Samlet høringssvar vedrørende ny organisering af fællestilbuddene
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HMU Aalborg Kommune
Afholdes den 21. maj

1. FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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1.1.

AMU Social

Høringssvar fra AMU SA vedr. ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud
AMU SA har behandlet indstillingen i møde den 12. april 2019.
AMU SA kan bakke op om indstillingen i forhold til, at den nye organisering af fællestilbuddene nu samles i
én forvaltning – Skoleforvaltningen. Derved bliver der forventeligt større mulighed for at arbejde med
indsatstrappen, således at inklusion – der hvor det er muligt – sker til almenområdet.
AMU SA vurderer også, at der med denne fælles organisering kan blive mere fokus på læring for
målgruppen, og således leve op til Udviklingsstrategiens 4. spor ”Vi har ambitioner på ALLE børns vegne”.
Ved opkobling til folkeskolen vil der også blive bedre mulighed for at kunne sikre undervisning i fuld
fagrække.
AMU SA ser med tilfredshed på, at der til området bevares ressourcer til at opretholde et helhedstilbud til
børnene. Herunder, at der gives mulighed for mere fleksibel anvendelse af midler til familierettede
indsatser (§11).
AMU SA påpeger dog enkelte opmærksomhedspunkter:







Børnene i disse tilbud kan have brug for rolige/mindre miljøer, hvorfor det bør tilstræbes både
fysisk og ressourcemæssigt at kunne imødegås
Der skal mellem FB og SK være gennemsigtighed i forhold til bevilling/tildeling af familierettede
indsatser (§11) ligesom der for det nye skolebehandlingstilbud bør være fælles visitation, som nu
At der sikres et tæt samarbejde vedr. handleplan for børnene i tilbuddene mellem SK og FB
At der i overgangen til ny organisering anvendes en model, som i FB har fungeret meget
tilfredsstillende i forbindelse med organisationsændringer, at etablere midlertidige LMUér fx i en
overgang på 4-6 måneder, hvorved medarbejderinddragelse i processen sikres
AMU SA påpeger, at det bør sikres, at der ledelsesmæssigt i forhold til den organisatoriske
tilknytning for begge typer af fællestilbud er opmærksomhed på den særlige målgruppe i
tilbuddene.

AMU SA medsender høringssvar fra underliggende LMUér, PMUér og OMUér.

På udvalgets vegne
Hanne Manata
Formand

Per Pallisgaard Støve
Næstformand
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1.1.1. LMU Familiegruppe Centrum
27.3.19

Høringssvar vedr. Ny organisering af fællestilbuddene Familiegruppe Centrum
Indstillingen er drøftet i MED møde 25.3.19.
Der er en bekymring for om størrelsen af de nye tilbud kan få en negativ betydning for de børn og
unge, der henvises, da der er tale om de mest sårbare børn og unge. De har for de flestes
vedkommende behov for skærmning sammen med den specialiserede indsats.
Det fremhæves, at for nogle af de henviste sårbare børn og unge, har det været lettere at blive
elev på en særlig skole, end at være elev i en specialklasse på en folkeskole.
På MEDS vegne
Annette Mignon
Familiegruppeleder
Familiegruppen Centrum
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1.1.2. LMU Familiegruppe Nord
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1.1.3. LMU Familiegruppe Sydvest
Høringsvar fra LMU Familiegruppe Sydvest om ny organisering af fællestilbuddene
LMU Familiegruppe Sydvest har drøftet indstillingen og er enige om følgende høringssvar:
Vi er enige i indstillingen og støtter den omlægning af fællestilbuddene, der er beskrevet.
De fire fællestilbud, der eksisterer i dag, er historisk etableret på forskellige tidspunkter med
forskellige formål, målgruppe og opgave.
De har fungeret fint i en årrække, men det er også tid til at foretage en omlægning således, at
der er mindre fragmentering og mere sammenhæng i målgruppe og opgaver, hvilket to mere
ensartede tilbud bedre vil kunne imødekomme end de nuværende tilbud kan. Ved samling af
tilbuddene, vil der være mulighed for større fleksibilitet i målgruppe, faglighed og
administration, hvilket også gælder for den del af tilbuddene, der omfatter familiearbejdet og
familiestøtte/behandling.
I Familiegrupperne udarbejder vi helhedsorienterede planer for familierne og skoletilbud er en
vigtig faktor heri. Der er ligeledes ofte brug for mere intensiv og omfattende forældrestøtte,
når et barn er omfattet af målgruppen til et specialtilbud end det, der tilbydes i en almindelig
folkeskole regi. De fleste familier har ofte i en årrække deltaget i familiebehandling, hvorfor
der mere er brug for en individuel tilrettelagt plan for familiestøtte frem for en mere samlet og
mindre fleksibel pakke. Derfor er det også nutidssvarende at driften samles i
Skoleforvaltningen og tilbuddene organisatorisk tilknyttes skoler.
I forhold til fysisk placering af specialundervisningstilbuddet i nuværende Bakkeøs lokaler, vil vi
udtrykke bekymring for transporttid for børnene fra yderområderne. De vil opleve lang
transporttid til og fra skole samt transporten er også en pæn økonomisk udgift for Aalborg
kommune. I den sammenhæng er det væsentligt at nævne, at ikke alle børn i denne målgruppe
kan rumme samkørsel, hvilket ydermere påvirker det samlede budget for kørsel til og fra skole.
Det er ved organisering og strukturering af tilbuddene vigtigt at have for øje, at der er tale om
børn, der har brug for at være i små sammenhænge og derfor skal kunne skærmes fra større
grupperinger både i undervisningstiden og i frikvartererne.
Det er også vigtigt at forholde sig til, at det er beskrevet, at specialundervisningstilbuddet skal
have en målgruppe fra 9-16 år. Det er lidt uklart i indstillingen, hvor børn fra 6-9 år, der ellers
er i specialtilbuddets målgruppe skal visiteres til.
I arbejdet med denne målgruppe af børn, er der behov for en helhedsorienteret plan, der
tilrettelægges i tæt samarbejde mellem skoletilbud, familien og Familiegruppe, hvilket også er i
overensstemmelse med Udviklingsstrategien og den/de metoder familiearbejdet foretages på i
Familiegrupperne.
Desuden vil forankringen i skoleforvaltningen og med tilknytning til to lokale skoler
forhåbentligt kunne hjælpe til, at flere elever i et omfang kan tilbagesluses til almindelig
skolegang, hvilket gennem årerne har været meget vanskeligt nå i mål med. En egentlig
udslusning vil på trods af de nye tilbud fremadrettet være vanskeligt, men med tilknytningen til
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de to lokale skoler vil der være nemmere adgang til at arbejde med dette, ved behov her for i
differentierede omfang.
Samlet set støtter LMU Familiegruppe Sydvest de faglige og organisatoriske ændringer, der er
indstillet til.
På vegne af LMU Familiegruppe Sydvest.
Jesper H. Poulsen
Familiegruppeleder
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1.1.4. LMU Familiegruppe Øst
På baggrund af gennemgang og drøftelse af det beskrevne forslag er LMU ´s høringssvar
følgende:
 At det er fint at der kommer justeringer på fællestilbuddene.
 At der ønskes tydelighed i indholdet i tilbuddet
 At der er usikkerhed på om tilbuddet ligger under Skoleforvaltningen
 At det er et fleksibelt tilbud
 At der ønskes tydelighed på hvordan tilbuddet bliver finansieret
 At der ønskes tydelighed på hvem der har visitationsretten.
 Men godt initiativ
Marianne Mortensen
Leder af Familiegruppe Øst
Familiegruppe Øst

