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Overblik over Skoleforvaltningens økonomi
Tabellen viser Skoleforvaltningens samlede økonomi i 2019 og 2020 fordelt på områder.
Emne
Fagdelt undervisning

Økonomi
(mio. kr.)
2019
554,2

Økonomi
(mio. kr.)
2020

Infoboks

564,0 Cirka 475 mio. kr. dækker lovkravet om minimumstimetal.

Pædagoger i undervisningen

41,3

40,0 Her er intet lovkrav.

Understøttende undervisning

88,6

77,3 Det er lovbestemt at hvert klassetrin skal modtage understøttende undervisning.

10. klasse

7,5

Inklusion

25,0

25,0 Her er intet direkte lovkrav.

Lærer-ledelse

44,9

44,9

7,5 Det er lovbestemt for kommuner at tilbyde 10. klasse.

Én grundtildeling på 1.868 timer samt yderligere 64 timer pr. fuldtidsnormering ud over de første 15
fuldtidsnormeringer.

Specialundervisning

314,7

Kompetencecenter

14,1

14,1 Her er indirekte lovkrav.

Diverse på timebevilling

14,9

14,6 TR/arbejdsmiljø, aldersreduktion, trivselsindsats, kompetencecenter og undervisningsvejledere

Skolernes administration

19,5

19,5 Intet lovkrav. Bevilling til sekretær.

Teknisk service

29,4

28,2 Bevilling til teknisk service personale - både ledelse og medarbejdere.

Rengøring

75,5

75,5 Intet lovkrav, men der er vedtaget en rengøringsstandard i byrådet.

Vikarer

16,3

16,3 Ikke direkte lovkrav.

Kompensation ifm. fravær på skolerne

27,5

27,5 Her er intet lovkrav, men kompensationen er supplement til refusioner.

Diverse kronebevilling

86,8

86,8

Undervisning af tosprogede

59,8

55,8 Her er lovkrav.

Fællesudgifter incl. IT

22,3

22,3 Her er intet lovkrav.

Puljer

22,3

23,5 Fordelt på 26 puljer

Befordring - almen
DUS

6,9
165,6

Pædagog-ledelse
Kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse)

314,3 Inklusiv befordring til specialtilbud og udgifter/indtægter i fællestilbud.

Vedligehold, uv-materiale, IT, censorer, ekskursioner, elevråd, lejrskoler, brobygning, forældresamarbejde,
inventar, studietur, kurser, befordring komp.skoler, arbejdsmiljø, energi

6,9 Her er lovkrav.
176,7
22,1

4,0

4,0

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

44,9

44,9

Specialpædagogisk bistand - førskoleområdet

11,8

11,8

Specialpædagogisk bistand - voksne

10,8

10,8

6,3

6,3

Det er lovbestemt for kommuner at tilbyde DUS. Der er forældrebetaling for DUS-tilbud og niveauet herfor
er ikke bestemt ved lov.
Der tildeles 92 timer pr. pædagognormering på timebevillingen (ekskl. særskilte bevillinger og
konvertering). Der tildeles som minimum 1.458 timer.
Der er intet direkte lovkrav. Der er jævnfør den nye aftale om folkeskolereform vedtaget en målsætning om
fuld kompetencedækning fra 2020.

Lovkrav på service og folkeskoleområde, men intet lovkrav om niveau.

Specialundervisning i regionale tilbud
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Betaling til privatskoler

20,2
4,1

20,2 Lovkrav om STU-tilbud.
4,1 Lovkrav om genoptræningstilbud.

112,2

112,2 Lovkrav

Elevtilskud til efterskoleophold

32,0

32,0 Lovkrav

Ungdommens Uddannelsesvejledning

15,7

15,7 Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.

Aalborg Kulturskole

22,0

22,0 Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.

UngAalborg (ungdomsskole)

56,4

56,4 Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.

Administration og pædagogiske konsulenter Godthåbsgade

50,8

50,8

2.028,3

2.054,0

Total

Det omfatter 81 stillinger i Godthåbsgade til administration, drift og pædagogisk konsulenter, samt
Skoleudvalget, IT, uddannelse, mødeafholdelse og drift af bygningen, herunder kantine, ombygninger mv.
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Budgetændringer 2016-2019
Tabellen viser budgetændringer vedtaget i forbindelse med budget 2016, 2017, 2018 og 2019.
Budgetændringer 2016-2019
Budget 2016
Energilån
10. klasse
Pulje profilskoler
Udviklingspulje
Kompensation fravær, skoler
Ledelse og administration, skoler
DUS I: Reduktion øvrige udgifter
DUS II
Rammebesparelse Kulturskole
Rammebesparelse Ungdomsskole
Ledelse og Administration, Godthåbsgade
Merudgifter vedr. flygtninge
Elever udvikler
Energi
Støtte fondsansøgninger
AK Bygninger
Digital forvaltning
Merudgifter vedr. flygtninge
Forældrebetaling
Klubtilbud unge med autisme - VUK
Fundraisere

Budget 2017
Støtte fondsansøgninger
Morgenmadstilbud
Fagdelt undervisning
Understøttende undervisning
Tosprogsområdet
Administration, skoler
Administration (pulje, aktivitet, møde)
Driftbesparelse Løvvang
Administration, PPR
Tosprogsområdet, DUS
Administration, Ungdommens Uddannelsesvejledning
STU besparelse
Administration, Kulturskolen
Administration, Ungdomsskolen
Godthåbsgade
Administration (bygning)
Specialundervisning - øget visitation
IT i undervisningen
Regulering forældrebetaling
Specialundervisning - øget visitation
Specialundervisning - øget visitation
Specialundervisning - øget visitation
Budgetforlig
EGU-løft

2016

2017

2018

2019

2020

188

667

-1.333

-3.333

-3.333

-2.000
-3.600
-1.000
-1.000
-1.800
-2.874
-1.800
-2.000
-1.235
-1.575
-500
11.430
500
500
1.000
685
3.000
570
712
175
1.000

-4.000
-3.600
-1.000
-1.000
-1.800
-2.874
-1.800
-2.000
-1.535
-1.775
-500
11.430
500
1.000
1.000
685
5.500
570
691
175
1.000

-6.000
-3.600
-1.000
-1.000
-1.800
-2.874
-1.800
-2.000
-1.635
-2.175
-500
11.430
500
1.500
1.000
685
5.500
570
691
175
1.000

-8.000
-3.600
-1.000
-1.000
-1.800
-2.874
-1.800
-2.000
-1.635
-2.175
-500
11.430
500
1.500
1.000
685
5.500
570
691
175
1.000

-8.000
-3.600
-1.000
-1.000
-1.800
-2.874
-1.800
-2.000
-1.635
-2.175
-500
11.430
500
1.500
1.000
685
5.500
570
691
175
1.000

-10.674

-15.074

-8.574

-8.574

-1.000
-600
-3.200
-6.100
-2.200
-714
-100
-3.645
-300
-500
-100
-3.000
-100
-100
-900
-100
5.500
0
912
1.500
1.000
2.000
73
1.000

-1.000
-1.500
-7.400
-7.600
-5.300
-714
-100
-3.645
-300
-1.200
-100
-1.000
-100
-100
-900
-100
8.250
0
912
2.250
1.500
3.000
73
0

-1.000
-1.500
-7.400
-7.600
-5.300
-714
-100
-3.645
-300
-1.200
-100
-1.000
-100
-100
-900
-100
11.000
1.500
912
3.000
2.000
4.000
73
0

-1.000
-1.500
-7.400
-7.600
-5.300
-714
-100
-3.645
-300
-1.200
-100
-1.000
-100
-100
-900
-100
11.000
1.500
912
3.000
2.000
4.000
73
0
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Budget 2018

6.222

9.575

8.036

Energi, skoler
Godthåbsgade, puljer
Teknisk serviceledere
10. klasse
Aldersreduktion, seniordage
Omlægning pæd. Skole til inklusion
Besparelse administration, skoler
Besparelse varekøb, skoler
Udviklingspulje
Eksterne konsulenter
Administration, PPR
Varekøb, PPR
DUS-ledelse
Adminstration, DUS
Varekøb, DUS
Reduktion befordring
Reduktion specialundervisning i regionale tilbud
Administration, specialskoler
Varekøb, specialskoler
Reduktion kompetenceudvikling, skoler
Besparelse administration, Undommens Uddannelsesvejledning
Reduktion i regionale tilbud
Reduktion STU
Besparelse administration, STU
Besparelse varekøb, STU
Rammebesparelse Kulturskolen
Besparelse administration, Ungdomsskolen
Besparelse varekøb, Ungdomsskolen
Godthåbsgade, puljer mv.
Besparelse administration, Godthåbsgade
Specialundervisning - folkeskoler
Helhedsplaner
Kørsel skoletjenesten/åben skole
Fagdelt undervisning
Holddeling
Indsats til børn og unge med angst
Stigning DUS forældrebetaling
Specialundervisning - DUS
Befordring
Specialundervisning - befordring
Specialundervisning - specialskoler
EGU

-3.000
-1.200
-2.000
-600
-500
-4.000
-485
-1.032
-500
-160
-17
-14
-2.000
-101
-114
-700
-1.000
-15
-19
-5.000
-21
-1.500
-2.000
-31
-16
-750
-148
-63
-800
-28
14.250
300
250
2.400
700
800
2.600
3.750
486
2.500
5.000
1.000

-3.000
-1.700
-2.000
0
-500
-4.000
-370
-1.032
-500
-160
-13
-14
-2.000
-77
-114
0
-600
-11
-19
-5.000
-16
-900
-1.500
-23
-16
-750
-112
-63
-300
-21
12.875
300
250
6.000
700
800
2.600
3.375
486
2.500
4.500
0

-3.000
-1.700
-2.000
0
-500
-4.000
-369
-1.293
-500
-160
-13
-14
-2.000
-77
-143
0
-600
-11
-19
-4.000
-16
-900
-1.500
-23
-16
-750
-112
-63
-300
-21
11.500
300
250
6.000
700
800
2.600
3.000
486
2.500
4.000
0

Budget 2019

4.554

3.369

Studiekreds nye lærere
Mentorordning+øvelsespraktik
Superbruger/IT-fyrtårn
Fraværskompensation sygdom
TR/arbejdsmiljø
Administration inkl. konsulenter
Halinspektører, Halsområdet
Understøttende undervisning
Tosprogsområdet
Overtallighedspulje
Udviklingspulje
International dimension
Pulje - aktiviteter
Skolebod/kantineordninger
Åben skole
IT 1:1 ordning
Fælles el-indkøb, skoler
Kopi og print analyse, skoler
Kopi og print, PPR
Rammebesparelse PPR
Specialundervisning, DUS
DUS kronebevilling
Reduktion specialområdet, befordring
Reduktion hjælpemidler blinde/hørehæmmede, specialskoler
Besparelse kopi og print analyse Ungdommens, Uddannelsesvejledning
Rammebesparelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning
Besparelse fælles el-indkøb, VUK
Besparelse kopi og print analyse, VUK
Rammebesparelse, VUK
Besparelse fælles el-indkøb, Kulturskolen,
Besparelse kopi og print analyse, Kulturskolen
Besparelse fælles el-indkøb , Ungdomsskolen
Besparelse kopi og print analyse, Ungdomsskolen
Rammebesparelse, Ungdomsskolen
Besparelse fælles el-indkøb, Godthåbsgade
Besparelse kopi og print analyse, Godthåbadsgade
Rammebesparelse administration, Godthåbsgade
Løvvang manglende finansiering
Dataforordning
Lokalaftale Aalborg Lærerforening
Praktisk orienterede valgfag
Center for tal- og ordblindhed
AULA
Administration inkl. Konsulenter
Persondataforordning
Energiinvesteringer
Idræt i undervisningen
Legepladsrenovering (flyttet fra anlæg)
Tilgængelighed (flyttet fra anlæg)
DUS stigning i forældrebetaling
Forhøjelse af udg. til privatskoler
Persondataforordning

-800
-200
-300
-2.500
-200
-500
0
-2.417
0
-685
-300
-100
-100
-2.400
-200
-750
-1.049
-437
-6
-500
-375
-1.000
-750
-200
-6
-500
-11
-2
-500
-4
-1
-25
-10
-1.500
-23
-16
-500
3.000
900
2.917
417
1.208
500
500
225
570
3.000
1.000
800
3.709
4.000
675

-800
-200
-300
-2.500
-500
-500
-1.200
-3.000
-4.000
-1.470
-300
-100
-100
-2.400
-200
-750
-1.049
-437
-6
-500
-750
-1.000
-750
-200
-6
-500
-11
-2
-500
-4
-1
-25
-10
-1.500
-23
-16
-500
3.000
900
7.000
1.000
2.600
500
500
225
570
3.000
1.000
800
3.709
4.000
675

2.222

-502

Servicereduktioner i alt

188

-10.007

-10.185
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Skolernes regnskab 2018
Tabellen viser skolernes samlede overførsler fra 2018 til 2019.
Samlet overførsel
Bislev Skole
Byplanvejens Skole

350.452
1.881.274

Egebakken

442.476

Ellidshøj Skole

786.416

Farstrup Centralskole

-236.685

Ferslev Skole

121.832

Filstedvejens Skole

712.386

Frejlev Skole

-1.554.126

Gandrup Skole

297.183

Gistrup Skole

1.361.435

Gl. Hasseris Skole

507.439

Gl. Lindholm Skole

2.440.479

Grindsted Skole

-128.765

Gudumholm Skole

-495.941

Gug Skole

-524.902

Hals Skole

155.124

Herningvej Skole

1.994.886

Højvangskolen

-1.567.835

Hospitalsundervisningen

286.932

Hou Skole

-922.081

Kærbyskolen

319.366

Klarup Skole

104.542

Kollegievejens skole

-231.019

Kongerslev Skole

142.813

Langholt Skole

-334.643

Mellervangskolen

-1.738.411

Mou Skole

704.214

Nibe Skole

947.257

Nørholm Skole

316.697

Nøvling Skole

395.951

Nr. Uttrup Skole

-30.027

Øster Uttrup Skole

-119.416

Sebber Skole

9.240

Seminarieskolen

1.084.086

Skansevejens Skole

3.034.435

Sofiendalskolen

2.312.611
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Sønderbroskolen

1.482.788

Sønderholm Skole

249.486

Stolpedalsskolen

290.618

Sulsted Skole

-72.964

Svenstrup Skole

1.354.315

Tofthøjskolen

-382.400

Tornhøjskolen

1.809.991

Tylstrup Skole

281.061

Ulsted Skole

166.639

Vaarst-Fjellerad Skole

201.105

Vadum Skole
Vejgaard Østre Skole
Vestbjerg Skole

-1.631.660
-133.658
99.094

Vester Hassing Skole

-161.159

Vesterkærets Skole

71.229

Vester Mariendal Skole

-309.735

Vodskov Skole

1.113.489

I alt

17.253.913
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Hvidt papir drøftelser og temadrøftelser
-

