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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 2.

Drøftelse af status på analysen af skole- og dagtilbud i området ved Universitet og
Gigantium
2018-081753
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, ”Drøftelse af status på analysen af skole- og dagtilbud i
området ved Universitet og Gigantium
Poul Sørensen og Mads Laursen fra COWI deltager under punktet, og giver Skoleudvalget en kort
beskrivelse af status på analysen, og inviterer til drøftelser vedr. analysens foreløbige resultater.

Beslutning:
Drøftedes.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund for sagen
Området omkring Universitet og Gigantium er præget af stor udvikling og vækst i form af
byudviklingsprojekter, offentlige byggerier mv. Der forventes derfor en befolkningstilvækst på ca. 4000
personer i området i løbet af de kommende 10 år. Det sætter et naturligt fokus på områdets eksisterende og
potentielle muligheder på en række områder.
Byrådet ønskede i forbindelse med budget 2020 - 2023 en drøftelse af, hvad der specifikt skal ske med
skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium. I Budget 2019 skrev man således:
"Der har været en drøftelse af mulighederne for etablering af en ny skole i området omkring universitet og
Gigantium. Med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng og synergi for det fremtidige skole- og
dagtilbud i området udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen forelægges og drøftes i byrådet
forud for budgetprocessen for 2020-2023."
Til møde med budgetforligspartierne ultimo december 2018 fremsendte Rådmand Tina French Nielsen en
skitse til et analyseudkast, som skal ligge til grund for de kommende drøftelser. Denne skitse blev vedtaget
af magistraten, og Skoleudvalget godkendte den 19. marts en uddybet version af samme analyseskitse,
samt ønsket om at analyse varetages af en ekstern samarbejdspartner.
Denne inkluderer en status på analysearbejdet inden sommerferien, hvorfor Skoleforvaltningen i samarbejde
med COWI på mødet vil introducere nogle foreløbige betragtninger fra analysen, samt invitere Skoleudvalget
til drøftelse om hvorledes diskussionsoplægget skal struktureres overfor Byrådet.
Parter i analysen
Alle skoler og dagtilbud som ligger i umiddelbar nærhed af området ved universitet og Gigantium indgår som
en del af analysen. Specifikt drejer det sig om følgende skoler:
Herningvej Skole
Tornhøjskolen
Gistrup Skole
Gug Skole
Byplanvejens Skole
Seminarieskolen
Mellervangskolen
Hertil kommer relevante dagtilbud. Familie- og Socialudvalget har haft analyseskitsen til orientering i marts
2019, og har ikke ønsket at modtage en midtvejsstatus. Skoleforvaltningen koordinerer analysen med
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som sammen deltager i såvel styregruppe som arbejdsgruppe.
Status på analysen
Analysen bliver bygget op om henholdsvis kvantitative og kvalitative data. På skoleområdet bygger den
kvantitative del af analysen primært på data fra Kvalitetsrapporten samt på de nyeste elevprognoser.
Den kvalitative del bygger på 3 kilder:
- Borgermøde i Gigantium den 23. maj
- Arrangement for skolebestyrelserne på de syv skoler omfattet af analysen
- Interviews med skolelederne fra de syv skoler
Med kombinationen af et hhv. kvantitativt og kvalitativt datagrundlag nuanceres diskussionsoplægget mest
muligt, og giver således Byrådet et bredt udgangspunkt for deres kommende drøftelser.
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Figur 1: Analyseopbygning

ANALYSE AF SKOLE- OG DAGTILBUD I OMRÅDET VED UNIVERSITET
OG GIGANTIUM
Baggrund og indledning
Resumé af hovedpointer og oplæg til diskussion
Kvantitativ analyse:



Kvalitativ analyse:


Analyser af de 7 skoler baseret på
eksisterende data – primært fra
Kvalitetsrapporten
Analyse af dagtilbudsområdet



Inddragelse af områdets interessenter
(beboere, skoler, dagtilbud m.fl.) via
Borgermøde
Inddragelse og indhentning af input fra
interessenter via billaterale møder

Opsummering og fremstilling af scenarier
Gennemgang af scenarier

På mødet den 25. juni vil Skoleforvaltningen og COWI give en kort introduktion af de gennemførte aktiviteter
i analysen, samt invitere til drøftelse af de muligheder, som analysen skal lægge frem til drøftelse.
Analysen skal være udarbejdet ultimo august 2019.
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Punkt 3.

Godkendelse af Budgetrapport 2020
2019-001576
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Budgetrapport 2020

Beslutning:
Godkendt.
Budgetrapporten blev godkendt med bemærkninger, således at omprioriteringskataloget tilrettes.
Overbliksoversigten vedrørende omprioriteringskataloget tilrettes og fremsendelse til Borgmesterens
Forvaltning inden 1. juli 2019.
Budgetrapport og omprioriteringskatalog offentliggøres.
For stemte Tina French Nielsen, Maja Torp, Lisbeth Lauritsen og Mette Ekstrøm. Imod stemte Per Clausen.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Som udgangspunkt for Skoleudvalgets arbejde med budget 2020 forelægges igen Budgetrapport 2020 på
baggrund af udvalgets temadrøftelser og budgetseminar. Budgetrapporten er opdelt i en kort hovedrapport
og en mere omfattende bilagsrapport.
Det foreslås, at udvalget drøfter og træffer beslutning vedr. følgende:
-

Videre drøftelse af håndtering af det forventede merforbrug på specialområdet, samt godkendelse af
forslag til budgetrapporten
Udstående drøftelser vedrørende omprioriteringskataloget, samt godkendelse af det samlede
omprioriteringskatalog

Det godkendte omprioriteringskatalog skal fremsendelse til Borgmesterens Forvaltning senest 1. juli 2019.
Det foreslås endvidere, at udvalgets fremsendelsesskrivelse med aktuel status for økonomien i 2019,
budgetønsker, demografi, konsekvenser af lov og cirkulæreprogram samt sats- og takstregulering behandles
på Skoleudvalgsmødet den 13. august 2019 inden fremsendelse af budgetbidrag til Borgmesterens
forvaltning.
Det bemærkes, at selve budgetrapporten er lukket, da der er tale om et internt arbejdsdokument i
Skoleudvalget. Budgetrapporten gøres offentlig efter udvalgets endelige godkendelse omkring 1. juli.
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Bilag:
Budgetrapport 2020
Bilagsrapport - Budgetrapport 2020
Omprioriteringskatalog 25. juni 2019
Skoleudvalget d. 25 juni (møde)
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Punkt 4.

