler sin evne og kapacitet til kvalitativt at etablere egne og indgå i allerede etablerede
netværk.
Udviklingshastigheden i samfundet udfordrer ungdomsskolen som organisation. Evnen til hurtigt at omstille sig til nye opgaver og
situationer og hurtigt at kunne omsætte idé til handling vil være en forudsætning for succes.

Nøgleord er altså:
¡¡ hurtig handling og kort fra idé til handling
¡¡ tværgående samarbejde internt og eksternt
¡¡ netværk

I forhold til de til enhver tid på ungdomsområdet aktuelle problemstillinger skal UngAalborg bruges til det,
som den er god til, nemlig
¡¡ give kundskaber, uddannelse og dannelse
¡¡ yde en forebyggende indsats
¡¡ etablere attraktive ungdomsmiljøer
¡¡ udfordre de unge
¡¡ give værdier til unge
¡¡ være rummelig i forhold til forskellige typer af unge
¡¡ bevidstgøre om demokrati og fællesskab
¡¡ skabe arenaer for unges udfoldelse og udvikling
¡¡ skabe netværk med og blandt unge
¡¡ sikre unge samspil med troværdige voksne
Projekt vil ofte være et nøgleord, når der skal etableres svar på tidens udfordringer og spørgsmål. UngAalborg skal derfor udover
netværk også kunne fungere i entreprenørroller med enten total- eller delentrepriser.
For altid at kunne være en kvalificeret og troværdig partner er det afgørende, at UngAalborg er bevidst om opgavens art og indhold i
forhold til, hvilken erfaring, viden og færdigheder UngAalborg besidder.
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Konkret tegner de største udfordringer i de kommende år sig indenfor
¡¡ Uddannelse
¡¡ Sundhed
¡¡ Integration og inklusion
¡¡ Globalisering
¡¡ Demokratisk dannelse
¡¡ med fokus på
¡¡ at sikre flere unge kompetencegivende uddannelse
¡¡ at sikre flere unge et sundt og kvalitativt liv
¡¡ at integrere unge, som af forskellige grunde er truet af ekskludering
¡¡ at kvalificere de unge til de globale livsvilkår, at udvikle unges evne til at indgå i demokratiske sammenhænge.
UngAalborg skal derfor udvikle nye initiativer indenfor disse områder, hvilket vil ske i forbindelse med virksomhedsplanen og
gennem særligt udviklede initiativer. Udover specielle fokusområder har UngAalborg gennem hele sit virke den styrke, at mange
forskellige unge frivilligt kommer i UngAalborg, hvilket giver mulighed for at få etableret et positivt samspil mellem stærke og
svage unge.
For at kunne opnå maksimalt udbytte af UngAalborgs tiltag er det vigtigt, at ungdomsskolen er kendt af de unge og har en profil,
som de unge synes er dem vedkommende, troværdig og kvalificeret.
UngAalborgs konkrete udspil til de forskellige udfordringer vil fremgå af Virksomhedsplanen og de til enhver tid overfor de unge
nye publicerede tilbud.
UngAalborg vil være en anerkendt og positiv del af de unges og borgernes bevidsthed og et markant led i udmøntningen af
kommunens samlede ungdomspolitik.
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4. UNGAALBORG OG FOLKESKOLEN
Samarbejde mellem folkeskolen og UngAalborg
Med folkeskolereformen forpligtes folkeskolerne til at indgå i samarbejde med UngAalborg. Samarbejdet
kan ske ved, at UngAalborgs undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement
til skolernes undervisning og herigennem støtter op om målet for fagene og understøttende undervisning.
Samarbejdet vil ske i forhold til elever i 7. - 10. klasse.
Samarbejdet mellem skoler og UngAalborg kan både omfatte tilbud til enkeltelever og grupper af elever. Skolelederen kan give
tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i 7. - 9. klassetrin i UngAalborg. Tilladelse
forudsætter forældrenes accept. Der kan opkræves forældrebetaling for aktiviteten.
For at sikre den optimale kvalitet, videndeling og foretage afstemning af gensidige forventninger og krav udarbejder UngAalborg
og folkeskolerne skriftlige partnerskabsaftaler i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter. Der afholdes som minimum et
årligt partnerskabsmøde mellem UngAalborg og folkeskolerne første gang i foråret 2014.
TEKST FRA ÅRSBERETNINGEN
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5. MÅLGRUPPE
I henhold til ungdomsskoleloven er målgruppen unge mellem 14 og 18 år.
I Aalborg er det politisk vedtaget, at ungdomsskolens primære målgruppe er unge i Aalborg Kommune
mellem 7. klasse og 19 år inkl. primær målgruppe indebærer, at det er denne aldersgruppe, som modtager
UngAalborgs generelle tilbud. For UngAUC og ungdomshusene KUL og Station10 gælder særlige regler, så
de kan have ældre unge op til 25 år.
I specielle projekttiltag, hvori ungdomsskolen indgår som entreprenør eller delentreprenør, kan der afhængig af opgavens art også
dispenseres fra aldersgruppen.