Skolemad (fra 21. maj)
e-sport (fra 21. maj)
Åben rådgivning i PPR-regi (fra 21. maj)
Lokaler til inklusion (fra 21. maj)
Forsøg med øget struktur (fra 21. maj)
Specialområdet (fra 7. maj), herunder notat om opfølgning på temadrøftelse af specialområdet
Anlægsområdet (fra 7. maj)
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Skolemad
Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af Budgetrapport 2020 som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet.
Skoleudvalget skal på baggrund af temadrøftelsen tilkendegive i hvilket omfang temaet skal indgå i det
videre arbejde med budget 2020.
Budgetrapport 2020 kommer til behandling i Skoleudvalget i juni måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i
forhold til temaet vil indgå.
Resumé
Sagen beskriver muligheder og begrænsninger i forhold oprettelse af tilbud om skolemad på skolerne, samt
hvilke initiativer der hidtil er blevet taget og handlemuligheder inden for området.
Baggrund/beskrivelse
Der blev i april gennemført en undersøgelse vedrørende skolemad. 32 skoler besvarede undersøgelsen,
hvoraf 24 skoler har et tilbud om skolemad. Fælles for de 8 skoler, som ikke har et tilbud om skolemad, er,
at skolerne ikke har de nødvendige køkkenfaciliteter. Endvidere har skolens størrelse betydning for, at det
ikke er rentabelt at have et tilbud om skolemad, dels fordi eksterne samarbejdspartnere ikke er
interesseret i et samarbejde og dels fordi det vil kræve for mange ressourcer på skolen.
For de skoler der har et tilbud om skolemad, er én af årsagerne, at skolerne ser en stor værdi i, at eleverne
har mulighed for at købe et sundt måltid mad, der kan supplere madpakken, samt give de elever, som ikke
får madpakke med hjemmefra, mulighed for at købe mad i løbet af skoledagen. Derudover har
skolebestyrelserne haft et ønske om et tilbud om skolemad til eleverne.
Skolerne har forskelligt udbud og leverandører. Nogle skoler har en kok/køkkenassistent ansat, der enten
laver alle måltider eller en kombination mellem måltider og opvarmede retter. Andre skoler samarbejder
med ekstern leverandør eller andre skoler. På nogle skoler kan man købe det i 2-3 frikvarterer og i andre, er
det primært forbeholdt frokostpausen.
Flere af skolerne nævner, at økonomien ved at tilbyde skolemad er en udfordring, da udgifter og indtægter
ikke hænger sammen og efterspørger muligheden for at søge tilskud til driften af skoleboden.
Madservice Aalborg
Der er taget kontakt til Aalborg Madservice i forhold til afklaring af samarbejdsmuligheder om levering af
skolemad. Konkrete samarbejdsmuligheder afklares på nærtforestående møde mellem relevante
medarbejdere i begge forvaltninger.
I det mulige samarbejde vil Skoleforvaltningen tage udgangspunkt i konceptet EAT, der er Københavns
Kommunes skolemad, der leverer skolemad på 46 skoler til 25 kr. for et frokostmåltid. Maden er frisklavet
og produceret i et stort centralkøkken, hvor de mest sårbare produkter færdigtilberedes på skolerne.
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Historik
I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet af afsætte anlægs- og driftsmidler til etablering af
skoleboder på skolerne. Midlerne blev oprettet i to puljer, som skolerne kunne søge ind på. Der blev afsat
følgende beløb:
2014
2015
2016
2017
Drift (mio. kr.)
0,5
2,6
3,0
2,4
Anlæg (mio. kr.) 2,5
2,5
2,5
2,5
Dermed var der en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr. der kørte frem til 2017. Puljen til driftsmidler blev
fastsat til 2,4 mio. kr. fra 2017 og frem. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttede man at
nedlægge puljen med driftstilskud til skoleboder.
I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til støtte til morgenmadstilbud. I forbindelse
med budget 2017 blev puljen nedlagt som en del af omprioriteringsbidraget.
Henvisning til planer og politikker
Jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der kan tilbydes
madordning på skolerne. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes
madordning, så skal skolebestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på
skolen, herunder i skolefritidsordningen.
Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem
kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne.
Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen
har fastsat. Madordninger kan alene være et frivilligt tilbud.
Når en skole i Aalborg Kommune har et tilbud om skolemad er skolen forpligtet til at følge Aalborg
Kommunes strategi for skolemad. Denne strategi understøtter blandt andet kommunens Sundhedspolitik,
som har til formål at skabe sundere kostvaner hos børn og unge. Derudover understøtter strategien
kommunens Bæredygtighedsstrategi, hvori der står beskrevet at 60% af fødevarer anvendt i kommunens
institutioner skal være økologiske inden 2020. Dette mål er for nuværende ikke opnået, da kun ca. 1/3 af
fødevarerne i skoleboderne er økologiske.
Økonomi og nøgletal
I 2018 var der i alt 38 skoler, der havde et tilbud om skolemad, heraf havde 17 af skoleboderne et
underskud. Skolebodens regnskab er sat således sammen, at den foruden inventar, råvarer mm. også skal
dække lønudgifter til personale i skoleboden.
Vurdering
De tidligere anlægs- og driftsmidler til skoleboder var efterspurgte blandt skolerne og alle midlerne blev
brugt. Det er vurderingen, at driftsøkonomien af skoleboderne generelt er den største udfordring, hvor
anlæg ikke kræver samme opmærksomhed, da mange skoler fik suppleret og opgraderet deres
køkkenfaciliteter under sidste ansøgningsperiode.
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Driftsudgifterne er især en udfordring for de mindre skoler, hvor elevgrundlaget ikke er så stort. På flere
skoler, uanset elevtal, har ledelsen og bestyrelsen har valgt at understøtte deres skolebod, da salget alene
ofte ikke kan gøre den rentabel.
Derudover prioriterer flere skoler, at have et tilbud om skolemad, da de fælles spisesituationer kan være
med til at øge trivslen og fællesskabsfølelsen blandt eleverne, samt det giver alle elever mulighed for at få
et sundt måltid.
I forhold til økologiske råvarer er det oplevelsen, at skolerne ofte vælger at nedprioriterer dette grundet
pris. Derfor har der på det kostfaglige personales årlige netværksmøder været et større fokus på økologisk
anvendelse og madspild. Dette har medført en stigning i økologisk anvendelse sammenlignet med tidligere
år.
Det er forventningen, at et fortsat fokus på denne fagudveksling kan styrke rentabiliteten i skoleboderne og
øge forbruget af økologiske madvarer.
Handlemuligheder
•

•

•

•
•

Skoleudvalget har mulighed for at genoprette en pulje til finansiering af driftsudgifter. Det foreslås,
at der laves ansøgningskriterier, der tager højde for skolens elevtal for at imødekomme de mindre
skolers udfordringer i forhold til at skabe den nødvendige rentabilitet i skoleboden, samt skoler
med lav socioøkonomi i forhold til at kunne skabe priser i skoleboden, der matcher elevgrundlaget.
Det estimeres, at en pulje på 1 mio. kr. til driftsudgifter er passende.
Skoleudvalget har mulighed for at oprette en pulje til at understøtte kommunens målsætning om
60% økologiske fødevarer anvendt i kommunens institutioner inden 2020. Det estimeres, at en
pulje på 250.000 kr. til sidemandsoplæring med kostpersonale fra nogle af de skoleboder der har
nået målsætningen vil kunne understøtte en forøgelse i økologiprocenten i skoleboderne.
Skoleudvalget har mulighed for at afsætte midler til at igangsætte indsats på udsatte skoler i
forhold til at tilbyde gratis skolemad til eleverne. Det estimeres, at et sådan tiltag vil have en udgift
på 20 kr. pr. frokostmåltid pr. elev. Estimatet er inklusive udgift til råvarer og timeløn. For en
mellemskole med 300 elever svarer dette til en årlig udgift på 1.200.000 kr.
Skoleudvalget har mulighed for at beslutte, at der i DUS skal være mulighed for at tilbyde elever i
indskolingen let morgenmad. Forslaget estimeres at koste 250.000 kr.
Skoleudvalget kan beslutte, at igangsætte en kampagne vedrørende sundhed og madens betydning
målrettet forældre.

10

eSport
Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af Budgetrapport 2020 som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet.
Skoleudvalget skal på baggrund af temadrøftelsen tilkendegive i hvilket omfang temaet skal indgå i det
videre arbejde med budget 2020.
Budgetrapport 2020 kommer til behandling i Skoleudvalget i juni måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i
forhold til temaet vil indgå.
Resumé
Sagen beskriver muligheder og begrænsninger i forhold til at arbejde med eSport på skolerne, samt hvilke
initiativer der hidtil er blevet taget og handlemuligheder inden for området.
Baggrund/beskrivelse
eSport i Aalborg Kommune
I Aalborg Kommune udbydes valgfaget eSport i 30 timer af UngAalborg for elever i 7.-9. kl. I efteråret 2018
var der 7 skoler og i foråret 2019 er der 6 skoler, som benytter sig af valgfaget. Der er ingen skoler, der selv
har udviklet et eSport valghold, som kan skyldes manglende kompetencer på skolerne til et sådan valgfag.
På valgholdet arbejder eleverne med teknik, strategi og kompetencemæssige aspekter i forhold til det
valgte eSportspil, samt vigtigheden af samarbejde og af kommunikation på et hold. Derudover indeholder
undervisningen blandt andet; morale og etik i computerspil samt statistik og analyse af spillet. Desuden har
der været fokus på, hvad det kræver for at blive en professionel eSport spiller samt fokus på kost og
motion.
Erfaringer fra Bakkeskolen Cosmos
På Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg Kommune har der siden 2017 været oprettet en eSport-linje, som er en
del af skolens Sport Plus Klasser, der kombinerer skolegang og sport således, at eleverne får mere end 5
timers træning om ugen. Der er oprettet to linjer med eSport henholdsvis CS:GO-linje (Counter-Strike:
Global Offensive) og FIFA-linje. Undervisningen og talentudviklingen varetages af professionelle eSport
spillere og foregår i skolens eget eSportcenter. På de to eSport linjer er der fokus på, at øge elevernes
individuelle niveau, deres spillemæssige forståelse og deres kompetencer som holdspiller. Derudover er der
fokus på fysisk træning, teambuilding, konstruktiv kommunikation, strategi og sociale aktiviteter. Eleverne
skal ansøge om optagelse på linjerne, hvilket er med til at understøtte det professionelle sigte med linjerne.
eSport linjen på har haft en positiv effekt på skolens omdømme og medført et stigende elevtal.
Forskning:
Der er endnu ikke meget forskning på området. Det Europæiske Forskningsråd har dog bevilliget 15
millioner til et dansk projekt, Making Sense of Games, som skal skabe den første samlede teori om
computerspil.
Ny eSport strategi
I april måned offentliggjorde regeringen en eSportstrategi, som skal understøtte eSportens udbredelse og
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tage initiativ til at samle eSportsaktører om en fælles indsats. Regeringen nedsætter et bredt sammensat
eSportspanel, som skal se på en lang række af de udfordringer og muligheder, der er inden for eSport.
Panelet skal blandt andet se på: Styrket talentudvikling, tiltrækning af flere piger til eSport, samt hvordan
fællesskab og bevægelse, herunder i foreningsregi, kan blive en større del af spillernes hverdag.
Fakta om eSport
•

•
•
•
•

eSport er en sammentrækning af ordene elektronisk og sport og dækker over organiseret dyrkelse
af computer- eller konsolspil som konkurrenceform, med turneringer, tilskuere, præmier og
rangering af spillere.
Gaming dækker hobbybaseret spil af elektroniske/digitale spil, enten gennem konsoller,
computere, mobiltelefoner eller et andet medium.
96% af danske teenagedrenge gamer. Halvdelen spiller dagligt.
I 2018 var der 4912 esportsmedlemmer i 138 foreninger i DGI.
Danmark har nogle af verdens allerbedste udøvere i Dota 2, CS:GO og FIFA.

Historik
Der findes er ingen historik på området.
Henvisning til planer og politikker
Skoleforvaltningens it- og digitaliseringsstrategi sætter retning for arbejdet med it og digitalisering i Aalborg
Kommunale Skolevæsen. It og medier skal være en integreret del af undervisningen i alle fag og et
pædagogisk og didaktisk redskab, som kan bruges til at øge elevernes udbytte af undervisningen. Jf. it- og
digitaliseringsstrategien har alle elever fra 0.-7. klasse fået stillet en personlig digital enhed til rådighed.
Økonomi og nøgletal
Etableringsomkostninger for et eSport-lokale til 20 elever er estimeret til 257.000 kr.
Estimatet inkluderer udgifter til computer, skærm, mus, tastatur, musemåtte, headset, gamerstol,
tyverisikring, ventilation samt omkostninger til internetopkobling. Estimatet forudsætter, at der er borde til
rådighed.
Nedenfor er beregning på UngAalborgs udgifter til ekstern underviser til valghold á 30 timer.
eSport valgfag v/ 30 timer

Kr.

Udgift ved UngAalborg, v/ timeløn for ekstern
11.850
underviser på 395 kr./t
Egenbetaling ved skolerne
9.000
Samlet udgift for UngAalborg pr. valghold
2.850
* Hvis skolen ønsker at benytte lokalerne i Station10 til valgholdet øges skolens egenbetaling til 13.500 kr.
Vurdering
Vurderingen er, at der i etableringen af en eSport linje eller øvrige eSport undervisningsaktiviteter
indtænkes de omkringliggende emner i forhold til eSport såsom kost, motion, strategi, etik og moral for at
kunne skabe en vis læring og brede målgruppen ud. For de skoler der etablerer eSport, må det være et
tydeligt mål, at det understøtter skolens opgave.
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Derudover kan det være en fordel at kombinere eSport undervisning med andre fag. Dette bygges blandt
andet på erfaringer fra Sindal Skole, der viser, at det kan være uhensigtsmæssigt, at etablere en ren eSportklasse, da det primært er drenge som vælger linjen. Udfordringerne ligger i sammensætningen af klassen,
da der kan mangle dynamikker og interaktioner ved kun ét køn i klassen. Oprettelse af eSport linje kan
være med til at udvikle skolens positive fortælling, samt være med til at fastholde og motivere elever på
skolen.
Hvis en skole ønsker at etablere eSport aktiviteter som linje må det forventes, at skolen skal investere i
computere mv., hvorimod hvis det oprettes som valghold gennem UngAalborg er det muligt at låne
computere.
Handlemuligheder
• Skoleudvalget har mulighed for at oprette en eSport-linje for elever fra 7.-9. klasse, som en
mulighed for at løfte en skoles omdømme og rekruttering af elever.
• Skoleudvalget har mulighed for at omprioritere eller ekstraprioritere UngAalborgs aktiviteter,
således der er mulighed for oprettelse af flere eSport valghold på flere skoler.
• Skoleudvalget har mulighed for at beslutte, at skoler skal øge samarbejdet med eSport foreninger i
forbindelse med aktiviteter i den understøttende undervisning eller åben skole, eller valgfag. I
forhold til valgfag skal eleverne i 7.-8. klasse have det obligatoriske praktiske/musiske valgfag,
hvorfor det kun er muligt at oprette et eventuelt eSport valgfag som det 2. eller 3. valgfag, som
derfor ligger udover det vejledende timetal for valgfag. For 9. klasse er det muligt, at oprette et
eventuelt eSport valgfag indenfor den eksisterende ramme for valgfagstimer.
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Åben rådgivning i PPR-regi
Sagsbeskrivelse
Sagen behandles, da den indgår som en del af Budgetrapport 2020 som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet.
Skoleudvalget skal på baggrund af temadrøftelsen tilkendegive i hvilket omfang temaet skal indgå i det
videre arbejde med budget 2020.
Budgetrapport 2020 kommer til behandling i Skoleudvalget i juni måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i
forhold til temaet vil indgå.
Resumé
I forbindelse med Skoleudvalgets drøftelse af ”hvidt papir” var der ønske om at få belyst muligheden for i
PPR at etablere en åben og anonym rådgivning til forældre.
PPR’s viden og ressourcer anvendes i dag fortrinsvis til indsatser i kommunens daginstitutioner og skoler.
Imidlertid kan forældre, der har en bekymring deres skolebarns udvikling, have glæde af en mere direkte
adgang til PPR’s specialiserede viden om børns læring, trivsel og udvikling.
For at imødekomme forældres behov for direkte adgang til PPR’s specialiserede viden, kan der oprettes en
åben rådgivning ved PPR, hvor forældre kan få hurtig sparring på bekymring for deres skolebarns faglige,
sociale og fysiske udvikling. Samt afklaring af hvor og hvordan der kan hentes yderligere hjælp, hvis det
vurderes relevant.
PPR’s åbne rådgivning kan varetages af et tværfagligt team på 5 PPR-medarbejdere sammensat af psykolog,
talepædagog, ergo-/fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent og fraværskonsulent. Det vil således være
muligt at få råd fra en eller flere fagligheder alt efter henvendelsens karakter.
PPR’s åbne rådgivning vil alternativt kunne gives decentralt på de enkelte skoler af de PPR-medarbejdere,
der aktuelt er på skolerne. Her vil det i overvejende grad være et monofagligt tilbud ved skolens PPRpsykolog.
Udvalgte spørgsmål og svar fra den åbne rådgivning kan efter aftale med forældrene blive offentliggjort i
anonymiseret form og lagt i brevkassen på PPR’s hjemmeside. Her vil alle forældre fremadrettet have
mulighed for selv at finde svar på generelle spørgsmål om skolebørns faglige, sociale og fysiske udvikling.
PPR i Norddjurs Kommune har eksempelvis en elektronisk brevkasse https://spoergppr.norddjurs.dk/.
Der kan således være adgang til PPR’s åbne rådgivning ved personligt fremmøde centralt/decentralt,
telefonisk og/eller skriftligt via en elektronisk brevkasse på www.ppr-aalborg.dk.
Endelig kan der gives etableres et team af 5-10 PPR-medarbejdere, der ønsker at indgå i en
forældrerådgivning. Medarbejderne gives et fast tillæg for at stå til rådighed for anonyme
forældrehenvendelser ml. kl. 16-20. Teamet fordeler vagterne imellem sig og står således til rådighed et
fast antal arbejdsdage om måneden. Besvarelse af henvendelser afregnes med medgået tid. På den måde
får forældre mulighed for at trække på PPR’s viden og kompetencer udenfor almindelig arbejdstid.
Baggrund/beskrivelse
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Forældre har aktuelt kun begrænset mulighed for åben anonym rådgivning ved PPR, da PPR’s viden og
ressourcer fortrinsvis anvendes til indsatser i kommunens daginstitutioner og skoler.
Historik
Skoleudvalget har ikke tidligere truffet beslutninger inden for temaet.
Henvisning til planer og politikker
Lov om Social service
PPR’s åbne rådgivning har sit juridiske fundament i Servicelovens § 11.2 om gratis åben og anonym
rådgivning.
Anonym rådgivning efter Serviceloven ydes til forældre og børn/unge, der kun søger rådgivning. Adgangen
til den anonyme rådgivning betyder, at der ikke stilles krav om at opgive navn eller andre data. Der skal ikke
oprettes en sag, og der er ikke notatpligt.
Nye Fælles veje og Fællesskaber for alle
PPR’s åbne rådgivning kan medvirke til at realisere temaet Tidlig indsats i Nye fælles veje.
Den tidlige indsats er afgørende for børn og unges videre udvikling. Her er der mulighed for i tide at
iværksætte den tilstrækkelige støtte inden problemer vokser sig større.
Den tidlige indsats via PPR’s åbne rådgivning vil styrke skolebørns muligheder for at lære og trives i
børnefællesskabet i den lokale skole.
Økonomi og nøgletal
En åben rådgivning i PPR med et omfang af to fuldtidsstillinger svarende til 1,1 mio. kr. årligt kan ugentligt
tilbyde forældre åben og anonym rådgivning i enten en central eller decentral organisering, samt en
elektronisk brevkasse.
Med en central organisering af den åbne rådgivning afsættes der 15 timer ugentligt pr. medarbejder i et
tværfaglige rådgivningsteam. Teamet tilbyder forældre åben rådgivning tre halve dage pr. uge i 45 uger om
året. Rådgivningen kan ske via fremmøde, telefon eller mail. Teamet besvarer desuden spørgsmål i en
elektronisk brevkasse.
Med en decentral organisering af den åbne rådgivning afsættes ca. 1,5 time ugentlig pr. skole til monofaglig
åben rådgivning ved den PPR-psykolog, der betjener skolen. Den decentrale rådgivning tilbydes i de uger,
hvor skolen er åben. Rådgivningen kan ske via fremmøde, telefon eller mail. Der etableres desuden ét
tværfagligt team, der besvarer spørgsmål i en elektronisk brevkasse.
Udgifterne til etablering af et team af 5-10 PPR-medarbejdere, der ønsker at stå til rådighed for en anonym
forældrerådgivning uden for almindelig arbejdstid i tidsrummet kl. 16-20 vil afhænge af en forhandling af et
rådighedstillæg. Med denne model vil forbruget af arbejdstid gå fra betjeningen af daginstitutioner og
skoler.
Vurdering
Den åbne rådgivning hos PPR kan styrke forældres adgang til anonym rådgivning med fokus på deres
skolebarns faglige, sociale og fysiske udvikling. Funktionen kan til afgrænses børn i skolealderen, da den
supplerer følgende åbne rådgivninger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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•

•
•

Tværfagligt team 0-6 år
Aalborg Kommune har 4 tværfaglige teams, som hver består af en sundhedsplejerske, en
socialrådgiver, en pædagog og en psykolog. Der tilbydes en tværfaglig rådgivning og vejledning i
forbindelse med det lille barns udvikling og opvækst.
Rådgivnings- og Behandlingshuset 0-13 år
Rådgivningen finder sted på Bisgårdsvej og henvender sig til forældre, der oplever problemer eller
bekymringer i forhold til barnets trivsel eller opdragelse af barnet.
Ungerådgivningen 12-26 år
Ungerådgivningen holder til i Jernbanegade og hjælper hver dag unge med problemer i familien,
skolen eller med vennerne. Tilbuddet er målrettet unge der slås med ensomhed, mobning,
spiseproblemer, selvmordstanker, vold, overgreb, lavt selvværd med mere.