Drøftelse af ny ressourcemodel
2015-057885
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, centrale emner i arbejdet med den nye
ressourcemodel.
Beslutning:
Drøftedes.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget godkendte den 2. april 2019 principper for ny ressourcemodel. Skoleforvaltningen har med
udgangspunkt i de godkendte principper udarbejdet analyser af de forskellige delområder (se delområder
nedenfor) på Skoleforvaltningens område som grundlag for det videre arbejde med den nye ressourcemodel.
Det foreslås, at Skoleudvalget den 25. juni 2019 tager udgangspunkt i den grundlæggende
undervisningsressource og tilkendegiver en retning for det videre arbejde med ressourcemodellen. Sagen er
på som lukket punkt, da Skoleudvalget ikke tidligere har haft mulighed for at sætte en retning for den nye
ressourcemodel.
Det er planen, at Skoleudvalget i efteråret forelægges specifikke forslag til hvert enkelt delområde inden
forventet 1. behandling af den nye ressourcemodel i november 2019.
Den nuværende tildelingsmodel er opdelt i ti delområder, som hver især rummer en eller flere
bevillingsmodeller. Det foreslås, at der til drøftelsen den 25. juni 2019 tages udgangspunkt i de fem
delområder, der vurderes at udgøre den grundlæggende undervisningsressource på skolerne. De fem
delområder er nedenfor angivet som kasser markeret med forskellige farver:
1 - Kronebevilling

Ressource til basisdrift på skolerne – ca. 48 mio. kr.

2 – Almen undervisning

Ressource til fagdelt og understøttende undervisning – i alt 642 mio. kr.

3 – Pædagoger i undervisningen

Ressource til pædagoger i undervisningen – ca. 40 mio. kr.

4 – Vikar og fraværskompensation
5 - Specialundervisning
6 – Inklusion, trivsel og kompetencecenter

Ressource til inklusion- og trivselsarbejde samt kompetencecentre på
skolerne – i alt ca. 44 mio. kr.

7 – Undervisning af 2-sprogede

Ressource til undervisning af 2-sprogede – ca. 50 mio. kr.

8 - DUS
9 – Ledelse og TR/arbejdsmiljø
10 – Teknisk-administrativt personale
De øvrige fem delområder (kasser uden farve) drøftes til efteråret i Skoleudvalget. Skoleforvaltningen
arbejder eksempelvis lige nu med forskellige modeller for vikardækning, som vil indgå i drøftelserne til
efteråret.
Skoleudvalgets drøftelse
Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter to grundelementer i ressourcemodellen, som vurderes at være
udgangspunktet for tilrettelæggelse af både fordeling og hensigt med ressourcemodellen.
Udgangspunktet for enhver ressourcemodel må være de lovbestemte krav, samt den nødvendige basisdrift
for at kunne tilbyde undervisning, herunder undervisningsmidler, inventar osv. Med fokus herpå er der
nedenfor præsenteret to grundelementer; henholdsvis 1) ”1 lærer pr. klasse” i den almene undervisning og
2) basisdrift.
1) ”1 lærer pr. klasse” i den almene undervisning
I folkeskoleloven er der fastsat et minimumstimetal for den samlede undervisning for hvert klassetrin.
Det foreslås således, at den nye ressourcemodel tager udgangspunkt i en afsat basis-ressource ud
fra minimumstimetallet, hvilket skal sikre at der er 1 lærer pr. klasse i alle lektioner på alle skoler –
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uanset skole- eller klassestørrelse. Dermed fordeles størstedelen af ressourcen til almen
undervisning ud fra antallet af klasser.
Der er i den nuværende tildelingsmodel afsat 642 mio. kr. til fagdelt undervisning og understøttende
undervisning. Basis-ressourcen fordeler 567 mio. kr. af disse:
2 – Almen undervisning




Der vil skulle anvendes ca. 495 mio. kr. til 1 lærer pr.
klasse i den fagdelte undervisning
Der vil skulle afsættes ca. 72 mio. kr. til 1 lærer eller 1
pædagog pr. klasse i den understøttende undervisning,
og 10 pct. af timerne forudsættes fortsat dækket af
andre (dvs. timerne dækkes af 45 % lærere, 45 %
pædagoger og 10 % andre).

Den resterende ressource på ca. 75 mio. kr. til almen undervisning vil kunne fordeles efter andre
parametre.
Skoleforvaltningen vil den 25. juni præsentere forudsætningerne for forslaget og det foreslås, at
Skoleudvalget herefter drøfter dette som udgangspunkt for ressourcemodellen.
2) Basisdrift
Der er foretaget en analyse af basisdriften på skolerne med udgangspunkt i perioden 2015-2018. I
basisdriften indgår udgifter til undervisningsmidler, vedligehold, personaleudgifter og inventar.
Analysen viser, at skolerne i gennemsnit anvender 60 mio. kr. årligt på basisdriften, samt at
bevillingen til basisdriften udgør 48 mio. kr.
Derfor foreslås, at der i modellen flyttes 12 mio. kr. fra almen undervisning til kronebevillingen,
således at skolerne tildeles 60 mio. kr. til basisdriften.
2 – Almen undervisning

12 mio. kr.