8

1.1.5. LMU Visitation og Familiepleje

Høringssvar ifm ny organisering af Fællestilbuddene
Familieplejen og Visitationen har ifm Personalemøde med MED-status udarbejdet følgende
høringssvar vedr. den påtænkte omorganisering af Fællestilbuddene.
Som afdeling ser vi følgende fordele og eventuelle opmærksomhedspunkter forbundet med den
påtænkte organisationsændring:
Fordele:
 Det ses som en fordel at tilbuddene bliver koblet ind under en folkeskole - lettere at være
koblet op
 på alle processer der rører sig i folkeskolen
 Forudsætningen for at kunne sikre mulighed for fuld fagrække øges
 Læreruddannede jf. 2020 mål - for nuværende flere pædagoger der underviser
 Fælles faglig retning med øvrig folkeskole
 Ambitionsniveau læringsmæssigt på børnenes vegne kan øges i kraft af at tilbuddet kommer
tættere
 på et læringsmiljø
 Inklusionstænkning - mulighed for mindre marginalisering i kraft af at være placeret i
folkeskoleregi
 En fordel for børnenes transporttid at der tænkes i geografisk placering af skoletilbuddet
OBS-punkter:
 Ofte peges der på ifm visitation, at børnene har brug for at være i et mindre, roligt miljø  opmærksomhed på om dette kan imødekommes i de nye strukturer
 Væsentligt at repræsentanter for FB fortsat sidder i Visitationsudvalget - evt. samme
konstruktion
 som nu
 Opmærksomhed på gennemsigtighed i tilbuddet - herunder ift familiebehandling
 Opmærksomhed på at eleverne i større omfang end nu bliver udsluset til normalskolemiljøet
 Opmærksomhed på serviceniveau og effekt ifm familiebehandling
 Opmærksomhed på at der er tilkoblet psykologbistand til tilbuddene
Familieplejen og Visitationen 28/3-2019
Christina Tange Holmberg
Leder
Familieplejen og Visitationen
Aalborg Kommune
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1.1.6. OMU Center for Dag- og Døgntilbud
Høringssvar fra OMU i Center for Dag- og Døgntilbud vedr. Ny organisering af Aalborg
Kommunes Fællestilbud
Der er afholdt ordinært OMU-møde den 11. april 2019 med henblik på at drøfte de indkomne
høringssvar fra LMU´er i Center for Dag- og Døgntilbud (CDD), samt afgive høringssvar fra
OMU.
Generelt bakker OMU op om det grundige og detaljerede høringssvar fra Skole- og Dagtilbud.
OMU kan tilslutte sig den overordnede positive indstilling til organisationsændringerne i
høringssvaret fra Skole- og Dagtilbud, her forstået de organisatoriske og administrative fordele
ved overflytning til Skoleforvaltningen. OMU bakker op om, at en rammefinansiering vil sikre
anden kontinuitet, mere ensartet ramme og dermed øge muligheden for at fastholde det
fagspecifikke i højere grad end det for nuværende er muligt, under de vilkår som
takstfinansiering giver.
Derudover bakker OMU op om de fagspecifikke og ledelsesmæssige overvejelser fra Skole- og
Dagtilbuddet, og anbefaler, at disse overvejelser medtages i de kommende drøftelser og
dermed påvirke de kommende beslutninger for de nye tilbuds indhold og organisering (se
nedenstående forslag om midlertidig LMU på tværs af nuværende enheder).
OMU er fokuseret på MED-strukturen som værende central i vurderingen af en vellykket
flytning til anden forvaltning/organisationsændring. OMU vil derfor gerne understrege
vigtigheden af, at medarbejderne fra de respektive enheder bliver inddraget så hurtigt som
muligt i processen, efter endelig beslutning er truffet. Således, at de mulige
forestillinger/bekymringer/muligheder, kan afklares og kvalificeres gennem dialoger på tværs
af de to forvaltninger, både mellem medarbejdere og medarbejdere/ledere og dermed
understøtte den gode implementering fremadrettet.
OMU opfordrer i den forbindelse til en model, som tænkes kan anvendes i denne situation.
 At der etableres midlertidige tværgående LMU enheder. Disse kunne være aktive indtil
nye repræsentanter er valgt og nyt LMU startes op. Det kunne evt. være en
overgangsperiode på 4-6 mdr.
Med venlig hilsen
OMU, Center For Dag- og Døgntilbud
Leder Mariann Boje Jones, Næstformand Lars Øberg
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1.1.6.1 Skole- og Dagtilbud
Høringssvar fra Skole- Dagtilbud (Center for Dag- og Døgntilbud, Socialafdelingen, Aalborg Kommune)

Vi har i Skole- og Dagtilbud udarbejdet nedenstående høringssvar på baggrund af indstilling vedr. ny

organisering af Fællestilbuddene.
Vi har af hensyn til overskueligheden og kompleksiteten i det indstillede opdelt høringssvaret i to
dele. Den første del forholder sig, efter en indledning, til de i indstillingen opstillede punkter. Den
anden del er et bilag som uddyber den første del.
Indledning:
Vores høringssvar er udarbejdet ud fra facts og erfaringer med ca. 30 årligt indskrevne unge
sammenlagt i Bådgruppen, Vissegård og på Bakkeø. Vi kan af naturlige årsager kun forholde os til
viden opsamlet i egne tilbud, hvilket høringssvaret er lavet ud fra.
Nuværende Skole- og Dagtilbud består i dag bla. af tidligere afdelinger til samme nuværende
målgruppe som erfaringsmæssigt går tilbage til 2009. I 2015 hvor Skole- og Dagtilbud blev oprettet
i F & B, med politisk ønske om mere fokus på læringsdelen og ansættelse af skoleleder, har vi
oplevet at være udfordret på primært to dele. Ud over et stort positivt omstillingsarbejde vedr. ny
Folkeskolereform og at redefinere mindset og metode ift. vores ”Læring i bred forstand”, har vi
hovedsageligt haft en oplevelse af at organisering i F & B samt valgt økonomisk driftsmodel til
tider har virket henholdsvis ”isolerende” og urentabel.
Organisering i F & B og overgang til Skoleforvaltning.
Vi ser klare organisatoriske og administrative fordele ved at overgå til Skoleforvaltningen. Isoleret
set har skoledriftsdelen fra anden forvaltning end Skoleforvaltningen givet en del unødige
administrative udfordringer, som fra vores perspektiv til tider har givet lange sagsgange. Det kan
lyde lidt skarpt, men vi sidder med en oplevelse af at når skolerelaterede opgaver skal på tværs af
forvaltningerne bliver systemet indimellem unødigt udfordret af sig selv, hvilket kan afstedkomme
dårligere løsninger for borgerne og ansatte. Vi tror på at de komplekse og fleksible skolemæssige
løsninger som målgruppen kræver, samlet set bedst kan løses fra Skoleforvaltningen.
Økonomi
Vi ser frem til en kommende rammefinansiering ved overgang til Skoleforvaltningen. Skole- og
Dagtilbud har i sin levetid været drevet med en takstfinansiering. Dette vil sige at når der
indskrives et barn kommer der penge indtil barnet udskrives. Heraf er der blevet betalt for de børn
der har gået på vores skoler og ikke ”for pladser som ikke bliver brugt”, som vi desværre oplever er
blevet nævnt ved flere lejligheder.
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Man skulle tro at en takstfinansiering bliver billigere pr. barn end ved en rammefinansiering. Vi er
af den overbevisning at rammefinansieringen er billigere pr. barn og en mere fleksibel model.
Samtidigt tilsiger en fast ramme et bedre fastholdelses- og rekrutteringsgrundlag til det mest
indgribende skoletilbud i Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen har forlods betalt for
skolelærerne i nuværende model.
Vi sidder også med en opfattelse af at den fremtidige vej til Skole- og Behandlingstilbuddet, som vi
kendetegner som et nuværende Fællestilbud, bliver kortere for de børn og unge der har behovet.
Dette ud fra at der ved en rammefinansiering er betalt for x antal pladser. Vi oplever at en del af
de nuværende indskrevne børn dels havde været mere modtagelig for skolemæssige ændringer,
men også generelt set havde været mindre socialt udfordret ved kortere perioder med
eksempelvis skolevægring inden indstilling til fællestilbud.
Når der kigges på den fremtidige finansiering af foreslåede skolestruktur, vil vi gerne kvittere for at
forskellen på de 6,1 mio. kr. fra ren nuværende Fællestilbudsdrift til fremtidig Skole- og
Behandlingsskole og TF klasser forbliver i systemet. Vi tænker at det er rigtigt set at der også
fremadrettet skal være specialskoletilbud med en klar opprioritering af det socialpædagogiske- og
familiebaserede arbejde, da udfordringer for en del af de unge i målgruppen ikke lader sig
begrænse ved den skolemæssige del. Vi tror også at der ved dette forebyggende indgreb er en god
mulighed for at knække kurven af behovet for mere indgribende tilbud. Intensionerne er i hvert
fald til stede.
Vi savner klarhed over hvordan puljen på de 6,1 mio. kr. skal fordeles i den fremlagte økonomi til
henholdsvis Skole- og Behandlingstilbuddet samt for nuværende og fremtidige TF klasser? Vi
formoder at der skal ske en vis fordeling mellem Skole- og Behandlingstilbuddet og TF området?
Og i så fald hvordan er den? Dette ud fra at TF området, ved fuld tilførsel af de 6,1 mio. kr. ellers,
efter vores beregninger, bliver dyrere pr. elev end det mest indgribende tilbud i kommunen –
Skole- og Behandlingstilbuddet?
Der indstilles at de nye tilbud finansieres inden for rammen, med en fremtidig besparelse på 3
mio. kr. fra F & B, grundet en akkumuleret belægning på 80 % i 2018. En ramme skal selvfølgelig
styres ud fra noget, men giver en akkumuleret belægning et retvisende billede? Vi vil ikke forholde
os til hvor store de to forvaltningers rammer bør være sammenlagt, og har forståelse for de
politiske prioriteringer som gør sig gældende år efter år. Vi vil blot gøre opmærksom på at
størrelsen på rammen fortsat skal ses som en investering og en faktor for de unge menneskers
fremtidige muligheder.
Model med 25 + 32 pladser
Hvor vidt der er behov for 25 eller 40 pladser til et fremtidigt Skole- og Behandlingstilbud, eller om
der er behov for 32 pladser til et supplerende TF tilbud er svært at sætte tal på. Det er blot vigtigt
at pointere at den model der vælges bør være fleksibel, til at ændre om et år eller to, hvor den
anbefales fra vores side, at blive grundigt evalueret.
Der kan være et behov for fleksibilitet i fremtidig model og dette både for Skole- og
Behandlingstilbuddet og for TF. I perioder over året kan der nu være indskrevet flere end det vi er
12