Det er forvaltningen vurdering, at en central organisering af den åbne rådgivning ved et tværfagligt
rådgivningsteam vil give borgerne den største tilgængelighed til en bred faglig rådgivning.
En eventuel Åben rådgivning ved PPR foreslås først igangsat fra skoleåret 2020/2021, så der ikke sker skifte
i PPR-medarbejdernes betjening af daginstitutioner og skoler midt i skoleåret 2019/2020.
Handlemuligheder
Skoleudvalget kan træffe beslutning om, at etablere en åben rådgivning ved PPR ét sted i kommunen med
tværfaglig rådgivning tre halve dage pr. uge. Det tværfaglige rådgivningsteam har også til opgave at besvare
en elektronisk brevkasse.
Skoleudvalget kan træffe beslutning om, at etablere en åben rådgivning på alle skoler ved den PPRpsykolog, der betjener skolen. Omfanget vil være ca.1,5 time ugentligt pr. skole. Det kan suppleres med ét
tværfagligt team, der besvarer spørgsmål i en elektronisk brevkasse.
Skoleudvalget kan træffes beslutning om, at et team på 5-10 PPR-medarbejdere gives et fast tillæg for at
stå til rådighed for anonyme forældrehenvendelser ml. kl. 16-20 et antal arbejdsdage om måneden.
Besvarelse af henvendelser afregnes med medgået tid. På den måde får forældre mulighed for at trække på
PPR’s viden og kompetencer efter almindelig arbejdstid.
Skoleudvalget kan træffe beslutning om at tydeliggøre de eksisterende åbne rådgivninger i kommunen i
stedet for at etablere en ny ved PPR. Information om de åbne rådgivninger målrettes forældre til
skoleelever og formidles bl.a. på AULA og på PPR’s hjemmeside.
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Lokaler til inklusion
Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af Budgetrapport 2020 som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet.
Skoleudvalget skal på baggrund af temadrøftelsen tilkendegive i hvilket omfang temaet skal indgå i det
videre arbejde med budget 2020.
Budgetrapport 2020 kommer til behandling i Skoleudvalget i juni måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i
forhold til temaet vil indgå.
Resumé
Nærværende sag beskriver definitioner og baggrund vedr. lokaler til inklusion samt opstiller
handlemuligheder inden for temaet.
Baggrund/beskrivelse
I forbindelse med Skoleudvalgets drøftelse af ”hvidt papir” var der ønske om at få belyst muligheden for at
etablere lokaler, der fremmer skolernes arbejde med inklusion. Med ”lokaler til inklusion” forstås fysiske
lokaler, der er bemandet af personale, der kan yde støtte til de elever, der måtte have brug for et pusterum
i skolehverdagen. Medarbejderne kan coache eleverne, lave samtaleforløb samt støtte eleverne i forhold til
diverse personlige problematikker, som kan påvirke skolegangen og den generelle trivsel.
Skoleforvaltningen har ultimo marts 2019 indhentet information fra 12 af kommunens folkeskoler i forhold
til afklaring af, hvorvidt skolerne allerede har etableret særlige fysiske rammer til at imødekomme elevers
særlige behov.
Otte af skolerne angiver, at de har indrettet særlige fysiske rammer. Der er primært tale om, at skolerne
har oprettet et specifikt fysisk lokale, hvor alle skolens elever kan opholde sig, når de har behov for et
pusterum. Lokalet er på de fleste skoler bemandet af pædagoger, men på nogle skoler er der også lærere
tilstede. Skolerne har forskellige aftaler om, hvor længe eleverne kan være i lokalet pr. dag og hvor lang tid
lokalet er åbent på en normal skoledag.
Et flertal af skolerne nævner, at det er afgørende, at der er en konkret handlingsplan for de elever, der
anvender lokalet og dets personale. På fire af skolerne er der ikke etableret særlige fysiske rammer. På to af
disse skoler skyldes dette pladsmangel. En tredje skole angiver, at det skyldes, at skolen er under
renovering. Den sidste skole, der ikke pt. har et lokale, angiver at de tidligere havde et, men er gået væk fra
det, fordi det blev betragtet som en slags ”opbevaringsrum”.
Historik
Skoleudvalget igangsatte i foråret 2018 en større proces hen imod øget inklusion og ændret visitation.
Målet for inklusionsindsatserne er i 2020 at ”styrke skolernes handlekompetencer, således stigningen i
behovet for yderligere pladser i specialtilbud ophører”. Processen har ikke haft megen fokus på
sammenhængen mellem inklusion og fysiske rammer.
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For at dæmme op for de stigende udgifter til specialundervisning besluttede Skoleudvalget på mødet 8.
april en række tiltag. Beslutningerne muliggør overholdelse af budgettet i skoleåret 2019/2020.
Henvisning til planer og politikker
Det strategimæssige udgangspunkt i forhold til inklusion er beskrevet i inklusionsstrategien ”Fællesskaber
for alle”.
Økonomi og nøgletal
Der er i skoleåret 2019/20 afsat 25 mio. kr. i inklusionsressource
Der anvendes i 2019 313 mio. kr. på specialtilbud.
Vurdering
De fysiske rammer – herunder indretning og design af klasserum og fællesarealer – har betydning for
skolernes mulighed for at understøtte inkluderende læringsmiljøer.
Der findes dog ikke dokumentation for, at der nødvendigvis skal indrettes et særskilt lokale, der har en
særlig rolle i inklusionsopgaven.
Det kan konstateres, at mange skoler allerede har etableret fysiske rammer, der bl.a. anvendes til at give
eleverne en pause fra undervisningen.
Handlemuligheder
•

•

Skoleudvalget har mulighed for at prioritere ressourcer til oprettelse af fysiske rammer og
bemanding af lokaler til inklusion. Dette kan fx gøres ved at målrette dele af inklusionsressourcen
til formålet eller ved at afsætte yderligere ressourcer. Hvis alle skoler skal oprette og bemande et
lokale, vil det betyde en udgift på mellem 15 og 18 mio. kr. Det forudsættes, at halvdelen af
skolerne skal bemande lokalet med en ½ lærer-/pædagogstilling og den anden halvdel af skolerne
med en hel lærer-/pædagogstilling. Der er ikke indregnet udgifter til indretning af lokalet.
Der kan igangsættes et udviklingsarbejde, der har som formål at generere viden om og udvikle
prototyper for, hvordan de fysiske rammer skal indrettes for bedst muligt at støtte op om
inklusionsopgaven. Der kan fx udarbejdes et katalog over vellykkede lokaliteter/lokaler, der er
velegnet til inklusionsopgaven. Opgaven forventes at kunne løses for ca. 150.000 kr. Ressourcen
skal anvendes til samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø og arkitektfirmaer med
viden om indretning af klasserum samt til studieture til skoler, der har arbejdet med indretning af
klasserum og endelig til udgifter til publicering af materialet.
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Forsøg med øget struktur
Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af Budgetrapport 2020 som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet.
Skoleudvalget skal på baggrund af temadrøftelsen tilkendegive i hvilket omfang temaet skal indgå i det
videre arbejde med budget 2020.
Budgetrapport 2020 kommer til behandling i Skoleudvalget i juni måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i
forhold til temaet vil indgå.
Resumé
Nærværende sag beskriver baggrund samt forslag til etablering af klasser med udvidet fokus på struktur.
Baggrund/beskrivelse
Skoleudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af sagen om øget inklusion og ændret visitation
at etablere en rådgivningsgruppe, der bl.a. skal komme med forslag til mere fleksible overgange mellem
almen- og specialområdet. Forslagene omtales i rådgivningsgruppen som mellemformer.
En mellemform er undervisning/specialpædagogisk bistand som placerer sig imellem almenundervisning og
specialundervisning i specialskole/specialklasse. Kendetegnende for mellemformer er, at det tilstræbes, at
undervisningstilbuddet gives så tæt på elevens kendte miljø som muligt og at det inddrager elementer fra
den pædagogik, der typisk anvendes i specialtilbuddene; herunder tydelig struktur og klasseledelse.
Derudover er der i mellemformer stort fokus på det fællesskab som eleven indgår i samt på
forældresamarbejdet. Endelig er mellemformer kendetegnet ved at være et billigere alternativ til de
traditionelle specialtilbud.
Historik
Skoleudvalget igangsatte i foråret 2018 en større proces hen imod øget inklusion og ændret visitation.
Målet for inklusionsindsatserne er i 2020 at ”styrke skolernes handlekompetencer, således stigningen i
behovet for yderligere pladser i specialtilbud ophører”. Som en del af beslutningen blev der nedsat en
rådgivningsgruppe.
Henvisning til planer og politikker
Følgende politikker og strategier er relevante inden for dette tema:
- Inklusionsstrategien ”Fællesskaber for alle”
- Nye fælles veje
- Udviklingsstrategi for børn, unge og familier
Strategierne er vedhæftet som bilag.
Økonomi og nøgletal
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Fra skoleåret 2020/2021 forventes antallet af visiterede elever at stige fra 946 til 1011. Der har i de seneste
4 skoleår været en stigning i antal visiterede på cirka 65 elever.
Udgifterne til specialundervisning beløber sig i 2019 til 313 mio. kr. Udgifterne til specialgruppe 3 er på 66
mio. kr.
Vurdering
Det vurderes, at der er behov for at gentænke de måder, hvorpå elever med et specialpædagogisk behov
kan få opfyldt deres undervisningsmæssige behov.
Det er lovgivningens intension, at specialpædagogisk bistand fortrinsvis skal gives i tilknytning til den
almindelige undervisning, hvilket er i god overensstemmelse med intentionerne i Nye Fælles Veje og
Udviklingsstrategien for børn, unge og familier.
Med den nuværende praksis i Aalborg Kommune gives størstedelen af den specialpædagogiske bistand i
specialundervisningstilbud. Der er et behov for at udvikle nye undervisningsformer, hvor børn med
specialpædagogiske behov kan undervises i tættere tilknytning til almenskolen. Enten med støtte i den
almindelige klasse eller i en mellemform.
Handlemuligheder
Rådgivningsgruppen har som nævnt ovenstående påbegyndt arbejdet, men har endnu ikke
færdiganalyseret, hvilke mellemformer, som de anbefaler implementeret. Nedenstående præsenteres to
bud på klasser med udvidet struktur:
•

Klasser med udvidet struktur – Der kan etableres klasser, som har særlig fokus på klasseledelse,
fysisk indretning af lokaler, mental sundhed og udvidet forældresamarbejde – og hvor der er en fast
gennemgående struktur. Klasserne skal have en større normering end en almindelig
folkeskoleklasse og der skal være færre elever i klasserne. Til gengæld skal de kunne rumme elever,
som i dag visiteres til specialtilbud. Hvis der regnes med 4 elever med specialbehov i klasserne og at
hver elev udløser 60% af nuværende specialtakst i specialgruppe 3, vil hver klasse kunne suppleres
med en ekstra lærer. Dertil kommer naturligvis udgifter til kompetenceudvikling og sparring fx PPR.
Men samlet set vil det være muligt at gennemføre forslaget og samtidig opnå en besparelse på
specialtilbuddene. Forslaget er inspireret af Nest-klasserne på Katrinebjergskolen i Århus.

•

Udvidet struktur og klasseledelse i klasser med sårbare elever – Der kan som et forebyggende
tiltag etableres klasser med fokus på struktur, klasseledelse og udvidet forældresamarbejde.
Klasserne kan etableres i de tilfælde, hvor der er flere sårbare elever i klassen. Skolerne kan
derefter søge om ekstra ressourcer, der anvendes til udvidet struktur og klasseledelse. Klasserne er
tænkt som et alternativ til visitation til specialtilbud. Der vil være tale om en investeringsmodel,
idet eleverne ikke er visiteret til et specialtilbud.

Det er vurderingen, at ovenstående forslag til klasser med udvidet struktur primært vil være relevante som
et alternativ til specialklasse inden for specialgruppe 3 (AKT-vanskeligheder og ADHD eller ADHD-lignende
symptomer). Det skyldes, at eleverne i specialgruppe 3 vurderes at være realistiske at inkludere, hvis de
rette betingelser er til stede i almenmiljøet og med den rette støtte.
Såfremt Skoleudvalget ønsker at fremme skolernes arbejde med klasser med udvidet struktur, er der
følgende handlemuligheder:
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-

Der kan afsættes ressourcer på kommende budget, som målrettes mod etablering af klasser.
Nyvisiterede elever i specialgruppe 3 tilbydes i stedet for specialklasse en af ovenstående
klassetyper. På sigt vil det betyde en udfasning af specialgruppe 3. Hvis der arbejdes med en takst
på 60% af nuværende takst til specialgruppe 3, koster en elev i en klasse med udvidet struktur
178.800 kr.
Et antal pladser i specialgruppe 3 kan omdannes til klasser med udvidet struktur.
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Specialområdet
Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget besluttede at vende tilbage til økonomien på specialområdet fremadrettet i forbindelse med
2. behandlingen af ”Godkendelse af merforbrug på specialområdet”. I forbindelse med 2. behandlingen blev
der truffet beslutninger der gør det muligt at håndtere de 946 indskrevne visiterede elever i det kommende
skoleår 2019/2020 indenfor budgettet. Som det fremgår i sagerne om ”Godkendelse af merforbrug på
specialområdet” er det forventningen, at antallet af visiterede elever umiddelbart ser ud til at fortsætte i det
efterfølgende skoleår.
Nedenfor følger en kort gennemgang af forventet status for skoleåret 2020/2021 samt et udkast til et
idekatalog, der kan danne udgangspunkt for en drøftelse af specialområdet.
Det er hensigten, at udvalget ved drøftelserne kan identificere punkter i idekataloget eller foreslå andre
ideer, som efterfølgende kan beskrives nærmere og foretages økonomiske beregninger af med henblik på
det videre arbejde med specialområdet på udvalgets budgetseminar den 21.-22. maj 2019.
Fra 2020/2021 og frem
På baggrund af fremskrivningerne i ”Godkendelse af merforbrug på specialområdet” forventes at de 946
visiterede elever i skoleåret 2019/2020 stiger til 1011 visiterede elever i skoleåret 2020/2021.
Som beskrevet i 2. behandlingen kan der ved tiltagene håndteres 946 elever indenfor budgettet, og
stigningen på netto 65 elever (løbende visitation+børnehave-skoleafslutning) vil derfor resultere i
budgetoverskridelse selv med tiltagene i 2. behandlingen. Ved anvendelse af Aalborg Kommunes
gennemsnitlige takst pr. elev på specialområdet inkl. befordring på 285.000 kr. vil stigningen på 65 elever
føre til en underfinansiering på 18,5 mio. kr. Det er forudsætningen for denne beregning at tiltagene fra 2.
behandlingen videreføres efter 2019/2020.
Skoleudvalget igangsatte i foråret 2018 en større proces hen imod øget inklusion og ændret visitation. Målet
for inklusionsindsatserne er i 2020, at ”styrke skolernes handlekompetencer, således stigningen i behovet for
yderligere pladser i specialtilbud ophører”. På baggrund heraf arbejder Skoleforvaltningen ud fra en
forudsætning om, at effekten af inklusionsindsatserne træder i kraft fra skoleåret 2021/2020, og derfor
forventes antallet af visiterede elever at forblive på 1011 elever.
Skoleår
Elevtal

2019/2020

2020/2021

2021/2022

946 elever

1011 elever

1011 elever

Råderum

-

-18,5 mio. kr.

-18,5 mio. kr.

