Skoleudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af 2. behandling af ændring af ledelsesstrukturen i Aalborg
Ungdomsskole
2017-028895
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender
at der etableres et samlet ledelsesteam bestående af ungdomsskoleinspektøren,
afdelingsleder af UngAUC og afdelingsleder af klubber, fritids- og skoletilbud
at de hidtidige ungdomshusledere erstattes af en fælles husleder
at der etableres en ny teamlederstilling til sociale aktiviteter
at der etableres et udvidet ledelsesteam bestående af ledelsesteamet suppleret
med en fælleshusleder af ungdomshusene, 3 teamledere fra UngAUC og teamleder
af sociale aktiviteter
at den forventede besparelse på ledelse i stedet anvendes til aktiviteter for de unge
Beslutning:
Godkendt.
Lisbeth Lauritsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes fordi Skoleudvalget skal godkende 2. behandlingen af forslag til ændret
ledelsesstruktur i Aalborg Ungdomsskole.
Baggrund
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 crossbanen, klatrekælderen, vandcentret, servicecentret, skaterbanen 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.
Ungdomsskolebestyrelsen har drøftet den nye ledelsesstruktur på mødet den 31. maj og indstiller, at planen
udmøntes. OmrådeMED har tilsvarende drøftet ændringen på mødet den 30. maj og er indstillet på, at der
arbejdes videre med planerne. Der er vedhæftet referater fra møderne.
Personalemæssige konsekvenser
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Forslaget til ny ledelsesstruktur har følgende personalemæssige konsekvenser:


Der nedlægges de nuværende stillinger som leder af ungdomshuset Station10, ungdomshuset KUL,
knallertbanen, skatehallen og vandcentret



Der oprettes to nye lederstillinger som henholdsvis fælles husleder og teamleder for sociale
aktiviteter

De implicerede medarbejder vil blive forsøgt omplaceret i høringsperioden.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. årligt. Ressourcen allokeres i stedet til aktiviteter for de unge.
Ungdomsskoleplanen er vedhæftet – heri fremgår forslag til ændringer på baggrund af evt. ny
ledelsesstruktur. Ungdomsskoleplanen redigeres endeligt, når der taget endeligt stilling til ny ledelsesstruktur
Høring i relevante fora
Organisationsændringen har i perioden 20. juni til 1. august været i høring i LMU i husene i Ungdomsskolen
og områdeMED i Ungdomsskolen. Der er ikke på baggrund af møderne indkommet høringssvar, hvorfor der
heller ikke er foretaget ændringer i sagsfremstillingen i forhold til 1. behandlingen.
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Bilag:
Referat - områdeMED UngAalborg 30. maj 2017.docx
Referat - ungdomsskolebestyrelse 31. maj.docx
Ungdomsskoleplan - version 2017.pdf
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