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Skoleforvaltningen
Fokusområde nr. 11.
Styrke bæredygtighedskompetencerne ved at integrere bæredygtighed, energi og ressourcer i skolernes skoleplaner (54)
Nuværende formulering
Fokusområdet
Styrke bæredygtighedskompetencerne ved
at integrere bæredygtighed,
energi og ressourcer i skolernes skoleplaner

Høringssvar
Forslag ændres til:
Styrke bæredygtighedskompetencerne ved
at informere skolerne om, hvordan kommunens strategier for energi- klima og bæredygtighed kan understøtte de nationale mål
for undervisningen i naturfag og skolereform.

Forvaltningens kommentar
Fokusområdet er formuleret i Bæredygtighedsstrategi 2013-16 og en ny formulering
af fokusområdet, vil kræve en ny byrådsbeslutning.
Forslaget kan derfor ikke imødekommes.

Konkretisering og afgrænsning
Fokusområdet skal medvirke til at skærpe
skolebørnenes interesse for, bæredygtighed, energi og natur. Indsatsen skal sammentænkes med naturfagsundervisningen.

Forslag ændres til:
Konkretisering og afgrænsning
Fokusområdet skal medvirke til at skærpe
skolebørnenes interesse for, bæredygtighed, energi og natur. Skoler informeres om,

Relevant præcisering, der indarbejdes i
handlingsplanen.

Senest i 2013 er konkrete tiltag godkendt af
Skoleforvaltningen, som sikrer fokusområdet.

hvordan bæredygtighed og lokale initiativer
for naturfag kan understøtte de nationale
mål for undervisningen i naturfag og skolereform.

Handling, gennemført / forventet
Der gennemføres en årlig naturfagsfestival i
regi af Skoleforvaltningen og skoler er involveret i Bæredygtighedsfestivalen.

Forslag ændres til:
Der gennemføres en årlig naturfagsfestival
for Skoler i regi af et lærende partnerskab
mellem uddannelsesinstitutioner i Aalborg,
hvor Skoletjenesten sidder i styregruppen.
Fra 2015 sammenlægges i uge 39 henholdsvis naturfagsfestivalen og Bæredygtighedsfestivalen.

Indarbejdes

Alle skoler skal inden 2015 have grønt flag
(særlig Aalborg-model), jf. Klimastrategi
2012-15

Forslag ændres til:
Alle skoler skal ved udgangen af 2015 have
grønt flag (særlig Aalborg model), jf. Klimastrategi 2012-15

Indarbejdes

Status-indikator
Alle skolerne i Aalborg Kommune skal have
bæredygtighed på skemaet (Skolernes skoleplaner).

Forslag ændres til:
Status-indikator
Antallet af skoler, der udvikler en Aalborg
model for bæredygtige skoler baseret på
Grønt Flag - Grøn Skole

Mere præcis indikator, der indarbejdes

Indhold
Skoleforvaltningen er projektansvarlig (koordinering og styring) for at styrke skolebørns bæredygtighedskompetencer ved at
integrere bæredygtighed, energi og ressourcer i skolernes skoleplaner. Miljø- og
Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning (AK-bygninger) bidrager med sparring og fagligt input.

Forslag ændres til:
Indhold
Skoleforvaltningen er projektansvarlig (koordinering og styring) for at styrke skolebørns bæredygtighedskompetencer ved at
informere skolerne om, hvordan kommunens strategier for energi- klima og bæredygtighed kan understøtte de nationale mål
for undervisningen og skolereform.

Relevant præcisering, der indarbejdes i
handlingsplanen.
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Miljø- og Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning (AK-bygninger) bidrager
med sparring og fagligt input.

Fokusområde nr. 17
Involvere skolerne i genopretningsprojekter og adoption af vandhuller og vandløb (67)
Nuværende formulering
Konkretisering og afgrænsning
Fokusområdet skal medvirke til skærpe
børn og unges interesse for naturen, ved at
ansvarliggøre dem for bestemte naturområder. Indsatsen skal sammentænkes med
undervisning og pædagogik.

Høringssvar
Forslag ændres til:
Konkretisering og afgrænsning
En involverende undervisning i naturfag
skal medvirke til vække børn og unges interesse for naturen, eks. gennem forslag til
inddragelse af bestemte naturområder i
naturfagsundervisningen, samt gennem
feltbiologi i Skoletjenestens undervisning.

Forvaltningens kommentarer
Relevant præcisering, der indarbejdes i
handlingsplanen.

Handling, gennemført / forventet
I 2014 arbejdes med at lokalisere skoler og
institutioner ved GIS analyse for at kortlægge hvilke skoler/institutioner, der kan inddrages i forbindelse med feltarbejde og realisering af vandløbsprojekter. De indhøstede
erfaringer i 2014 anvendes til at udarbejde
en strategiplan for det fremtidige samarbejde (Handlingsplan for Miljø 2014).