For at kunne håndtere 1011 visiterede elever indenfor budgettet foreslår Skoleforvaltningen, at
Skoleudvalget blandt andet drøfter følgende udkast til idekatalog.
Idekatalog
•

Omlægning af DUS-tilbud for specialgruppe 3 og specialgruppe 4

En mulighed kunne være at drage erfaring fra Aarhus Kommune, hvor der ikke er special-DUS for elever i
specialklasse. Her går eleverne i den almene DUS, og hvis behovet vurderes kan der tildeles særlige
støttetimer i DUS til hver enkelt elev fra en specialklasse. Der kunne tænkes i en lignende struktur i Aalborg
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Kommune for de mindst indgribende tilbud (specialgruppe 3 og specialgruppe 4) således eleverne på den
måde ikke skal gå i separat DUS i forhold til de almene børn. Såfremt der ønskes at gå i dybden med denne
mulighed kan påbegyndes en dialog om erfaringer med Aarhus Kommune.
•

Gentænk takststruktur for elever i specialklasse

En anden mulighed kunne være at lade sig inspirere af takststrukturen i Aarhus Kommune, hvor størstedelen
af specialklasseeleverne er i et tilbud til en relativ lav takst. Med inspiration herfra kan det overvejes at
gentænke takststrukturen i Aalborg Kommune. Udgangspunktet for dette kan være, at Aalborg Kommune
har mange små tilbud på specialområdet med få pladser, hvorimod Aarhus Kommune har større tilbud med
flere pladser, hvilket understøtter deres takststruktur med mange børn i tilbud til en lavere takst.
Et andet element i forhold til takststrukturen kunne være at ændre tildelingsmodellen hvor eleven på
nuværende tidspunkt visiteres til et tilbud med en fastsat takst og serviceniveau. En ny takststruktur kan
eksempelvis bestå af en grundtakst der tildeles til hver enkelt visiteret elev i en specialklasse uagtet
specialtilbud og at der yderligere tildeles ressourcer til den enkelte elev afhængig af det vurderede behov i
visitationsprocessen.
•

Takstregulering af almen undervisningen

Det kunne ligeledes være en mulighed at overveje at lade de visiterende skoler medfinansiere en del af
elevens specialtilbud. Skoleudvalget godkendte i ”Godkendelse af merforbrug på specialområdet” en
regulering af ressourcetildelingen på almenområdet i skoleåret 2019/2020. Dette har der i høringsfasen
været både positive og negative tilkendegivelser i forhold til. Det kunne være en mulighed at arbejde med
en udvidelse af reguleringen.
•

Analyse: børn i 4-6 års alderen

Et af oplæggene ved KLs Børne- og Unge Topmøde fokuserede på børn generelle indlæringsvanskeligheder
fra dagtilbud til afslutning af skolen. Et af hovedpunkterne i oplægget var, at børn der allerede er udfordret
af generelle indlæringsvanskeligheder i dagtilbuddet ikke indhenter deres jævnaldrende igennem
dagtilbuddet og skolen. De vil dermed have større tendens til at skulle have specialundervisning i skolen.
Der kunne foreslås en analyse i fællesskab mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og
Skoleforvaltningen af mulige indsatser til imødekommelse af generelle indlæringsvanskeligheder i
dagtilbuddene med henblik på at tilvejebringe viden om, hvorvidt indsats i en tidlig alder vil kunne bidrage
til inklusion i folkeskolen.
•

Strukturpulje - mellemformer

Det kunne ligeledes være en mulighed at implementere såkaldte mellemformer. Mellemformer indgår i
temadrøftelsen ”Strukturpulje – mellemformer” som Skoleudvalget drøfter d. 21 maj. En mellemform er
undervisning/specialpædagogisk bistand som placerer sig imellem almenundervisning og
specialundervisning i specialskole/specialklasse. Kendetegnende for mellemformer er, at det tilstræbes, at
undervisningstilbuddet gives så tæt på elevens kendte miljø som muligt og at det inddrager elementer fra
den pædagogik, der typisk anvendes i specialtilbuddene. Derudover er der i mellemformer stort fokus på det
fællesskab som eleven indgår i samt på forældresamarbejdet.
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Notat: Opfølgning temadrøftelse af specialområdet
Skoleudvalget drøftede på mødet den 7. maj 2019 forskellige emner vedr. specialområdet. Udvalget
ønskede en konkretisering af de beskrevne tiltag; herunder de budgetmæssige muligheder og
begrænsninger.
Omlægning af DUS-tilbud for specialgruppe 3 og specialgruppe 4
I temadrøftelsen var der beskrevet en model inspireret fra Århus Kommune, hvor elever i specialklasser i
stedet for et særskilt DUS-tilbud i tilknytning til specialtilbuddet, inkluderes i almenDUS, hvor der til
gengæld gives støttetimer målrettet barnet.
Skoleforvaltningen har været i dialog med Århus Kommune i forhold til en uddybning af modellen.
Budgetterne i Århus kommune til børn med særlige behov i SFO er opdelt i:
•
•

Børn og unge med vidtgående handicap
Børn med særlige støttebehov

I forhold til børn og unge med vidtgående handicap foretages en individuel vurdering af barnet i forhold til
støttebehovet i fritidsdelen. Der er ingen faste takster – og udgiften pr. barn/ung varierer dermed også en
del.
I forhold til børn og unge med særlige støttebehov tildeles almenSFOen en fast takst på ca. 81.000 kr. årligt
pr. barn.
Skoleforvaltningen har foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser, hvis denne model
implementeres i Aalborg Kommune. Det kan konstateres, hvis der anvendes samme takst som i Århus, at
modellen er økonomisk dyrere end Aalborgs nuværende model.
Til gengæld kan der være pædagogiske muligheder, idet børnene/de unge vil få mulighed for at indgå i
fællesskaber med børn/unge fra almenområdet. Samtidig kan der for den enkelte skole være en række
fordele, da budgetterne til almenDUS og specialDUS kan tænkes sammen og muliggøre pædagogiske
aktiviteter på tværs af almen og specialområdet.
Gentænk takststruktur for elever i specialklasse
I temadrøftelsen blev der beskrevet en mulighed for at gentænke takststrukturen for elever i specialklasse i
Aalborg Kommune. Her blev der henvist til Aarhus Kommune hvor størstedelen af eleverne er visiteret til
en specialgruppe tilsvarende specialgruppe 4 i Aalborg Kommune. Helt konkret er 75% af de visiterede
elever i Aarhus Kommune visiteret til denne specialgruppe til en takst på cirka 176.000 kr.
Med udgangspunkt i fordelingen af visiterede elever i Aarhus Kommune kunne det være en mulighed at
gentænke takststrukturen i Aalborg Kommune. Her foreslår Skoleforvaltningen en takststruktur med en
grundtakst til hovedparten af de visiterede elever og herudover to ekstra takstniveauer. Et eksempel herpå
er beskrevet nedenfor:
Takststruktur:
•
•
•

Grundtakst = 231.000 kr. (gns. tildeling pr. visiteret elev i specialklasse med nuværende struktur)
Niveau 1 = 251.000
Niveau 2 = 291.000
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I beregningen anvendes en fordeling tilsvarende Aarhus Kommune. Det vil sige at 77% af de visiterede
elever tildeles en grundtakst, 4% tildeles niveau 1-taksten mens 19% tildeles niveau 2-taksten. En sådan
fordeling vil føre til et mindreforbrug i omegnen af 9 mio. kr.
Takstregulering af almenundervisningen
I temadrøftelsen blev der beskrevet en mulighed for at lade de visiterende skoler medfinansiere en del af
elevens specialtilbud. En sådan mulighed vedtog Skoleudvalget i forbindelse med ”Godkendelse af
merforbrug på specialområdet”, hvor ressourcetildelingen til de almene skoler blev reguleret frem til 1.
februar i skoleåret 2019/2020. På den måde reguleres bevillingerne til de almene skoler i takt med at
eleverne visiteres til specialområdet. Helt konkret betyder det, at den enkelte almene skole reguleres for i
omegnen af 30.000 kr. pr. visiteret elev. Det er en mulighed at ændre på niveauet som den almene skole
hæfter for ved visitation af en elev. Et eksempel herpå kunne være et tillæg på 20.000 kr., som med et årligt
antal visiterede elever på 100 elever vil betyde at almenområdet reguleres for 2 mio. kr.
Analyse: børn i 4-6-års alderen
Der foreslås i temadrøftelsen en analyse af mulige indsatser i forhold til tidlig indsats overfor børn med
generelle indlæringsvanskeligheder. Baggrunden er bl.a. at analyser har vist, at tidlige investeringer i børns
trivsel har langt større effekt end hvis indsatsen iværksættes senere i livsforløbet.
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har allerede i dag en lang række samarbejder
i forhold til børn i overgangen fra dagtilbud til skole; herunder:
•
•
•
•
•
•

Skolestartspolitik der bl.a. beskriver at alle skoler skal lave samarbejdsaftaler med de børnehaver,
der leverer flest børn til skolen
Strategi i forhold til skoleudsættelse, der bl.a. gør at PPR og skole tidligt inddrages i forhold til
elever, der er i risiko for at skulle skoleudsættes
Fælles sprogstrategi, der bl.a. sikrer, at der anvendes samme testmateriale på tværs af dagtilbud og
skole
PPR inddrages allerede fra 3-årsalderen i forhold til børn med tale- og sprogvanskeligheder
Der arbejdes med trivselsforum på 0-6-års området
Der gennemføres sprogvurdering af alle børn i 3-års-alderen

Derudover arbejdes der i øjeblikket på yderligere tiltag fx:
•
•

Udvikling af en tidlig opsporingsmodel. Modellen skal medvirke til at sikre at mistrivsel blandt børn
opdages tidligt.
Som følge af den nye dagtilbudslov i 2018 arbejdes der med den styrkede pædagogiske læreplan,
der bl.a. skal bidrage til en fælles forståelse af det pædagogiske grundlag hos daginstitutioner i det
daglige, samt skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Med udgangspunkt i ovenstående kan der igangsættes en analyse. En analyse vil fx kunne give svar på
følgende:
-

Har vi i Aalborg Kommune et grundigt implementeret udgangspunkt for samarbejdet mellem
dagtilbud og skole?
Er der tilstrækkelig sammenhæng mellem det der foregår i dagtilbud og skole?
Har medarbejderne i dagtilbud og skole de nødvendige kompetencer i forhold til at opdage de
elever, der har udfordringer og som er i risiko for senere i livet at blive segregeret?
Har medarbejderne en fælles forståelse i forhold til børns udvikling?
Har vi en samarbejdsstruktur, der understøtter tidlig opsporing?
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-

Hvilke mulige indsatser kan igangsættes i forhold til at blive bedre klædt på til tidlig opspring?

Strukturpulje – mellemformer
Denne del er uddybet i temadrøftelse ”Strukturpulje – mellemformer” og beskrives derfor ikke yderligere i
nærværende notat.
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Anlægsområdet
Sagsbeskrivelse
Sagen er på dagsordenen med henblik på drøftelse af anlægsområdet for perioden 2020-2023 i forbindelse
med Budget 2020.
Det foreslås, at udgangspunktet for drøftelserne er den reviderede investeringsoversigt (bilag 1), som er
godkendt i forbindelse med Budget 2019. Med dette udgangspunkt ønskes der en drøftelse af hvordan
eksisterende projekter samt øvrige større anlægssager kan prioriteres i budgetperioden 2020-2023.
Der lægges op til drøftelse inden for følgende temaer med tilhørende underpunkter:
-

Kapacitet på skolerne
o Ny skole på Stigsborg Brygge
o Den fremtidige kapacitetsudfordring på skolerne
o Helhedsplan for skole- og dagtilbud i Gigantium/universitetsområdet

-

Skolernes rammer og drift
o Analyse af udearealer
o Businesscase vedr. etablering af ny hal ved Sønderbroskolen
o Udfordring i forhold til energiinvesteringer

-

Vedligeholdelse
o Vedligeholdelse af skolernes bygninger
o VUK bassin
o Løbende projekter

1. Kapacitet på skolerne
Ifølge befolkningsprognoserne og planerne for udvikling af byområder i Aalborg Kommune, vil der kunne
opstå udfordringer med skolernes kapacitet i forhold til det fremtidige børneantal i skolernes distrikter og
søgningen til skolerne. Hensigten er at have fokus på hvor kapacitetsudfordringerne er størst, således at
der i tide kan prioriteres anlægsmidler til de skoler der har behov for øget kapacitet.
1.1 Ny skole på Stigsborg Brygge
Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 at supplere skoleprojektet på Stigsborg Havnefront med
en integreret daginstitution. Arbejdstitlen for anlægsprojektet har siden været Børne og Ungeunivers
Stigsborg.
Processen omkring valg af bygherrerådgiver er i fuld gang, og forventes afsluttet ultimo maj, hvorefter der
igangsættes en visionsproces.
Udgifterne til skolebyggeriet forventes i at udgøre i alt ca. 310 mio. kr. Der er aktuelt afsat 81,5 mio. i
anlægsbudgettet frem til 2022. Nedenstående viser AaK Bygningers forventede rateplan og fordeling af
udgifter mellem forvaltningerne. Skoleforvaltningens andel vil udgøre ca. 265 mio. kr.
Skoleforvaltningen er sammen med Borgmesterens forvaltning samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen ved at udarbejde et forslag til proces for, hvordan den udestående finansiering
tilvejebringes. Dette præsenteres og foreslås drøftet.
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1.2 Den fremtidige kapacitetsudfordring på skolerne
I den eksisterende skoleprognose er der en række opmærksomhedspunkter ift. skolernes kapacitet. Med
kapacitet menes skolernes antal klasselokaler i forhold til det forventede antal af klasser på baggrund af
skoleprognosen.
Det skal bemærkes, at en ny skoleprognose er planlagt til godkendelse inden sommerferien 2019. En ny
prognose kan ændre på det nuværende billede af kapacitetsudfordringerne.
Kapacitetsudfordringerne er størst i kommunens vækstområder. De skoler, hvor elevtallet vækster mest i
prognosen (frem til 2029/30) er:
- Klarup Skole
- Sofiendal Skole
- Skansevejens Skole
- Vodskov Skole
- Hals Skole
- Hou Skole
Klarup Skole
Skoleprognosen viser stigning på 65 elever frem til 2029/2030, som vil udløse yderligere 4 klasser. Der er i
den nuværende investeringsoversigt afsat i alt 40 mio. kr. fra 2019-2022 til udbygning af Klarup Skole. Dette
forventes at imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer på skolen.
Sofiendalskolen
Sofiendalområdet er under kraftig udbygning. Skoleprognosen viser stigning i elevtal på 166 elever som vil
udløse yderligere 5 klasser. Skolen forventes først at have kapacitetsmæssige udfordringer omkring
skoleåret 2027/28. Uden bygningsmæssige ændringer er det vurderingen, at skolen vil mangle 2
klasselokaler i 2029/30.
Der er i nuværende investeringsoversigt afsat 21,5 mio. kr. i 2020 til imødekommelse af
kapacitetsudfordringer på Sofiendalskolen.
Der er forholdsvist stor usikkerhed om, hvor børnene i de nye boligområder i Sofiendalsskolens distrikt
vælger at gå i skole. Skoleforvaltningen har tidligere udarbejdet et notat om de forventede
skolesøgningsmønstre, men dette er udfordret af en forholdsvis lille andel af skolebørn i områderne på
nuværende tidspunkt. Notatet viste, at der fra området omkring Sofiendals Enge søges til flere af området
skoler, samt at der ikke umiddelbart er en klar tendens til at børnene søger på Sofiendalsskolen. Notatet er
opdateret til budgetarbejdet med søgningsmønstre for dagtilbud og disse understøtte
skolesøgningsmønstrene, selvom der fortsat er tale om en forholdsvist lille mængde. Det opdaterede notat
er vedlagt.
Skansevejens Skole
Væksten i elevtallet på Skansevejens Skole tilskrives udbygningen af Stigsborgområdet, og flytningen af
skolen til Stigsborg forventes at løse fremtidige kapacitetsproblemer på Skansevejens Skole. Det er
forventningen, at Skansevejens Skole vil kunne rumme eleverne indtil den nye skole tages i brug.
Øvrige skoler
Vodskov Skole har trods stigning i elevtallet fortsat ledig kapacitet i hele prognoseperioden frem til
2029/2030. Det samme gælder Hals Skole og Hou Skole.
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Midtbyen er ligeledes vækstområde, men skolerne i midtbyen – Sønderbroskolen og Vesterkærets Skole –
viser i den eksisterende prognose faldende elevtal. Sønderbroskolen har på grund af flere idrætsklasser et
aktuelt behov for flere klasselokaler, som foreslås løst ved omdannelse af DUS-område til klasselokaler.
Løsningen muliggør to ekstra klasselokaler. AaK Bygninger vurderer, at ombygningen vil koste 1 mio. kr.
som forventes afholdt inden for vedligeholdelsespuljen i 2019.
Skoleforvaltningen vil i samarbejde med AaK Bygninger udarbejde principper for et
byggeprogram/kapacitetsprogram der skal opstille serviceniveauer ift. skolernes bygninger, fysiske rammer
og kapacitet. Det kunne fx være kvadratmeter, antal klasselokaler, faglokaler mv der tager udgangspunkt i
skolens elevtal og klassetal. Formålet er, at de forskellige parametre skal bidrage til at lette prioriteringen af
om- og tilbygninger med henblik på at løse fremtidige kapacitetsproblemer.
Bilag:
-

Skoleprognose 2018 – kapacitetsoversigt (bilag 2)
Notat om Sofiendal Enge (bilag 3, 4, 5)

1.3 Helhedsplan for skole- og dagtilbud i Gigantium/universitetsområdet
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan
skole- og dagtilbud for området omkring universitet og Gigantium.
Rapporten forventes at være klar efter sommerferien 2019, og skal indgå i Byrådets arbejde omkring
budget 2020.
Det er besluttet, at analysen skal omfatte følgende skoler:
• Herningvej Skole
• Tornhøjskolen
• Gistrup Skole
• Gug Skole
• Byplanvejens Skole
• Seminarieskolen
• Mellervangskolen
Drøftelserne af emnet sker i forbindelse med fremlæggelse af den endelige analyse.
Bilag:
-

Projektbeskrivelse – analyse af skole- og dagtilbud i området ved universitetet (bilag 6).

2. Skolernes rammer og drift
Temaet dækker over skolernes udearealer, energiinvesteringer og evt. ny hal ved Sønderbroskolen.
Emnerne er medtaget i drøftelserne, da de samlet set har et udgiftsniveau der nødvendiggør prioritering.