normeret til (30 pladser), eks. 33 elever, men gennemsnitligt har vi ca. 80 % belægning over året,
som der henvises til. Der er et behov for et større optag typisk i bestemte perioder over året.
Dette faktum skal også tænkes ind ift. eks. vippemodel, fysiske rammer mv.
I en økonomisk stærk kommune som Aalborg bør der være det antal pladser, til en given opgave,
som det kræves. Det betaler sig på sigt med rette indsatser på rette tid.
Opkobling til nærved liggende folkeskole
Vi mener at opkobling til en nærved liggende folkeskole var det ideelle at gøre hvis der var
overvejende muligheder for succes. Vi har svært ved at se hvordan den samlet set mest
udfordrede målgruppe i skolevæsenet socialt skal kunne indgå positivt i udviklende fællesskaber,
ved delvist og helt at blive indsluset i normalskolen, som de i en årrække på forskellige
uhensigtsmæssige måder, inklusiv tid i eventuel kommunens andre specialklasser, har vist de ikke
kan være en del af. Hensigten er den helt rigtige, men vi mener ikke ungegruppen kan realisere
den del på nuværende tidspunkt.
Kunne friske øjne på denne del ikke ændre dette syn, kunne man sige? Det kan det måske, men
det vil ikke ændre på at målgruppen bla. skriger på ekstrem forudsigelighed, små rammer, meget
tæt guidning ved alt, manglende sociale kompetencer og en angst ift. traditionel skoledrift.
Indslusningsforløb og samarbejde med en nærved liggende folkeskole er ikke betinget af
tilhørsforhold og organisering, men handler om et godt samarbejde når der er noget at
samarbejde om. I den anledning vil vi gerne fremhæve vores oplevelse af et godt samarbejde med
Vodskov Skole, netop om det at indgå i sociale fællesskaber når man er rustet til det.
I løbet af de sidste 2 år har der på baggrund af anbefalinger, fra de som arbejder på tværs omkring
barnet (Forældre, rådgiver, PPR og skoletilbud) på status og opfølgningsmøder, været etableret 3
forløb for 3 unge i Skole- og Dagtilbudsregi, hvor af det ene ikke blev effektueret. Der har i samme
periode været en omsætning på ca. 35 elever, da en del af eleverne går hos os i flere år.
Den lave procentdel er et udtryk for målgruppens udfordringer, hvilken formodentlig ikke kan
forventes bedre med fremtidige 25 pladser til de elever og familier som har størst behov, ud af
nuværende 66 pladser i de 5 nuværende Fællestilbud.
Det kan give god mening med fagfællesskaber for personalet på tværs af det fremtidige Skole- og
Behandlingstilbud og en nærved liggende folkeskole på et overordnet plan ved deltagelse i
eksempelvis fagteams, hvis noget sådan eksisterer og fungerer med det formål at give kollegial
fagsparring. Vi er blot bekymret for hvor tiden til dette skal komme fra.
Vi noterer os at der ledelsesmæssigt foreslås en nednormering ved at skolelederen fra nærved
liggende folkeskole skal være øverste leder. Vi undrer os over dette, da området kræver meget
nærværende ledelsestid for børn, forældre og ansatte på sags niveau. Vi opridser her kort, og
uddyber i bilaget hvilke områder en nednormering af nærværende ledelsestid vil kunne få
betydelig negativ indflydelse på.


Arbejdsmiljø, herunder BDO rapporter og Klimamåling
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Betydningen af et nærværende tværfagligt ledelsesteam
Udvikling af skole- og behandlingstilbuddet på kort og lang sigt
Intentioner fra ”Nye Fælles Veje”
Rapport fra Ledelseskommissionen
Daglig her og nu ledelsessparring
Mødevirksomhed

Vores bekymring ift. fremtidige ledelsesstruktur er dannet og forudsat på en antagelse om at den
foreslåede fremtidige skoleleder allerede har mange opgaver på egen skole, og heraf ikke får
meget ledelsestid til Skole- og Behandlingstilbuddet, hvilket vi vurderer der på baggrund af
målgruppen og dennes familier fortsat vil være et anseeligt behov for.
Vi tænker ikke det vil være retvisende at sammenligne ledelsesniveauet med andre specialklasser,
skoler i kommunen, da det er her børnene oftest visiteres fra eller ikke bliver visiteret til. De mest
udfordrede børn i kommunens andre specialskoler kan være anbragt hvilket betyder at
samarbejdet fra skolen foregår med fagprofessionelle.
Det fremtidige Skole- og Behandlingstilbud tolker vi som fortsat at være af forebyggende karakter
inden eventuel anbringelse, eller som nu bla. et muligt skoletilbud til de elever som hjemtages
efter anbringelse. Heraf en familiebaseret indsats som kræver specialiserede medarbejdere og
ledelse med tværfagligt islæt. De primære samarbejdspartnere i Skole- og Behandlingstilbuddet vil
også fremadrettet være forældre som ofte selv er udfordret med diagnoser, har dårlig
skolehistorik samt er socialt udsatte. Samarbejdet med den sidste del kræver meget ledelse.
Den nuværende daglige tværfaglige ledelse, hvor der er ansat ledere med henholdsvis
specialskolemæssig og socialpædagogisk baggrund sikrer et nødvendigt spænd i søgen efter
holdbare løsninger for de unge og dennes familie.
Vi anbefaler derfor ikke, som beskrevet i indstillingen, en fast organisatorisk tilknytning til nærved
liggende folkeskole ud fra den beskrevne præmis.
Vi foreslår i stedet en form for organisatorisk tilknytning til PPR´s Specialafsnit med fortsat eget
selvstændigt tværfagligt ledelsesteam. En tilknytning hvor andre specialiserede tilbud også kunne
være tilknyttet. Mulighed for samarbejde vedr. specialpædagogiske- og
specialundervisningsmæssige sammenhænge, vurdere behovet for koordineret ledelse ift. de
forskellige special indsatser/afdelinger.
Fysiske rammer
Vi er glade for at der peges på vores nuværende fysiske rammer som stedet hvor Skole- og
Behandlingstilbuddet skal virke. Vi har sammenlagt i dag 30 pladser, 24 pladser i bygningerne i
Vodskov og 6 i Bådgruppen. Bygningerne og den omkringliggende natur bidrager til højere grad af
”ro” og udvikling for børnene.
Da vi over 3 år har samlet størstedelen af vores drift her, er vi naturligvis ikke helt kommet i mål
med at tilpasse rammerne til ungegruppen. Vi har et fremtidigt fokus på at få gode nok udendørs

