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Punkt 7.

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling.
2011-63361.
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender ”Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune”, som er revideret efter høringsrunde.
Jan Nymark Thaysen (V) og Helle Frederiksen (A) var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Punktet behandles ligeledes på Familie- og Socialudvalgets møde den 12. september 2014.
Der er i perioden 9.5.2014 til 4.6.2014 gennemført en høringsrunde i skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser, relevante samarbejdsudvalg m.fl. Resultatet af høringssvarene samt kommentarer
hertil fremgår sidst i indstillingen.
”Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune” er revideret som følge af høringssvarene. Ændringer i teksten er markeret, Den reviderede udgave samt høringssvarene er vedlagt.
Baggrund
På baggrund af byrådets bevilling i 2012 iværksatte Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et udviklingsarbejde med henblik på at styrke inklusionsindsatsen i overgangen fra
dagtilbud til skole. Gennem bl.a. kortlægning af den eksisterende praksis i overgangen og erfaringer fra lokale projekter – primært i regi af de fire udvidede lederteams – er der arbejdet hen imod en
ændring af den fælles skolestartspolitik.
Ultimo 2012 indgår forvaltningerne en aftale med Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps
(tidligere benævnt InklusionsUdvikling) om et toårigt samarbejde i 2013-14. Læringskonsulenterne
stiller to konsulenter til rådighed i samarbejdet. Formålet med samarbejdet er at udvikle og virkeliggøre en inkluderende praksis i overgangen fra børnehave til skole, til gavn for det enkelte barn og
for børnefællesskabet. Overgangen handler om det sidste år i børnehaven og til og med 0. klasse.
dvs. de 5-7 årige børn.
Der er aftalt tre mål for udviklingsarbejdet:
1. Der er - med afsæt i erfaringer fra de lokale inklusionsprojekter – en fælles strategi med
principper for inklusion i overgangen mellem børnehave og skole
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2. Ledelse og medarbejdere i dagtilbud og skole har fælles afsæt og fælles sprog for virkeliggørelse af en inkluderende praksis i overgangen mellem dagtilbud og skole
3. Forældre oplever sig inddraget og deltager aktivt i børnenes overgang mellem dagtilbud og
skole
Mål og principper for overgangen
Styregruppen har udarbejdet ”Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune”. Materialet er kommet i stand på baggrund af ovennævnte udviklingsarbejde. Efterfølgende er det kvalitetssikret på et temamøde med 45 deltagere, primært fra de deltagende projekter. Endelig har materialet været i høring i skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser, relevante samarbejdsudvalg m.fl. jf.
nedenstående.
Materialet skal ses som erstatning for Aalborg Kommunes nuværende skolestartspolitik, som består
af en række krav til børnehavers og skolers indsats i overgangen samt anbefalinger til yderligere
handlinger. Med ”Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune” tages derimod
afsæt i fire overordnede værdier:
- fællesskaber
- professionalisme
- dialog
- helhed og sammenhæng
Derudover er der opstillet tre principper:
- princippet om barnets deltagelse
- princippet for forældrene som centrale medspillere
- princippet om de professionelles ansvar.
Eneste krav til børnehaver og skoler er, at der udarbejdes samarbejdsaftaler i forhold til alle børn,
hvori ovenstående værdier og principper naturligvis skal være et centralt element.
Høring
Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune har været i høring i skolebestyrelser
og dagtilbudsbestyrelser samt relevante samarbejdsudvalg m.fl. i perioden 9.5.2014 – 4.6.2014.
