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Tilsyn med Sind Daghøjskole Aalborg 2017
Fredag den 17. november 2017 var 2 repræsentanter fra Aalborg Kommunes Sundheds- og
Kulturforvaltning på anmeldt tilsyn på Sind Daghøjskole i Aalborg.
Tilsynet sker med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, den enkelte daghøjskoles vedtægter og
virksomhedsplan samt bestemmelser i den til enhver tid gældende rammeaftale mellem daghøjskolerne
i Aalborg og Aalborg Kommune.
Sind Daghøjskole er et målrettet tilbud for specielt udsatte og psykisk sårbare mennesker.
Ud over daghøjskolen, udbydes der ligeledes aftenskoleundervisning samt kompenserende
specialundervisning.
Desuden oprettede Sind i 2012 en Specialhøjskole. Et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb STU til
unge under 25 år. Der er tale om unge, der har afsluttet folkeskolen, som ikke har fået en uddannelse
og som har psykiske lidelser. Der er tale om kursister, der kun kan deltage på små hold med 4-5
personer.
Hovedparten af Daghøjskolens kursister er ”aktiverede” – dvs. deres deltagelse er forhandlet med og
finansieret af Jobcentret. Desuden benytter en del førtidspensionister daghøjskolens tilbud – alle under
kvoten til frit optag.
Skolens samlede årselevtal i 2017 forventes at blive på 70, heraf 17 på fri kvote, svarende til i alt ca.
140 cpr. elever.
Visitation til daghøjskolen sker i tæt samarbejde mellem kursist, socialrådgiver og vejleder.
Daghøjskolen skal ses som en afklaring af den enkeltes situation og som et middel til at blive så ”stabil”
at vedkommende kan komme videre enten med et arbejde (evt. fleksjob) eller en uddannelse.

Daghøjskolen har følgende tilbud:
Værkstedsfag:


Kreativt værksted – hvor man kan arbejde med egne ideer. Det kan være tegning, maleri,
decoupage, grafik, digital foto, smykker, tekstiler, syning m.v.



Glasværksted - kører som selvstændigt tilbud én eftermiddag om ugen. Her kan man lave
næsten alt i glas, billeder, julepynt, huse m.v.



Skriveværksted – er for dem der gerne vil lege med ord, udfordre og udvikle sig selv og sit
skrivetalent eller blot få genopfrisket sine danskkundskaber.



IT Værksted – på IT værkstedet arbejdes der inden for følgende områder og programmer:
Office 2007, billedbehandling, internet og CMS.



Sammenspil – der vil blive arbejdet med gode melodiske numre, såsom Beatles, Kim Larsen
o.a. Arrangementerne tilrettelægges efter, hvad den enkelte kursist kan.



Debatværksted – et værksted for dem, der gerne vil diskutere, afprøve meninger og holdninger,
søge viden og indsigt og gennem denne proces blive klogere på sig selv og omverdenen.



Motion, livsstil og velvære. Skolen har et åbent tilbud til skolens kursister, hvor de kan træne i
fitness.dk – 2 gange ugentligt med en instruktør fra skolen. Derudover tilbydes der motions- og
svømmebilletter til Haraldslund, boldspil i Østre Allé Hallen, afspænding, gymnastik med store
bolde, løbe- og eller gåture eller stavgang.

Af andre fag/aktiviteter tilbydes:
Kulturaktiviteter, projekter, musik, kulturklubben, kunst og psykologi.

Fælles aktiviteter:
2 gange ugentligt er der fællessamling. Her synges der, gives informationer om skolen og eventuelle
problemstillinger bliver debatteret. Dagsordenen er åben og alle er velkomne til at komme til orde.
Kursisterne skal møde hver dag ellers skal de melde afbud. Såfremt man ikke hører fra kursisterne,
bliver de ringet op.
For at styrke fællesskabet er der gratis morgenmad, samt kaffe og frugt til alle kursister. Skolen har fået
mulighed for at ansætte 2 personer (en i løntilskud og en i flexjob), hvoraf den ene er kok, som laver
god mad til rimelige penge. ”Madklubben” bruges flittigt af kursister og medarbejdere på både Sind
Daghøjskole og Aalborg Specialskole, ligesom køkkenet også leverer mad til klub OnSide.