1 - Kronebevilling

Dermed bør det fremadrettet ikke være nødvendigt for skolerne med de årlige konverteringer fra
timebevilling til kronebevillingen for at kunne dække udgifterne til skolens basisdrift.
Skoleforvaltningen vil den 25. juni præsentere forudsætningerne for forslaget og det foreslås, at
Skoleudvalget herefter drøfter dette som udgangspunkt for ressourcemodellen.
Skoleudvalget bedes udover grundelementerne drøfte og tilkendegive retning for det videre arbejde vedr.
fordeling af bevillingerne på de fem delområder (de farvede kasser). Herunder om det ønskes at samle eller
opdele de nuværende delområder.
3) Fordelingen af hver kasse
Skoleudvalget kan med en specifik fordeling (parametre/tildelingskriterier) inden for én kasse
målrette ressourcer til specifikke opgaver på skolerne.
Parametrene kan justeres og kombineres på forskellig vis afhængig af, hvilke dele der ønskes
prioriteret.
Ønskes det eksempelvis at imødekomme udfordringer vedr. udsatte børn, så kunne en fordeling på
grundlag af elever med sociale udfordringer være en mulig løsning:
3 – Pædagoger i undervisningen
Fordeles ud fra elever med sociale udfordringer
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Et andet eksempel kunne være at imødekomme klasser med mange elever. Her kunne en fordeling
på grundlag af klassekvotient være en mulig løsning:
2 – Almen undervisning
Fordeles ud fra gennemsnitlig klassekvotient

Ud over forskellige vægtning af og forskellige kombinationer af de foreslåede parametre, kan det
også vælges at anvende helt andre parametre.
4) Kombinationen af kasser
Kasserne kan kombineres på forskellig vis afhængig af den ønskede prioritering i
ressourcemodellen.
Ønskes der eksempelvis en sammentænkning af ressourcen til inklusion, trivsel og
kompetencecenter samt pædagoger i undervisningen for at arbejde med forebyggende indsatser,
kan disse kombineres til én samlet ressource:
6 – Inklusion, trivsel og
kompetencecenter
3 – Pædagoger i undervisningen

Samlet ressource til
forebyggende
indsatser

Et andet eksempel kunne være at sammentænke den resterende ressource til almen undervisning
med ressourcen til undervisning af 2-sprogede elever, ressourcen til pædagoger i undervisningen og
ressourcen til inklusion, trivsel og kompetencecenter for at skabe en simpel model med få
delområder:
2 – Almen undervisning - rest
7 – Undervisning af 2-sprogede

Samlet ressource til
øvrig undervisning

3 – Pædagoger i undervisningen

6 – Inklusion, trivsel og
kompetencecenter
Skoleforvaltningen præsenterer på mødet den 25. juni 2019 mulige scenarier til inspiration i drøftelserne af
emne 1), 2), 3) og 4).
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Bilag:
Præsentation Skoleudvalget 250619

Skoleudvalget

Møde den 25.06.2019
kl. 08.30

Side 12
5 afaf539

Skoleudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2019
2019-032052
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 31. maj 2019, idet det
forventes,
at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor skoler på 6,6 mio. kr.

at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor administration på 0,7 mio. kr.

at der i 2019 på anlægsregnskabet forventes balance.

Beslutning:
Godkendt.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Serviceudgifter
I forbindelse med virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2019 har alle forvaltninger udarbejdet administrative
vurderinger til Borgmesterens forvaltning og denne er forelagt magistraten den 17. juni 2019.
Skoleforvaltningens administrative vurdering adskiller sig ikke fra Skoleudvalgets seneste godkendte
virksomhedsrapporter pr. 30. april 2019.
Virksomhedsrapporten pr. 31. maj 2019 viser et forbrug på serviceudgifterne på 788,5 mio. kr. ud af et
budget på 2.038,1 mio. kr.
Skoleåret 2018/19 er tæt på sin afslutning og dermed er resultatet af skoleåret forholdsvist sikkert. Der er
dog visse usikkerheder omkring især personaleforbruget i det nye skoleår, men på baggrund af
ressourceudmeldingerne for det kommende skoleår er forventningen, at udgiftsniveauet ikke afviger
væsentligt fra skoleåret 2018/19.
Lige som ved seneste virksomhedsrapport forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 7,3 mio. kr. i
2019, heraf 6,6 mio. kr. på Sektor Skoler og 0,7 mio. kr. på Sektor Administration. Forventningen svarer til
det beløb Skoleforvaltningen er pålagt at overføre til 2020, jf. Byrådets beslutningen herom i forbindelse med
godkendelse af overførslerne fra 2018.
For at undgå en generel indefrysning af skolernes overskud til 2020 er der klarlagt, hvordan skolerne
forventer at anvende deres opsparinger og identificeret en række aktiviteter og investeringer, der først er
planlagt til 2020 og dermed kan opsparingerne overføres til 2020. Dette sker uden konsekvenser for
planlagte aktiviteter på skolerne. De resterende skoler har fået deres overskud fra 2018 tilført bevillingerne i
2019.

Budgetgaranterede udgifter
Det budgetgaranterede område omfatter både erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og den nye
Forberedende Grunduddannelse (FGU) som blandt andet erstatter EGU.
EGU viser et forbrug pr. 31. maj 2019 på 2,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr.
På FGU området er der endnu ikke afholdt nogen udgifter, da uddannelsen først starter 1. august 2019.
Udgifterne finansieres ved overførsel fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som følge af bortfald af
opgaver samt tilførsel via lov og cirkulæreprogrammet. Da elevtallene i FGU-regi endnu ikke er kendt, er det
på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige de forventede udgifter for de kommende år. De samlede
udgifter til FGU fordeler sig både på serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. Der kan allerede nu
forudsiges en udfordring i 2019 i forhold til fordeling af udgifter mellem serviceudgifter og budgetgaranterede
udgifter, da overførsel fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2019 udelukkende sker på det
budgetgaranterede område og udgifterne falder på både serviceområdet og det budgetgaranterede område.
Der mangler således 2 mio. kr. på serviceområdet i 2019, mens der på det budgetgaranterede område vil
være mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Udfordringen medtages i aktuel status som en del af
fremsendelsesskrivelsen forud for budgetdrøftelserne.
Anlæg
Pr. 31. maj 2019 er forbruget på anlæg 21,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 81,1 mio. kr. Der er
overført 2,1 mio. kr. fra 2018.
På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsbudgettet i 2019 anvendes.
De største projekter der gennemføres i 2019 er:
-

Vester Mariendal Skole, læringsmiljø
Vester Mariendal Skole, specialklasser
Ventilationsanlæg – Frejlev Skole og Mellervangskolen
Indvendig vedligeholdelse
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-

Faglokaler, billedkunst (5 skoler)

Samlet overblik
Tabel: Forventet resultat 2019

Drift
Serviceudgifter
- Sektor Skoler
- Sektor Administration
Budgetgaranterede udgifter
- Sektor Skoler
Anlæg
- Sektor Skoler

Mio. kr.
7,3
6,6
0,7
0,0
0,0
0,0

+=mindreforbrug
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Bilag:
VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 31. maj 2019
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Punkt 6.