UngAalborgs tilbud udformes, så det appellerer til:
¡¡ velfungerende, målrettede unge
¡¡ normalt fungerende unge
¡¡ socialt orienterede unge, som søger fællesskab og oplevelser
¡¡ socialt svage unge
¡¡ fagligt svage unge
¡¡ unge med anden etnisk baggrund end dansk
¡¡ unge uden job
¡¡ unge med indlæringsproblemer
¡¡ unge som er lukkede og ikke åbne for nye muligheder
¡¡ marginaliserede unge
¡¡ internationalt orienterede unge
¡¡ handicappede unge
¡¡ foreningsløse unge
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6. STYRENDE ORGANER
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN:
Består af 11 medlemmer
¡¡ 3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd blandt byrådets medlemmer
¡¡ 1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
¡¡ 1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
¡¡ 1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs heltids- og deltidsansatte lærere
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/medarbejdere
¡¡ 2 repræsentanter valgt blandt Ungebyrådets medlemmer
Herudover deltager uden stemmeret ungdomsskoleinspektøren

VEDTÆGT FOR UNGAALBORG, UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter er vedtaget af byrådet/sammenlægningsudvalget den 20. november 2006, og senest
revideret i februar 2014.

12. februar 2014 Sammensætning og valg
§1 Ungdomsskolebestyrelsen for UngAalborg består af:
¡¡ 3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd
¡¡ 1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
¡¡ 1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
¡¡ 1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs heltids- og deltidsansatte lærere
¡¡ 1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/medarbejdere
¡¡ 2 repræsentanter valgt af Aalborg Ungebyråd.
Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

§2 Repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd efter byrådets forslag.
Stk. 2. Repræsentant fra arbejdsmarkedets parter vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.
Stk. 3. Repræsentant fra kulturlivet vælges af byrådet efter forslag fra kulturlivet.
¡¡ Repræsentant fra afdelingslederne vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
¡¡ Repræsentant fra UngAalborgs heltids- og deltidsansatte lærere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
¡¡ Repræsentant fra klubbernes ledere/medarbejdere vælges af og blandt disse på et valgmøde internt i UngAalborg.
Stk. 4. Repræsentant fra unge vælges af Aalborg Ungebyråd blandt Aalborg Ungebyråds medlemmer.

§3 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges på samme møde en stedfortræder.
§4 Samtlige medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen valgt i henhold til § 1, stk. 1, har stemmeret, jfr. Dog § 8, stk. 3.
§5 Valgperioden for ungdomsskolebestyrelsen er identisk med den for byrådet gældende, hvorfor valg til
ungdomsskolebestyrelsen i henhold til § 1, stk. 1, finder sted snarest muligt efter hvert byrådsvalg.
Stk. 2. Nyvalg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter finder sted ved direkte valg indenfor hver gruppe. Valg
afholdes i december måned inden ny bestyrelsesperiode. Såfremt medarbejder- eller elevrepræsentant forlader UngAalborg,
indkaldes suppleanten, indtil nyvalg er afholdt.

§6 På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en
næstformand ved bundet flertalsvalg.
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Udtræden af ungdomsskolebestyrelsen
§7 Byrådet kan efter anmodning fritage et medlem for medlemskab af ungdomsskolebestyrelsen. I så fald udpeges
en stedfortræder for resten af valgperioden.
Stk. 2. Såfremt der ikke findes en stedfortræder, foretages der suppleringsvalg for resten af perioden.

Mødevirksomhed
§8 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede møder.
Stk. 2. Bestyrelsen kan til enkelte punkter på dagsordenen indbyde andre til at deltage i behandlingen af disse punkter.
Stk. 3. Repræsentanterne for de unge må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager der vedrører enkeltpersoner.

§9 Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møder i mindst en måned indkalder formanden
stedfortræderen.
§10 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møder, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af medlemmerne
i bestyrelsen ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§12 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens møder ved personlig fremmøde.
§13 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6.
§14 Der føres en protokol over bestyrelsens møder. I protokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har
været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde.
Stk. 2. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser
og indstillinger.

§15 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser
§16 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de rammer og mål, som er fastsat i ”Lov om ungdomsskoler”, § 8,
og af byrådet, jfr. Den udarbejdede plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed og for ungdomsklubvirksomhed.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder inden for de af byrådet vedtagne mål og rammer herunder økonomiske rammer, budget for
virksomheden i UngAalborg og ungdomsklubberne.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger på baggrund af de af byrådet vedtagne mål og rammer, herunder økonomiske rammer, og af
den af Skoleudvalgets vedtagne plan for ungdomsskolevirksomhed, UngAalborgs indhold og omfang samt ungdomsklubbernes
aktiviteter.
Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra ungdomsskoleinspektøren, hvilke undervisningsmidler der må benyttes.
Stk. 5. Bestyrelsen afgiver indstilling til magistraten om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektøren.
Stk. 6. Bestyrelsen afgiver indstilling til rådmanden for Skoleforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af
tjenestemandsansat personale i UngAalborg.
Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige medarbejdere.
Stk. 8. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, jfr. Lovens § 3, stk. 2 og
§ 3, stk. 3.
Stk. 9. Bestyrelsen kan afgive indstilling til Skoleforvaltningen om udvidelse af UngAalborgs aldersgrænse og om optagelse af
unge fra andre kommuner.
Stk. 10. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet og Skoleudvalget om alle spørgsmål, der vedrører
UngAalborg og ungdomsklubberne. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet og Skoleudvalget forelægger den.

Unges indflydelse
§17 Unges indflydelse sikres i henhold til den udarbejdede strategi for demokrati.
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Ikrafttræden
§18 Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2014.
Stk. 2. Valg i henhold til vedtægten foregår første gang i januar måned 2014.

§19 Ændringer af vedtægten besluttes af byrådet efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.
Ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden er vedtaget af ungdomsskolebestyrelsen den 12. februar 2014.

FORRETNINGSORDEN
for UngAalborgs bestyrelse

Ledelse
1.