14

aktivitetsmuligheder i bla. guidede pauser omkring bygningerne. Et udendørs overdækket område
hvor der kunne være mulighed for etablering af læringsforløb og sociale aktiviteter, et udekøkken
samt en multibane til brug til diverse boldspil mv. vil kunne gøre en forskel.
Med intentionerne i indstillingen tænker vi at Aalborg Kommunes specialskolerækker kommer til
at mangle et mindre fysisk tilbud til de børn for hvem en fysisk enhed på 25 pladser bliver for stor.
Det er der nu et behov for, har været det tidligere og heraf vel også i fremtiden?
Fælles Visitationen har eksempelvis visiteret til Bådgruppen, da denne er af en god størrelse til de
elever som kræver endnu roligere rammer og omgivelser. Bådgruppen er fremadrettet foreslået til
anden brug og bliver heraf måske svær at bruge til denne del af målgruppen?
Vi konstaterer blot at der skal et fremtidigt fokus på den del af nuværende og fremtidig målgruppe
for hvem rammerne i Vodskov er for store, hvor skal de fremadrettet fysisk være?
Som vi læser forslaget om fortsat at bevare Bådgruppens fysiske rammer og brug heraf, syntes vi
der skal kigges på en klar organisering af hvem der har overordnet styring af lokalerne/værkstedet.
Det at bevare nogle fysiske rammer handler også om at de holdes anvendelige for brugerne.
Når ansvar deles ud på flere hænder ender det som regel med intet ansvar eller i bedste fald for
lidt ansvar. Lokalerne kunne sagtens bruges til gode og lærerige værksteds- og fjordaktiviteter
men dette kræver efter vores overbevisning en grad af fast personale tilknyttet. Og i den
sammenhæng er det vigtigt ift. sikkerhed både på havnen men også på fjorden, at det er erfarne
med lokalt kendskab som sættes til at løse denne opgave.
Udvikling og ”Best practice”
Skole- og Dagtilbud har i sin levetid været præget af en stor grad af udvikling. Udvikling skabt på
baggrund af politisk ønske og af behov for indskrevne unge og deres familier. Vi vil gerne
fremhæve en del af dette udviklingsarbejde, da vi ikke kender fremtidig ledelse,
medarbejdersammensætning og heraf retning i fremtidigt Skole- og Behandlingstilbud. Vi vil
fremhæve Familiearbejde, Fritidsjobprojekt og Pædagogisk tilgang, ”Best practise” og mål.
Familiemedarbejder:
Vi valgte for knap to år siden at ansætte en medarbejder til udelukkende at have fokus på
familiearbejdet i vores tre afdelinger, for at styrke det allerede udvidede forældresamarbejde som
det faste personale omkring børnene laver hver dag. Vi anser familiearbejdet som værende vigtigt
og væsentligt, samt som en afgørende faktor for mulig udvikling for det indskrevne barn. Vi
oplever at have børn indskrevet hvis forældre fortrinsvis selv er udfordret med diagnoser og eller
social ustabilitet.
Den personalemæssige prioritet har bla. gjort at trængte familier har fået mulighed for samtale
med medarbejderen, omkring forhold som opfattes svære for familien. Det har gjort at nogle
forældres perspektiv har været muligt at ændre, hvilket samlet set for eleven har givet mere ro på
det socialfaglige, personlige udviklingsplan til at gå i skole. I enkelte tilfælde har det også betydet
nedgang i supplerende kommunale familiebaserede indsatser, samt merbeskæftigelse til forældre.
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Fritidsjobprojekt:
I 2016 ansøgte og fik Skole- og Dagtilbud 1.635.000 kr. fra Den AP Møllerske Støttefond til at lave
et fritidsjobprojekt. Der er blevet ansat en fritidsjobformidler til at matche de unge med interesse
til et fritidsjob, som har sin daglige gang i skoletilbuddene. De unges kompetencer ind i et
fritidsjob er vidt forskellige. Nogle er så dygtige at de overgår til ordinær ansættelse, mens andre
med støtte går på job med guidning. Projektet opstod på baggrund af vores tilgang om ”Læring i
bred forstand”. De elever som ikke profiterer og trives nok af skolefag skal have et alternativ. Det
at komme ud på en arbejdsplads, indordne sig, vise og tage ansvar, deltage i andre sociale
fællesskaber oplever vi kan bidrage til at skabe ro omkring den unge. Ro til at få mod på skolefag,
men mest af alt en oplevelse for den unge af at kunne mestre noget. Senest har en elev fået tilbud
om en mesterlæreplads på baggrund af sine evner som kok.
Vi har pt. halvdelen af de indskrevne børn i en eller anden form for job af forskellig varighed. Vi
har via vores egen fritidsjobformidler et godt samarbejde med forskellige private og offentlige
virksomheder i Aalborg Kommune. Projektet løber frem til sommeren 2020 og anbefales at
fortsætte som en integreret del af Skole- og behandlingstilbuddet.
Pædagogisk tilgang, ”Best practice” og mål:
I Skole- og Dagtilbud tager vi udgangspunktet i den enkelte elev ud fra en helhedsorienteret
mentaliserende tilgang. Vi planlægger de gennemsnitlige 35 timer om ugen med så stor
hensyntagen til elevens behov og formåen. Vi forsøger at gribe eleven der hvor der er motivation
og arbejder videre herfra. Vores erfaring er, at hvis vi ikke gør dette i tilstrækkelig grad kommer
eleven ikke i skole.
Vi arbejder med mål og delmål vedrørende sociale kompetencer og den skolemæssige del. Vi
oplever at de sociale kompetencer tit står i vejen for at arbejde med skolemæssige mål. For
flertallet af elever hvor dette gør sig gældende arbejdes der med at kombinere skolemæssig læring
samtidigt med dagbehandlingsdelen. Samlet set for målgruppen er det gennemsnitligt muligt at
gennemføre 2-3 timers undervisning om dagen, hvilket altid afstemmes individuelt med elev,
forældre, PPR og rådgiver, med udgangspunktet bla. i det skolefaglige niveau som eleven befinder
sig på. Ud fra denne erfaring vil vi gerne henlede en kommende opmærksomhed på vægtningen
og fordelingen af faggrupper.
Vi fører elever til afgangsprøver efter fælles aftale med eleven, forældre, lærere, PPR, UU, og
rådgiver. I skoleåret 2017-2018 var der elever oppe til 36 karaktergivende afgangsprøver, hvor af
de 32 var bestået og samlet et prøvegennemsnit på 4.
I så god tid som muligt forsøger vi at få fokus på overgang til anden uddannelse. Vi har fokus på, at
denne del også kræver tæt guidning med besøg, praktikperioder osv. for at den unge føler sig
rustet til et skifte.

Bilag med uddybende kommentarer
Økonomi
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I forbindelse med den fremtidige budgetramme og størrelsen heraf vil vi opfordre til at følge
udviklingen og eventuelt lade sig inspirere af SØM modellen eller lignende modeller for børn og
unge området, hvis ikke allerede det er praksis. SØM modellen og lignende modeller er
socialøkonomiske investeringsmodeller som ved en given socialøkonomisk investering over en
længere årrække beregner hvornår en given kortvarig investering vendes til et fremtidigt overskud
på baggrund af eksempelvis mindre behov for offentlig støtte.
Opkobling til nærved liggende folkeskole
I nuværende Skole- og Dagtilbud, som størrelsesmæssigt vil være lig det foreslåede fremtidige
Skole- og Behandlingstilbud er der nu en skoleleder og en afd. leder. Hvilket også er tilfældet på
Østre Uttrup og Godthåb. Det er nærliggende ved organisatoriske ændringer at skabe større
enheder og eller samtidigt at skære i ledelsesdelen. Vi vil ikke gøre os kloge på hvordan
succesraten er på dette punkt i Aalborg Kommunes skolevæsen, men blot konstatere at vi undrer
os over forslaget om at gøre det i det mest indgribende skoletilbud. Vi henviser i selve
høringssvaret til en række rapporter, artikler mv., hvilket vi er klar over kan opfattes forskelligt og
dybest set kan sådanne findes til at underbygge hvad som helst.
Vi læser eksempelvis i ”Nye Fælles Veje” at der bla. skal en ”Styrket målsætning og opfølgning”
samt ”Sammenhængende indsatser” til for i højere grad at kunne løse specialiserede opgaver. Vi
læser det som at der ud over en kvalificeret medarbejdergruppe også er behov for en stor grad af
nærværende ledelse for at kunne indfri de mål der bliver opstillet.
I Ledelseskommissionen rapport ”Sæt borgerne først” peges der bla. på at der ligger en fare i at
have et for stort ledelsesspænd. Hvis ledelsesstrukturen ikke tilsiger stor nok grad af
ledelsesmæssigt nærvær til borgere og ansatte vil det få indflydelse på de ønskede resultater.
Hvis man kigger på nuværende Skole- og Dagtilbud, som størrelsesmæssigt er sammenligneligt
med det foreslåede Skole- og Behandlingstilbud, sidste 3 års Klimamålinger og Tilsynsrapporter er
ledelsen efter medarbejdernes ønske rykket tættere på. Ønsket kommer af kompleksiteten i
arbejdet med ung og familien. Med nuværende struktur og 2 ledere i bygningen er rapporterne
rykket fra at være næsten middelmådige til at være topscorende og dette også i BDO tilsynets
vurdering.
Ved strukturændringer, forflyttelse af medarbejdere, revidering og udbredelse af kerneopgaven
mv. er arbejdsmiljøet i spil. Vi anbefaler en samlet ledelse som er fysisk tilstede i afdelingen til
denne opgave og ikke på distance.
En af Skole- og Dagtilbuds nuværende styrker har været at skabe kontinuerlig udvikling på
specialområdet. Hele tiden være obs på hvad der kunne være et vigtigt nyt eller ekstra greb, for at
den enkelte elev udvikler sig bedst muligt. Dette udviklingsperspektiv mener vi er vigtigt at
forholde sig til fremadrettet. I denne sammenhæng vil vi gerne anbefale at der sikres tid til denne
ledelsesmæssige opgave i det fremtidige Skole- og Behandlingstilbud.