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2.
behandling
2019-019361
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget,
Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget godkender forslaget til en sammenhængende ungeindsats.
Hovedpunkterne i forslaget er:
at Aalborg Kommune udvider indsatsen til også at omfatte unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse
at der arbejdes efter redefineret målsætning på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
og Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den gennemgående kontaktpersons ordning blive placeret i Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) under Skoleforvaltningen.
at pr. 01.08.19 vil den sammenhængende ungeindsats blive yderligere styrket ved passende
repræsentation fra familiegrupperne i Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og UU
(Ungdommens Uddannelsesvejledning) allerede er samorganiseret.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget,
Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget godkender forslaget til en sammenhængende ungeindsats.
Hovedpunkterne i forslaget er:
at Aalborg Kommune udvider indsatsen til også at omfatte unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse
at der arbejdes efter redefineret målsætning på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
og Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den gennemgående kontaktpersons ordning blive placeret i Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) under Skoleforvaltningen.
at pr. 01.08.19 vil den sammenhængende ungeindsats blive yderligere styrket ved passende
repræsentation fra familiegrupperne i Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og UU
(Ungdommens Uddannelsesvejledning) allerede er samorganiseret.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget,
Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget godkender forslaget til en sammenhængende ungeindsats.
Hovedpunkterne i forslaget er:
at Aalborg Kommune udvider indsatsen til også at omfatte unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse
at der arbejdes efter redefineret målsætning på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
og Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den gennemgående kontaktpersons ordning blive placeret i Ungdommens
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Uddannelsesvejledning (UU) under Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den sammenhængende ungeindsats blive yderligere styrket ved
passende repræsentation fra familiegrupperne i Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og
UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) allerede er samorganiseret

Familie- og Socialudvalget 21-06-2019
Godkendt med tilføjelse af, at makkerskabernes repræsentation afklares i løbet af efteråret, og derfor
sker igangsætning senere i efteråret.
Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget,
Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget godkender forslaget til en sammenhængende ungeindsats.
Hovedpunkterne i forslaget er:
at Aalborg Kommune udvider indsatsen til også at omfatte unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse
at der arbejdes efter redefineret målsætning på tværs af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den gennemgående kontaktpersons ordning blive placeret i
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) under Skoleforvaltningen
at pr. 01.08.19 vil den sammenhængende ungeindsats blive yderligere styrket ved
passende repræsentation fra familiegrupperne i Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og
UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) allerede er samorganiseret

Familie- og Socialudvalget 21-06-2019
Godkendt med tilføjelse af, at makkerskabernes repræsentation afklares i løbet af efteråret, og derfor
sker igangsætning senere i efteråret.
Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget 21-06-2019
Godkendt med tilføjelse af, at makkerskabernes repræsentation afklares i løbet af efteråret, og derfor
sker igangsætning senere i efteråret.
Anne Honoré Østergaard var fraværende.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
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Godkendt.
På udvalgsmødet orienterede forvaltningen om, at der er i indstillingen står, at pr. 1. august 2019 vil
den sammenhængende ungeindsats blive yderligere styrket ved passende repræsentation fra
familiegrupperne i Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og UU (Ungdommens
Uddannelsesvejledning) allerede er samorganiseret. Det bliver dog ikke fra 1.august 2019, da
arbejdsgruppen jf. kommissoriet først skal konkretisere samarbejde mv., derfor bliver det først i
efteråret 2019.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune – 2.behandling
Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget godkendte på møde den 30. april
2019, at forslagene til en sammenhængende ungeindsats blev sendt i høring i relevante LMUér, AMUér og
FMUér i Skoleforvaltningen og Familiebeskæftigelsesforvaltningen.
Høringsprocessen har forløbet i perioden 1.maj 2019 til 3.juni 2019. Høringen blev sendt til LMU i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og LMU i Skoleforvaltningen, AMU i Socialafdelingen, AMU i Job- og
Ydelsesafdelingen, AMU i Skoler og AMU i Læring og Pædagogik, FMU i Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Høringssvar
Der er indkommet 12 høringssvar.
Forvaltningerne kvitterer for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder flere positive
tilkendegivelser i forhold til den tværgående målsætning på ungeområdet, det overordnede formål med en
sammenhængende ungeindsats, den gennemgående kontaktperson samt et tættere samarbejde på tværs af
afdelingerne. Imidlertid påpeges der også flere bekymrings- og opmærksomhedspunkter i høringssvarene.
Til sagsfremstillingen er der vedlagt et bilag, hvor der fremgår en oversigt over de væsentligste synspunkter i
høringssvarene samt forvaltningernes bemærkninger til disse. Derudover er alle høringssvarene vedlagt i
deres fulde form.
Høringssvarene har givet anledning til følgende justeringer, præciseringer og behov for opfølgning:
-

Forvaltningerne foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Arbejdsgruppen skal arbejde med yderligere
konkretisering af familiegruppernes Ungeteams tilstedeværelse i Uddannelseshuset.

-

Ungeteamsene vil være tilstede 2 dage i Uddannelseshuset om ugen og ikke 3 dage, som beskrevet
i forslaget. Baggrunden for at gå fra 3 til 2 dage er, at der i den nedsatte arbejdsgruppe mellem
afdelingerne/forvaltningerne ikke har været enighed om, hvorvidt og i hvilket omfang ungeteamene
skal være tilstede i Uddannelseshuset. Oplægget på tre dage var et kompromisforslag og
justeringen til to dage er, efter høringen, FB-forvaltningens indstilling til en løsning.

-

Snitfladerne mellem de forskellige kontaktpersonstyper fra de forskellige lovgivningsområder skal
uddybes. Dette afventer dog vejledningen fra ministeriet i forhold til den gennemgående
kontakteperson.