Om ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og forpligtelser henvises til Lov nr. 411 om ungdomsskolen af 13. juni
1990, Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990, samt Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse pr. 1. januar 2007,
ungdomsskolebestyrelsen, sammensætning og valg, vedtaget af sammenlægningsudvalget den 20. november 2006.

2.

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og intet medlem kan uden bestyrelsens tilladelse udøve
beføjelser på dennes vegne. Formanden er dog berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges på
førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

3.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder så vidt muligt med 5 dages varsel med angivelse af dagsorden.

4.

Formanden tilrettelægger dagsorden med de sager, der skal til behandling på mødet. Presserende sager kan dog optages til
behandling uden for den udsendte dagsorden.

Mødedeltagere
5.

Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer har mødepligt. Forfald meldes til bestyrelsens sekretær.

6.

Medlemmer er udelukket fra deltagelse i behandling af sager, der berører medlemmets personlige interesser. Elever må ikke
overvære eller deltage i behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoner.

Forhandling
7.

Formanden - og i dennes fravær næstformanden - leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger.

8.

Formanden formulerer bestyrelsens beslutninger og de punkter, hvorom eventuel afstemning skal finde sted.

9.

Ungdomsskolebestyrelsen kan henvise sager til behandling i udvalg bestående af medlemmer og særlige sagkyndige.

10. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal benyttes, når et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Protokol
11.

Ungdomsskolebestyrelsens beslutninger indføres i en protokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af
mødets deltagere. Referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.

12.

I protokollen indføres oplysninger om mødets afslutningstidspunkt og navne på eventuelle fraværende medlemmer.

13.

På grundlag af protokolbeslutninger og tilføjelser påhviler det formanden at drage omsorg for udførelsen af de trufne
beslutninger, og at ungdomsskolebestyrelsens sager ekspederes hurtigst muligt.

Diverse
14. Udgifter til ungdomsskolebestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen.
15.

Opstår der tvivl om ungdomsskolebestyrelsens rette funktion efter fortolkningen af forretningsordenen, afgøres spørgsmålet
af et flertal af ungdomsskolebestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for byrådet.

16.

Vedtaget på ungdomsskolebestyrelsens møde 12. februar 2014.
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7. STRUKTUR OG ORGANISATION
Ledelse
Funktion

Titel

¡¡ 1) Overordnet leder

Ungdomsskoleinspektøren

¡¡ 2) Ledelsesteam 1

Afdelingsleder af UngAUC
Afdelingsleder af klubber, fritids- og skoletilbud

¡¡ 3) Udvidet ledelsesteam 2

Teamledere på UngAUC
Husleder af ungdomshusene
Teamleder af sociale aktiviteter

¡¡ 4) Klubledelse

Ungdomsklubledere
Juniorklubledere

1

Ledelsesteam består af 1 og 2.

2

Udvidet ledelsesteamteam består af 1, 2 og 3.

Kommunikations- og projektgruppen
¡¡ Udvikler og beskriver nye initiativer og produkter.
¡¡ Fundraiser i forhold til UngAalborgs drift og udvikling.
¡¡ Udøver driftsstyring i forhold til UngAalborgs virksomhedsplan.
¡¡ Evaluerer løbende på UngAalborgs praksis.
¡¡ Forbereder og afvikler kompetenceudvikling.
¡¡ Udvikler UngAalborgs kommunikative platform.
¡¡ Producerer diverse produkter til UngAalborgs kommunikative platforme.
¡¡ Markedsføring og formidling af UngAalborgs tilbud.

Administration
UngAalborgs administration er på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

UngAalborgs administration:
¡¡ Løser sekretariatsopgaver
¡¡ Økonomiske opgaver i forbindelse med drift og budget
¡¡ Elevadministration
¡¡ Opgaver i forbindelse med events og arrangementer

Kontakt med borgere?
UngAalborg har to administrative medarbejdere tilknyttet UngAUC i forhold til løsning af:
¡¡ Økonomiske opgaver i forbindelse med drift og budget
¡¡ Elevadministration
¡¡ Kontakt med borgere

Aalborg Ungdomsskole
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Lokale netværk
9 lokale netværk som med reference til afdelingsleder af klubber fritids- og skoletilbud varetager udvikling, koordinering og
afvikling af driften af UngAalborgs lokale almene tilbud:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Undervisning på faglige hold i fritiden
Ungdomsklub
Juniorklub
Projekter i netværk
Netværksevents og arrangementer
Skoletilbud

De 9 lokale netværk omfatter kontaktlærere, kontaktelever, klubledere og juniorklubledere, som udøver deres virksomhed med
afsæt i
¡¡ en job/funktionsbeskrivelse: Skal rettes på nettet
¡¡ en aftalt timeansættelse
¡¡ en aftalt mødefrekvens
I hvert netværk er en af netværksmedlemmerne udpeget som netværkskoordinator for netværket.

De 9 netværk er følgende
NETVÆRK 1

NETVÆRK 2

NETVÆRK 3

NETVÆRK 4

NETVÆRK 5

Byplanvejens Skole
Gug Skole
Seminarieskolen
Sønderbroskolen

Filstedvejens Skole

Gistrup Skole

Gl. Hasseris Skole

Farstrup Skole

Herningvej Skole

Gudumholm Skole

Sofiendalsskolen

Frejlev Skole

Mellervangskolen

Klarup Skole

Stolpedalsskolen

Nibe Skole

Vester Mariendal
Skole

Tornhøjskolen

Kongerslev Skole

Vesterkærets Skole

Sønderholm Skole

Vejgaard Østre
Skole

Mou Skole

NETVÆRK 6

NETVÆRK 7

NETVÆRK 8

NETVÆRK 9

Ferslev Skole

Gandrup Skole

Sulsted Skole

Gl. Lindholm Skole

Højvangskolen

Hals Skole

Vadum Skole

Løvvangskolen

Svenstrup Skole

Vester Hassing
Skole

Vestbjerg Skole

Nr. Uttrup Skole

Vodskov Skole

Skansevejens Skole

Tofthøjskolen

Ungdomsklubber
UngAalborg har 31 ungdomsklubber med reference til afdelingsleder af klubber fritids- og skoletilbud:
¡¡ E llidshøj

