Bilag 1: Hovedansvarsområder og samarbejdsrum
Nedenstående figur viser dels Skoleforvaltningens, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens, ÆldreHandicapforvaltningen og Region Nordjyllands hovedansvarsområder i forhold til udsatte børn og unge samt
de mest centrale samarbejdsrum
Skoleforvaltningen
-

Samarbejdsrum
- STU (ÆldreHandicapforvaltningen bevilger
botilbud)
- Elever fra Aalborg Kommune
visiteres til Taleinstituttet og
Hjerneskadecentret
- Træningsområdet

Tilbud etableret efter Folkeskoleloven
og bekendtgørelse om
specialundervisning og lov om
kompenserende specialundervisning
for voksne

-

Samarbejdsrum
- Elever fra Aalborg Kommune
benytter Regionens tilbud
- Henvisning til Psykiatrien

-Samarbejdsrum
Region Nordjylland
- Overgang fra børnehave til skole
- Skoletilbud til anbragte børn
- Center for Døvblindhed og
- Trivselsforum
Høretab
- Samarbejde om børn med
- Institut for syn og hørelse
udfordringer pga. hjemlige- Rehabiliteringscenter for
flygtninge
forhold
- ogNeurocentre
- Samarbejde mellem skoler
- Sikrede institutioner
fritidscentre
- Psykiatrien
- Samarbejde om elever der ikke
har fået en ungdomsuddannelse
Tilbud etableret efter Serviceloven
- Træningsområdet

Ældre-Handicapforvaltningen
-

Undervisning
Fritid
Pædagogisk Psykologisk bistand
Uddannelsesvejledning
Voksenundervisning (VUK)

Bostøtte, botilbud, børnehave
for børn og unge med autisme
og ADHD
Hjælpemidler til børn og unge
med handicap
Efterværn for unge med
handicap mellem 18 og 23 år
Taleinstituttet og
Hjerneskadecentret

Tilbud etableret efter Serviceloven

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
-

-

Råd og vejledning samt foranstaltninger til
børn, unge, voksne og familier med særlige
behov
Socialpædagogisk støtte
Døgninstitutioner
Daginstitutioner
Fritidstilbud efter dagtilbudsloven
(fritidscentre)
Beskæftigelsesområdet
Træningscenter for børn og unge

Tilbud etableret efter dagtilbudsloven og
Serviceloven

Bilag 2: Supplerende økonomi
Funktion
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (Skolebørn)
- Center for Døvblindhed og Høretab
- Institut for Syn og Hørelse
- Øvrige regionale tilbud
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (Småbørn)
- Institut for Syn og Hørelse

Budget 2018
5.812.000
4.547.000
420.000
845.000
149.000
149.000

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (Kompenserende voksenundervisning)
- VUK
- Øvrige tilbud inkl. Center for Døvblindhed og Høretab
- Institut for Syn og Hørelse
- Private initiativtagere
- Konsulentløn

11.600.000
4.984.043
2.920.000
2.475.000
1.019.000
201.957

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- VUK
- Pladser på VUK
- Indtægter fra VUK
- Andre interne kommunale tilbud
- Andre eksterne kommunale tilbud
- Eksterne/private udbydere
- Regionale tilbud
- Transport

20.386.000
1.492.318
17.200.000
-11.006.318
3.900.000
2.500.000
2.900.000
800.000
2.600.000