Skole- og Dagtilbuds LMU den 5. april 2019
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1.1.7. LMU Specialgruppen
Specialgruppen

Til

AMU - social

Kopi til

Indtast Kopi til

Fra

LMU - Specialgruppen

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Østerbro 42
9000 Aalborg
Init.: LLK

26. marts 2019

Høring vedrørende ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud.
Specialgruppen behandlede høringsmaterialet på ordinært LMU møde fredag den 22. marts 2019.
Specialgruppen stiller sig positivt over for den forslåede nye organisering og bakker op om forslaget, at
oprette nye mere fleksible specialundervisningstilbud for børn, der er massivt følelsesmæssigt og socialt
udfordret.
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2. Skoleforvaltningen
2.1.
Godthåbsskolen
Høringssvar vedr. ny organisering af fællestilbuddene pr. 1. august 2020.
Vi har som medarbejdere på Øster-Uttrup-Godthåbskolen følgende opmærksomheds- og bekymrings
punkter:
Punkt 1. Børn i alderen fra 6-8 år.
Der etableres et skolebehandlingstilbud for elever i alderen fra 9 – 16 år med massive følelsesmæssige
og sociale udfordringer med omfattende behov for familiearbejde. Aldersgruppen 6 – 8 år har hidtil
været en del af Øster Uttrup- Godthåbskolens målgruppe. Vores viden og erfaring er at disse børn
oftest kan have erhvervet sig tidlige følelsesmæssige skader i form af massive tilknytningsforstyrrelser
og tidlige traumer. Jo tidligere behandlingsmæssig indsats jo bedre kan man styrke deres resiliens og
dermed forebygge en vedvarende dårlig udvikling. Det er derfor dybt bekymrende at der ikke
fremadrettet vil være et behandlingstilbud til de 6-8 årige børn og deres familier.
Punkt 2. Fysiske rammer.
I det nye skolebehandlingstilbud er der brug for rummelige bygninger med mange mindre lokaler, idet
børnene fungerer i små og overskuelige læringsmiljøer, hvor grupperne dagligt skal kunne opdeles i
mindre enheder. Erfaringen er at dette er meget vigtigt for at skabe ro til indlæring. Der er endvidere
brug for lege arealer og rum til fysisk bevægelse.
Der er desuden brug for kontor og samtalerum til social-psykologisk personale, hvor der kan afholdes
samtaler med børn og familier.
Punkt 3. Funktioner.
I de eksisterende beskrivelser er funktionerne som socialrådgiver og psykolog ikke beskrevet, hvilket
giver anledning til bekymring, idet vi anser vores funktioner som altafgørende ift. kvaliteten af den
behandlingsmæssige indsats. Vi vil derfor kort beskrive vores funktion og betydning i det tværfaglige
samarbejde.
På Øster-Uttrup- Godthåbskolen har socialrådgiver og psykolog ansvaret for at tilrettelægge
familiebehandlingen og støttende familiearbejde. Vi er sagsansvarlige for barnet og har en
koordinerende funktion, hvor vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere som fx
familiegrupperne, PPR, talepædagog, ergoterapeut, fritidstilbud og psykiatrien. Vi har desuden en
betydningsfuld funktion i det tværfaglige samarbejde i huset ved at yde en socialfaglig og pædagogisk
psykologisk kvalificering af behandlingsindsatsen bl.a. ved ugentlig deltagelse i team og
behandlingsmøder, samt daglig sparring med det pædagogiske personale. Vi har hver især ugentlige
samtaler og terapi med børn og forældre efter behov. Vores funktion er endvidere sikring af kvaliteten
af udviklingsbeskrivelser og statusudtalelser. Vi håndterer derudover planlægningen af skolens interne
og eksterne mødestruktur.
Socialrådgiveren bidrager med specifik viden om fysisk og psykisk omsorgssvigt, socialfaglige
problematikker om børns retsstilling, særlig viden omkring underretninger og den sociale lovgivning i
det hele taget, samt en helhedsorienteret tilgang omkring børn og familier. Der sikres en socialfaglig
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kvalificering af behandlingsindsatsen i huset bl.a. ved ugentlig deltagelse i team og behandlingsmøder
om børnene.
Psykologen bidrager med viden om udviklingspsykologi herunder viden om børns fysiske og psykiske
udvikling, udviklingstraumer som overgreb og viden om tilknytningsforstyrrelser hos børn og forældre,
psykologiske undersøgelser og testning af børn herunder viden om diagnoser som fx ADHD. Psykologen
tilbyder en psykoterapeutisk eller familieterapeutisk tilgang til børn og familier. Der sikres en
pædagogisk psykologisk kvalificering af behandlingsindsatsen i huset bl.a. ved ugentlig deltagelse i
team og behandlingsmøder om børnene.
Punkt 4. Målgruppe
Vi anser en tværfaglig sammensætning af personalet som absolut nødvendigt i det kommende
skolebehandlingstilbud bl.a. set i lyset af den meget sårbare målgruppe. Vi taler om børn i meget dårlig
trivsel, som kræver at man arbejder med dem i langvarige processer. Som nævnt er det
tilknytningsforstyrrede, traumatiserede og massivt omsorgssvigtede børn, hvis forældre selv har lidt
overlast i deres barndom. De har ofte en tung social arv - nogle i flere generationer. Der skal specifik
socialpsykologisk hjælp til at bryde disse mønstre. De fleste forældre er selv opvokset i dysfunktionelle
familier og fra dårlige kår. Det er ofte forældre med flere diagnoser, som har brug for hjælp til at støtte
deres børn. Mange forældre har tidligere været i misbrug, selv været udsat for overgreb og lever i
periferien af samfundet. En del af forældrene har mange erfaringer i tillidsbrud og har derfor stor
mistillid til systemerne.
Med kontinuerlig støtte har vi den erfaring at vi oftest har kunnet bringe forældre fra at være skadende
til at være støttende for deres børn.

Med venlig hilsen

Kirsten Schjødt Worm
Psykolog

Tina Thorsø Sørensen
Socialrådgiver
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2.2.

Byplanvejens skole

Den 25. marts 2019

Høringssvar vedr. ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud
LMU på Byplanvejens Skole har på baggrund af det udarbejdede høringsmateriale følgende
kommentarer til høringen:
På trods af beskrivelsen af baggrund og mål for ændringen mangler vi fortsat en dybere pædagogisk og
didaktisk forståelse for ønsket om ændring. Vi føler os derfor ikke klædt godt nok på til at tage kritisk
stilling til høringsmaterialet på alle områder.
I forhold til nednormeringen af antallet af pladser i de nye tilbud undrer vi os over, at der på baggrund
af ”de sidste par år” kan konkluderes, at der ikke er behov for det nuværende antal pladser. Er der tage
højde for naturlige udsving i antallet af visiterede elever til området?
I forhold til kvalitet i de kommende tilbud har vi følgende bemærkninger:
Når de nye tilbud skal lægges ind under en folkeskole og dennes skoleleder, kan vi have en bekymring
for de faglige kompetencer ift. ledelse af et sådant specialtilbud. Der må være en særlig
opmærksomhed på, at skolelederen har de fornødne kompetencer til at lede et tilbud med denne
særlige elevgruppe?
Der beskrives stordriftsfordele i høringsmaterialet. I forhold til dette vil vi udtrykke bekymring for bla.
serviceledelse, da serviceområdet netop har været genstand for en omfattende besparelse. Kan denne
afdeling på modtagende skole klare af skulle løse endnu en stor opgave inden for beskåret tid?
Dernæst finde vi det bekymrende, at mange af de børn i de nuværende tilbud skal overflyttes til større
enheder. Bliver der i modellen taget højde for, at mange af disse børn netop har behov for mindre
enheder, hvor deres særlig behov bedre kan tilgodeses og mængden af forstyrrelser og impulser
udefra kan minimeres?
Vi håber meget, at der er kompetente og velkvalificerede personaler fra de eksisterende tilbud, som er
med til at kvalificere den endelige beslutning. Disse personer må kunne beskrive børnenes behov i
dagligdagen, og hvilke opmærksomheder der særligt skal være fokus på.
Med venlig hilsen
f. LMU på Byplanvejens Skole
Linda Visborg
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2.3.

Vodskov skole
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2.4.

Svenstrup skole – MED-udvalg
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2.5.

Svenstrup skole – skolebestyrelse
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2.6.

Øster Uttrup-Godthåb skole
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2.7.

AMU Skoler

Høringssvar vedr. ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud.
Medarbejderrepræsentanterne i Afdelings MED for Skoler har udarbejdet nedenstående høringssvar på
baggrund af indstilling vedr. Ny organisering af Aalborg Kommunes Fællestilbud.
Omorganisering eller nedlæggelse og oprettelse af nye Fællestilbud er en øvelse, der skaber bekymringer
og utryghed, i første omgang, for elevernes forældre og eleverne, men i allerhøjeste grad også for de
ansatte i de nuværende tilbud.
AMU for skoler mener, at der er en række problemfelter der skal tages højde for i den nye organisering.
Rammebetingelser:





I forslaget er der lagt op til, at der ikke skal ske en stigning i antallet af visitationer til tilbuddene,
men da Aalborg Kommune har tilflyttere, hvilket er medvirkende til øget pres på eksisterende
tilbud, og andelen derfor kan forskyde sig. Der opfordres til en øget opmærksomhed på dette
område, da flere indskrevne elever får betydning for de allerede indstillede elevers trivsel og
tryghed, og de ansattes arbejdsmiljø fx risiko for øget konfliktniveau, vold og trusler.
AMU anbefaler, at tilbuddene skal evalueres grundigt efter et til to år for kvalitetssikre, at
tilbuddene lever op til de politiske intentioner.
Ved en placering på en almenskole, er det vigtigt, at der tages højde for indretningsmuligheder af
de nye rammer, således elevernes behov for stram struktur fortsat kan tilgodeses bl.a. via små hold
eller enkeltmandsundervisning. Det betyder, at der er brug for mange separate rum, hvor eleverne
kan trække sig tilbage således konfliktsituationer ikke eskalerer unødigt.