Ledelse:
Daghøjskolen ledes af en forstander, der desuden er leder af Aftenskolen, samt en afdelingsleder, der
har det pædagogiske ansvar. Desuden er der ansat en afdelingsleder til at varetage Projekt Aalborg
Specialhøjskole. Daghøjskolens leder varetager selv nogle få undervisningstimer ugentligt og træder ind
som vikar.
Personale:
Ud over ledelsen har daghøjskolen i 2017 haft 12 personer ansat, hvilket svarer til 6-7 fuldtidsstillinger,
herunder 2 vejledere. Derudover er der 6 ansatte på specialhøjskolen ud over lederen. Hovedparten af
de ansatte er i flexjob og desuden er skolens pedel ansat i flexjob.
Undervisernes baggrund er meget forskellige (folkeskolelærere, akademikere, socialpædagog,
kunstnere m.v.)
Afdelingslederen mødes med alle ansatte hver dag til fælles morgenmøde. Desuden afholdes der
medarbejdermøder hver 3. måned. Der afholdes lærermøde 1 gang månedlig, administrativt møde 1
gang ugentligt samt vejledermøder hver 2. uge.

Udviklingsdage/kurser:
I 2016 blev der afholdt et seminar i Slettestrand på 2 dage, hvor emnet var Mental Sundhed og Peter
Thybo var indbudt som oplægsholder. Temaet er blevet fulgt op i 2017 med yderligere 2 temadage.
Udgangspunktet for temaet har været Det dobbelte KRAM, med særligt fokus på den fysiske og
mentale sundhed.
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Arbejdsmiljø:
En af afdelingslederne er af ledelsen valgt til ansvarlig på arbejdsmiljøområdet og medarbejderne har
ønsket, at han varetager deres interesser også. Medarbejderne repræsenteres af deres respektive
fagforeninger, så længe de ikke ønsker en tillidsrepræsentant.
Der afvikles ligeledes MUS og APV.
Ved behov er der adgang til akut supervision og krisehjælp via psykologer.

Lokaler:
Tilgangen af kursister betyder samtidig med, at Lille Skole for Voksne i Aalborg også har øget sine
aktiviteter, at skolen er presset på lokaler. Det betyder at skolen er i gang med at se på nye lokaler
(lejemål).
Røgfrit miljø:
Sind daghøjskole har tidligere fået dispensation af Aalborg Kommune til at etablere et rygerum for
kursisterne. Skolen har valgt at nedlægge rygerummet og kan nu kalde sig en røgfri skole.

Daghøjskolen har bl.a. følgende ønsker til udviklingstiltag:
 Skolen håber fremadrettet at kunne være med til at skabe job til deres målgruppe gennem
etablering af socialøkonomiske virksomheder, eks.
o Re-cykler – genbrug
o Produktionskøkken. Køkkenet skal i første omgang servicere daghøjskolen,
specialhøjskolen, klub ON-Side og egne møder. Har slået en stilling op og forventer 6
deltagere i projektet.
 Samarbejde med Trekanten om følgende:
o Etablering af eventværksted – hvor man via enkeltstående arrangementer kan lave
indsamlinger til eksempelvis flygtninge, Børnecancerfonden etc.
o Etablering af værksted/galleri på Trekanten
o Etablering af musikforening på Trekanten
 Foreningsadministration/-værksted – tilbyde hjælp til etablering af hjemmeside, klubblad, regnskab
m.v. (humanitære foreninger NGO), skolens regnskab m.v.)

Økonomi/fremtid:
2015 og 2016 har været to gode år for Sind Daghøjskole. På grund af ændringer i jobcenter Aalborgs
målsætning med hensyn til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, har der i 2017 været betydeligt færre
kursister på skolen. Der er fra jobcenteret et ønske om, at daghøjskolerne skal være mere
virksomhedsrettede og hurtigere gøre deres kursister klar til uddannelse og job, hvilket ikke er nogen
nem opgave med skolens målgruppe.
Ovennævnte har heldigvis endnu ikke betydet, at skolen har måtte ændre på normeringen, men skolen
forventer et mindre underskud i 2017.
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