¡¡ Gudumholm

¡¡ Farstrup

¡¡ Gug Kirke

¡¡ Ferslev

¡¡ Hals

¡¡ Fjellerad

¡¡ Hasseris

¡¡ Frejlev

¡¡ Hou

¡¡ Gandrup

¡¡ Klarup

¡¡ Gistrup

¡¡ Kongerslev

¡¡ Godthåb

¡¡ Løvvangen

¡¡ Grindsted

¡¡ Mou

¡¡ Multihusets Skelagervej

¡¡ Sønderbro

¡¡ Multihusets Vodskov

¡¡ Ulsted

¡¡ Nibe
¡¡ Nørholm

Aalborg Ungdomsskole

¡¡ Sejlflod
¡¡ Skørbæk-Ejdrup
¡¡ Sulsted
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En gang årligt tages der på grundlag af
¡¡ Analyse af den lokale situation blandt unge
¡¡ Dokumentation af de unges brug af klubben
¡¡ Lokale behov
stilling til klubbens struktur for det kommende år, som Ungdomsskolebestyrelsen beslutter.
Hver klub ledes af en timeansat leder. Denne er ansat på grundlag af en job/funktionsbeskrivelse og en aftalt ansættelsesmodel.

Juniorklubber
Reference til afdelingsleder af klubber, fritids- og skoletilbud. UngAalborg har 6 juniorklubber. Juniorklubbernes åbningstid er
defineret på grundlag af lokale behov, og er defineret på følgende vis:
¡¡ Visse
¡¡ Fjellerad
¡¡ Godthåb
¡¡ Kongerslev
¡¡ Vodskov
¡¡ Gudumholm
Juniorklubbernes åbningstid afpasses efter udviklingen af folkeskolereformen.
Hver juniorklub ledes af en deltidsansat leder. Denne er ansat på grundlag af en job/funktionsbeskrivelse og en aftalt
ansættelsesmodel.

Ungdomshuse
UngAalborg har følgende ungdomshuse med en fælles overordnet leder:
¡¡ Mediehuset Station10
¡¡ Kulturhuset KUL / Nordkraft
¡¡ Crossbanen i Hvorup har fællesleder med Skatehallen
¡¡ Skatehallen i Vejgaard har fælles leder med Crossbanen i Hvorup
¡¡ Street Station - Urban Art Studio

UngAalborg Uddannelsescenter (UngAUC)
UngAUC er ansvarlig for UngAalborgs
¡¡ Fuldtidsuddannelser Forløb som afslutning på grundskolen og overgang til ungdomsuddannelser
¡¡ Projekttiltag i relation til ”Uddannelse til Alle”
¡¡ Prøveforberedende enkeltfag
¡¡ Danskuddannelse for tosprogede unge (18-25 år)
Ledes af afdelingsleder for UngAUC, herunder:
¡¡ 3 teamledere
¡¡ 30-40 undervisere
¡¡ Har ansat personale med både folkeskole- og faglærerbaggrund.
¡¡ Har tilknyttet coachuddannet personale til trivselsopgaven.
¡¡ Har 2 administrative medarbejdere ansat på fuld tid.
¡¡ Har 2 tekniske servicemedarbejdere ansat på 30 timer/ugen og 2 køkkenassistenter (30 timer).
¡¡ Undervisningsaktiviteter i Enggårdsgade 65, Sejlflod Ungdomscenter, Station10 samt VUC og SOSU på Sporet, Tech College og
på virksomheder.

Sociale aktiviteter
Sociale aktiviteter har en fælles overordnet teamleder:
Servicecentret: UngAalborgs udstyrs- og grejbank. Servicecentret har til huse i Skalborg. Servicecentret er bemandet med
medarbejdere under specielle ordninger.
Aalborg Vandcenter: (tekst...) Crossbanen i Hvorup: (tekst...) Skatehallen i Vejgaard: (tekst...) Klatrekælderen: (tekst...)
Øvrige sociale aktiviteter: VoxVærk, læringslokomotivet mv.
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Organisation
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til
Bekendtgørelse nr. 411 af 20. november 1990.

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er blandt andet
¡¡ at fastlægge UngAalborgs budget på grundlag af den fra byrådet udmeldte ramme,
¡¡ ansvarlig for budgettet,
¡¡ bestyrelse for ungdomsklubberne,
¡¡ indstiller ungdomsskoleinspektør og tjenestemandsansat personale til ansættelse/afskedigelse,
¡¡ ansætter/afskediger øvrige personale,
¡¡ godkender ungdomsskolens aktiviteter,
¡¡ tilsyn med aktiviteter,
¡¡ at udtale sig om alle sager vedr. ungdomsskolen.
Ungdomsskolebestyrelsen godkender hvert fjerde år UngAalborgs virksomhedsplan efter indstilling fra ungdomsskoleinspektøren.
UngAalborg er en værdibaseret organisation, som arbejder på grundlag af et internt mål-rammestyringsprincip, der giver
decentralt ansvar ud i organisationen.
UngAalborgs organisation fungerer i et samspil mellem central og decentral ledelse på grundlag af de i virksomheden beskrevne
kompetence-, ansvars- og funktionsbeskrivelse. Alle ansatte i UngAalborg virker på grundlag af en job- og funktionsbeskrivelse.
UngAalborg er en demokratisk og åben organisation, hvorfor alle ansatte og brugere skal sikres reel indflydelse på
beslutningsprocessen.
Ansatte i UngAalborg er ansvarlige for ungeinddragelse i planlægnings-, afviklings- beslutnings- og evalueringsfasen i
ungdomsskolen.