-

Det skal undersøges, hvordan samarbejdet kan understøttes via adgang til hinandens fagsystemer
inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Nedenfor beskrives kort baggrund og formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den
sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune. De ovennævnte justeringer, som er fremkommet på
baggrund af høringssvarene er skrevet ind i nedenstående beskrivelse med kursiv.
Der afsluttes med en kort status i forhold til økonomi og fremtidig evaluering. For yderligere beskrivelse af
den sammenhængende kommunale ungeindsats henvises til vedlagte ”Notat om Aalborg Kommunes
sammenhængende ungeindsats og gennemgående kontaktperson”.
Den sammenhængende ungeindsats hviler på Ungestrategien i Aalborg Kommune. Ungeindsatsen er
således en beskrivelse af den organisering, der skal understøtte den overordnet vision beskrevet i
Ungestrategien.
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Ungestrategien skal i forlængelse af vedtagelsen af den kommunale ungeindsats opdateres, hvilket
forventes at ske i efteråret 2019.

Baggrund og formål
Den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job” blev vedtaget i efteråret 2017 og lovforslagene, som
udmønter aftalen, blev vedtaget i maj 2018. Hvordan den enkelte kommune beslutter at organisere den
samlede ungeindsats besluttes lokalt. Dermed er der stort spillerum for at finde de løsninger, der passer den
enkelte kommune bedst. Reglerne for den sammenhængende ungeindsats træder i kraft den 1. august
2019.
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som
én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Målet er, at
alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
Den kommunale ungeindsats skal således sikre, at ansvaret for den unge er præcist og effektivt forankret,
så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og
indsats.
Hermed ligger der en klar forventning om, at man i indsatserne og i arbejdet sikrer, at det er den unge, der er
i centrum, og at der sker en koordinering mellem de forskellige aktører, der arbejder med de unge og deres
familier.

Målgruppen
Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats er i følge aftalen alle unge under 25 år indtil den unge
har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
I Aalborg Kommune udvides målgruppen til også at omfatte unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse. Årsagen til udvidelsen er, at
gruppen af unge mellem 25-29 år i Jobcentret er omfattet af den samme uddannelsesrettede indsats som
unge mellem 18-25 år.
Målgruppen for en indsats vil derfor være unge mellem 13 år – 29 år:
1. Unge i grundskolens 7., 8., 9. og 10. klasse, der har et skolefravær på over 20 % og/eller behov for
indsats:
 Støtte til at gennemføre grundskolen og blive uddannelsesparat
 Støtte til at vælge en ungdomsuddannelse, der matcher ønsker og muligheder

2. Unge inkl. ledige der har behov for støtte til at gennemføre en (ungdoms) uddannelse og/eller til at
komme i job
 Støtte til at starte og afslutte ungdomsuddannelse
 Støtte til at komme i job
Ud af den samlede målgruppe vil langt den overvejende del ikke have et behov for indsats, fordi de følger de
almindelige skole- eller uddannelsestilbud eller er i arbejde.

Målgruppen for en indsats i den samlede sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune estimeres
ultimo 2018 at udgøre 3300 unge.
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Fælles redefineret målsætning
Der er i forhold til den sammenhængende ungeindsats arbejdet med at nå en fælles målsætning for arbejdet
med de unge på tværs af afdelinger og forvaltninger, da et overordnet formål, der går på tværs af de
forskellige fagligheder, synes at være en vigtig forudsætning for at kunne lykkes i det tværfaglige arbejde
med og om de unge. Målsætningen tager afsæt i, at slutmålet er, at de unge kommer ind på
arbejdsmarkedet.
Målsætningen er:


Alle unge skal være i relevant uddannelse eller beskæftigelse eller forløb, der understøtter vejen
dertil.

Der er ikke alene tale om en målsætning, men også et ønske om at skabet et fælles mindset i arbejdet med
de unge. Et fælles mindset, som sætter rammen for den indsats, der gives til de unge, og som der kan
evalueres på. Der er taget udgangspunkt i det værdigrundlag der allerede er beskrevet i kommunens
ungestrategi, da det i høj grad indeholder en beskrivelse af det ungesyn og den metodetilgang, som
vurderes at give de bedste resultater.

Det drejer sig om:


At den unge i alle situationer skal støttes i at tage ansvar for eget liv og læring



At de unge møder troværdige og professionelle voksne, som har pligt til at handle



At samarbejde og koordinering på tværs af organisations- og faggrænser udgør grundlaget for en
kvalificeret indsats.



At tiden er en afgørende faktor i arbejdet med den unge, hvorfor det er vigtigt med en hurtig
reaktionstid



At være og blive uddannelsesparat er en løbende udviklings- og læringsproces, som indeholder
såvel faglige sociale og personlige kompetencer



At indsatserne primært er uddannelsesorienterede, men at der også kan være behov for indsatser af
mere social karakter.

Vejledningscafé
Som et led i den almindelige ungeindsats tilbyder Uddannelseshuset allerede i dag en Vejledningscafé til
unge, som henvender sig i Uddannelseshuset primært fordi de mangler et forsørgelsesgrundlag. I
Vejledningscaféen gives der grundig råd og vejledning om, hvilke alternative muligheder der er for at
forsørge sig selv og komme videre i uddannelse.
Målgruppen for vejledningen er unge mellem 15- 29 år inkl. ledige, som har behov for støtte til at påbegynde
eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at komme i job. Vejledningscaféen sammentænkes derfor
som en del af den sammenhængende ungeindsats, og dækker således hele målgruppen.
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I Vejledningscaféen vejledes de unge omkring valg af ungdomsuddannelse med udgangspunkt i de unges
ønsker og muligheder. Der er i vejledningen også fokus på at brede paletten af uddannelsesmuligheder ud,
så de unges valgrum udvides.
Vejledningscaféen har også et fokus på jobåbninger, hvorfor der i caféen er udstationeret
virksomhedskonsulenter, som yder sparring og rådgivning til unge jobsøgende, der af forskellige årsager
ikke har haft det nødvendige held i deres jobsøgning indtil videre. Derudover kan der ydes hjælp til at skrive
CV og ansøgninger i et CV-værksted. Endvidere kan der være hjælp at hente, hvis det er vanskeligt at finde
en lære- eller elevplads, idet der også er oprettet en lærlingeklub. Disse tilbud er uafhængige af at den unge
ikke modtager uddannelseshjælp.
På baggrund af samtalen beslutter den unge sig for, om denne ønsker at søge om uddannelseshjælp eller
benytte sig af andre muligheder for forsøgelse i form af uddannelse, beskæftigelse,
uddannelsesforberedende tilbud som fx nuværende produktionsskole, TAMU mv.
Da vejledningen tager udgangspunkt i uddannelse og beskæftigelse, henvises de unge til relevante
indgange i Aalborg Kommune, hvis der afdækkes problemstillinger inden for andre områder. Det kunne fx
være problematikker omfattet af Servicelovens bestemmelser, behov for psykologhjælp eller andet.
Vejledningssamtalen har vist sig at have god effekt ift. at lede en stor andel af de unge til andre
forsørgelsesmuligheder inden for ”normalområdet” end uddannelseshjælp.

