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Afrapportering fra temagrupperne vedrørende folkeskolereformen samt status
på den inddragende proces.
2013-38029.
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, afrapportering fra temagrupperne
vedrørende folkeskolereformen samt status på den inddragende proces. De anbefalinger fra temagrupperne der ikke er politisk behandlet indgår i det videre arbejde omkring udviklingen af læringsindsatsen i Aalborg Kommune. Temagruppernes arbejde anses hermed som afsluttet.

Sagsbeskrivelse
Hensigten med sagen er dels at give et kort overblik over den involverende proces der har været
omkring implementeringen af folkeskolereformen i Aalborg Kommune og dels at formidle de enkelte temagruppers afrapportering.
Skole- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 20. august 2013, at der skulle nedsættes 8 temagrupper der skulle arbejde med at belyse reformens indhold og mål samt sikre, at der løbende i temagruppens arbejde skete en god inddragelse af skolens interessenter. De 8 temagrupper har arbejdet med følgende emneområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faglighed, læring og undervisning
Understøttende undervisning og samarbejde med skolens interessenter
Fritidstilbud
Skoleledelse
Evaluering
Kompetenceudvikling
Administration og organisering
Nye politikker

Da gruppernes emner i høj grad er indbyrdes forbundet er der løbende sket en koordinering grupperne imellem. Hver gruppe har haft en formand og 10 - 18 medlemmer. Formanden har i alle tilfælde været en leder fra Skoleafdelingen (fire fra forvaltningen og fire fra skolerne) og i samtlige
temagrupper har skoleledelserne været repræsenteret med fire pladser (en fra hvert skoleområde).
Derudover er skolerne inddraget ved at have medarbejdere repræsenteret i grupperne. Nogle er udpeget via MED-systemet, mens andre er udpeget fordi de bidrager med særlig viden og erfaringer.
Temagrupperne har været bemandet, så alle skoler har været repræsenteret i en af grupperne. Ende-
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lig har der været repræsentation fra UU, Ungdomsskolen, PPR, Kultur- og Fritidsområdet, Kulturskolen, foreningslivet, bibliotekerne, de faglige organisationer og andre forvaltninger.
Arrangementer mv.
Udover at de nedsatte temagrupper har været bredt sammensat, har der undervejs i processen været
afholdt en række møder, temaaftener og temaeftermiddage, med henblik på at give mulighed for
vidensdeling, inspiration og netværksdannelse.
Den 22. oktober 2013 blev der afholdt et stort arrangement i Gigantium med deltagelse af omkring
500 af skolernes interessenter, hvor der bl.a. blev drøftet hvilke nye muligheder reformen giver for
at drive skole, og hvor deltagerne blev bedt om at komme med input til såvel temagrupperne som til
forvaltningsledelsen.
I april måned blev der afholdt 6 arrangementer for skolernes pædagogiske medarbejdere hvor temaerne ”understøttende undervisning”, ”motion og bevægelse” og ”læringsmål og evaluering” blev
dagsordensat. I alt deltog knap 2200 lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og skoleledelser på
disse seancer.
Den 7. maj blev der holdt endnu et aften arrangement, denne gang omkring fremtidens skole. Hvordan får vi skolen åbnet op? Hvordan får vi gjort det interessant for skolens interessenter at byde
ind? I alt deltog omkring 320 personer denne aften og de havde mulighed for at komme med deres
bud på, hvad de mener, at den åbne skole skal og kan bidrage med.
I forhold til inddragelse af skoleeleverne, har der i alle fire skoleområder været afholdt arrangementer, hvor elevrådsrepræsentanterne på tværs af skolerne, har drøftet og kommet med forslag og idéer
til, hvordan fremtidens skole bør se ud.
Gennem hele forløbet er der løbende blevet holdt møder med de faglige organisationer med henblik
på at inddrage og sikre at en god proces, herunder at det f.eks. var de rette temaer, som der blev
arrangeret temaeftermiddage for medarbejderne omkring.
Politisk stillingtagen
Temagruppernes arbejde har løbende være behandlet på udvalgets møder både i form af indstillinger som udvalget har behandlet og i kraft af de drøftelser, der har været på en lang række af udvalgsmøderne, hvor temagruppeformændene har haft mulighed for at præsentere temagruppens arbejde og få politiske pejlemærker.
Endelig har en lang række af de emner som udvalget har skullet træffe beslutning om både været 1.
og 2. behandlet og hvor der mellem 1. og 2. behandling har været en bred høring af relevante interessenter.
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Vedhæfte som bilag til sagen er afrapporteringen fra temagrupperne om (1) Faglighed, læring og
undervisning, (2) Understøttende undervisning og samarbejde med skolens interessenter, (3) Fritidstilbud, (4) Skoleledelse, (5) Evaluering og (7) Administration og organisering.
Temagruppe (6) Kompetenceudvikling har allerede på udvalgsmødet den 6. maj 2014 afsluttet deres
arbejde, mens temagruppe (8) Nye politikker aldrig rigtigt er startet op. Det er nu planlagt at gruppen skal fungere som referencegruppe i forhold til visionsprocessen som kommer til at forløbe fra
september 2014 og ca. et halvt år frem.

Gruppe 1 - afrapportering
Gruppe 1 - resume og anbefalinger
Gruppe 2 - afrapportering
Gruppe 2 - resume og anbefalinger
Gruppe 3 - resume og anbefalinger
Gruppe 4 - resume og anbefalinger
Gruppe 7 - afrapportering
Gruppe 7 - resume og anbefalinger
Temagruppe 5 - samlet afrapportering
Beslutning:
Til orientering.
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