UngAalborgs organisationsplan ser grafisk ud som på følgende plan:

NYT ORGANIGRAM PÅ VEJ
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8. AKTIVITETER
Ungdomsskoleloven skelner mellem skal- og kan-tilbud om aktiviteter.

Skal-aktiviteterne er
¡¡ almen ungdomsskoleundervisning
¡¡ specialundervisning
¡¡ undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og om danske samfundsforhold
¡¡ prøveforberedende enkeltfagsundervisning

Herudover er det besluttet, at UngAalborg skal omfatte følgende
kan-aktiviteter
¡¡ knallertkøreskole i forbindelse med erhvervelse af lovpligtigt førerbevis til knallert
¡¡ klubtilbud i form af ungdoms- og juniorklub
¡¡ UngAalborg Uddannelsescenter med alternative kompetencegivende uddannelsestilbud, herunder også ansvar for uddannelse
af unge med anden etnisk baggrund i målgruppen 16-25 år.
Herudover kan UngAalborg indgå i løsning af opgaver efter politisk beslutning.
UngAalborg udøver sin virksomhed på grundlag af 4-årige politisk godkendte virksomhedsplaner.
Her skal tilføjes afsnit om samarbejdet med skolerne og talentudvikling

UngAalborg skal i sit udbud af fag, aktiviteter og tiltag sikre
¡¡ mulighed for helhed, således at alle intelligenser, talenter og læringsstile får mulighed for at udfolde sig. Dette sikres gennem
en generel bredde i tilbuddet, differentiering, klar definering af målgruppe, etablering af fleksible og spændende lærings- og
udviklingsmiljøer.
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9. BRUGER- OG
MEDARBEJDERINDFLYDELSE
Ungedemokrati
Vision
¡¡ UngAalborg vil bygge sin virksomhed på mest mulig ungeindflydelse på alle niveauer
¡¡ De unge skal opleve en organisation, hvor der er reel indflydelse beslutningsmæssigt og økonomisk
¡¡ Alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist
¡¡ Unge skal deltage, på alle planer – men på deres måde
¡¡ Alle medarbejdere er indstillet på at give unge indflydelse

Værdigrundlag
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Ansvar
Samarbejde
Humor
Respekt
Oplevelser
Demokrati/indflydelse
Kreativitet
Tryghed
Udvikling
Ærlighed

Ungedemokrati i praksis
Den konkrete udmøntning af UngAalborgs demokratiindsats fremgår af den aktuelle virksomhedsplan.

Elementerne i UngAalborgs ungedemokrati er:

UNGEBYRÅDET
består (fra september
2017) af 31 unge
valgt i forbindelse med
Ungekongressen. Valgperioden
er 1 år. Ungebyrådet udarbejder
handleplan på grundlag af
ungekongressen. UngAalborg
er sekretariat for
Ungebyrådet.

Unge på Tinge afholdes
2-4 gange årligt med en
tematisk tilgang. Produktet
af diskussionerne sendes til
Ungebyrådet og eventuelle
relevante politiske udvalg.

LOKALE
UNGAALBORG
UNGERÅD. Hvert af de 9
lokale netværk har et lokalt
UngAalborg Lokalråd. Rådet
sikrer unge direkte indflydelse
på UngAalborg praksis. Til
hvert lokalt UngAalborg
Lokalråd er tilknyttet en
medarbejder.

UNGEKONGRESSEN
afholdes en gang årligt.
På kongressen afvikles
temamæssige workshops,
som danner grundlag for
Ungebyrådets arbejde.

Aalborg Ungdomsskole

KLUBRÅD. I
ungdomsklubberne sikres
de unges indflydelse gennem
klubråd eller gennem afholdelse
af bruger- eller stormøde.
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Uformelle fora – samtale/dialog i dagligdagen:
Ad hoc-arbejdsgrupper, som er opgaveorienterede.
I den daglige undervisning indledes forløbet med fælles beslutning mellem de voksne og de unge om indhold, målsætning og
arbejdsmetoder – beslutningen træffes gennem dialog. Ansvarliggørelsen er gensidig og sikres ved, at beslutningerne indskrives i
den udarbejdede undervisningsplan.
Alle nye medarbejdere i ungdomsskolen skal på introduktionskursus, for at de kan opnå kendskab til ungdomsskolens
ungedemokratiske proces.

Unge skal deltage i udviklingen af UngAalborgs tilbud gennem deltagelse i:
¡¡ Lokale UngAalborg Ungeråd, hvor tilbud/aktiviteter diskuteres
¡¡ Uformelle idègrupper
¡¡ Ungdomsskolens bestyrelse
¡¡ Temaer og konferencer

Medarbejderindflydelse
Der findes ikke formaliserede personaleråd i UngAalborg udover Område- og Lokale MED. .og arbejdsmiljøgrupperne.