Gennemgående kontaktperson
Med baggrund i aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job” skal kommunen fra 1. august 2019 udpege en
gennemgående kontaktperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har
behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge de unge i
overgangene i kommunen og støtte den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse.
Den gennemgående kontaktpersons hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan
for dermed at komme godt videre i uddannelse eller job. Funktionen som den gennemgående kontaktperson
skal udføre er ikke endeligt defineret eller beskrevet i lovgivningen udover, at kontaktpersonen skal
koordinere de kommunale indsatser og støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan og komme godt
videre.
For nogle unge vil kontaktpersonen primært være bindeled eller koordinere andre kommunale indsatser
for andre unge kan kontaktpersonen være den, der støtter den unge i af få hverdagen til at hænge sammen.
Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen etableres. Det afgørende er,
at den unge oplever at have én kontaktperson.
Med udgangspunkt i formålet med den gennemgående kontaktperson vil ordningen i Aalborg Kommune
blive placeret i UU. Baggrunden for dette valg er, at UU har overblikket og vejledningsforpligtigelse over alle
unge mellem 16-24 år. Derudover er en af UU´s styrker, at de er med i overgangene mellem grundskolen og
ungeområdet. UU vil således kunne sikre en kontinuitet for den unge i kontakten til kommunen. Derudover
sigter UU´s arbejde med de unge mod påbegyndelse og fastholdelse i uddannelse, hvilket er
sammenfaldende med sigtet for den gennemgående kontaktpersonsordning.
Ud fra den foreløbige beskrivelse, som foreligger i forhold til den gennemgående kontaktpersons funktioner
vurderes det, at en gennemgående kontaktperson kan have ca. 25 unge, som vedkommende er
gennemgående kontaktperson for. Vurderingen er et skøn. Samlet betyder det, at kapaciteten i
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kontaktpersonsordningen, med udgangspunkt i de tildelte DUT-midler, løbende vil være ca. 60 unge. Hvis
antallet overstiger dette, vil det være forbundet med en merudgift. Der vil derfor være behov for at følge
udviklingen.
Samlet set skønnes der således at være 50-100 unge (tallet er et estimat og derfor behæftet med vis
usikkerhed) i målgruppen for en gennemgående kontaktperson. Det vil dog ikke være alle de unge, som er
omfattet af ovenstående, der vil have behov for en gennemgående kontaktperson, da nogle unge allerede
har en mentor, kontaktperson eller andet, der støtter og koordinere frem mod målet om uddannelse eller
beskæftigelse. Derudover vil der være unge, hvor det på trods af, at der er flere instanser inde over, ikke er
relevant med en gennemgående kontaktperson.
Tilføjelse på baggrund af høringssvar: Snitfladerne mellem de forskellige kontaktpersonstyper fra de
forskellige lovgivningsområder skal uddybes. Dette afventer dog vejledningen fra ministeriet i forhold til den
gennemgående kontaktperson.
Styrket samarbejde og organisering mellem familiegruppernes ungeteams og Uddannelseshuset
Som led i planlægningen af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune har fokus været på,
hvordan sammenhæng og samarbejde på tværs kan understøttes yderligere, så de unge oplever en samlet
kommune. Dette har udmøntet sig i en ændring, der betyder, at rådgivere fra Familiegruppernes ungeteams
ugentligt vil være repræsenteret i Uddannelseshuset, hvor Jobcenteret og UU er samlet. Den
ledelsesmæssige reference i familiegrupperne vil være uændret.
Der er i vedlagte notat om Aalborg Kommunes sammenhængende ungeindsats opstillet målsætninger for de
unge samt succesmål for organiseringen af samarbejdet mellem familiegrupperne, Ungdommens
Uddannelsesvejledning samt Jobcentret.
Som notatet yderligere beskriver vil 2 af rådgiverne fra hver af familiegruppernes ungeteams møde ind
mandag, tirsdag og onsdag i Uddannelseshuset. Det vurderes, at varigheden på 3 sammenhængende
arbejdsdage ud over den aktuelle mødeaktivitet vil give mulighed for at understøtte en vidensdeling og et
forberedende sagsarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og dermed også
bidrage til at skabe en fælles holdånd og kultur på tværs af familiegrupperne og Uddannelseshuset. For
yderligere beskrivelse se vedlagte notat.
Justering på baggrund af høringssvar:
Ungeteamsene vil være tilstede 2 dage i Uddannelseshuset om ugen og ikke 3 dage, som beskrevet i
forslaget.
Forvaltningerne foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Arbejdsgruppen skal arbejde med yderligere
konkretisering af Ungeteamsenes tilstedeværelse i Uddannelseshuset.

Økonomi
Den sammenhængende ungeindsats skal tilrettelægges indenfor den eksisterende økonomiske og
ledelsesmæssige ramme. Der er dog på landsplan afsat 40 millioner kr. til opgaven med en gennemgående
kontaktperson. Aalborg Kommunes andel af de 40 millioner kr. vil forventelig være ca. 1, 5 millioner, som
bruges til den gennemgående kontaktpersonsordning.
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Evaluering
Det anbefales, at der gøres status på Aalborg Kommunes sammenhængende ungeindsats 2 år efter den er
trådt i kraft, dvs. pr. 1. august 2021.

