Skoleudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af nødpasning i DUS
2017-049469
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender
At der fra og med sommerferien 2019 kun er én DUS-ordning i Aalborg Kommune, Kærbyskolens
DUS, der har åbent hele sommerferien
At denne DUS-ordning tilbyder nødpasning i sommerferien for alle DUS-ordninger i Aalborg
Kommune
At alle DUS-ordninger på nær Kærbyskolen holder ferielukket i de samme to uger, fra 2019 i 3. og
4. uge af børnenes sommerferie
At ressourcen fra det lukkede tilbud på Nr. Uttrup Skole overføres til Kærbyskolen
At deadline for forældres tilmelding til nødpasning til egen DUS-ordning er fredag i uge 17 hvert år
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, fordi Skoleudvalget skal tage stilling til et forslag om, at nødpasning i DUS i
sommerferien fremover alene tilbydes på Kærbyskolen. Derudover skal der tages stilling til, om DUSordningerne skal holde ferielukket i de samme to uger af børnenes sommerferie.
Baggrund
I februar 2014 besluttede Skoleudvalget at lave nødpasning i sommerferieperioden for alle DUS-ordninger i
Aalborg Kommune. Nødpasningen har foregået på en lokation nord for fjorden på Nr. Uttrup Skole og en
lokation syd for fjorden på Kærbyskolen.
Den hidtidige nødpasning har nu kørt i 4 år, fra 2014 til og med 2017. I denne periode har Nr. Uttrup Skole
modtaget børn nord for fjorden og Kærbyskolen har modtaget børn syd for fjorden. Der har i hele perioden
været et samarbejde mellem de to skoler, der har koordineret indsatsen ud fra de tilmeldte børn. I to af de
fire år har man slået tilbuddene sammen på Kærbyskolen eftersom, der kun har været et ganske lille
fremmøde på Nr. Uttrup Skole på trods af en del tilmeldinger.
Der er foretaget en mundtlig evaluering med de to skoler efter ferien 2018. Det har endnu engang vist sig, at
Nr. Uttrup Skole havde færrest antal tilmeldte børn. Derfor foreslås det, at der fremadrettet kun er åbent ét
sted i Aalborg Kommune. Denne sag var også på Skoleudvalget i 2017, men her besluttede man at afvente
erfaringerne fra sommeren 2018. Erfaringerne er, at Nr. Uttrup Skole næsten ikke benyttes, og i de få
tilfælde, hvor der var et barn tilmeldt, overførte man efter aftale med de berørte forældre barnet til
Kærbyskolen. Nr. Uttrup Skole er indforstået og enig i forslaget om fremadrettet kun at udbyde nødpasning
på Kærbyskolen.
I forhold til elever i specialtilbud er det aftalen, at disse elever følges af en medarbejder fra specialtilbuddet,
og at denne medarbejder deltager i nødpasningstilbuddet. Derudover er der specialtilbud, der selv forestår
pasning i sommerferieperioden.
De to tvungne ferielukkede uger i DUS har hidtil været spredt ud på 4 mulige uger. Det har betydet, at de to
skoler har modtaget børn fra alle andre DUS-ordninger i alle 4 uger. På grund af det uforudsigelige
fremmøde har det besværliggjort bemandingen for de to skolers DUS-ordninger i en sådan grad, at man har
måttet indkalde vikarer. Det foreslås derfor, at alle DUS-ordninger holder de to ugers ferielukning i samme
uger. Det foreslås samtidig, at de fremtidige lukkeuger er uge 3 og 4 i skolernes sommerferie.
Eftersom fremmødet, på trods af bindende tilmelding er meget svingende, skal det præciseres, at fredag i
uge 17 er den uigenkaldeligt sidste dag, hvor forældre kan tilmelde deres barn til nødpasningen. Personalet
skal have en arbejdsplan 3 måneder før planlagt tjeneste og skal honorere denne, hvad enten de tilmeldte
børn kommer eller ej. Hvis der kommer tilmeldinger efter denne dag, vil det være for sent og derfor kan der
ikke gives adgang til nødpasningen.
Der vil både fra Skoleforvaltningens side og de enkelte DUS-ordninger blive kommunikeret grundigt ud om
dette forhold for at undgå for sene tilmeldinger.
Den samlede udgift til nødpasningsordningen er 300.000 kr. pr. år til lønudgifter samt 50.000 kr. til ekstra
rengøring.
Statistik for nødpasning 2018:
Uge 27
Uge 28
Uge 29
Uge 30

0 tilmeldte 0 fremmødte
3 tilmeldte 3 fremmødte
18 tilmeldte 8 fremmødte i snit pr/dag
13 tilmeldte 6 fremmødte i snit pr/dag
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