Personaleindflydelse sikres ved:
¡¡ Styregruppemøder
¡¡ Lokalt, på grundlag af sektormøder og netværksmøder.
¡¡ Gangmøder (Godthåbsgade)
¡¡ Stormøder for personalet.
¡¡ Afholdelse af faggruppemøder
¡¡ Opgaveorienterede arbejdsgrupper efter behov
¡¡ Afholdelse af ledermøder
¡¡ Afholdelse af møder med klubledere og kontaktpersoner

Aalborg Ungdomsskole
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10. ØKONOMI OG BUDGETTER
Det af Aalborg Byråd for UngAalborg vedtagne budget er et rammebeløb. Ungdomsskolebestyrelsen
udmønter rammebudgettet til et driftsbudget. Dette sker på grundlag af den vedtagne virksomhedsplan og
et årligt budgetprioriteringsmøde.

Udmøntning af driftsrammen til de almene afdelinger med hensyn til midler til drift af almen
undervisning og klubvirksomhed sker på grundlag af følgende principper:
¡¡ Initiativ og aktivitet belønnes
¡¡ Tildeling skal sikre mulighed for, at der kan ydes en rimelig minimums servicestandard.
¡¡ Alle unge betragtes som ligeværdige uanset geografisk tilholdssted.
¡¡ Der udmeldes budgetter, som tildeling af rammer. Udmøntning af lokal ramme sker på decentralt niveau på grundlag af
virksomhedsplanernes mål, indsatser og succeskriterier.
¡¡ Indtægter - i form af kontingenter m.m. kan aktiveres indenfor egen virksomhed. Niveau for fastsættelse af kontingenter
udlægges decentralt. Undtaget herfor er juniorklubbers kontingentstørrelse.
¡¡ Overordnede principper i forhold til budget i øvrigt vedtages i forbindelse med debat om prioritering af budget i bestyrelsen.
¡¡ Der bør være et princip om, at der i hver afdeling afsættes en indsatspulje.

Aalborg Ungdomsskole

25

Aalborg Kommune

11

Ungdomsskoleplan | UngAalborg /Aalborg Ungdomsskole | Aalborg Kommune | Revideret 29. maj 2017 - kl 11

KORREKTURVERSION: Rettet

Slettes

Under behandling

11. PERSONALE
UngAalborgs normeringsplan omfatter ledelsesmæssigt:
¡¡ 1 ungdomsskoleinspektør
¡¡ 1 sektorleder for fuldtidsuddannelserne og som også er leder af UngAUC
¡¡ 1 leder af ungdomshuset Station10
¡¡ 1 leder af ungdomshuset KUL
¡¡ 1 leder af Crossbanen i Hvorup og Skatehallen i Vejgaard
¡¡ 1 leder af Projekt Uddannelsesløft (indtil 31.12.2014)
¡¡ 1 leder af Multihuset i Vodskov
¡¡ 1 leder af skoletilbud og klubber
¡¡ 1 leder for UngAUC (fuldtidsuddannelser)
¡¡ 1 leder af ungdomshusene
¡¡ 1 leder af sociale aktiviteter
Blandt ledergruppens medlemmer er udpeget en person, som fungerer som souschef med stedfortrædende funktion for
ungdomsskoleinspektøren.

Administrativt omfatter UngAalborg i sekretariatet på Godthåbsgade:
¡¡ 1 sekretær for ungdomsskoleinspektør på 37 timer
¡¡ 4 medarbejdere til økonomi, regnskab, personale og elevregistrering og statistik.
¡¡ 3 projektmedarbejdere på fuld tid
¡¡ Projektudvikling: 4 fuldtidsansatte og 1 på 16 time/uge
¡¡ Kommunikation og formidling: 1 fuldtidsansat og en på 18,5 timer/uge

Herudover:
¡¡ 2 sekretærer på UngAUC på 37 timer
¡¡ 1½ medarbejder som servicemedarbejdere på Ungdomsskolens Servicecenter (skånejob)
¡¡ 1½ teknisk servicemedarbejder på UngAUC (fleksjob)
¡¡ 1 teknisk servicemedarbejder på mediehuset Station10 (seniorjob)

Aalborg Ungdomsskole
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12. FYSISKE RAMMER
UngAalborg udøver sin virksomhed dels i egne lokaler i
¡¡ Ungdomscenter Sejlflod
¡¡ Mediehuset Station10
¡¡ Kulturhuset KUL / Nordkraft
¡¡ Street Station
¡¡ Aalborg Vandcenter
¡¡ Klatrekælderen på Vesterkærets Skole
¡¡ UngAUC – Enggårdsgade
¡¡ Crossbanen i Hvorup
¡¡ Skatehallen
¡¡ Klubber med eget hus i Sulsted, Tylstrup, Vestbjerg, Grindsted, Hasseris, Multihuset i Vodskov og Mou.
Dels i folkeskolens lokaler og andre kommunale anlæg.
UngAalborgs centraladministration er placeret i Skoleforvaltningen på Godthåbsgade 8 i Nørresundby.

13

13. UNGDOMSPOLITIK
UngAalborg i ungdomspolitisk sammenhæng:
UngAalborg skal være en anerkendt og positiv del af de unges og borgernes bevidsthed og et markant led i udmøntningen af
kommunens samlede ungdomspolitik fordi
¡¡ UngAalborgs tilbud er aktuelle og i overensstemmelse med
de unges ønsker og behov.

¡¡ UngAalborg bringer unge sammen på tværs af lokale
bygrænser, køn, alder, religion og nationalitet.

¡¡ UngAalborg har bredde i forhold til de unge.

¡¡ UngAalborg opfylder såvel en uddannelsesmæssig, kulturel
som social funktion.

¡¡ Unge har høj grad af indflydelse i ungdomsskolen.

¡¡ UngAalborgs tilbud er gratis for alle unge, hvilket gør det
muligt for alle at deltage.