Tidsplan

FL- 1. behandling

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Skoleforvaltningen

09.04.19

11.04.10

Fælles udvalgsmøde FSU, BSU,
SKU - 1. behandling

30.04.19

Høringsperiode

01.05- 03.06.19

LMU
Familiegrupperne og
Specialgruppe,
Uddannelseshuset Jobcenter og
UU
AMU SA

Afdelingerne sikrer den lokale høring i perioden

21.05.19
FMU SK
AMU JC

27.05.19
29.05.19

AMU Læring og pædagogik

29.05.19

AMU Skoler

29.05.19

FMU FB

03.06.19

FL – 2. behandling

12.06.19

12.06.19

Udvalgsmøde
- FSU og BSU

21.06.19

- SKU

Orientering af medarbejdere

Skoleudvalget

25.06.19

Umiddelbart herefter
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Bilag:
Skema til høringssvar
Høringssvar FMU Skole SK
Høringssvar FMU FB
Høringssvar AMU for Læring SK
Høringssvar AMU Skoler SK
Høringssvar AMU-JYA FB
Høringssvar AMU Socialafdelingen FB
Høringssvar LMU Uddannelseshuset UU SK
Høringssvar LMU Uddannelseshuset Jobcenter FB
Høringssvar LMU Familiegruppe Nord FB
Høringssvar LMU Familiegruppe Centrum FB
Høringssvar LMU Familiegruppe Sydvest FB
Høringssvar LMU Familiegruppe Øst FB
Bilag 1 - den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune.docx
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Punkt 7.

Orientering om Skoleprognose 2019
2019-049011
Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets orientering, Skoleprognose 2019.
Beslutning:
Til orientering.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
COWI har i lighed med tidligere år udarbejdet en specifik skoleprognose på baggrund af
befolkningsprognosen for 2020. Skoleprognosen omfatter det forventede antal af elever i folkeskolen, det
forventede antal klasser og børn i DUS i perioden til og med skoleåret 2030/31.
Skoleprognosen er fordelt med de forventede elever på Aalborg Kommunes skoler delt på klassetrin og med
et bud på antal af klasser på hvert trin og vil dermed bl.a. kunne anvendes som et værktøj til identificering af
fremtidige udfordringer i forhold til undervisningslokaler på skolerne.
Prognosen tager udgangspunkt i elevernes søgemønstre de senere år, samt de forventede børnetal fordelt
på skoledistrikter, og ud fra dette beregnes de fremtidige elevers søgemønstre. Beregningerne sker som
udgangspunkt på baggrund af elevtal fra 2015/16 til 2018/19.
Det bemærkes, at prognosens elevtal de enkelte skoleår udtrykker forventningen til elevtallet ultimo
kalenderåret, således at prognosen for 2020/21 udtrykker forventningen til elevtallet ultimo 2020.
Det bemærkes endvidere, at der er tale om en prognose, og at ændringer i søgemønstre, kommunens
boligprogram, skoleudsættelser, tidlige skolestartere og omgængere vil kunne påvirke de faktiske elevtal.

Skoleprognose 2019
Til skoleåret 2019/20 er der indskrevet 18.315 elever i 0.-9. klasse. Ifølge skoleprognosen forventes til
skoleåret 2020/21 et fald i antallet af elever frem til skoleåret 2025/26, hvorefter prognosen forventer en
stigning frem mod 2030/31, hvor elevtallet igen forventes at ligge omkring 2019/20-niveuet.

Antal elever
(0.-9. klasse)
Antal klasser
(0.-9. klasse)

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30

2030/31

18.258

18.315

17.811

17.683

17.632

17.593

17.439

17.430

17.480

17.659

17.841

18.106

18.402

857

862

841

844

838

837

835

834

836

838

842

851

860

I forhold til skoleprognosen for 2018 skønner prognosen for 2019 generelt lidt højere elevtal, dog med en
tilsvarende udvikling fra skoleåret 2019/20 til skoleåret 2029/30.
19000
Prognose 2018

Prognose 2019

18500
18000
17500
17000
16500
16000
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Mulige fremtidige udfordring
Skoleudvalget har i forbindelse med budget 2020-2023 drøftet de fremtidige kapacitetsudfordringer på
baggrund af skoleprognosen for 2018. Der er med den nye skoleprognose for 2019 ikke identificeret nye
mulige kapacitetsudfordringer frem med 2029/30.
Skoleudvalget har haft en særlig opmærksomhed på den boligmæssige udvidelse i Sofiendalsskolens distrikt
og eventuelle kapacitetsmæssige udfordringer for Sofiendalsskolen.
Der er til skoleåret 2019/20 indskrevet 632 elever fordelt i 28 klasser. Der forventes i skoleprognosen for
2019, at der vil være 736 elever i skoleåret 2030/31 fordelt på 31 klasser. Ifølge AaK Bygs lokaleoptegning
har skolen 34 klasselokaler, hvoraf 3 lokaler anvendes til skolens specialklasser. Skolen kan således få
kapacitetsmæssige udfordringer på længere sigt og det vil også afhænge af den fremtidige
beboersammensætning i forbindelse med den boligmæssige udvidelse i distriktet.
Forventet udvikling i
elevtal
Sofiendalskolen

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

632

607

607

601

610

622

635

655

691

705

718

736

Endvidere har Skoleudvalget haft opmærksomhed på Nørresundby-området og Aalborg-midtby. For så vidt
angår Nørresundby-området, så forventes i skoleprognosen for 2019, at der vil være 50 flere elever på
Skansevejens Skole i 2030/31, således at der forventes samlet set 585 elever fordelt i 27 klasser.
På Gl. Lindholm Skole forventes, at der vil være 47 flere elever i 2030/31 og der forventes et stabilt elevtal
på Nr. Uttrup Skole frem mod 2030/31. Der skal i denne prognose tages højde for usikkerheden for antallet
af beboere, herunder antallet af skolebørn, i den nye bydel på Stigsborg Brygge, da der ikke tidligere er
etableret en tilsvarende ny bydel med samme karakteristika, der kan tages udgangspunkt i
Forventet udvikling i
elevtal
Skansevejen Skole