Eleverne:




Elevgrupper i de nuværende tilbud er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordret, hvorfor der skal
tages højde, at der gives den fornødne tid til arbejdet med sikre en god overgang for de allerede
indskrevne elever.
Når der laves større undervisningstilbud for denne gruppe elever, er der en fare for en eksponentiel
udvikling i konfliktniveauet, som for betydning for elevernes læringsmiljø og muligheder.

Placering:


I forhold til placering af et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklasssen med 32 pladser syd
for fjorden, opfordre AMU til, at der sker en hurtig afklaring og ikke mindst en udmelding på, hvor
specialundervisningstilbuddet placeres af hensyn til elever, forældre, personale og kommende
skole.

Personale:


Det er langtid de ansatte i fællestilbuddene skal gå før der er en endelig afklaring af, hvor deres
fremtidige arbejdsplads er. AMU finder det særdeles vigtigt, at der hurtigst muligt efter en
beslutning, tages hånd om personalets fremtidige placering, da denne uvished om, hvor og hvilken
præmisser placeringen foregår, har stor betydning for de ansattes arbejdsmiljø.
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I forbindelse med overgangen til de nye specialundervisningstilbud er det vigtigt, at sikre en
ordentlig overgang med rettidig information med åben og ærlig dialog.
Det er ligeledes vigtigt, at der ret hurtigt skabes en fælles kultur og pædagogisk tilgang, hvor
Professionel Kapital er i centrum for dette arbejde.
Under hele forløbet vedr. Ny organisering af Aalborg Kommunes Fællestilbud skal der være stor
fokus på de ansattes arbejdsmiljø, da dette har stor betydning for både personalets trivsel og virke,
og derved også for børnenes trivsel og tryghed.
Grundet øget konfliktniveau vil der blive brugt mere tid på brandslukning end i dag, og det forringer
mulighederne for at lære eleverne det faglige, sociale og personlige gennem den vigtige relationelle
kontakt.
Med baggrund i medarbejdernes ytringer, ser AMU en udfordring i, at ledelsen ligger i en tilknyttet
almenskole, da der fortsat vil være behov for daglig “her og nu” ledelse. Der er brug for en ledelse
tæt på med et tværfagligt islæt.

På vegne af medarbejderrepræsentanterne AfdelingsMED for Skoler
Lotte Dahl-Vedel
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2.8 Svenstrup Skole (Opdateret - indsendt d. 4/7)
Svenstrup Skole

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf. 9931 6340

HØRINGSSVAR Vedr. ny organisering af fællestilbud fra skolebestyrelsen på Svenstrup Skole

Resumé
Placeringen af et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på Svenstrup Skole med plads til 32
elever, hvor der udover undervisning skal være en socialpædagogisk indsats og mulighed for familiearbejde
kan ikke at kunne rummes på Svenstrup Skole inden for de nuværende rammer eller inden for de
budgetterede oplæg fra skoleforvaltningen. I det oplæg som Kari Jakobsen har præsenteret for
skolebestyrelsen på Svenstrup Skole, er der ikke taget tilstrækkeligt højde for de nødvendige rammer som
tilbuddet kræver. Samtidig er Svenstrup Skoles ønsker og pladsbehov ikke taget i betragtning ved AK
bygningers valg af Svenstrup Skole.

Skolebestyrelsens bemærkninger
De primære argumenter for placering af et fællestilbud på Svenstrup Skole har Kari Jakobsen præsenteret
for skolebestyrelsen, som følgende: 1. Et led i Aalborg kommunes strategi for ”Nye fælles veje” som
potentielt giver mulighed for en 9. klasses eksamen. 2. Bedre fagligt miljø for personalet 3. Ønske om
adgang til faglærerressourcer 4. Mulighed for inklusion i almenskolen for de elever som kan (forventet max
10%) 5. Undgå at børnene skal flytte skole ved ændringer i behov.
Placeringen af tilbuddet på Svenstrup Skole er alene baseret på AK-byg´s vurdering af, hvor der er ledige
kvadratmeter. Der tages ikke højde for Svenstrup Skoles planer og behov for kvadratmeter i de kommende
år!
Svenstrup Skole er en populær folkeskole og i år har det været nødvendig at afvise elever på grund af
pladshensyn. Da skolen er modtageskole for Ellidshøj Skole, vil der fremadrettet kunne forventes at blive 3
klasser på en række årgange i øjeblikket 4. og 7. og fremad også i 8. og 9. klasse. Det fremgår tilsyneladende
ikke af skoleforvaltningens prognose! Samtidig er Svenstrup udpeget som et af de vigtigste vækstområder i
kommunen og der er planlagt udstykning af yderligere 4-500 byggegrunde. Vi har gennem flere år
opfordret byrådspolitikerne til at tage stilling til, hvor i Svenstrup det 3. spor skal placeres. Enten på
Højvangskolen eller Svenstrup Skole?
Skolebestyrelsen på Svenstrup Skole stiller sig meget uforstående overfor strategien om at placere et
samlet fællestilbud for 32 børn på Svenstrup Skole. Efter at have gennemgået sagen grundigt og været i
kontakt med såvel fagpersoner som undervisere i de nuværende tilbud står det klart, at der er tale om en
gruppe af børn med ekstremt store udfordringer. De vil i meget ringe grad kunne indgå i almen skolen. Der
vil blive tale om aflukkede skolegårdsområder, forskudte frikvarterer og selvstændige indgange til skolen.
Tanken om en ny version af inklusionstanken for en gruppe børn med massive problemer virker
umiddelbart at være baseret på sporadiske erfaringer og en minimal grad af evidens. Det er tydeligt at
børnene har behov for en god kontakt til de voksne og meget afskærmede lokaler og faciliteter. I de få
tilfælde hvor der rent faktisk vil være mulighed for at deltage i almen undervisning, vil eleverne være fuldt

34

af en støtteperson og således på ingen måde blive en del af et klassefællesskab eller kammeratskab i en
klasse. Det er tvært i mod vores frygt at de blot udstilles endnu mere som anderledes. Argumentet om at
børnene skal have adgang til faglærerressourcer virker helt ubegrundede. Eks. har nuværende specialtilbud
i Godthåb oplagte muligheder for at trække på lærerressourcer fra nærliggende naboskoler, hvis det var et
reelt ønske. Derfor synes det oplagt at stille spørgsmål til, hvor reelt dette behov er.
For de børn som I bedste fald vil kunne inkluderes fuldt ud i almen skolen, er oplægget fra Kari Jakobsen at
børnene ikke nødvendigvis skal forblive på Svenstrup Skole, men i stedet vender tilbage til det oprindelige
skoledistrikt. Et kontinuert skoleforløb vil derfor heller ikke være realistisk med ny organisering af
fællestilbuddet.
I sagsfremstillingen er der lagt vægt på, at der ikke er tale om en spareøvelse, hvilket stemmer dårligt
overens med den historiske udvikling på skoleområdet i Aalborg kommune. Kommende besparelser vil
derfor let kunne medføre behov for at reducere støtten for de bedst fungerende og altså en betydelig
ekstraopgave for de i forvejen pressede undervisere i almen skolen.

Udover ovenstående ønsker de forældrevalgte i skolebestyrelsen at pointere:
At såfremt der er et ønske om at fastholde Svenstrup som et attraktivt område, der er en reel konkurrent til
Støvring, er der grænser for hvor store specialtilbud der bør placeres i byen. For nuværende fylder
borgerne fra Svenstrup Gaard og plejehjemmet Bøgemarkscentret allerede en del i bybilledet. Der bør
samtidig tages højde for mulighederne for placeringen af et kulturhus ved Svenstrup Skole. Et kulturhus
som et ihærdigt samråd arbejder på at etablere på Svenstrup Skoles grund med støtte fra borgmesteren og
rådmænd. I skrivende stund arbejdes der på at få indgået aftaler om en mere præcis placering og vilkårene
for dette. Så på trods af at der er ledige kvadratmeter i AK-bygs regneark, så er realiteten en anden, hvis
det gode strategiske og fremadrettede arbejde som foregår på skolen og i byen skal tilgodeses.
På Godthåbskole vil der med en mindre tilbygning og flytning af lokalhistorisk arkiv være mulighed for at
opnå alle de ønskede mål uden at fratage Svenstrup Skole mulighederne for en langsigtet planlægning.
Samtidig vil man kunne bygge videre på et allerede velfungerende tilbud evt. med en fælles
ledelsesstruktur.