Forslag ændres til:
I 2014 arbejdes med at lokalisere skoler og
institutioner ved GIS analyse for at kortlægge hvilke skoler/institutioner, der kan inviteres i forbindelse med feltarbejde og realisering af vandløbsprojekter. De indhøstede
erfaringer i 2014 anvendes til at udarbejde
en strategiplan for det fremtidige samarbejde (Handlingsplan for Miljø 2015).

Relevant præcisering, der indarbejdes i
handlingsplanen.
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Effektønske
… i skoler og institutioner fra 2014
(Handlingsplan for Miljø 2014).

Forslag ændres til:
i skoler og institutioner fra 2015
(Handlingsplan for Miljø 2014).

Indarbejdes i erkendelse af at indsatsen
ikke kan gennemføres i 2014 pga. travlhed
med ny skolereform.

Indhold
Skoleforvaltningen er ansvarlig for selve
implementeringen via den samlede naturfagsundervisning og den enkelte skoles
skoleplan og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for institutionerne.

Forslag ændres til:
Skoleforvaltningen er ansvarlig ved at medvirke til involvering af skoler samt med aktiviteter i Skoletjenesten med inspiration til
involverende undervisning indenfor naturfagsområdet og skolereform og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen for institutionerne.

Indarbejdes

Ældre- Handicapudvalget
Fokusområde nr. 4
Øge andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner til 60 % inden 2020 (45)
Nuværende formulering
Fokusområdet
Øge andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner
og institutioner til 60 % inden 2020

Høringssvar
Ældre- og Handicapforvaltningen henleder
opmærksomheden på at en forøget andel
økologiske fødevarer vil betyde en forøgelse af prisen for den mad forvaltningen leverer til kommunens ældre. Det gælder såvel
via Madservice som på plejehjemmene.

Forvaltningens kommentarer
Tages til efterretning, idet der søges frigivet
midler, ved fokus på energibesparelser og
madspild i Ældre- Handicaps forvaltningernes storkøkkener.

Det er forvaltningens erfaring at den gruppe
ældre som forvaltningen leverer mad til - og
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som gennem et langt liv ikke har haft adgang til økologiske råvarer - ikke efterspørger økologi for en øget pris på den leverede
mad.
Det skal understreges at forvaltningen forventer at nå en andel økologiske råvarer på
30 % i 2015.

Fokusområde nr. 10
Skabe kommunale initiativer omkring jobtræningsmuligheder med fokus på bæredygtighed.
Nuværende formulering
Fokusområdet
Skabe kommunale initiativer omkring jobtræningsmuligheder med fokus på bæredygtighed.

Høringssvar
Som et led i skabelsen af jobs til udsatte
grupper – og i tråd med Smart City tilgangen - anbefaler Ældre- og Handicapforvaltningen, at Aalborg Kommune arbejder på at
skabe øget bæredygtighed ved at understøtte vækstbetingelserne for socialøkonomiske virksomheder.

Forvaltningens kommentarer
Tages til efterretning

Socialøkonomiske virksomheder har på en
gang det sigte at skabe virksomhed på
markedsvilkår, men med et klart mål om at
integrere arbejdskraft og skabe jobs til udsatte grupper, herunder fx mennesker med
handicap. Hvad enten det er for at skabe
permanent beskæftigelse eller jobtræning.
Understøttelsen af socialøkonomiske virksomheder kan ske på mange måder fx:
 Ved at udvikle kommunale erhvervsfremmeinitiativer målrettet mod den5/7




ne type virksomheder.
Ved at integrere understøttelsen af
socialøkonomiske virksomheder i
kommunens indkøbspolitik.
Eller ved at kommunen har en strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder ved afknopning eller ved udbud af opgaver til socialøkonomiske virksomheder.

Mulighederne er mange men fordrer, at
socialøkonomisk virksomhed tænkes ind
som et led i at skabe øget social bæredygtighed i det lokale arbejdsmarked.

Øvrige forvaltninger
Forvaltning / afdeling
By og Landskabsforvaltningen
Park og Natur
By og Landskabsforvaltningen
Byggeri og Digital
By og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Borgmesterens Forvaltning
Miljø og Energiforvaltningen
Miljø

Høringssvar
Ingen kommentarer

Forvaltningens kommentarer
Tages til efterretning

Ingen kommentarer

Tages til efterretning

Ingen kommentarer

Tages til efterretning

Eneste kommentar til materialet er til side
21, hvor der står Erhvervskontoret. Det
hedder i dag Business Aalborg.
Det forventes således, at kommunen
ved udgangen af 2016 vil have opnået min.
30 % økologi, og at målet på 60 % økologi i

Indarbejdes
Indarbejdes
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2020 forventes opnået.
Rettes til:
Delmål for økologiprocenten er min 30 % i
2015 og min. 60 % i 2020. Begge mål forventes opnået.
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