2.1 Analyse af udearealer
I forbindelse med Budgetrapport 2018 besluttede Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en analyse
omkring behovet for investeringer i skolernes udearealer og udendørs læringsmiljøer.
Analysen har udmøntet sig i en udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skolers udearealer,
som blev præsenteret af arkitekterne Rossel+Arkplan for Skoleudvalget den 6. november 2018.
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Planen er opdelt i fire emner: læringsmiljøer, legepladser, det grønne og belægninger. Det vurderes i
analysen, at der er et stort behov for at investere i udearealerne. Særligt legemiljøer og læringsmiljøer er
mangelfulde på skolerne.
Det samlede investeringsbehov er i rapporten opgjort til ca. 269 mio. kr.
I den nuværende investeringsoversigt er der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2022.
Oplægget fra AaK bygninger er, at der i første omgang sættes fokus på den del af planen der omhandler
læringsmiljø.
Der foreslås en model, hvor der i 2020 afsættes 10 mio. kr. (omprioritering af allerede afsatte midler i hhv.
2020 og 2022). Midlerne foreslås prioriteret til 3 skoler som skal udgøre det for pilotprojekter og være
inspiration for efterfølgende skoler. Vælges der store skoler vil mange elever have glæde af
investeringerne. Med udgangspunkt i analysens resultater foreslås der prioriteret blandt følgende skoler:
- Nibe Skole
- Vejgaard Østre Skole
- Gl. Hasseris Skole
- Vadum Skole
Skolerne er udpeget, da de i analysen er blandt de skoler med størst behov for at få opdateret det
udendørs læringsmiljø. På en skala fra 1-5 har de fire skoler enten karakteren 1 eller 2, hvor 1 er det
ringeste niveau.
Fra 2021 og frem foreslås afsat 10 mio. kr. årligt til investeringer i udearealer.
Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter en eventuel prioritering af pilotprojekter for udearealer i forhold til
de øvrige udfordringer og behov på anlægsområdet, samt eventuel prioritering af pilotprojekterne.
Bilag:
-

Konklusionsrapport samt økonomioversigt fra analysen af udearealer (bilag 7, 8).

2.2 Udfordring i forhold til energiinvesteringer
Der investeres årligt i energiprojekter på skolerne. I 2019 er beløbet 30 mio. kr. årligt. Beløbet
lånefinansieres og som konsekvens heraf reduceres Skoleforvaltningens driftsbudget som følge af afdrag og
forventede energibesparelser. I budget 2019 er Skoleforvaltningens driftsbudget reduceret med 1,5 mio. kr.
årligt som direkte konsekvens af, at der i 2019 investeres 30 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger.
Det forventes, at forvaltningens driftsbudget fremadrettet vil blive reduceret yderligere som følge af
energiinvesteringer i anlægsbudgettet.
Budgetreduktionerne som følge af energiinvesteringer udgør en særlig udfordring. Udfordringen består
bl.a. i, at ikke alle energiinvesteringer medfører det beregnede reducerede energiforbrug. Da projekterne
er etableret ved hjælp af energilån vil de være omfattet af de ovenfor nævnte budgetreduktioner på
driftsbudgettet. Problemet er særligt gældende på bl.a. ventilationsanlæg, brandalarmsystemer (ABA) mv.
Der er endda investeringer som kan give øget energiforbrug, fx ventilationsanlæg. Ventilationsanlæg giver
bedre indeklima og luftcirkulation, men anvender mere strøm og påvirker dermed skolernes
driftsbudgetter, men etableringen er foretaget ved hjælp af energilån og dermed omfattet af
budgetreduktionerne.
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Den nuværende bevillingsmodel på energiområdet indebærer, at budgetreduktionen trækkes fra skolernes
energibevillinger. Konsekvensen af dette er, at skolernes bevillinger langsomt udhules, da
energiprojekterne som ovenfor beskrevet ikke giver de beregnede reduktioner i energiforbruget som
forudsat. Skoleudvalget blev i januar 2019 orienteret om ny energimodel på skolerne (vedhæftet), hvor
problemstillingen er beskrevet.
Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter om den nuværende model - hvor skolernes energibevillinger
reduceres årligt som følge af budgetreduktionerne - skal videreføres eller om reduktionen skal
tilvejebringes på andre områder i budgettet, f.eks. i forbindelse med omprioriteringskataloget.
Bilag:
-

Skolernes energimodel (bilag 9).

2.3 Businesscase vedr. etablering af ny hal ved Sønderbroskolen
AaK Bygninger har udarbejdet en business case omhandlende eventuel etablering af en eller flere haller på
Sønderbroskolen.
Gymnastiksalene på Sønderbroskolen er nedslidte og der er store problemer med vandindtrængen fra
området der er dårligt drænet. De står derfor over for en større renovering inden for de kommende år, hvis
de skal opretholdes i drift.
Sønderbroskolen er en af Aalborg Kommunes idrætsprofilskoler. Endvidere huser Sønderbroskolen Aalborg
Kommunes idrætsklasser (i-klasser), der er et tilbud til elever, der dyrker eliteidræt og har potentiale til at
nå det højeste nationale niveau og internationale niveau.
Business casen tager udgangspunkt i et behov for at styrke og udvikle idrætsfaciliteterne ved
Sønderbroskolen, som idrætsprofil skole. Business casen beskriver tre scenarier, en 0-løsning hvor behovet
dækkes af den nuværende kapacitet, en løsning med en samling af funktionerne fra Østre Alle Hallen ved
Sønderbroskolen (1 hal) samt en løsning med en samling og fremtidssikret kapacitetsudvidelse ved
Sønderbroskolen (2 haller). AaK Bygninger anbefaler sidstnævnte løsning.
Tabellen nedenfor viser overslag over udgifter i de tre scenarier.

0-løsning

1 hal

2 haller

Tennis anlæg (3 baner rødgrus)

1,1

1,1

Parkering

1,2

1,6

7,0

7,0

40,8

68,0

50,1

77,7

-12,0 til -20,0

-12,0 til -20,0

30,1 – 38,1 mio. kr.

57,7 – 65,7 mio. kr.

Eks. Gymnastiksale + dræn

7,0

Halbyggeri kr. 17.000 m2
Genopretning Østre Alle hallen

10,0

Mellemtotal

17,0

Salg Østre Alle 87 og 83
Total

17,0 mio. kr.

Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter om en ny hal skal indgå i arbejdet med budget 2020.
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Bilag:
-

Business-case fra AaK Bygninger (bilag 10).

3. Vedligeholdelse
Vedligeholdelse dækker over den indvendige vedligeholdelse på skolerne, løbende projekter der kræver
finansiering udover vedligeholdelsesbudgettet samt evt. renovering af Voksenskolens terapibassin. Der
bruges årligt mange midler på vedligeholdelse og for at sikre en ensartet og optimal anvendelse af midler er
principper for prioritering nødvendig.
3.1 Vedligeholdelse af skolernes bygninger
I den nuværende investeringsoversigt for budget 2019-2022 er der afsat henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2020, 9,7
mio. kr. 7,5 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022.
Vurderingen fra AaK Bygninger er, at der kan opretholdes en fornuftig renoveringsstandard ved at afsætte
10 mio. kr. årligt. Vurderingen er baseret på udviklings- og investeringsplanen, hvor der er beskrevet fire
niveauer af vedligeholdelse. De fire niveauer for vedligeholdelse er:
1. Overfladerne fremstår som nyrenoverede, der ikke trænger til en opgradering
2. Overfladerne har mindre skader, men funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge og
der udføres minde reparationer af skader i gulv og loft
3. Overfladerne er slidte og ikke funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge, etableres
delvist nye lofter og gulve og der akustikreguleres
4. Overfladerne er meget slidte og ikke funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge,
etableres nye lofter og gulve og der akustikreguleres.
Udføres alle niveau 2 er det AaK Bygningers vurdering, at der skal afsættes 20 mio. kr. årligt i 20 år. Udføres
kun 3 og 4 vurderes behovet at være 5 mio. kr. årligt i 20 år.
På den baggrund foreslås det, at der afsættes 10 mio. kr. årligt med henblik på at fastholde en forholdsvis
pæn standard for vedligehold af skolernes bygninger.
Til Skoleudvalgets møde d. 21.-22. maj udarbejder Aak Bygninger en status på hele udviklings- og
investeringsplanen.
Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter i hvilket omfang de foreslåede investeringer skal indgå i de videre
budgetdrøftelser.
3.2 Løbende projekter
Udover almindelig vedligeholdelse opstår der løbende udfordringer, der kræver handling og ikke kan
dækkes indenfor den afsatte ramme. I de foregående år har enkelte projekter været afholdt for
vedligeholdelsesbudgettet, som i forvejen er under pres. Eksempler på sådanne projekter er:
-

Gistrup Skole, afdeling Fjellerad: fjernelse af pavillon og etablering af klasselokaler ved omdannelse
af fysiske rammer andre steder på skolen
Sønderbroskolen: ændring af DUS-område til klasselokaler
Fællestilbud
VUKs flytning fra Løvvangområdet
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Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter om vedligeholdelsesbudgettet fremadrettet skal finansiere
anlægsudfordringer der typisk opstår i løbet af regnskabsåret eller om der skal prioriteres særlige midler til
dette.
3.3 Voksenskolen for undervisning og kommunikation (VUK)
VUK råder over et terapi/varmtvandsbassin, som siden 2016 har været lukket. Bassinet blev lukket i
forbindelse med et møde, hvor Teknologisk Institut besigtigede bassinet og det tilhørende
vandbehandlings- og kemikalieanlæg og fandt store tekniske og sikkerhedsmæssige fejl. Da der stort set
ikke findes ledig kapacitet andre steder og da eleverne er ressourcekrævende at flytte, har lukningen
betydet, at VUK ikke har haft terapi/varmtvandsbassin som en del af deres tilbud.
AaK Bygninger har udarbejdet et notat der fremstiller forskellige scenarier for bassinets fremtid.
Renoveringen af bassinet har været på investeringsoversigten de seneste år, og er flere gange blevet
udskudt. På investeringsoversigten for 2020 fremgår bassinet med i alt kr. 1,8 mio. til renovering. Inkl.
overførsel fra tidligere år er det samlede budget 1,974 mio. kr.
Mulige scenarier:
1. Bassinet genåbnes. Indebærer renovering af bassinanlægget, etablering af ny ventilation,
ændringer af omklædningsrum samt nye vand- og elinstallationer.
2. Bassinet forbliver lukket og området indrettes til ny funktion. Eksisterende omklædning/bad
bevares ifm. gymnastiksalen.
3. Bassinet forbliver lukket og områderne forbliver som de er. Der foretages ingen ændringer.
Økonomien for de 3 scenarier er
Scenarie 1
4,8 mio. kr.

Scenarie 2
1,05 – 1,3 mio. kr.

Scenarie 3
0 mio. kr.

Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter hvilket af scenarierne der skal arbejdes videre med.
Bilag:
-

Notat fra AaK Bygninger om Voksenskolens bassin (bilag 11).
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Status på Udviklings- og investeringsplan
AaK Bygninger har udarbejdet en status på Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler.
Status udviklings- og investeringsplan
Skole-navn
01. Bislev Skole
02. Byplanvejens Skole
03. Ellidshøj Skole
04. Farstrup Skole

Total investering
10.680.000,00 kr.
67.470.000,00 kr.
10.890.000,00 kr.
19.110.000,00 kr.

05. Ferslev Skole

47.200.000,00 kr.

06. Filstedvejens Skole
07. Frejlev Skole

73.540.000,00 kr.
70.980.000,00 kr.

08. Gandrup Skole

34.030.000,00 kr.

09. Gistrup Skole
10. Gl. Hasseris Skole

74.200.000,00 kr.
76.560.000,00 kr.

11. Gl. Lindholm Skole

60.040.000,00 kr.

12. Grindsted Skole
13. Gudumholm Skole

26.590.000,00 kr.
30.960.000,00 kr.

14. Gug Skole

80.680.000,00 kr.

15. Hals Skole

36.900.000,00 kr.

16. Herningvejens Skole
17. Hou Skole
18. Højvangskolen

44.960.000,00 kr.
11.020.000,00 kr.
77.190.000,00 kr.

19. Klarup Skole

69.790.000,00 kr.

20. Kongerslev Skole

24.350.000,00 kr.

21. Kærbyskolen

22.390.000,00 kr.

22. Langholt Skole
23. Løvvangskolen

24. Mellervangskolen
25. Mou Skole
26. Nibe Skole

Udført siden 2015
H&D, tag, toiletter
H&D
Overflader, belysning
Tag
Ventilation, ABA, tag,
overflader, belysning
AIA, Tag, vinduer, overflader,
belysning
Tag, overflader
Elevator, overflader,
vinduer/døre
Tag, belysning,
ventilation(hal), PLC,
toiletter
AIA, ABA, H&D, vinduer
ABA, AIA, H&D, ventilation i
indskoling
Læringsmiljø, ventilation,
overflader, tag(adm)
Ventilation, tag, fysik, N/T

Pågår

Tag, vinduer
Ventilation, billedkunst

Læringsmiljø, ventilation,
overflader

Læringsmiljø, ventilation,
tag, facade, overflader,
belysning, toiletter, elevator,
udskoling legeplads, fysik
Overflader, PLC,
vinduer/døre
H&D, naturlig ventilation,
facade, vinduer, PLC, lofter
og belysning, billedkunst
H&D
AIA, H&D, N/T, vinduer
Billedkunst
Tag, N/T, H&D, billedkunst,
overflader, belysning
Udvidelse/læringsmiljø
AIA, ADK, H&D, billedkunst,
vinduer/døre
Læringsmiljø, overflader,
ventilation, ABA

9.540.000,00 kr. Læringsmiljø, overflader, AIA Elevator
Lukkes/afværgeforanstaltnin
114.660.000,00 kr. ger PCB
H&D, AIA, ABA, ADK, N/T,
Belysning DUS, døre/
80.760.000,00 kr. vinduer(PCB)
Ventilation, billedkunst
AIA, ADK, ventilation, fysik,
24.700.000,00 kr. belysning
Billedkunst
AIA, H&D, ventilation,
57.810.000,00 kr. vinduer, tag

% / status
20%
1%
5%
10%

Restbudget
8.544.000,00 kr.
66.795.300,00 kr.
10.345.500,00 kr.
17.199.000,00 kr.

20%

37.760.000,00 kr.

55%
30%

33.093.000,00 kr.
49.686.000,00 kr.

5%

32.328.500,00 kr.

8%
8%

68.264.000,00 kr.
70.435.200,00 kr.

50%

30.020.000,00 kr.

90%
10%

2.659.000,00 kr.
27.864.000,00 kr.

17%

66.964.400,00 kr.

5%

35.055.000,00 kr.

22%
10%
5%

35.068.800,00 kr.
9.918.000,00 kr.
73.330.500,00 kr.

30%

48.853.000,00 kr.

40%

14.610.000,00 kr.

70%

6.717.000,00 kr.

60%

3.816.000,00 kr.

2%

112.366.800,00 kr.

25%

60.570.000,00 kr.

30%

17.290.000,00 kr.

15%

49.138.500,00 kr.
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Status udviklings- og investeringsplan
Skole-navn

Total investering

27. Nørholm Skole

21.070.000,00 kr.

28. Nørre Uttrup Skole

59.410.000,00 kr.

29. Nøvling Skole
30. Sebber Skole
31. Seminarieskolen

19.520.000,00 kr.
21.970.000,00 kr.
69.780.000,00 kr.

32. Skansevejens Skole

42.440.000,00 kr.

33. Sofiendalskolen

101.330.000,00 kr.

34. Stolpedalskolen

78.610.000,00 kr.

35. Sulsted Skole

36.660.000,00 kr.

36. Svenstrup Skole

62.930.000,00 kr.

37. Sønderbroskolen

72.950.000,00 kr.

38. Sønderholm Skole

28.580.000,00 kr.

39. Tofthøjskolen
40. Tornhøjskolen

45.600.000,00 kr.
79.830.000,00 kr.

41. Tylstrup Skole

28.050.000,00 kr.

42. Ulsted Skole

21.170.000,00 kr.

43. Vadum Skole

31.630.000,00 kr.

44. Vejgård Østre Skole

47.570.000,00 kr.

45. Vestbjerg Skole
46. Vester Hassing Skole

75.800.000,00 kr.
30.590.000,00 kr.

47. Vester Mariendal skole

90.630.000,00 kr.

48. Vesterkæret Skole
49. Vodskov Skole
50. Vaarst/Fjellerad Skole
51. Egebakken Specialskole
52. Egebakken Agernhuset Specialskole
53. Godthåb Specialskole
56. Øster Uttrup Specialskole

57.930.000,00 kr.
71.710.000,00 kr.
15.540.000,00 kr.
14.830.000,00 kr.
5.280.000,00 kr.
9.600.000,00 kr.
12.450.000,00 kr.

57. Ung AUC
58. VUK
Total

20.420.000,00 kr.
13.510.000,00 kr.
2.544.390.000,00 kr.

Udført siden 2015
Pågår
Ventilation, AIA, belysning,
overflader
Ventilation, ABA, AIA, ADK,
N/T, H&D, garderobe/DUS,
Læringsmiljø, overflader, tag,
vinduer/døre
Vinduer, ventilation
AIA, ADK, belysning
ABA, elevator, ventilation,
H&D, varme, overflader, tag
Ventilation, ABA, H&D,
varme, overflader, belysning
, vinduer
Fysik
Ventilation, AIA, ADK,
overflader
H&D, overflader,
vinduer/døre
H&D, overflader, belysning,
omklædning
Billedkunst
AIA, fysik, N/T, overflader,
belysning, H&D
Ventilation i omklædning,
DUS
Ventilation og tag, H&D, N/T,
billedkunst, overflader,
belysning
H&D, billedkunst
Ventilation, ABA, tag, H&D,
Madkundskab i DUS,
overflader, vinduer/døre
H&D, PLC, overflader,
vinduer/døre, dræn/kloak
Ventilation i DUS,
billedkunst, H&D, overflader,
vinduer/døre
ADK, AIA, ABA, H&D, N/T,
billedkunst, fysik, elevator,
belysning, overflader
Ventilation, tag, H&D,
overflader, vinduer/døre
H&D, Fysik, N/T
Læringsmiljø, ventilation,
ABA
overflader, tag
Læringsmiljø, ventilation,
overflader, ABA, elevator,
samlingssal, vinduer
Tag
Læringsmiljø, overflader
H&D, overflader, belysning
H&D, overflader, tag
ABA, sanitet
Vinduer/døre, facade
Overflader
Overflader
Ventilation, belysning,
sanitet, overflader
Overflader

% / status

Restbudget
15%

17.909.500,00 kr.

30%

41.587.000,00 kr.