Skolebestyrelsens anbefalinger
a. Specialundervisningstilbuddet bør ikke placeres på Svenstrup Skole i den foreslåede ramme.
b. Der bør tages højde for pladsbehov i forhold til udvidelsen af skolens 3. spor.
c. Der er ikke udvist et tilstrækkeligt ambitionsniveau for de rammer specialtilbuddet kræver, og der er ikke
taget tilstrækkelig stilling til de økonomiske rammer for flytningen.
d. Der bør udpeges tydelige og målbare kvalitetsmål for tilbuddet eks. fald eller status quo i antallet af
magtanvendelse, voldsepisoder, personaleudskiftning, udmeldinger fra almenområdet.
e. Placering på Godthåbskolen er et reelt alternativ til Svenstrup Skole
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Med ønske om et konstruktivt samarbejde
Skolebestyrelsen Svenstrup Skole
Carsten Mølgaard (Formand skolebestyrelsen) René Henriksen (Skoleleder)
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2.8 Hans-Henrik K. Nielsen
Aalborg d. 4/6 2019
Skoleudvalget /
Familie & Socialudvalget

Høringssvar vedr. forslag om fremtidig organisering af Aalborg kommunes fællestilbud.
På baggrund af at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget henholdsvis den 21.og den 24. maj vedtog at
sende forslag om ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud i fornyet offentlig høring, ønsker jeg
hermed at gøre brug at netop den mulighed.
Som jeg forstår det, blev første indstilling kritiseret for ikke at være konkret i forhold til placering af de nye
tilbud, hvorfor der nu i det nye materiale peges specifikt på henholdsvis Svenstrup skole samt Vodskov
skole. Som jeg forstod det oprindelige materiale handlede indstillingen omkring en samling af
fællestilbudene under skoleforvaltningen og så efterfølgende en opdeling af afdelingerne ved en placering
syd for fjorden samt en placering nord for fjorden. Der var ganske kort beskrevet i materialet at der
pegedes på at bevare Bådgruppen.
Indstillingsmaterialet og beskrivelsen af den fremtidige organisering præsenteres meget overordnet og
man må forvente at tanker omkring pædagogik, rammer, målgruppe, visioner for læring og tilgangen til
eleverne bliver præsenteret på et senere tidspunkt eller eventuelt først formuleres efter at de overordnede
rammer og ledelses struktur er på plads.
Indstillingen beskriver desværre hverken tanker i detaljer eller overordnet, omkring netop Bådgruppen som
social pædagogisk læringsrum, men begrænser sig til at udtrykke at Bådgruppen bibeholdes som et
undervisningsrum der kan anvendes af det nye skolebehandlingstilbud, Lindholmsklassen og det nye
specialundervisningstilbud.
Det står ikke tydeligt om ”undervisningsrum” forstås som anneks/materielgård eller som læringsmiljø og
det er derfor vigtigt at understrege at det unikke omkring Bådgruppen ikke beror på placering og størrelse,
men den tilgang og pædagogik der finder sted i netop disse rammer.
Bådgruppen er ikke som tidligere et skoletilbud der baserer aktiviteterne på fiskeri og sejlads og som
hovedsagligt arbejder ud fra en værkstedsorientret tilgang til elever der godt vil bruge kroppen og
hænderne. Det var det engang.
I dag er Bådgruppen en afdeling, der med sin størrelse og placering baserer sin tilgang til eleverne på
stabilitet, lydhørhed, ro og overblik, omstillingsparathed, anerkendelse og med mulighed for at møde
eleverne på deres dagsform – ikke ud fra struktur men forudsigelighed. Der arbejdes med motivation og
succes samt ansvar og livsduelighed – med udgangspunkt i eleven.
Personalet i Bådgruppen har indtil for ganske nyligt bestået af 2 pædagoger + 1 lærer samt 1 lærer 3 dage
om ugen. Eleverne er blevet mødt med program for undervisning, aktiviteter, læring i bred forstand og et
autentisk ejerskab for den levende pædagogik. Der er i udgangspunktet plads til 6 elever, men der har i
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perioder været op til 7 pladser besat. Eleverne er i flere tilfælde blevet re-visiteret til afdelingen fra anden
afdeling da det vurderedes at elevens behov, reaktionsmønstre eller evne til at selvregulere ikke kunne
imødekommes i så store nogle grupper (12 elever) eller at det var formålstjenesteligt ud fra de enkelte
handleplaner at skærme den enkelte elev.
Lukkes Bådgruppen som afdeling frasiger man sig muligheden for at imødekomme de af eleverne, hvis
behov bedst mødes i netop disse rammer.
At bevare Bådgruppens lokaler til blot at være et fysisk undervisningslokale med en fremtid som værende
et sekundært placeret sløjdlokale med allemandsret, risikerer i høj grad at efterlade et behov for netop
alternativer til løsning af den undervisnings baserede socialpædagogiske indsats der finder sted i dag. Dette
bakkes op af sidste socialfaglige tilsyn udført af BDO (Maj 2019)
Hvor tænkes det at løse den opgave, dersom det må forventes at være elevsøgning mod netop den
pædagogiske læringsramme Bådgruppen stiller op til.
I indstillingen optræder Bådgruppen ikke på kortet over fremtidige afdelingers placering, altså må det
forstås sådan at Bådgruppen som afdeling nedlægges.

Hans-Henrik K. Nielsen
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Aalborg Lærerforening
Aalborg den 2. maj 2019
Høringssvar vedr. ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud.
Mislykket stordrift frem for små enheder?
De børn, som i dag er visiteret til et af de eksisterende tilbud, har en del komplekse
problemstillinger, som gør det vanskeligt at fungere i almenskolen. Særligt det at skulle forholde
sig til mange personer (børn / voksne) på en gang, er vanskeligt. Eleverne i de eksisterende tilbud
har oplevet gentagne nederlag i almenskolen, når de har indgået i normalklasser. Derfor er det
stærkt bekymrende, hvis Aalborg Kommune vælger at nedlægge fællestilbuddene og oprette to
nye tilbud, nemlig et skolebehandlingstilbud med 25 pladser og et nyt specialundervisningstilbud
med 32 pladser, som størrelsesmæssigt vil blive for store enheder for disse elever.
Aalborg Lærerforening har afholdt lyttemøde med ansatte fra de eksisterende fællestilbud.
Aalborg Lærerforening mener, at der er en række problemfelter i en ny organisering.
Rammebetingelser:










Undervisningen kræver en stram struktur, som hidtil har kunnet tilgodeses i små hold eller
som enkeltmandsundervisning. Derfor skal der tages højde for, at det stadigvæk er muligt,
at elever kan trække sig tilbage, når behovet opstår, for at undgå, at konfliktsituationer
eskalerer. Det betyder, at der er behov for mange separate rum, hvorfor den fysiske
placering og indretning af de nye tilbud, skal afspejle dette.
Individuel planlægning og samarbejde mellem de forskellige faggrupper omkring de
sårbare elever er utroligt vigtigt, hvis der skal opbygges en positiv relation samt skabes den
fornødne tillid. Derfor skal der tages højde for, at der er den fornødne tid til både
individuel forberedelse og tid til teamsamarbejde.
Tilbuddene skal være veldefinerede og velbeskrevet, så der er klarhed over
opgavefordelingen mellem faggrupperne, og ressourcetildelingen indbyrdes mellem
faggrupperne skal afspejle dette.
Der er behov for daglig ledelse tæt på, som har specialviden på området. Dette med
henblik på optimal sparring, og for hurtigt at kunne træffe beslutninger, som er for elevens
bedste, og smidiggør arbejdet med den udsatte elevgruppe og forældre.
Som en del af de to nye tilbud bevares Bådgruppen, som et fysisk sted. Det er meget uklart,
hvad man vil med stedet:
o Vil man have et fast personale tilknyttet stedet, og gøre brug af den specielle
ekspertise og form, der er opbygget omkring udnyttelse af stedets muligheder?
o Eller skal det være et sted, hvor man fra de to tilbud kan booke sig ind til lån af
lokalet?
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På baggrund af lyttemødet anbefaler Aalborg Lærerforening, at Bådgruppen fortsat består
som for nuværende.
Eleverne:




”De nye tilbud skal være tæt organisatorisk koblet på folkeskoleområdet, således at det er
muligt at samarbejde om hel eller delvis inklusion i de almene børnefællesskaber. ”
Det er forsøgt at inkludere disse elever helt eller delvist uden den store succes. Derfor
virker det ikke troværdigt, at tilknytningen til en folkeskole, skulle kunne ændre på denne
tilstand.
”Familiearbejdet og familiebehandlingen skal kunne gives mere fleksibelt – der skal være
mulighed for individuelle forløb og gruppeforløb og indsatser i hjemmet.”
Aalborg Lærerforening anbefaler, at alle individuelle forløb har den varighed, der er behov
for. Det skal være personalet i samarbejde med relevante fagprofessionelle parter, der
professionelt vurderer, hvornår et forløb igangsættes og afsluttes.

