Beskrivelse af UngAalborg i forhold til Åben Skole
UngAalborg har gennem en årrække samarbejdet med kommunens folkeskoler. I de seneste år er
samarbejdet blevet tættere og mere forpligtende i forlængelse af folkeskolereformen og principperne for
den åbne skole. For at bidrage til og understøtte en variation i skoledagen udbyder UngAalborg hvert år en
palet af tilbud om valghold, understøttende undervisning og temadage til skolerne.
Det øgede samarbejde omkring den åbne skole betyder, at mange af de fritidstilbud, UngAalborg havde på
skolerne inden folkeskolereformen i 2014, er erstattet af flere valghold, understøttende undervisning og
temadage, som bidrager ind i en længere og mere varieret skoledag. UngAalborgs tilbud til skolerne
komplementerer de gængse fag ved at være anderledes end det, eleverne oplever i deres ordinære
skolegang.
UngAalborg er en af landet største ungdomsskole med omkring 600 ansatte og 16.800 potentielle unge i
målgruppen 13 til 19 år.
UngAalborg er organiseret med en administration, en projekt- og udviklingsafdeling, UngAalborg
Uddannelsescenter, Friluftskolen og Aalborg Vandcenter, 31 ungdomsklubber, 6 juniorklubber, 3
kulturhuse (KUL i Nordkraft, mediehuset Station10 (den tidligere stationsbygning i Nørresundby), og Street
Station). Derudover Crossbanen i Hvorup, Skatehallen i Vejgaard.
UngAalborg har gennem en årrække samarbejdet med flere af kommunens folkeskoler og andre aktører på
ungeområdet, men med folkeskolereformen blev det en oplagt mulighed at nytænke og videreudvikle
dette samarbejde. UngAalborg har således i dag udarbejdet partnerskabsaftaler med stort set alle skoler.
UngAalborgs samarbejde med skolerne kan opdeles i følgende kategorier:


Valgfag på skolerne



Understøttende undervisning



Intensive læringsforløb



Temadage/-uger



Talenthold



Events/store arrangementer



Ung-til-ung grupper

Undervisningen kan være de lovpligtige timeløse fag (så som førsthjælp), en overbygning på de
eksisterende fag eller en dimension skolerne ikke selv kan håndtere.
Samlet set deltog 5202 elever i skoleåret 2016/2017 i UngAalborgs valgfags-, understøttende
undervisnings- og talenthold (287 hold), 4.050 elever deltog i de folkeskolerettede events og ca. 2.700
elever deltog i ung-til-ung grupper.
UngAalborg arbejder som udgangspunkt inden for følgende politikområder: LokaltGlobalt, Fremtidens
færdigheder, Keep the planet og identitet og fællesskaber. Derudover tilbydes der en lang række i forhold
til ”ikke timeløse fag”, såsom ung til ung projekter, uge sex, demokratidag, de internationale dage og fysisk
og psykisk førstehjælp.
Baggrund vedr. samarbejde med folkeskolerne
Iflg. § 2, stk. 3 i Ungdomsskoleloven, forpligtes Ungdomsskolen til at indgå i samarbejde med folkeskolerne.
”Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med kommunens folkeskoler, der
kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og
obligatoriske emner”.

Iflg. § 1, stk. 4 i Folkeskoleloven fremgår det, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af
partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler
og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til
opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger
mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”.

