Skoleudvalget

Punkt 6.

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Åben Skole
2017-058284
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang,
konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2019.
Beslutning:
Drøftet.
Halvdelen af de afsatte 250.000 kr. til kørsel i budget 2018 afsættes til skoletjenesten fra 2019, de øvrige
fordeles mellem de skoler der ligge uden for Aalborg og Nørresundby.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2019" som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 9. januar 2018.
I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan Skoleudvalget tage stilling til:


Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2019-2022



Om der ønskes yderligere behandling af temaet inden budgetrapporten behandles i juni 2018



Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i Skoleforvaltningens arbejde med temaet, men
ikke indgå i budget 2019.

"Budgetrapport 2019" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets
beslutning i forhold til temaet vil indgå.
Baggrund/beskrivelse
Nærværende sag omhandler Åben Skole og de funktioner, der er i forbindelse med Åben Skole.
Ifølge Undervisningsministeriet er formålet med åben skole, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende
samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Åben Skole skal bidrage til variation i
skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, så
alle elever udfordres fagligt.
Skolerne i Aalborg Kommune har igennem en del år arbejdet med den åbne skole. I Aalborg Kommune er
der således en lang tradition for både lokale, nationale og internationale samarbejder på kommuneniveau,
på forvaltningsniveau og på skoleniveau.
I regi af åben skole i Skoleforvaltningen er der fire centralt organiserede aktører henholdsvis Skoletjenesten,
Kulturskolen, UngAalborg og Playmakerordningen, som alle bidrager til at understøtte åben skole
samarbejder. Tilbud fra de disse aktører indgik i en evaluering af åben skole, der blev gennemført af
Skoleforvaltningen i foråret 2017.
AabenAalborg.dk og nye kommunale tilbud og samarbejder
I sommeren 2017 blev åben skole portalen AabenAalborg.dk lanceret. Portalen er realiseret i et samarbejde
mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Skoleforvaltningen,
samt kulturinstitutioner, foreninger og andre udbydere.
AabenAalborg.dk samler alle åben skole tilbud til dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser på tværs af
alle samarbejdspartnere og aktører, og skaber dermed en samlet indgang og oversigt for skolerne over
tilbud, der før var fordelt hos de enkelte aktører.
Tanken er, at lærerne og pædagogerne hermed har en portal, som de kan anvende i forberedelsen af
undervisning eller andre aktiviteter på skolen.
Ud over tilbuddene samlet på AabenAalborg.dk, er der bl.a. følgende nye kommunale tilbud, som
kommunens skoler kan gøre brug af:




GAME Streetmekka Aalborg
Vestre Fjordpark
MakerSpace Trekanten

Derudover er der med start i skoleåret 2018/19 indgået samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og
Erhverv Norddanmark, hvor et team af naturfagslærere på den samme skole får mulighed for at indgå i et
kompetenceudviklingsforløb ift. at arbejde med længerevarende skole-virksomhedssamarbejder. Både skole
og virksomhed forpligter sig på, at samarbejdet skal vare 2 år, hvor skole og virksomhed sammen kan
udvikle undervisningsforløb og løse reelle og konkrete udfordringer, som virksomheden oplever.
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Historik
Politiske beslutninger vedrørende Åben Skole.


Budget 2018: Der afsættes 250.000 kr. til kørsel til skolerne til åben skole, som skal understøtte
tilbud fra Skoletjenesten og Åben Skole.



Budget 2017: Eksisterende pulje på 10 mio. kr. til understøttende undervisning reduceres med 3,8
mio. kr. til eksterne undervisere og 1 mio. kr. centraliseres til playmakernes tilbud.
2016: Skoleudvalget besluttede, at Skoletjenesten tilføres 150.000 kr. til transport fra
udviklingspuljen som en midlertidig ordning.




Budget 2015: Der blev afsat ressourcer til ansættelse af erhvervsplaymaker i Skoleforvaltningen.
(Playmakerordningen der består af erhvervsplaymaker, foreningsplaymakeren og kulturplaymaker,
er fælles finansieret mellem Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.)



2013: Skoleudvalget besluttede, at mindst 10% af den understøttende undervisning skal varetages
af andre end skolens pædagogiske personale. Dette er svarende til en pulje på 10 mio. kr., der
fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne.

