Skoleudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af midtvejsstatus vedr. Udviklingsstrategi for børn, unge og familier
2017-046213
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og
Skoleudvalget godkender midtvejsevaluering vedrørende Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
2016-2020.

Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 26. maj 2016 godkendte Byrådet Udviklingsstrategien for børn, unge og familier i Aalborg Kommune.
Udviklingsstrategien tager afsæt i KL’s udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres”. Strategien er
gældende for perioden 2016-2020. Der blev samtidig med godkendelsen af strategien aftalt en nærmere
proces for årlige input til nye indsatser.
Byrådet blev således den 18. juni 2018 orienteret om den en revideret udgave af Udviklingsstrategien, der
var blevet godkendt i henholdsvis Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget den 4. maj og 15. maj 2018.
I den reviderede version er der indskrevet fælles mål under hvert af strategiens 4 spor. I forbindelse med
udvalgenes godkendelse af den revideret version, blev det samtidig besluttet, at der ultimo 2018 skulle
fremsendes en orientering til udvalgene om status på Udviklingsstrategiens måltal.
Midtvejsstatus for Udviklingsstrategiens måltal fremgår således af vedlagte rapport opdelt inden for
strategiens 4 spor.

Hovedtendenser som følge af status på Udviklingsstrategiens måltal:
Der ses en række positive udviklingstakter som indikerer, at strategien fortsat er relevant og indeholder de
rette spor og indsatser. Herunder kan det bl.a. nævnes, at der er sket et fald i antallet af underretninger til
familiegrupperne.
Derudover ses en tendens til, at børn og unge der modtager støtte efter Serviceloven over tid bevæger sig
mod et mindre indgribende tilbud (bevæger sig ned ad indsatstrappen).
På skoleområdet er det positivt, at der er fremgang i 5 ud af 6 nationale test, at trivslen samlet set fortsat
vurderes at være høj og at en større andel unge får en ungdomsuddannelse.
Der er samtidig en række succeskriterier, som endnu ikke er opnået. Det kan bl.a. nævnes, at der er sket en
stigning i antallet af børn der skoleudsættes.
Derudover er der sket en stigning i antallet af børn og unge, der er knyttet til en støttegruppe i dagtilbud,
specialgruppe i fritidscenterregi og specialskole og specialtilbud i skole.
Endvidere må det konstateres, at en større andel elever ved folkeskolens afgangsprøve ikke opnår
karakteren 02 i dansk og matematik.
Der er således en række områder, hvor forøget indsats vurderes at være nødvendig, og hvor det samtidig
må erfares, at en længere omstillingsproces er nødvendig forinden de forventede resultater ses.
De iværksatte tiltag på almenområdet er endnu ikke fuldt ud implementeret, hvorved det kan antages, at den
forventede effekt først kan spores i de kommende år. Der skal fortsat være fokus på implementeringen og
det tværprofessionelle samarbejde.
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Bilag:
Midtvejsstatus Udviklingsstrategien for børn, unge og familier 2016-2020
PowerPoint fra Skoleudvalgets møde 18.12.2018
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