55%
5%
5%

8.784.000,00 kr.
20.871.500,00 kr.
66.291.000,00 kr.

20%

33.952.000,00 kr.

20%

81.064.000,00 kr.

15%

66.818.500,00 kr.

5%

34.827.000,00 kr.

5%

59.783.500,00 kr.

7%

67.843.500,00 kr.

5%

27.151.000,00 kr.

25%
4%

34.200.000,00 kr.
76.636.800,00 kr.

50%

14.025.000,00 kr.

35%

13.760.500,00 kr.

15%

26.885.500,00 kr.

12%

41.861.600,00 kr.

20%
10%

60.640.000,00 kr.
27.531.000,00 kr.

85%

13.594.500,00 kr.

45%
60%
10%
50%
10%
5%
5%

31.861.500,00 kr.
28.684.000,00 kr.
13.986.000,00 kr.
7.415.000,00 kr.
4.752.000,00 kr.
9.120.000,00 kr.
11.827.500,00 kr.

15%
5%
23%

17.357.000,00 kr.
12.834.500,00 kr.
1.962.546.400,00 kr.
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Svar vedr. solceller
Mail fremsendt til Skoleudvalget d. 3. juni 2019:

Kære udvalg
I forbindelse med drøftelserne om anlægsbudgettet har I spurgt til muligheder og udfordringer ved at installere solcelleanlæg på
skolernes tage.
Skoleforvaltningen har forhørt sig ved AaK Byg, der svarer følgende:
Som reglerne (lovgivningen) er nu, er det meget vanskeligt for kommunerne at opsætte solceller på offentlige bygninger. AaK Bygninger
har sammen med Aalborg Forsyning forsøgt at få godkendt en model, hvor vi lejer tagene ud til forsyningen. Forsyningen opsætter
solceller på tagene, som så indgår i forsyningens net, men denne model kan ikke anvendes.
Vi deltager ligeledes i udvalgsarbejde via KL for at få ændret på denne lovgivning. Politiken på området er, jf. Energistyrelsen, at
regeringen har planlagt en kollektiv elforsyning med tre nye store havvindmølleparker. Hvis det gives frit for kommuner at lave
decentrale solcelleanlæg, vil det ødelægge business-casen for den kollektive omstilling.
I dag skal der søges dispensation til opsætning af solcelleanlæg, og det er der en begrænset mulighed for når der er tale om nybyggeri
eller større ombygning, hvor det er nødvendigt for at efterleve energirammen jf. bygningsreglementet.
Der er flere elementer, hvor det er gjort mindre rentabelt for kommuner at opstille solcelleanlæg.
•
•
•

Ændring fra års- til timebaseret afregning af strøm fra solcelleanlæg. Ændringen betyder, at strømmen fra solcellerne skal
bruges inden for den time, hvor den bliver produceret i modsætning til tidligere, hvor man kunne ’lagre’ overskydende strøm
på elnettet og hente det igen, når solcelleanlægget ikke producerede nok til at dække egetforbruget.
Reduktion af afregningspris for el fra solcelleanlæg fra 1,30 øre/kWh til 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh de følgende 10 år.
Fjernelse af støtte til jordbaserede anlæg med en effekt på over 6kW. Dette betyder, at solcelleejere ikke kan opføre større
produktionsanlæg med en kapacitet, der er stor nok til at dække behovet i større bygninger.

Ifølge elforsyningsloven skal kommuner oprette selvstændige selskaber, når kommunen modtager penge for at forsyne nettet med el.
Kravet om at stifte et elproduktionsselskab er dyrt for kommunerne. Der skal blandt andet betales skat af den el der produceres til
nettet, og samtidig skal der oprettes et selskab for hvert anlæg.
Derudover kan kommunerne ikke optage de sædvanlige favorable lån hos Kommunekredit (energilån), når solcelleanlæggene bliver
kategoriseret som elproduktion i stedet for som elbesparelse.
Tidligere havde kommunerne mulighed for at få dispensation for kravet om selskabsstiftelse, når der blev opført solcelleanlæg, men
dette er pt. til politisk behandling. Krav om selskabsdannelse betyder, at kommunerne bliver sidestillet med private elproducenter.
Dispensation fra kravet om selskabsdannelse er en absolut forudsætning for, at kommunen har råd til at opføre solcelleanlæg på deres
bygninger.
Er der spørgsmål hertil er du altid velkommen til at kontakte os herom.
Fremsendt på vegne af Morten Skipper Christensen.

Venlig Hilsen
Joan Vejergang Christensen
Sekretariat, HR og Udvikling
Skoleforvaltningen
Aalborg Kommune
Telefon 9352 0020
Mail: jvc-skole@aalborg.dk

36

Temadrøftelser fra budget 2019
Skolernes undervisning
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler elementer i relation til skolens undervisning med udgangspunkt i økonomi.
Således gennemgås skolernes bevillinger, den samlede økonomi og de bagvedliggende principper for
tildeling af midler til skolerne. Alt vedr. specialundervisning, inklusion og trivsel indgår i særskilte
temadrøftelser.
Skoleområdet i Aalborg Kommune er kendetegnet ved at have to forskellige bevillinger; en ”timebevilling”
til personaleudgifter og en ”kronebevilling” til øvrige udgifter. Timepriserne inden for hver
personalekategori fremskrives fra år til år på grundlag af lønudviklingen. Kronebevillingen anvendes til bl.a.
indkøb af undervisningsmaterialer, IT, forbrugsafgifter osv. Med undtagelsen af forbrugsafgifterne
fremskrives kronebevillingen ikke fra år til år uanset prisudviklingen. Der er fri konvertering mellem
timebevilling og kronebevilling, idet eventuelle under-/overskud fra timebevillingerne omregnes til
kronebeløb og tilføres kronebevillingen efter skoleårets afslutning.
I forhold til fagdelt undervisning og understøttende undervisning gives skolerne en grundtildeling som
svarer til vejledende timetal. Derudover gives der en tildeling pr. elev og timer til holddannelse.
Ressourcetildelingsmodellen er dermed baseret på objektive kriterier. Modellen tager ikke højde for de
forskelle, der er mellem skolerne fx på grund af elevsammensætning og kommunale og lokale indsatser. Til
gengæld er der en tydelig gennemsigtighed i tildelingen.
Modellen har endvidere den fordel, at elev nr. 29 ikke automatisk udløser en ny grundtildeling. Til gengæld
giver flere skoler udtryk for, at de ressourcemæssigt er udfordret, hvis elevtallet på et spor er lige over
deletallet på 28. I de tilfælde anvendes ressourcen til holddannelse ofte til oprettelse af ekstra klasse.
Skolerne er ofte i en situation, hvor det er nødvendigt at flytte ressourcer fra timebevilling til
kronebevilling.
Skoleudvalget behandlede emnet den 6. februar 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker at se nærmere på vikarordningen, og ønsker derfor at forvaltningen udarbejder
forskellige scenarier, som kan tages i brug ved skoleåret 2019 / 2020.
Desuden ønsker Skoleudvalget, at kronetildelingen analyseres yderligere med henblik på at indfase en
tildeling, der passer til det aktuelle forbrug, samt yderligere inddragelse af socioøkonomiske faktorer i
tildelingen. Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes forskellige scenarier til dette.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
I forbindelse med den justerede aftale om folkeskolereformen er vikarområdet nævnt som en særskilt
problematik der skal vurderes og undersøges nærmere.
Vikarområdet vil ligeledes indgå i arbejdet med en ny ressourcemodel.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

37

Aftalepartierne bag folkeskolereformen har besluttet at justere folkeskolereformen. Justeringerne betyder
bl.a., at eleverne i indskolingen får en kortere skoledag og der skal ske et kvalitativt løft af den
understøttende undervisning.
Aalborg Kommune har indgået en arbejdstidsaftale med Aalborg Lærerforening. Aftalen indebærer et loft
på undervisningstimetal på 790 timer årligt fra skoleåret 2019/20.
Skoleforvaltningen arbejder pt. på en ny ressourcetildelingsmodel, der forventes implementeret fra
skoleåret 2020/21
Beslutning fra budget 2019
Skoleforvaltningen er som følge af lokalaftalen med Aalborg Lærerforening blevet tilført 7 mio. kr. i
helårsvirkning.
Der er i forbindelse med budgettet for 2019 desuden besluttet følgende ændringer i 2019:
Timepuljer:

-1,3 mio. kr.

Fravær/kompensation sygdom:

-2,5 mio. kr.

TR/arbejdsmiljø:

-0,2 mio. kr.

Understøttende undervisning:

-2,4 mio. kr.

Overtallighedspulje:

-0,7 mio. kr.
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Befordring
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler befordring inden for almenområdet, trafikfarlig skolevej, sygekørsel,
specialkørsel, befordringsgodtgørelse og DUS befordring.
Reglerne for befordring har stor fokus på elevernes selvstændighed – både i almenundervisningen og i
specialundervisningen. Derfor skal alle elever, der er i stand til det, som udgangspunkt selv sørge for
transport til og fra skole, enten på cykel - hvis afstanden tillader det, eller med offentlige transportmidler
hvortil der kan bevilges buskort efter gældende regler. Bevilget kørsel gælder fra og til barnets
folkeregisteradresse, og der bevilliges kun transport til/fra skole og hjem.
Der tildeles som udgangspunkt buskort, og afstanden mellem hjemmet og stoppestedet må udgøre op til
halvdelen af afstanden. Ventetiden på skolen må højst være én time før og efter skoletid. Ydermere
tilstræbes det, at der maksimalt er én times ventetid på bustransporten.
Det samlede budget til befordring udgør 29,1 mio. kr. i 2019.
Forvaltningens vurdering er, at administrationen af reglerne på almenområdet efterlever loven på området.
Det vil således ikke være muligt at ændre i principperne for bevilling af befordring uden at gå på kompromis
med lovgivningen. På specialkørsel gælder samme lovkrav. Der vil således være mulighed for at justere i
serviceniveauet til specialkørsel.
Skoleudvalget behandlede emnet den 27. februar 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønskes følgende belyst:
• Generelt serviceniveau på kørsel med opmærksomhed på kriterierne på specialkørsel
• Analyse af anvendelse af befordringsgodtgørelse
• Omfanget af brugen af bevilling for buskort
Emnet drøftes igen, når der foreligger et samlet billede af økonomien for Aalborg Kommune.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Ovenstående ønsker fra Skoleudvalget indgår i den sag om nyt administrationsgrundlag vedr. befordring,
som Skoleudvalget godkendte den 4. december 2018.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Skoleudvalget godkendte den 4. december 2018 et nyt administrationsgrundlag vedr. befordring af elever.
Det nye administrationsgrundlag betyder bl.a. at der ved bevilling og tilrettelæggelse af transport til og fra
skole tages udgangspunkt i den mindst indgribende og mindst ressourcetunge transportform, som er
forenelig med barnets undervisningssituation. I forhold til tidligere praksis prioriteres offentligt transport og
befordringsgodtgørelse nu før koordineret specialkørsel med taxa.
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Der sker i disse år en kraftig stigning i antallet af elever i specialtilbud. Stigningen kan medføre tilsvarende
stigning i udgifterne til befordring af specialelever.
Beslutning fra budget 2019
Der er i forbindelse med budgettet for 2019 besluttet en besparelse på 750.000 kr. på befordring på
specialområdet.
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Kompetenceudvikling
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler kompetenceudvikling på kommunens skoler, herunder også talentudvikling og
skoleledelse og teknisk serviceledere.
De overordnede rammer for kompetenceudvikling er beskrevet i Kompetenceudviklingsstrategien.
Formålet med strategien er at sikre, at der udvikles de rette kompetencer hos al pædagogisk personale i
retningen af at indfri Folkeskolereformens mål, Aalborg kommunes vision og de kommunalpolitiske mål.
Det overordnede mål med kompetenceudvikling i Skoleforvaltningen er at sikre, at alle
medarbejdergrupper har de kompetencer, der kræves for at leve op til lovgivningens krav samt lokale
beslutninger på skoleområdet. Kompetenceudvikling i Skoleforvaltningen finansieres dels lokalt, dels via
tilskud fra staten, dels ved hjælp af trepartsmidler (aftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter)
og endelig via donationer fra fonde.
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev det besluttet, at 95% af
undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende
kompetencer.
Kompetencedækningen i Aalborg Kommune var i 2018 på 86,6%.
Skolerne kompenseres typisk ikke for den tid medarbejderne bruger på kompetenceudvikling. Det er alene
kursusudgiften, der betales centralt. Eneste undtagelse fra reglen er i forhold til
undervisningsfagskompetencer, hvor Skoleforvaltningen har kompenseret skolerne med 60 timer pr.
modul.
I temadrøftelsen vurderes det, at kompetencebehovet er størst inden for inklusion, DUS, tosprogede og
digitalisering.
Skoleudvalget behandlede emnet den 27. februar 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Punktet er taget til efterretning.
Skoleudvalget mener, at det er en god ide at benytte sig af sidemandsoplæring og videndeling som en del af
kompetenceudvikling. Den nuværende ramme kan bruges til at frikøbe medarbejdere til
sidemandsoplæring.
Udvalget ønsker, at få belyst kompetenceudviklingsbehovet på specialområdet og på tosprogsområdet.
AULA tages op som tema sammen med digitalisering i forbindelse med budgetrapporten.
Emnet drøftes igen, når der foreligger et samlet billede af økonomien for Aalborg Kommune.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
I afdelingen for læring og pædagogik er der afsat ressourcer til frikøb af medarbejdere på skolerne til
sidemandsoplæring.
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Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Med justeringerne til folkeskolereformen er målsætningen om 95 % kompetencedækning rykket fra 2020 til
2025. Delmålsætningen om 90 % kompetencedækning ændres fra 2019 til 2021.
I de seneste år har der i forhold til kompetenceudvikling været fokus på følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kortlægning af kompetencebehov og kompetenceudvikling af specialklasser/specialskoler
Kompetencegivende forløb i samfundsfag, idræt og madkundskab
Uddannelse af sprogvejledere og praktikvejledere
Uddannelse af ordblindelærere
Kurser om talblindhed
Kompetenceudvikling af børnehaveklasseledere og DUS-medarbejdere
Generel opkvalificering i forhold til inklusion

Beslutning fra budget 2019
Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.
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DUS
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler DUS, og de funktioner der er i DUS-ordningen i DUS-tiden før og efter skoletid.
Pædagogernes deltagelse i undervisningen, to-kulturelle område, inklusion og special DUS indgår ikke i
drøftelsen.
DUS (Det Udvidede Samarbejde) er et tilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. DUS-ordningens
normering gives til tre hovedformål:
•
•
•

”Det rene fritidstilbud”, som praktiseres i form af morgenåbning og DUS-tid efter skoletid
Pædagogernes deltagelse i skoledelen
Understøttende undervisning (denne ressource tildeles skoledelen men gives til DUS-pædagoger).

Udover ovenstående er der i tilknytning til DUS-ordningerne koblet forskellige funktioner; herunder bl.a.
landsbyordning (DUS suppleret med en børnehavegruppe). Derudover har én landsbyordning også en
vuggestue tilknyttet. Andre tilbud er DUS2 (fritidstilbud til børn i 4.-6. klasse), MiniDUS for førskolestartere,
fritidstilbud til børn med særlige behov samt fritidstilbud til to-kulturelle børn.
Skoleudvalget godkendte den 3. oktober 2017 Fælles mål for DUS, der er udarbejdet for at skabe en
sammenhæng og helhed mellem skole og DUS samt give et styringsredskab til at styrke og sikre kvalitet og
udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med udgangspunkt i de pædagogiske
læreplanstemaer.
Børnetallet for DUS1 er stabilt siden 2017 med en minimal stigning. DUS 2 har haft en stigning i børnetallet
på ca. 19%. I landsbypladser er der ca. 10% færre børn i forhold til 2016/17. Sammenholdt med antallet det
samlede elevtal er udviklingen stationær for DUS 1, hvor 93% af børnene går i DUS 1. For DUS 2 er der sket
en stigning fra 32% i 2016/17 til 44% i 2017/18, hvilket kan forklares med, at DUS2 i skoleåret 2017/18 også
omfatter 6. klasse. For alle enheder vurderes der at være et stabilt grundlag, hvor Aalborg Kommune i
sammenligning med 6-byerne har den højeste dækningsgrad.
I dag findes der landsbyordninger på ni skoler i Aalborg Kommune, hvor én landsbyordning også har
vuggestue. Der kan med fordel sammentænkes økonomiske og personalemæssige ressourcer ved
oprettelse af landsbyordninger på mindre skoler, hvor skole og børnehave og evt. vuggestue i forvejen
ligger på samme matrikel. Derved er det muligt jf. Folkeskolelovens §24a, at indføre fælles ledelse og
bestyrelse i skolen og dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
Skoleudvalget behandlede emnet den 20. marts 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker en konsekvensvurdering af modulordning, herunder pædagogiske og administrative
konsekvenser af morgentilbud i DUS 1.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Der er endnu ikke iværksat en konsekvensvurdering af modulordning. Modulordning kan indtænkes i
arbejdet med ny ressourcemodel.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
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Skoleudvalget besluttede den 20. marts 2018, at besparelsen fra budget 2018 på 2 mio. kr. vedr. DUSledelse udmøntes som en besparelse på pædagogbevillingen til DUS ordninger.
Som følge udmøntningen godkendte Skoleudvalget den 5. februar principper for skoleledelse og
ressourcetildeling til DUS-ledelse.
Den 30. januar 2019 blev aftalen Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og
fleksibel folkeskole indgået. Hvis aftalen vedtages vil det medføre en udvidet DUS-tid.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på DUS drift på 1 mio. kr. samt en forøgelse af
forældrebetalingen på i alt 6 mio. kr. Dette svarer til en ekstraordinær månedlig forøgelse på 80 kr. i DUS I
og 25 kr. i DUS II.
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Digital udvikling
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler digitalisering bredt set, herunder kompetencer, digitale læremidler, 1:1
ordning, MinUddannelse, trådløse netværk mv.
Danmark er blandt de mest it-parate lande hvad angår adgangen til it, brugen af it og it-kompetencer (ITU,
2014). Udbredelsen af it er også stor i Aalborg Kommunes skoler, hvor overgangen fra en analog til en
digital platform samt udviklingen af digitale læremidler siden 2015 er sket med afsæt i It- og
digitaliseringsstrategien, der gælder for perioden 2015-17.
Et af de væsentligste it-indsatser har været at forsyne elever fra 2. - 7. klasse med en personlig enhed.
Andre væsentlige indsatser har været implementering af læringsplatformen MinUddannelse, og at alle
skoler nu har adgang til Gyldendals fagportaler. I sommeren 2016 blev de trådløse netværk opdateret, så
opsummeret kan det konkluderes, at skolerne i Aalborg Kommune både har god adgang til hardware,
trådløst netværk, digitale læremidler samt en platform til planlægning af forløb, dynamisk elevplan og
videndeling.
Vurderingen er, at fokus fremadrettet skal rettes på tre områder:
•
•
•