Henvisning til planer og politikker
Jf. Folkeskoleskolen §3, stk. 4-5 skal et åben skole samarbejde bidrage med værdi til både den fagopdelte
og den understøttende undervisning, så der opnås størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel
og motivation. Med folkeskolereformen forpligtes skolerne til at søge samarbejde med lokalsamfundets
kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og
med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler.
Derudover kan åben skole være, at det lokale erhvervs- eller foreningsliv er repræsenteret i
skolebestyrelsen.
Skoleudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af Folkeskolereformen, at skolerne ud over de i
lovgivningen nævnte samarbejdspartnere forpligtes til at søge samarbejde med det lokale erhvervsliv og
ungdomsuddannelserne, og at der skal søges samarbejde både lokalt, regionalt/nationalt og internationalt.
Vurdering
Det er vurderingen at åben skole i Aalborg Kommune virker efter hensigten og favner et bredt udvalg af
aktiviteter og tilbud til skolerne.
Alle skoler gør i forskellig udstrækning brug af tilbuddene. Dog er der stadig efterspørgsel fra yderskolerne
på mere fleksibilitet i forhold til transport og flere lokale tilbud, da de er udfordrede på transporttid og omkostninger.
Playmakernes primære fokus de næste par år skal gå på at understøtte lokale tilbud. Det vurderes, at den
tidligere beslutning om, at bevilling på 250.000 kr. til transport sendes ud til skolerne er uhensigtsmæssig i
forhold til Skoletjenestens tilbud, da disse tilbud består af frikøbte lærere i aktiviteterne.
Derudover kan der med fordel skabes mere sammenhæng mellem åben skole aktiviteter og den daglige
undervisning, således en åben skole aktivitet oftere indgår som et længerevarende undervisningsforløb i
skolen og ikke blot som en enkeltstående aktivitet.
Det vurderes ligeledes, at der er behov for at styrke forløb med virksomheder eller andre
samarbejdspartnere, hvor samarbejdet handler om reelle og konkrete udfordringer, som klasser eller
elevgrupper kan være med til at løse. Jf. samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus samt Erhverv
NordDanmark.
Det vurderes, at der mangler fokus på at tiltrække det lokale erhverv- og foreninger i skolebestyrelserne.
Økonomi og nøgletal
Tildeling til understøttende undervisning
I indeværende skoleår (17/18) udgør den samlede tildeling til understøttende undervisning i alt 90,3 mio. kr.
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Tildelingsmodelen udløser 90% af den samlede udgift til pædagogisk personale; 45% til lærere og 45
procent til pædagoger. De resterende 10% afsættes på kronebevillingen til undervisning, som skal varetages
af andre end skolens pædagogiske personale.

Fordeling af tildelingen på 90,3 mio. kr.:
Lærere

45,5 mio. kr.

Pædagoger

38,5 mio. kr.

Driftsbevilling (kronebevilling 2018)

6,3 mio. kr.

Desuden administreres 1 mio. kr. af Læring og Pædagogik til playmakertilbud, som blandt andet går til
samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner; eksempelvis forløb med Aalborg Dykkerskole, Nordkraft
Big Band, Aalborg Basketball Klub og Børnebasket Aalborg.
Øvrig økonomi:




250.000 kr. til transport til eksterne tilbud
200.000 kr. til medfinansiering af GAME Streetmekka
2,5 mio. kr. til Skoletjenesten

Handlemuligheder
Transport
Skoleudvalget har mulighed for at tilføre eller reducere bevilling til transport i åben skole.
Det anbefales, at halvdelen af de allerede afsatte midler til transport i åben skole knyttes til Skoletjenesten
og at de øvrige midler fordeles mellem yderskolerne, som ønsket i den tidligere politiske beslutning.
Flere lokale samarbejder
Der kan fokuseres på at etablere flere lokale samarbejder for at skabe lige mulighed for åben skole
aktiviteter for alle skoler, uanset om det er yderskoler eller skoler nær centrum, hvor det største udbud af
åben skole aktiviteter er.
Ved at øge skolernes samarbejde med lokalområdet imødekommes ligeså formålet med åben skole, hvor
skolernes kendskab og øget samarbejde med lokalområdet er i fokus.
Forslaget er udgiftsneutral.
Skoletjenesten
Skoleudvalget har mulighed for at reducere eller udvide bevilling til Skoletjenesten. En udvidelse kan
medføre mulighed for udvikling flere længerevarende forløb. En reduktion vil medføre færre aktiviteter.
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Bilag:
Åben Skole evaluering 2017 - overview
Bilag Beskrivelse af UngAalborg
Bilag_ Beskrivelse af Kulturskolen.docx
Bilag_ Beskrivelse af Skoletjenesten.docx
Åben skole 17.04.2018 SKU
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