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

535

525

525

527

532

531

538

542

550

562

573

585

Gl. Lindholm Skole

550

574

561

562

566

566

559

555

566

578

587

597

Nr. Uttrup Skole

383

375

385

388

386

379

383

378

377

383

384

389

For så vidt angår Aalborg-midtby, så forventes der i prognosen for Sønderbroskolen, at der vil være en lille
stigning i elevtallet. Prognosen forventer både for Vesterkærets Skole og Vejgaard Østre Skole at elev- og
klassetal falder i prognoseperioden.
Forventet udvikling i
elevtal
Sønderbroskolen

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

505

516

531

528

532

526

519

523

518

511

516

521

Vesterkærets Skole

299

280

274

274

268

259

257

263

265

269

274

273

Vejgaard Østre Skole

685

659

648

651

639

631

624

625

623

628

632

637

Udover ovenstående skal der ifølge prognosen være en ny opmærksomhed på Vodskov Skole, hvor
elevtallet forventes at stige med 189 elever til 732 elever i skoleåret 2030/31. Som følge heraf forventes
antallet af klasser at stige med 8 klasse, således at skolen ifølge lokaleoptegningerne stort set vil have
udfyldt kapaciteten i skoleåret 2030/31. Stigningen skyldes forventeligt den planlagte byudvikling i Vodskov,
og udviklingen skal følges nøje de kommende år.
Forventet udvikling i
elevtal
Vodskov Skole
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19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

543

572

575

592

600

616

629

638

668

690

708

732
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Der foretages endvidere en del byudvikling i Frejlev. Skoleprognosen for 2019 forventer en stigning på flere
elever i 2030/31, men dette forventes at udløse 3 flere klasser. Denne stigning er betydeligt større end sidste
års skoleprognose. Det forventes ud fra lokaleoptegningen, at skolen har kapacitet til udviklingen, men
udviklingen i Frejlev skal følges nøje de kommende år.
Forventet udvikling i
elevtal
Frejlev Skole

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

553

534

537

528

533

532

544

549

554

562

574

585

Der blev med budget 2019-2022 afsat samlet set 40 mio. kr. til udvidelse af Klarup Skole. Status i
skoleprognosen er, at der til skoleåret 2019/20 er der indskrevet 780 elever fordelt i 32 klasser. Prognosen
forventer, at der vil der være 836 elever i 2030/31 fordelt på 35 klasser. Endvidere bemærkes, at der i
prognosens to sidste år forventes 4 spor fra 0.-4. klasse og det må derfor fremadrettet forventes, at skolen er
4-sporet på alle trin. Med udvidelsen af Klarup Skole vil skolen kunne rumme den forventede stigning.
Forventet udvikling i
elevtal
Klarup Skole

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

780

754

759

772

781

787

782

782

793

803

817

836

Det bemærkes, at analysen af skole- og dagtilbud i det østlige Aalborg som fremlægges i en særskilt sag i
august 2019, vil gå dybere i elevudviklingen i området.
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Bilag:
Skoleprognose 2019
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Punkt 8.

Orientering om Ledelse for øget læring v/Johan From
2019-048754
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, oplæg og opsamling ved Johan From i "ledelse
for øget læring".
Beslutning:
Til orientering.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, fordi Skoleudvalget i forlængelse af studieturen til London i april, har ønsket
en opfølgning ved Johan From fra Handelshøyskolen BI i Oslo, der udbyder skolelederuddannelse for 10
skoleledelser i Aalborg Kommune under indsatsen Ledelse for Øget Læring.
Baggrund
På studieturen fik Skoleudvalget blandt andet indblik i flere af de elementer, som indsatsen Ledelse for Øget
Læring bygger på. Dette indblik blev dels formidlet af Johan From, men også synliggjort under
skolebesøgene på skolerne Claremont High og Holy Trinity samt under forelæsningen ved Sir John
Townsley.
Forud for disse skolebesøg opfordrede Johan From Skoleudvalget til at være opmærksom på, at ikke alt,
hvad der blev oplevet, ville være direkte overførbart til skolerne i Aalborg Kommune, idet det engelske
skolesystem er anderledes opbygget. Men besøgene skulle snarere ses som inspiration til, at det er muligt at
ændre skolers kvalitet og præstationsniveau først og fremmest ved at styrke ledelserne.
Studieturen blev i London afsluttet med en kort opsamling ved Johan From, og det blev aftalt at turen
efterfølgende skulle samles op med et oplæg og en opsamling på de elementer, der inspirerede og som evt.
kan danne grundlag for fremtidige politiske visioner for Aalborg Kommunes skoler.
Status på Ledelse for Øget Læring
Skoleudvalget fik senest på Skoleudvalgsmødet d. 4. december 2018 en orientering om status på indsatsen.
Siden da har de deltagende skoleledelser afsluttet tre uddannelsesmoduler; Forandringsledelse samt
Selvanalyse af henholdsvis ledelse og data. Derudover har de deltaget i en todages workshop omkring
samtalemetoden Open to Learning conversations (OTL).
Gennem det seneste halve år har skolerne tillige modtaget implementeringsstøtte fra både Johan From samt
forvaltningen.
Dagsorden for oplæg
Slides fra Johan From til oplægget på Skoleudvalgsmødet findes vedhæftet som bilag.
Materialer fra studieturen er ligeledes vedhæftet som bilag.
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Bilag:
Slides - Eierstyring Aalborg oppfølgingsmøte 25juni19
Program studietur april 2019
School_Improvement_in_Multi-School_groups_-_FINAL_10122018 (1)
DzWnaeLWwAAllxA
Bilag - BI Norwegian Business School - Danish visitors 25 April 2019 SJT
Chrysalis presentation
Eierstyring Aalborg oppfølgingsmøte 25juni19
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Punkt 9.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
Skoleudvalget blev orienteret om Teach First og drøftede bus til FGU.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Bilag:
Skoleudvalgets aktiviteter 2019
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Bilag:
Sagsoversigt 2019
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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