Udvikling af elevernes it-kompetencer og teknologiforståelse
Medarbejdernes digitale kompetencer
Bedre og mere sikker

I temadrøftelsen vurderes det, at udgifterne til implementering af AULA vil udgøre 1,5 mio. kr. i 2019.
Udgiften vedrører superbrugeruddannelse.
Skoleudvalget behandlede emnet den 20. marts 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Det er Skoleudvalgets ambition, at der afsættes ressourcer til implementering af AULA, på samme måde,
som det er tilfældet på Familie- og Socialudvalgets område.
Desuden ønsker Skoleudvalget, at den nuværende digitaliseringsstrategi bliver redigeret således, at den
rummer både pædagogisk og administrative digitalisering
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Aula – status
I Aalborg Kommune er skolernes 112 superbrugere nu uddannet og klar til at foretage den lokale opsætning
af Aula sidst i februar. Derefter skal superbrugerne uddanne skolens medarbejdere i løbet af foråret. I juni
måned introduceres forældre og elever for Aula, således at de er klar til at tage Aula i brug fra d. 1. august.
It- og digitaliseringsstrategien – status
Processen med at udvikle den nye it- og digitaliseringsstrategi er påbegyndt, og fem centrale
temaer/områder er identificeret: kompetencer, infrastruktur, læringsressourcer, ledelse og administration.
Den kommende it- og digitaliseringsstrategi bliver digital og dynamisk og forventes at være klar til
præsentation august 2019.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
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Intet.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 750.000 kr. på elevernes it-enheder (1:1 ordningen).
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Specialundervisning
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler specialundervisningens forskellige mere eller mindre inkluderende indsatser –
fra specialundervisning som en del af elevens dagligdag i klassen til, at eleven modtager al sin undervisning
i et specialundervisningstilbud.
Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver særlig
hensyntagen eller støtte, der ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering eller
holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Den specialpædagogisk bistand
omfatter:
•
•
•
•
•
•

Specialpædagogisk rådgivning af forældre, lærere og personale
Særligt undervisningsmateriale og kompenserende hjælpemidler
Undervisning i folkeskolens fag og fagområder under særlig hensyntagen til elevernes
indlæringsvanskeligheder
Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder til at afhjælpe elevernes
funktionsvanskeligheder
Personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning

De forskellige tilbud omfatter:
•
•
•
•
•

Specialundervisning i almenskolen
Visitation til specialundervisning
Skoleforvaltningen specialundervisningstilbud
Specialpædagogisk bistand i regionale tilbud
Fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Temadrøftelsen giver desuden overblik over elevtal og den samlede økonomi på området som alt i alt
opgøres til 300 mio. kr. i skoleåret 2017/18.
Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Processen hen imod øget inklusion og ændret visitation har været i gang fra foråret 2018 til primo 2019.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2019 et nyt grundlag for arbejdet med inklusion og øget visitation.
Grundlaget betyder bl.a. at der igangsættes en række indsatser; herunder gennemførelse af læringsdialoger
om inklusion med alle skoler, nedsættelse af rådgivningsgruppe der skal arbejde med PPRs forebyggende
indsats og komme med forslag til bedre og mere fleksible overgange mellem almen og special.
Skoleudvalget har på mødet den 26. februar sendt et forslag til finansiering af de øgede udgifter på
specialområdet i høring. Forslagene indeholder bl.a. en takstregulering af specialtilbuddene, reduktion i
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DUS-tiden i specialtilbuddene og aflysning af maj-visitationen. Forslagene 2. behandles på Skoleudvalgets
møde den 8. april.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget 1. behandlede på mødet den 5. februar et forslag om en ny
organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud med virkning fra august 2020/21. Forslag medfører bl.a. at
nuværende fællestilbud lukkes og at der i stedet oprettes et skolebehandlingstilbud og et nyt
specialundervisningstilbud – begge i nær tilknytning til en folkeskole.
Budgetsagens oplysninger om segregeringsandel er opdateret og vises nedenstående:
Fra temadrøftelse 2018
Sep 2014

Aalborg
Region Nordjylland
Landsplan
København
Odense
Esbjerg
Randers

3,94%
4,48%
4,77%
5,15%
4,24%
2,92%
5,58%

Sep 2015
3,94%
4,48%
4,77%
5,07%
4,22%
3,54%
6,08%

Sep 2016
4,23%
4,54%
4,87%
5,23%
4,22%
3,89%
6,62%

Ny information (FLIS)
Sep 2017
4,59%
4,82%
5,02%
4,13%
4,42%
4,01%
6,74%

Sep 2018
4,78%
5,03%
5,34%
5,38%
4,93%
4,12%
6,73%

Fra temadrøftelse 2018

Antal elever*

Okt 2018

Nov 2018

Dec 2018

4,84%
5,08%
5,37%
5,43%
4,90%
4,14%
6,73%

4,86%
5,11%
5,40%
5,48%
4,88%
4,15%
6,75%

4,89%
5,13%
5,43%
5,48%
4,91%
4,08%
6,79%

Ny information (FLIS)

Sep 2014

Sep 2015

Sep 2016

Sep 2017

Sep 2018

Okt 2018

Nov 2018

Dec 2018

776 elever

773 elever

833 elever

900 elever

940 elever

953 elever

957 elever

963 elever

Beslutning fra budget 2019
Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.
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Udsatte børn og unge
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler de børn og unge, hvor der er et tværsektorielt samarbejde mellem
Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og/eller Ældre-Handicapforvaltningen.
Samarbejdsrum med Region Nordjylland indgår ligeledes.
Skoleforvaltningen samarbejder bl.a. med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til børn og
unge, hvor der ligeledes arbejdes med familien eller hvor der er behov for en socialpædagogisk indsats.
Derudover samarbejdes der i overgangen fra børnehave til skole og i forhold til unge, der ikke har fået en
ungdomsuddannelse.
Ældre-Handicapforvaltningen har en række opgaver i forhold til bostøtte og botilbud for børn og unge med
autisme. Derudover driver de Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. PPR deltager i samrådsmøder på både
Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. Skoleforvaltningen har som en del af aftalen i forbindelse med
overdragelsen af Taleinstituttet i januar 2015 mulighed for at henvise børn til de to tilbud.
Region Nordjylland driver en række specialiserede tilbud fx Center for døvblindhed og høretab og Institut
for syn og hørelse. Derudover hører Psykiatrien under Region Nordjylland. Skoleforvaltningen deltager
sammen med de øvrige forvaltninger i Samråd for Børn og Unge. Formålet med samrådet er tværsektorielt
at belyse børn og unges udfordringen, således at færrest muligt henvises til psykiatrisk udredning.
De overordnede rammer for samarbejdet mellem Skoleforvaltningen, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre-Handicapforvaltningen omkring arbejdet med udsatte børn og unge
er i øjeblikket ved at blive formuleret i ”Nye Fælles Veje”. Strategien består af fire overskrifter: Fra
rettigheds- til udviklingstænkning, tidlige indsatser, sammenhængende indsatser og styrket målsætning og
–opfølgning. Samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er bl.a.
beskrevet i Udviklingsstrategien for Børn, unge og familier.
Temadrøftelsen berører en række øvrige områder, hvor af nedenstående er et udpluk:
•
•

•

•
•

Fællestilbuddene: Øster Uttrup skole, Vissegård, Bådgruppen og Bakkeø
Skolesocialrådgivere på 6 skoler som fungerer som familiegruppernes forpost og skal i samarbejde
med skolen sikre at relevant støtte til elever med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder
samt deres familier, tilbydes så tidligt som muligt
Træningsområdet for børn og unge som i dag er organiseret i både Skoleforvaltningen (PPR),
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre-Handicapforvaltningen. Opgaven består i ergo- og
fysioterapeutiske undersøgelser, træning og vejledning til børn og unge.
Kompenserende specialundervisning for voksne som varetages af Voksenskolen for Undervisning
og Kommunikation (VUK)
STU som er en 3-årig uddannelse der retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan
gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
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Intet.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Arbejdet med en tværgående strategi ”Nye fælles veje” er tilendebragt og godkendt i Byrådet.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget 1. behandlede på mødet den 5. februar et forslag om en ny
organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud med virkning fra august 2020/21. Forslag medfører bl.a. at
nuværende fællestilbud lukkes og at der i stedet oprettes et skolebehandlingstilbud og et nyt
specialundervisningstilbud – begge i nær tilknytning til en folkeskole.
Træningsområdet på 6 – 18 års området, som tidligere foregik i både Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Skoleforvaltningen er samlet i PPR i
Skoleforvaltningen, som får ansvaret for træningsindsatsen. Det nuværende personale og budgetter er pr.
1. januar overgået til PPR.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. på Voksenskolen.
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PPR
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen beskriver PPR’s opgave og organisation.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder
pædagogisk psykologisk vejledning til børn, forældre, daginstitutioner og skoler. PPR betjener 48
folkeskoler, 28 specialundervisningstilbud, 12 fri-/privatskoler samt 205 vuggestuer og børnehaver med et
samlet antal børn og unge på ca. 35.000. Ved PPR er der ansat psykologer, talepædagoger, fysio- og
ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, fraværskonsulenter og administrative medarbejdere. Det
er samme tværfaglige PPR-team, der betjener både daginstitutioner og skoler i et lokalområde.
PPRs primære opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning og vejledning af professionelt personale, ledelse og lign
Deltage i netværksmøder, Trivselsforum, SamRumsmøder, Dialogmøder, møder i forbindelse med
skolestart og andre samtaler
Pædagogiske psykologiske vurderinger i almenskolen
Observationer, undersøgelser og test i lærings- og udviklingskonteksten
Rådgivning til forældre og børn og unge
Specialpædagogisk bistand i førskolealderen
Tale- og hørepædagogisk bistand
Ergo- og fysioterapi
Vejledning i fraværssager
Visitation til og revisitation i specialundervisningstilbuddene
Visitation til STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og til kompenserende
specialundervisning for voksne
Administrative opgaver i forhold til eksempelvis visitation og revisitation i
specialundervisningstilbuddene, befordring, anbragte elever, børnetræningsområdet, STU og
voksenundervisning samt PPR-betjening af almenskoler og daginstitutioner

Vurderingen er, at stigningen i antallet af elever, som forældre og skoler indstiller til pædagogisk
psykologisk vurdering med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud, og stigningen i antallet af
børn og unge, som forældre ønsker henvist til udredning i Børne- og Ungepsykiatrien medfører
tidskrævende opgavetyper i forhold til proces og dokumentation, da der er tale om komplekse
undersøgelses- og udredningsopgaver. Ydelsesmæssigt betyder det, at jo større del af PPRs ressourcer der
allokeres til visitation og udredning af enkeltbørn, jo mindre kan der prioriteres ressourcer til det
forebyggende arbejde med inkluderende børnefællesskaber.
Der vurderes behov for tættere og styrkede lokale samarbejder (SamRum) med daginstitutioner og skoler.
Et samarbejde der gør det til et mere fælles ansvar at prioritere de opgaver, som PPR inddrages i.
En del skoler efterspørger tættere tilknytning af PPR i hverdagen og større råderet over den ressource, som
PPR repræsenterer.
Det samlede budget udgør ca. 55 mio. kr.
Der opstilles følgende handlemuligheder:
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•
•
•

Skoleudvalget kan træffe beslutning om at justere omfanget af PPR’s rådgivning og vejledning via
en forøgelse, fastholdelse eller sænkning af rammebudgettet.
Skoleudvalget kan ændre på fordelingen af PPR’s rammebudget til småbørnsområdet og
skoleområdet og dermed ændre på vægtningen i serviceniveauerne.
Skoleudvalget kan ændre på PPRs tilknytning til skolerne ved at ansætte PPR-medarbejderne på
skolerne eller i klyngesamarbejdet

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2017 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker forskellige modeller for organiseringen af PPR set i lyset af den fremtidige
inklusionsmodel. Beskrivelsen udarbejdes efter budgetvedtagelsen.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Beslutningen indgår som en del af den nye visitations- og inklusionsmodel. Nedenstående er efterfølgende
besluttet på Skoleudvalgsmødet d. 5. februar.
•

•

PPR som deltager i læringsdialogerne:
Der afholdes en årlig læringsdialog mellem skolens ledelse, sektorleder for inklusion og ledelse i
PPR. Formålet med læringsdialogen er bl.a. at sætte fokus på skolens udvikling af inkluderende
fællesskaber, herunder opbygning af forebyggende tiltag. Såfremt det vurderes nødvendigt som
følge af, at der er særlige udfordringer på en skole, kan der afholdes ekstra læringsdialoger efter
behov.
PPR som deltager i rådgivningsgruppen:
Der nedsættes en rådgivningsgruppe der skal 1) udvikle løsninger, som styrker PPR’s og skolernes
samarbejde om forebyggelse og inklusion. Gruppen skal ligeledes beskrive og vurdere forskellige
modeller for organiseringen af de forebyggende indsatser, som PPR i dag varetager, og som kan
styrker PPR’s og skolernes samarbejde om forebyggelse og inklusion, og 2) skal skabe konkrete
løsninger, mellemformer eller andet, som sikrer eleverne tilknytning til almenskolen, og samtidig
tilgodeser det enkelte barns behov. Rådgivningsgruppen skal endvidere vurdere, om
Skoleforvaltningen på nuværende tidspunkt har de specialundervisningstilbud, der er behov for herunder en vurdering af om der skal oprettes Nest-klasser. Der forventes ligeledes at
rådgivningsgruppen udarbejder forslag til, hvordan der kan tilbageføres ressourcer fra
specialområdet til almenområdet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Børnetræningsområdet er overført til PPR.
PPR’s mulighed for at bidrage til styrkelse af inklusionsindsatserne i daginstitutioner og skoler er fortsat
under pres. Dette skyldes hovedsageligt to tendenser. Dels stigningen i antallet af elever, som forældre og
skoler indstiller til pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på visitation til et
specialundervisningstilbud. Fra 2013 til 2018 er antallet af indstillinger steget fra 135 til 214 om året.
Ligeledes er der en kraftig stigning i antallet af børn og unge, som forældre ønsker, at PPR henviser til
udredning i Børne- og Ungepsykiatrien. Fra 2016 til 2018 er antallet af henvisninger steget fra 88 til 153 om
året.
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Begge opgavetyper er tidskrævende i forhold til både proces og dokumentation, da der er tale om
komplekse undersøgelses- og udredningsopgaver, samt sagsbehandling efter Folkeskolelov og
Forvaltningslov.
Dette betyder, at PPR har færre ressourcer til det tidlige samarbejde med børn, forældre, daginstitutioner
og skoler om udvikling af stærke og inkluderende børnefællesskaber.
PPR arbejder intensivt med forskellige indsatser for børn og unge med angst. I indeværende skoleår har der
været en stor efterspørgsel på PPR’s angstindsatser både på individniveau, gruppeniveau og i det
forebyggende arbejde med elever, forældre og personalet på skolerne. Aktuelt er der 26 afsluttede
angstindsatser, 19 igangværende og 19 på venteliste.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i PPR.
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Trivsel
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler skolernes forebyggende trivselsarbejde. Det vil sige trivselsarbejde, som
skolerne udfører inden der iværksættes specialundervisning eller Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
igangsætter foranstaltninger efter Serviceloven.
Elevernes trivsel har, i lighed med læring, den største opmærksomhed i Folkeskolereformen. Trivsel er et
vigtigt parameter for et godt skoleliv. Elevernes trivsel er målformuleret i et af reformens tre nationale mål
for folkeskolen ”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis”. Elevernes trivsel er ligeledes centralt i Aalborg Kommunes vision for
skolevæsenet, hvor visionsmålet lyder ”alle har en ven”.
Den mest omfattende og vigtigste trivselsindsats i Skoleforvaltningen foregår lokalt i hvert enkelt
klasselokale, hvor lærere og pædagoger hver dag arbejder med klassens fællesskab og elevernes
individuelle trivsel. Derudover omfatter trivselsindsatsen bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Trivselsperson på alle skoler
Trivselsforum på alle skoler
SSP samarbejdet
Trivselsmålinger
Inklusionsvejleder på alle skoler
Inklusionsteam på alle skoler
Anti-mobbestrategi på alle skoler