¡¡ Unge søger ungdomsskolen frivilligt.
¡¡ UngAalborgs lovgivning er fleksibel.

¡¡ Unge lærer demokrati og ansvar i ungdomsskolen.

¡¡ UngAalborg som organisation er fleksibel og operationel.

¡¡ UngAalborgs medarbejdere søger de unge.

UngAalborg skal i relation til sin virksomhed medvirke til, at de 9 temaer i Børne- og Ungepolitikken (er de de sdamme politikker?)
og målsætningerne for disse realiseres.

ni temaer Politikområderne kan findes på:
¡¡ http://docs.wixstatic.com/ugd/6ec2a0_8526dbff3dc64808b0115f9f258fcc6b.pdf
¡¡ Personlig og social udvikling
¡¡ Sundhed og trivsel
¡¡ Læring og faglig udvikling
¡¡ God start og overgange
¡¡ Kultur og fritid
¡¡ Det lokale og det globale
¡¡ Tidlig og forebyggende indsats
¡¡ Børn og unge med særlige behov
¡¡ Natur og fysiske rammer
Endvidere at UngAalborg i sin virksomhed lever op til værdierne i Børne- og Ungepolitikken.
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14. SAMARBEJDSPARTNERE/
NETVÆRK
UngAalborg har pligt til at være initiativtagende og orienteret mod samarbejdsmuligheder, som sikrer, at
vedtagne politikker og UngAalborgs vision, målsætning og opgaver kan realiseres.
Nutidens svar på nutidens udfordringer er netværk. Det er afgørende for kvalitative løsninger, at enhver organisation evner at
skabe og indgå i netværk. UngAalborg har derfor udarbejdet følgende netværkspolitik:

UngAalborgs netværkspolitik
Det moderne samfund bevæger sig i disse år ind i en tilstand, der kan betegnes som netværkssamfundet.
Kravene til organisationerne er på den baggrund evnen til at kunne opbygge og vedligeholde et mangesidigt netværk og
efterfølgende at kunne navigere inden for netværkets rammer med afsæt i organisationens egne visioner, værdier og politikker.
UngAalborg skal på den baggrund opbygge og vedligeholde en række netværk på forskellige niveauer for på den baggrund at
understøtte sin rolle og virksomhed på ungeområdet i Aalborg Kommune.
Bør omkrives! Kan det bare være en netværksoversigt??

Netværkene skal af alle enheder - såvel centralt som decentralt - opbygges i forhold til følgende 5
niveauer.
¡¡ DET POLITISKE OG ADMINISTRATIVE NIVEAU

- Alle politiske og forvaltningsmæssige samarbejdspartnere og netværk.

¡¡ DE PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNERE

- Alle professionelle samarbejdspartnere og netværk i forhold til ungeområdet i Aalborg og på nationalt og internationalt plan.

¡¡ DE ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE

- Alle øvrige lokale samarbejdspartnere og netværk, der har ungeområdet som direkte eller indirekte berøringsfelt.

¡¡ DEN BREDE BEFOLKNING/OFFENTLIGHEDEN

- Alle samarbejdspartnere og netværk der har som formål at hjælpe organisationen med at formidle sin vision, værdier, politikker og handlinger i
forhold til den brede befolkning.

¡¡ FORÆLDRENE

- Alle forældreorienterede samarbejdspartnere og netværk.

Netværkene skal beskrives med alle væsentlige aktører indenfor disse 5 niveauer, og beskrivelsen skal indeholde 3
hovedelementer, der berettiger, hvorfor dette er en del af enhedens netværk:
¡¡ Beskrivelse af netværket/samarbejdspartneren.
¡¡ Beskrivelse af hvorfor dette er en relevant samarbejdspartner/netværk.
¡¡ Beskrivelse af arbejdsform/mødeform (hvordan) i forhold til samarbejdspartneren/netværket.
Samtlige netværk for UngAalborg vedligeholdes af den for området ansvarlige leder.
Politikken tages op én gang årligt i forbindelse med budgetlægning.
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Netværksoversigt
Politisk administrative niveau:
Hvem er samarbejdspartneren/netværk

Hvorfor er det en relevant
samarbejdspartner/netværk

Hvordan er samarbejdsformen i forhold til
samarbejdspartneren/netværket

Ungdomsskolebestyrelsen

Det er ungdomsskolens politiske
beslutningsorgan

Formelle møder. Bestyrelsen udstikker
retningslinjer for ungdomsskolens arbejde.
Uformelle møder med formanden.

Forvaltningens ledelse og rådmand

Det er ungdomsskolens reference til det
politiske system.
Det er ungdomsskolens administrative
ledelsesreference.

Chefgruppen Skoleforvaltningen

Uformelle og formelle møder.
Henvendelse i forbindelse med særlige
projekter.

Det er forvaltningens ledelsesgruppe. Det
er vigtigt at få informationer, vær med til at
præge forvaltningens linie/politik. Relevante
samarbejdsflader drøftes og afklares.

Formelle møder en gang månedligt.

Familie- og Beskæftigelsesforv. Sønderbro

Der arbejdes indenfor samme aldersgruppe og
problemfelter.

Formelle møder i samarbejdsorganer omkring
konkrete projekter. Uformelle møder som er
ad hoc relaterede.

Integrationsministeriet

Ved specielle projekter, tiltag, søgning af
midler og oplysning

Vi henvender os til relevante personer - og
efterfølgende mødeaktivitet.

Miljøministeriet

Uformelle møder ad hoc.

Relevante konferencer og temadage.