Der er indkommet høringssvar fra:
1. Skolebestyrelsen Klarup Skole
2. Skolebestyrelsen Mou Skole
3. Skolebestyrelsen Vadum Skole
4. Skolebestyrelsen Sønderbroskolen
5. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Vejgaard
6. Afdelings-MED for skoler
7. Lokal-MED Dagtilbud Nordøstkysten
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8. Dagtilbudsbestyrelsen Midt-Vestbyen
9. Skolebestyrelsen Gandrup Skole
10. Dagtilbudsbestyrelsen og lokal-MED Dagtilbud Lindholm-Løvvangen
11. Forældrebestyrelsen Børnehaven Tusindfryd
12. Skolebestyrelsen Landsbyordningen Grindsted Skole
13. Område-MED Nord/Øst
14. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Sydøst
15. Ledergruppen Børne- og Familieafdelingen
16. Skolebestyrelsen Sofiendalskolen
17. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Svenstrup
18. Skolebestyrelsen Herningvej Skole
19. Område-MED Centrum/Sydvest
20. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Seminariekvarteret
21. Skolebestyrelsen Svenstrup Skole
22. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Gug
Resultatet af høringsrunden viser, at der er stor opbakning til de nye mål og principper som grundlag for en god overgang fra dagtilbud til skole.
Udover den generelle opbakning er der i høringssvarene forslag til præciseringer og eksempler på
samarbejde samt enkelte spørgsmål. Desuden er der flere der forholder sig til spørgsmålet om omsætningen, herunder især samarbejdsaftaler mellem daginstitutioner og skoler.
Styregruppen har følgende bemærkninger til konkrete høringssvar (jf. ovenstående nummerering):
2. Mini-DUS ønskes nævnt som eksempel.
Styregruppen finder ikke grund til det, da det er en særlig aftale der kun gælder i tidligere
Sejlflod Kommune.
4. Forslag til præciseringer i de sproglige formuleringer.
Styregruppen er enig i præciseringerne, som derfor er indarbejdet i den reviderede tekst.
5. Høringssvaret handler primært om omsætningen.
Styregruppen sætter fokus på omsætningsdelen, herunder samarbejdsaftaler, i andet halvår
af 2014.
6. Påpeger at de nye ”Mål og principper…” kun delvist kan erstatte den hidtidige skolestartspolitik, da denne omhandlede andet og mere end overgangen mellem børnehave og skole, fx
lærer-pædagogsamarbejdet, helhed og sammenhæng, udviklingsgaranti i DUS, de fysiske
rammer, ressourcer til børn med særlige behov samt værdier og menneskesyn.
Styregruppen er enig i, at der med de nye mål og principper er fokus på selve overgangen,
og henviser til, at de forhold der efterlyses allerede indgår i andre af kommunens politikker,
herunder skolepolitikken, DUS-indholdsplan og principper for fleksible læringsmiljøer.
7. Forslag om at tilføje konkret eksempel til ”Mål og principper…”.
Styregruppen finder ikke at eksemplet skal indgå.
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8. Høringssvaret handler primært om omsætningen.
Styregruppen sætter fokus på omsætningsdelen, herunder samarbejdsaftaler, i andet halvår
af 2014.
11. Konkrete spørgsmål om omsætningsdelen.
Der fremsendes svar på de konkrete spørgsmål og herunder, at der bliver sat fokus på omsætningsdelen, herunder samarbejdsaftaler, i andet halvår.
14. Påpeger forskellige forhold, herunder også forslag om etablering af forældre til forældre
kontakt.
Styregruppen finder, at der er gode forslag til eksempler på god pædagogisk praksis, og er
opmærksom på at fremme anvendelsen af forældre som mentorer.
18. Forslag om tre konkrete ændringer i teksten.
Styregruppen er delvis enig i ændringerne og har indarbejdet dele af forslagene.
21. Forslag om at PPR nævnes under ”Det professionelle samarbejde”.
Styregruppen er ikke enig i dette, da der i givet fald kunne nævnes en række andre samarbejdsparter
Styregruppen har på baggrund af ovenstående revideret ”Mål og principper for den gode overgang i
Aalborg Kommune”. Det er tydeligt markeret, hvilke ændringer der foretaget i teksten.
Inklusion i overgange – fremadrettet
Der har siden 2012 været afsat 2x500.000 kr. til Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med det formål at styrke inklusionsindsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole.
I budgetforslaget for 2015 lægges der op at omprioritere ressourcen til socialrådgivere på skolerne.
Uanset udkommet af budgetforhandlingerne vil der blive arbejdet videre med at implementere ”Mål
og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune”.

Høringssvar - Mål og principper for den gode overgang
Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune - tilrettet efter høring
Beslutning:
Godkendt.
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