Skoleudvalget

Punkt 7.

Drøftelse af rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt "Viden i skolen"
2017-041792
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, information om udkast til rammeaftale om det
fælles strategiske forskningsprojekt ”Viden i skolen”.
Beslutning:
Drøftet.
Det besluttes at der skal findes 0,25 mio. kr. til projektet. Beløbet findes på udviklingspuljen i 2017 og indgår i
budgetbehandlingen for 2018.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes fordi skoledirektørerne på tværs af de Nordjyske kommuner i
samarbejde med UCN og Århus Universitet har drøftet muligheden for at igangsætte et fælles
strategisk forskningsprojekt ”Viden I Skolen”, som omfatter etablering og gennemførelse af 5 ph.d.projekter. Skoleudvalget skal tage stilling til, om de ønsker, at Aalborg Kommune skal deltage i
projektet samt drøfte finansieringen af projektet.
Baggrund
”Viden I Skolen” er et fælles strategisk forskningsprojekt, som omfatter etablering og
gennemførelse af 5 ph.d.-projekter.
I vor tids offentlige sektor er forskningsbaseret viden en af forudsætningerne for at skabe kvalitet
og innovation. Dette gælder også for uddannelsesområdet: Gode faglige, didaktiske og
pædagogiske kompetencer hos medarbejderne i skolen og i professionsuddannelserne, er en
vigtig forudsætning for at optimere elevernes tilegnelse af viden, udvikling og trivsel. ”Viden i
skolen” er en indsats for at skabe en endnu bedre skole, skabe bedre overgange fra dagtilbud til
skole videre til ungdomsuddannelse og styrke grund- og efter/videreuddannelse inden for
professionsuddannelserne.
Projektet er et fælles initiativ, hvor de Nordjyske skoler kan supplere praksisviden og kommunal
uddannelsesudvikling med viden fra UCNs professionsforskning og Aarhus Universitets forskning.
Intentionen med ”Viden i skolen” er, at der skabes et nyt grundlag i Nordjylland for mere
forskningsbaseret, lokalforankret viden, der udvikler den forskningsinformerede praksis i skole,
grunduddannelse og i efter - og videreuddannelse.
Projektets formål er at styrke den forskningsbaserede udvikling inden for skoleområdet og samtidig
forankre den forskningsmæssige praksis i de Nordjyske kommuner. Det enkle mål er, at ”flere skal
lære mere og trives bedre”.
Der indgås særskilte og individuelle aftaler for hvert af de 5 ph.d.-projekter mellem de involverede
parter, hvor øvrige vilkår for hvert enkelt ph.d.-projekt aftales.
De 5 ph.d.-projekter gennemføres inden for følgende forskningsområder:
 Professionsforskning og professionsudvikling i skolen
 Undervisnings- og læringsstrategier herunder feedback og formativ vurdering, selvreguleret
læring, læringsudbytte og didaktik i skolen
 Entreprenørskab i skolen, herunder anvendelse af digitale medier
 Fagdidaktik, livsduelighed og specialpædagogik i skolen
 Ledelse og organisationsudvikling i skolen
Ph.d.-projekterne vil være forankret i den pædagogiske praksis og vil skulle bidrage til
forskningsbaseret udvikling i en eller flere af de nordjyske kommuner.
Projektet igangsættes 01.09.2017 og afsluttes 31.12.2020. De fem ph.d.-stipendier gennemføres i
perioden 01.12.2017-30.11.2020
Økonomi
Projektet har et samlet budget på 13 mio. kr. over 3 år, og der er lagt op til, at den samlede
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kommunale medfinansiering udgør 3,4 mio. over 3 år fra den 1/12-2017. Aalborg Kommunes andel
udgør 370.000 kr. pr. år, i alt 1,1 mio. kr. over 3 år.
Gevinster og belastning for skolerne i Aalborg Kommune
Der er en række gevinster ved at deltage i ”Viden i skolen”. Det kan bl.a. nævnes:
 Skolerne får ny viden om, hvilke undervisningsstrategier der er beviseligt effektive i forhold til
forbedring af resultater for alle elever
 Studerende på de pædagogiske uddannelser får mulighed for at træne deres kompetencer
under uddannelsen ud fra evidensinformeret viden tæt på praksis
 Mulighed for vidensspredning mellem skoleledere, skolernes pædagogiske personale og
kommunernes forvaltninger i Nordjylland
Der vil være et ressourcetræk på skolerne i forhold til de ph.d. studerendes forskning på skolerne.
Skolerne vil fx blive involveret i form af observationer, interviews, workshops samt oplæg på
skolerne om resultaterne af forskningen. Forskningsprojekterne involverer alle de nordjyske
kommuner. Derfor er det vanskeligt på forhånd at definere ressourcetrækket på Aalborg
Kommunes skoler. Der lægges dog vægt på, at deltagelsen fra skolerne sker på frivillig basis.
Skolerne melder sig selv som interessenter i forhold til medvirken. Aftaler, koordinering mv. sker
altid i samarbejde med forvaltningen.
Der er vedhæftet notat, der yderligere beskriver fordelene ved deltagelse i ”Viden i skolen”.
Derudover er der vedhæftet udkast til rammeaftale for forskningsprojektet.
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Bilag:
Rammeaftale om _Viden i skolen_.docx
VIS - projekt. Praksis. den 14-9-2017.docx
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