Undervisningsministeriet
Socialministeriet
Kulturministeriet
Sundhedsministeriet
Kommunernes Landsforening

Udvikling af indsatsområder, sparring og
vejledning. Påvirke lovgivning.

Uformelle og formelle møder.
Deltagelse i arbejdsgrupper.
Deltagelse og oplægsholdere ved temadage og
konferencer.

Professionelle samarbejdspartnere:
Hvem er samarbejdspartneren/netværk

Hvorfor er det en relevant
samarbejdspartner/netværk

Hvordan er samarbejdsformen i forhold til
samarbejdspartneren/netværket

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen distrikterne:

For på bedste vis at støtte og følge den unger
er det oplagt, at samarbejde.

Fritidscentrene
Sociale Jægerkorps
Diverse sagsbehandlere
Sundhedsplejersker
Ungdomscenter

Fælles arbejde for udsatte unge. Behandling af
enkelte unges problemer.

Mødeaktivitet - mere eller mindre formelle
samtaler. Der ringes og skrives sammen i det
daglige. Samarbejde i forbindelse med fælles
projekter og initiativer.

SSP

Vigtigt at kunne koordinere fælles indsatser.

Formelle SSP-møder centralt og decentralt.
Uformelle samtaler i hverdagen.

Politiet - Nærpoliti/Politiets ungegruppe

For på bedste vis at støtte og følge den unge.

Ungepolitiet kommer løbende forbi klubberne.
Løbende samarbejdsprojekter ad hoc.

PPR

Samarbejde for at give tilbud til unge med
særlige behov.

Møder i PPR når det er aktuelt.

Psykiatrisk Sygehus

Samarbejd for at give tilbud til unge med
særlige behov.

Henvendelse når aktuelt.

Aalborg Ungdomsskole

29

Aalborg Kommune

14

Ungdomsskoleplan | UngAalborg /Aalborg Ungdomsskole | Aalborg Kommune | Revideret 29. maj 2017 - kl 11

KORREKTURVERSION: Rettet

UU Aalborg

Slettes

Under behandling

Når enkelte unge skal hjælpes videre.

Møder, samtaler og oplysninger til unge.

Professionelle samarbejdspartnere (fortsat):
Hvem er samarbejdspartneren/netværk

Hvorfor er det en relevant
samarbejdspartner/netværk

Hvordan er samarbejdsformen i forhold til
samarbejdspartneren/netværket

Ungdomsuddannelserne

For at udbyde tilbud til de unge eller hjælpe
dem videre.

Fælles samarbejdsprojekter, diverse formelle
og uformelle mødeformer.

Seminarier

Udvikle og koordinere fælles tiltag.

Møder, kurser og samarbejde ad hoc.

Udviklingsprojekter og efteruddannelse.

Formelle og uformelle møder på ledelses- og
medarbejderplan.

Lærer- og pædagogseminarier
Folkeskoler og privatskoler i Aalborg

Rekrutterer undervisere.
Andre ungdomsskoler

Samarbejde om lokalområdernes unge. Fælles
faglige og sociale projekter.

Fælles aktiviteter for unge.
Møder og inspirationsdage.
Samarbejde om kurser, informationer mm.

Kulturinstitutioner

Fysiske fællesskaber.
For at udbyde tilbud til de unge.
De unge kan skabe netværk.

Formelle møder i samarbejdsfora 4 gange
årligt.
Uformelle kontakter og møder ad hoc.

Øvrige samarbejdspartnere:
Hvem er samarbejdspartneren/netværk

Hvorfor er det en relevant
samarbejdspartner/netværk

Hvordan er samarbejdsformen i forhold til
samarbejdspartneren/netværket

Foreninger og klubber

Konkrete samarbejdsprojekter om unge.

Samarbejde om projekter, instruktører,
arrangementer og fælles forløb.

Samråd i lokalområderne

At gøre sig synlig i lokalområdet. Information.

Møder og arrangementer.

Kirken og menighedsrådene

For at udbyde tilbud til de unge - økonomisk
støtte.

Foredrag, udstilling - lån af lokaler.

Forsvaret

For at udvide tilbuddet til de unge.

Uformelle og formelle kontakter.

Vi låner kasernens område og
forhindringsbane - fx soldat for piger. Rationer
og udstyr til overlevelseshold.
Koordinering og inspiration
Beredskabscentret

Rådgivning, tilsyn, serviceydelser og konkrete
projekter.

Uformelle kontakter og konkret
samarbejdsorganisation.

BST

Rådgivning, tilsyn, serviceydelser og konkrete
projekter.

Uformelle kontakter og konkret
samarbejdsorganisation.

Fagforeninger

Rådgivning, sparring og serviceydelser.

Uformelle kontakter.

Den brede befolkningsgruppe:
Hvem er samarbejdspartneren/netværk

Hvorfor er det en relevant
samarbejdspartner/netværk

Hvordan er samarbejdsformen i forhold til
samarbejdspartneren/netværket

Private firmaer

Økonomisk støtte og samarbejde.

Følgegrupper, uformelle og formelle kontakter.

Boligselskaberne

Samarbejde om unge i området.

Møder og kontakter.

Forældrene

Sikre, at den unge får information om tilbud.

Orientering og dialog til forældremøder.
Forældrene får mulighed for at få
informationer om tilbud, undervisning og klub.

Samarbejde om hjælp til unge.
Sikre en optimering af de unges netværk.
Give mulighed for at forældrene kan rådgive og
vejlede deres unge.
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Kontakt
Telefon: 99 31 41 91

rkw-kultur@aalborg.dk

UngAalborg

Mobil: 25 20 41 90

www.ungaalborg.dk

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
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