Personale:








Ved oprettelse af to nye tilbud, er det vigtigt, at der hurtigt opbygges en fælles kultur og
pædagogisk tilgang, som ledelsen og alle faggrupper samarbejder om. Uden en klar
defineret kultur og pædagogisk tilgang, kan arbejdet med eleverne komme til tage mange
forskellige retninger.
For at understøtte sammenlægning af personalegrupper, bør arbejdet med professionel
kapital stå centralt.
Når der kommunikeres om de nye specialundervisningstilbud, er det vigtig at sikre en
rettidig information efterfulgt af en åben og ærlig dialog.
Det er vigtigt for de ansatte, at de har en stor indflydelse på deres kommende arbejdssted,
så det ikke udelukkende er et parameter, der ligges til grund for en kommende ansættelse.
I forbindelse med de ansattes arbejdsmiljø, hvor der udvælges medarbejdere den 1.
oktober til ansættelse august 2020, er det vigtigt, at der tages hånd om de medarbejdere,
som eventuelt ikke skal være en del af det nye tilbud.

Aalborg Lærerforening finder det stærkt bekymrende at udsatte elever med psykiske, sociale og
emotionelle vanskeligheder skal samles i to nye tilbud, når de netop har vanskeligt ved at begå sig
i almenskolens normalklasser. Aalborg Lærerforening forudser, at arbejdet med elevernes
personlige, sociale og faglige udvikling i et trygt læringsmiljø, får svære betingelser for at lykkes i
forhold til de opstillede mål for nedlæggelse af Fællestilbuddene.
På vegne af lærergruppen
Karsten Lynge Simonsen Formand for Aalborg Lærerforening
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Foreningen BHOV
Høringssvar vedr. ny organisering af Aalborg Kommunes Fællestilbud.
I Foreningen BHOV - Forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, ser vi positivt på,
at omorganiseringen af Fællestilbuddene vil betyde, at alle skoletilbud samles i Skoleforvaltningen
og ligeledes finder vi det positivt, at alle specialtilbud nu vil få samme vej ind.
Vi imødekommer en tydelig beskrivelse af tilbuddene og desuden, at der kommer mere fokus på
skoledelen.
Vi mener selvfølgelig, at sådan en omorganisering, som har stor betydning for både elever, forældre
og personale, skal medføre en forandring til noget, der er bedre, end det eksisterende. Målgruppen
er diffus og bred, og vi er bekymrede for, om de to nye tilbud kan rumme alle og om der er viden og
kompetencer til f.eks. børn med ADHD og autisme? Hvordan vil man sikre kvaliteten i de nye
tilbud, når målgruppen stadig vil være forholdsvis bred?
Vores største bekymring er imidlertid processen, som indtil nu ikke har været særlig
hensigtsmæssig. Vi har oplevet stor forvirring blandt forældrene. Det lader til, at der har floreret
mange modsatrettede beskeder, misforståelser og i det hele taget, har forældrene ikke følt sig
informerede og inddragede og personalet har ikke rigtigt kunnet opklare misforståelser.
Til trods for at der i materialet ikke er nævnt nogle placeringer, så kom forældrene fra Svenstrup
skole pludselig frem med, at deres skole var tiltænkt det ene tilbud og de medvirkede til en artikel i
Nordjyske, som mange forældre blev rigtig kede af.
Vi håber, at forældrene inddrages i den resterende del af processen, både i forhold til, at få en
tydelig besked omkring de nye tilbud og hvem, der vil blive visiteret hvortil. Her vil vi anmode om
at forvaltningen tage hensyn til, at nogle af disse børn "opsnapper", at der er noget i gære og det
skaber utryghed. Hverken forældre eller større elever skal kunne læse i avisen, hvor de skal flyttes
hen - og heller ikke, at de er uønskede på den pågældende skole.
Vi anmoder derfor om, at Forvaltningen prioriterer dialog - både med de forældre, hvis børn skal
flyttes, men også med den modtagende folkeskole, når dette er besluttet.
Vi anser det også som særdeles vigtigt, at personalet i tilbuddene klædes på, til at kunne besvare
forældrenes bekymringer.
Forældre fra BHOV siger bl.a.:
" Jeg håber og ber til, at jeg har indflydelse på, hvor mit barn ender"
"Jeg frygter at børnene vil blive stillet til skue, når der sker nedsmeltninger og lignende, hvis deres
klasser flyttes ind på en folkeskole".
Det bekymrer os, at man i indstillingen vil spare 3 mio. med en rammebesparelse på
fællestilbuddenes socialpædagogiske indsats, idet de børn der er visiteret til fællestilbudene, jo
netop har brug for den særlige indsats. Vi frygter, at man med den besparelse netop fjerner en del af

41

den vigtige tidlige forebyggende indsats, som netop er en af grundtankerne i Nye fælles veje. Det
kan nemt få den konsekvens, at der kommer en øget udgift et andet sted i systemet.
I foreningen BHOV håber vi inderligt, at omorganiseringen vil medføre øget kvalitet, i både det
faglige og socialpædagogiske arbejde.
Forældresamarbejdet, tillid og dialog er vigtige faktorer og det håber vi, at Forvaltningen og
skoleudvalget vil vægte meget højt i den videre proces.
Med venlig hilsen
Foreningen BHOV - Forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune.
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BUPL Nordjylland
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Svenstrup Samråd

HØRINGSSVAR
vedr. ny organisering af fællestilbud på Svenstrup
Skole
Resumé
Placeringen af et nyt specialundervisningstilbud på Svenstrup skole, med plads til 32 elever, hvor der udover
undervisning skal være en socialpædagogisk indsats og mulighed for familiearbejde, vurderes ikke at kunne rummes
på Svenstrup Skole således at Samrådets planer om et kulturhus og skolens ønsker og pladsbehov tilgodeses.
Samrådets bemærkninger
Svenstrup skole er en populær folkeskole og i år har de været nødvendig at afvise elever på grund af pladshensyn. Da
skolen er en modtageskole for Ellidshøj Skole, vil der fremadrettet kunne forventes at blive 3 klasser på en række
årgange; i øjeblikket 4. og 7. og fremad også i 8. og 9. klasse. Samtidig er Svenstrup udpeget som et af de vigtigste
vækstområder i kommunen med planlagt udstykning af flere byggegrunde.
Der er gennem flere år opfordret til at skoleudvalget tager stilling til hvor i Svenstrup det 3. spor skal placeres. Enten
på Højvang Skolen eller Svenstrup Skole?
Sideløbende hermed arbejder vi ihærdigt i Samrådet på at etablere et kulturhus med støtte fra borgmesteren og
rådmænd. Her er to lokationer i spil hvor den ene er på Svenstrup Skoles grund.
I skrivende stund arbejdes der på at få indgået aftaler om en mere præcis placering og vilkårene for dette. På trods af
at der er ledige kvadratmeter på Svenstrup Skole, så er realiteten en anden, hvis det gode strategiske og
fremadrettede arbejde som foregår på skolen og i byen skal tilgodeses.
Samrådet er bekymret for hvordan et så stort indryk af børn med massive problemer vil brande skolen og byen. Vi
frygter, at det kan medvirke til yderligere flugt til privatskolerne. I Svenstrup ønsker vi en stærk folkeskole for de
fleste, men der er en grænse for hvor meget forældre, lærere og børn vil stå model til. Svenstrup by har flyttet sig fra
at være en af de mest kriminelle byer i Danmark til nu at være udpeget som særligt vækstområde i Aalborg Kommune.
Se eks. Svenstrup hårdest ramt af misbrug hos børn og unge.
Vi ønsker at fastholde Svenstrup som et attraktivt område og en reel konkurrent til Støvring. Der bør derfor være
grænser for hvor store specialtilbud der bør placeres i byen.
På nuværende tidspunkt fylder borgerne fra Svenstrup Gaard og plejehjemmet Bøgemarkscentret allerede en del i
bybilledet.
Samrådets anbefalinger
a.
b.
c.

Specialundervisningstilbuddet bør ikke placeres på Svenstrup Skole
Der bør tages højde for pladsbehov i forhold til udvidelsen af skolens 3. spor.
Der bør tages højde for planerne om placeringen af et kulturhus ved Svenstrup skole.

45

FORNYET HØRING EFTER NY 1. BEHANDLING
1. FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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1.1. AMU Social
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1.1.1.

LMU Skole- og Dagtilbud
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