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Intet.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2019 efter en længere proces et nyt grundlag for arbejdet med
inklusion og øget visitation. Grundlaget betyder bl.a. at der igangsættes en række indsatser; herunder
gennemførelse af læringsdialoger om inklusion med alle skoler, nedsættelse af rådgivningsgruppe der skal
arbejde med PPRs forebyggende indsats og komme med forslag til bedre og mere fleksible overgange
mellem almen og special.
Skoleudvalget har på mødet den 26. februar sendt et forslag til finansiering af de øgede udgifter på
specialområdet i høring. Forslagene indeholder bl.a. en takstregulering af specialtilbuddene, reduktion i
DUS-tiden i specialtilbuddene og aflysning af maj-visitationen. Forslagene 2. behandles på Skoleudvalgets
møde den 23. april.
Beslutning fra budget 2019
Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.
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Bygningsområdet
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen definerer bygningsområdet som: aftale med AaK Bygninger, vedligeholdelse på skolerne,
rengøring, teknisk service og energiområdet.
Teknisk service har været behandlet i særskilt forløb i forbindelse med en besparelse besluttet i Budget
2018. Energiområdet behandles ligeledes i et særskilt forløb afledt af sidste års budgetrapport. De to
områder behandles derfor ikke i temadrøftelsen.
Udvendig bygningsvedligeholdelse, de tekniske installationer og energirådgivning er kontraktmæssigt
placeret i Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger.
Rammerne for samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og AaK Bygninger er nedfældet i Rådgivnings- og
rammeaftale for 2014-16 / Resultatkontrakt. Aftalen definerer de ydelser AaK Bygninger skal levere over
for Skoleforvaltningen. Aftalen er vedlagt i bilag.
Den indvendige vedligeholdelse varetages af skolerne. Skolerne har således eget budget til indvendig
vedligeholdelse.
AaK Bygninger arbejder i øjeblikket på at digitalisere hele bygningsområdet, bl.a. i form af digitale tegninger
mv. Det forventes at digitaliseringen vil give et bedre overblik over anvendelsen af skolernes bygninger,
bl.a. i forbindelse med skoleprognosen, hvor skolernes kapacitet opgøres.
Rengøringen i Aalborg Kommune er decentraliseret, hvilket vil sige, at det er den enkelte skole, der har
ansvaret for den daglige ledelse af rengøringen. Den rengøringsansvarlige – som oftest teknisk serviceleder
– kan hente vejledning og rådgivning i rengøringsrelaterede spørgsmål hos Rengøringsenheden Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Rengøringen på skolerne er omfattet af en rengøringsstandard besluttet i Aalborg Byråd. Rengøringsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer standarderne og er gennem opmålinger på
skolerne garant for, at standarderne overholdes. Når Rengøringsenheden har foretaget opmålinger bliver
skolernes rengøringsbevilling automatisk tilrettet, så bevillingen svarer til den foretagne opmåling.
Skoleudvalget behandlede emnet den 17. april 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Der er ikke iværksat nogle initiativer som følge af beslutningen fra temadrøftelsen.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Der i 2018 udarbejdet en ny energimodel på skolerne, som tager afsæt i et tidligere udarbejdet
kommissorie. Den nye model er udmøntet i skolernes kronebevilling for 2019.
Den nye model medførte reduktioner i skolernes energibudgetter på grund af de budgetreduktioner
Skoleforvaltningen får som følge af lånefinansierede energiprojekter.
Beslutning fra budget 2019
Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.
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Den åbne skole
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler Åben Skole og de funktioner, der er i forbindelse med Åben Skole.
Ifølge Undervisningsministeriet er formålet med åben skole, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende
samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Åben Skole skal bidrage til variation i
skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, så
alle elever udfordres fagligt.
Skolerne i Aalborg Kommune har igennem en del år arbejdet med den åbne skole. I Aalborg Kommune er
der således en lang tradition for både lokale, nationale og internationale samarbejder på kommuneniveau,
på forvaltningsniveau og på skoleniveau.
I regi af åben skole i Skoleforvaltningen er der fire centralt organiserede aktører henholdsvis
Skoletjenesten, Kulturskolen, UngAalborg og Playmakerordningen, som alle bidrager til at understøtte åben
skole samarbejder. Tilbud fra de disse aktører indgik i en evaluering af åben skole, der blev gennemført af
Skoleforvaltningen i foråret 2017.
Den overordnede vurdering er, at åben skole i Aalborg Kommune virker efter hensigten og favner et bredt
udvalg af aktiviteter og tilbud til skolerne.
Skoleudvalget behandlede emnet den 17. april 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Halvdelen af de afsatte 250.000 kr. til kørsel i budget 2018 afsættes til skoletjenesten fra 2019, de øvrige
fordeles mellem de skoler der ligger uden for Aalborg og Nørresundby.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
På baggrund af beslutning fra temadrøftelsen er der fordelt 125.000 kr. mellem 10 skoler uden for Aalborg
og Nørresundby. Midlerne er øremærket transport til åben skole aktiviteter.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Der er indgået 3 nye aftaler, som har berøring til åben skole, hvor der særligt er fokus på et øget
samarbejde med erhvervsuddannelserne, Kulturskolen og UngAalborg. Derudover er der elementer i
aftalerne, der lægger op til et større samarbejde med Kulturskolen og Ungdomsskolen som følge af
skolernes udfordringer på kapacitet og kompetencedækning i de praktisk/musiske fag.
De tre aftaler er som følger:
•
•
•

Styrket praksisfaglighed i folkeskolen (indgået den 12. juni 2018)
Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (indgået 22. november 2018)
Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole
(indgået 30. januar 2019)

I indeværende skoleår (18/19) udgør den samlede tildeling til understøttende undervisning i alt 88,6 mio.
kr.
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Tildelingsmodelen udløser 90% af den samlede udgift til pædagogisk personale; 45% til lærere og 45
procent til pædagoger. De resterende 10% afsættes på kronebevillingen til undervisning, som skal
varetages af andre end skolens pædagogiske personale.
Øvrig økonomi:
•
•
•
•

125.000 kr. til transport til eksterne tilbud (skoletjeneste)
125.000 kr. fordeles mellem skoler beliggende uden for Aalborg og Nørresundby
(skoletjeneste/Åben skole)
200.000 kr. til medfinansiering af GAME
2,6 mio. kr. til skoletjenesten

Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en reduktion på 0,2 mio. kr. til åben skole.
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Kulturskolen
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen beskriver Kulturskolens opgave og organisation. Kulturskolens basisvirksomhed er
undervisning af børn og unge i alderen op til 25 år i musik, billedkunst, drama/teater og ballet.
Kulturskolens drift er finansieret af kommunen, brugerne og staten, hvor hovedparten af Kulturskolens drift
er musikundervisning i fritiden i henhold til Musikloven.
Med undervisning og aktiviteter på alle kommunens folkeskoler (samt en del privatskoler) og i Nordkraft
dækker Kulturskolen hele Aalborg Kommune. Kulturskolen er således en mangfoldig og meget decentral
institution, hvoraf 85% af undervisningen foregår på kommunens skoler og den resterende del i
Kulturskolens lokaler i Nordkraft. Kulturskolen arrangerer og understøtter kulturelle arrangementer,
kulturmiljøer og events lokalt på alle skolerne, i Nordkraft og i samarbejde med kommunens
kulturinstitutioner.
Den overordnede vurdering er, at Kulturskolens forløb bidrager til elevernes almene dannelse. Derudover
løfter Kulturskolen opgaver med talentudvikling, samt etablerer samarbejder og længerevarende indsatser
rettet mod udsatte elever via blandt andet udviklingsprojekter.
Kulturskolen har en lang venteliste sammenlignet med andre kommuner.
Der vurderes at være behov for at øge indsatsen ift. udsatte elever.
Skoleudvalget behandlede emnet den 15. maj 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker at arbejde videre med:
- en kulturskoleindsats inden for udsatte unge samt den gruppe af unge, der ikke benytter Kulturskolens
aktiviteter
- at iværksætte en kommunal talentindsats for at opnå status som talentkommune
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
De eksisterende initiativer omkring udsatte unge er kun vagt udvidet grundet besparelsen i budget 2019
samt effektueringen af de tidligere års besparelser, der nu påvirker både statstilskud og
forældrebetalingen. Der arbejdes videre om indsatsen i samarbejde med UngAalborg.
Talentkommune: Kulturskolen har i samarbejde med Kunsthal Nord, Teater Nordkraft og Utzon Centeret
søgt Kulturministeriets pulje om at blive talentkommune. Denne ansøgning er desværre ikke
imødekommet.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Den 12. juni 2018 blev aftalen Styrket praksisfaglighed i folkeskolen indgået. Jf. aftalen skal alle elever
tilbydes valgfaget håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende valgfag:
billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne skal tage mindst ét af de ovenstående fire
praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Disse valgfag vil alle fremover være toårige. Det praktiske/musiske
valgfag, som eleverne vælger, skal kunne afsluttes med en praktisk/mundtlig prøve i 8. klasse. Her ud over
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er det muligt for skolerne at indgå aftaler om 2. valgfag og valgfag i 9. klasse med erhvervsskolerne,
Kulturskolen og UngAalborg.
Aftalen kan øge samarbejdsmulighederne mellem kulturskolen og skolerne i forhold til varetagelse af
undervisningen i musik og billedkunst og andre øvrige valgfag indenfor Kulturskolens faglige ramme set i
lyset af at flere skoler er udfordret på linjefagsdækningen i de praktisk-musiske fag.
Kulturskolen er udfordret på lokalekapaciteten i Nordkraft, dels i forhold til opbevaring/depot plads og dels
i forhold til lokaler til dels småbørnshold (SSB) og dels Talentakademiets aktiviteter. Problemet er yderligere
aktualiseret af, at Ungdomsskolen i efteråret 2019 forlader Nordkraft (KUL).
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i Kulturskolen.
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UngAalborg
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen beskriver UngAalborgs opgave og organisation. Aktiviteterne i UngAalborg er organiseret i
fire enheder: Fritid, Opgavefællesskab i skolen, UngAUC og Demokrati.
Den overordnede vurdering er, at den nuværende indsats lykkes UngAalborg godt i forhold til intentionen i
Ungdomsskoleloven. Derudover løfter UngAalborg en vigtig opgave på tosprogsområdet for aldersgruppen
14- 25 år samt indsats ift. skoletrætte/ dropout elever, som hjælpes tilbage i folkeskolen og videre i
ungdomsuddannelse.
Skoleudvalget behandlede emnet den 15. maj 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at udvikle og etablere en bæredygtig model for samarbejdet mellem folkeskolerne og
UngAalborg om intensiverede læringsforløb i et inklusionsperspektiv for drop-out truede elever. Ikke
uddannelsesparate elever, elever med angst, depression, ordblinde og talblinde mv. Opprioritering af
området skal ske inden for rammen om omprioriteringer.
Arbejdet med elevrådene flyttes fra Afdelingen for Læring og Pædagogik til UngAalborg fra 1. august 2018
med henblik på, at skabe en styrket sammenhæng i demokratiindsatsen og øge demokratiforståelsen blandt
unge. Initiativet gennemføres udgiftsneutralt.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
Der er igangsat en udvikling af Karolinelund som et ungested, der er ungestyret og med fokus på mental
sundhed for unge gennem kunst, kultur og demokrati. I Samarbejde med Sundhed/Kultur forvaltningen
påtænker vi, at oprette Center for kropslig læring. Kulturhusene bliver generelt mere knyttet til
folkeskolerne og vores klubber, så alle unge i Aalborg får glæde af de aktiviteter der er i kulturhusene.
Ungedemokrati har været en vigtig del og ungebyrådet har fået en stemme. Der er skabt en rød tråd
mellem ungebyrådet og elevrådene som UngAalborg overtog pr. 1/8 2018. Alle elevråd har været på
elevrådskurser og elevrådslærerne har også fået tilbudt kurser.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Intet.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. i UngAalborg.
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Ungdommens Uddannelsesvejledning
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen beskriver UU’s opgave og organisation. UU har til opgave at vejlede eleverne i folkeskoler
og privatskoler, herunder 10. klasser samt 15-17 årige unge om valg af uddannelse og erhverv. Endvidere
skal UU tilbyde vejledning til unge 18-24 årige indtil de fylder 25 eller har gennemført en
ungdomsuddannelse. Denne opgave løses til dels i samarbejde med Jobcenteret.
Vejledningen retter sig i særlig grad mod unge, der vurderes ikke uddannelsesparate og tilpasses den
enkelte unges behov og forudsætninger. Formålet hermed er at sikre, at flest mulige elever kan blive
uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.
Alle elever i 7.-10. klasse tilbydes kollektiv vejledning, forberedelse og udarbejdelse af individuel
uddannelsesplan samt introduktions kurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse. UU koordinerer
erhvervspraktik for alle 8. eller 9. klasses elever på 53 folke- og privatskoler i Aalborg Kommune – ca. 2000
elever, hvoraf UU hjælper over 400 elever med deres konkrete praktikker.
Ikke uddannelsesparate elever i 7.-10. klasse (ca. 20% af eleverne) tilbydes yderligere indsatser med henblik
på at understøtte en succesfuld overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller erhverv for disse
elever. Det kan eksempelvis være brobygningsforløb i 9. og 10. klasse, mentorordning, ekstra praktikforløb
og andre særlige indsatser.
UU skal derudover gennem en opsøgende indsats tilbyde unge, der har forladt grundskolen vejledning om
valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en
videregående uddannelse eller hvis de ikke er i fuldtidsbeskæftigelse.
Vurderingen er, at der er behov for at have fokus på indsatsen for at øge overgangen til
erhvervsuddannelse blandt de unge. Det samme gælder indsats ift. ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9.
klasse.
Skoleudvalget behandlede emnet den 29. maj 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker at behandle en sag, der indeholder erfaringerne med forløbet ”Arbejdsliv” i femten 7.
klasser, der er et afsæt for en styrket indsats i samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget ’Uddannelse
og Job’. Beskrivelsen skal indeholde en analyse af konsekvenserne ved udbredelse af indsatsen til
7.klassetrin på alle overbygningsskoler. Forslaget vil kræve en omlægning af skolernes ressourcer, da de pt.
tildeles økonomi til at løse opgaven som en del af den almindelige undervisning.
Desuden ønskes en analyse af muligheden for, at give mere individuel UU-vejledning i 9. klasse. Herunder
om det er muligt at iværksætte et forsøg på området på enkelte skoler.
Skoleudvalget ønsker at der arbejdes videre med etablering af et §17,4 udvalg på ungeområdet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
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Evaluering af forløbet ’Arbejdsliv’ er gennemført. Skoleforvaltningen fremlægger en sag til drøftelse i
Skoleudvalget i foråret 2019, hvor erfaringerne præsenteres sammen med en konsekvensvurdering ved
udbredelse af indsatsen til 7. klassetrin på alle overbygningsskoler.
Samtidig fremlægges en sag, der beskriver mulighederne for og de økonomiske konsekvenser af at give
mere individuel UU-vejledning i 9. klasse.
Begge sager indgår i arbejdet med budget 2020.
Byrådet har endnu ikke taget beslutning om etablering af et §17, stk. 4 udvalg på ungeområdet.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
Aftalen mellem en række partier i folketinget ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’
indeholder elementer, der berører UU området. Det forventes at aftalen i løbet af 2019 udmøntes i ny
lovgivning på området.
Andelen af ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse er steget som følge af de øgede adgangskrav til
gymnasieuddannelserne. I 8. kl. er andelen af IUP steget fra 26,1% til 29,6% og i 9. kl. fra 12,6% til 16,9%
(fra 2017 til 2018). Stigningen betyder et øget tidsforbrug i UU Aalborg til håndtering af denne opgave.
Fra 2019 får UU Aalborg derudover en ny opgave med målgruppevurdering af unge til FGU.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i Ungdommens Uddannelsesvejledning.
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Tosprogsområdet
Resume af temadrøftelsen fra budget 2019
Temadrøftelsen omhandler tosprogsområdet som er en betegnelse, der dækker Skoleforvaltningens
indsatser til tosprogede børn på skolerne i såvel undervisnings- som DUS-delen, herunder UngAUC.
Ved tosprogede elever forstås børn og unge, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved
kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Denne
definition betyder, at også børn der er født i Danmark, og som har haft de første leveår i en familie, hvor
der ikke tales dansk, kan være tosprogede elever.
Indsatsen på tosprogsområdet i Aalborg Kommune blev ændret i 2017, hvor der blev vedtaget en ny model.
Implementeringen af den nye model blev igangsat i foråret 2017 og fortsætter det kommende år. Med den
nuværende praksis er tosprogsområdet i dag funderet på et bærende princip om, at distriktets børn går på
distriktets skole, hvilket betyder, at opgaven er forankret på de enkelte skoler og understøttet af
Skoleforvaltningen. Tidligere var arbejdet med tosprogede elever organiseret i modtageklasser og
tokulturelle klasser på udvalgte skoler – herunder UngAUC.
I forbindelse med udarbejdelse af den nye model på tosprogsområdet var det forventet, at
implementeringen af modellen ville kræve en længerevarende indsats inden for en række områder. Disse
er:
•
•
•
•
•

Den økonomiske udfordring
Opbygning af kompetenceskoler og tilknytningsskoler
Kompetenceudvikling
Organisering af undervisningstilbuddene
Ledelsesopgaven

Skoleudvalget behandlede emnet den 12. juni 2018 med følgende beslutning:
Drøftet.
Der arbejdes videre med vippemodeller inden for området, til sikring af mindre udsving i bevillingerne til
skolerne.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning
En ny økonomimodel skal udarbejdes forud for skoleåret 2020/21. I dette arbejde kan en vippemodel indgå
i overvejelserne.
Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019
På mødet 6. november 2018 drøftede Skoleudvalget kompetenceudviklingsbehovet på tosprogsområdet.
Skoleforvaltningen er i gang med at udarbejde en plan for kompetenceudvikling på området. Planen
forventes fremlagt til godkendelse af Skoleudvalget efter sommerferien.
Der har de senere år været merforbrug på tosprogsområdet og i løbet af 2018/19 er der i samarbejde med
kompetenceskolerne arbejdet med at nedbringe dette merforbruget ved bl.a. at gennemgå og
kvalitetssikre skolerns registrering af de tosprogede elevers behov for dansk som andetsprog. Det er i den
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sammenhæng besluttet, at der skal udarbejdes en ny økonomimodel på tosprogsområdet fra skoleåret
2020/21 som et led i den nye ressourcemodel.
Beslutning fra budget 2019
I budget 2019 blev der besluttet en besparelse på 4,0 mio. kr. på tosprogsområdet gældende fra 2020.
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Slides fra budgetseminar d. 21.-22. maj 2019
På de følgende sider ses powerpoint præsentation fra budgetseminaret.
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Budgetseminar – dag 1
Ankomst og morgenkaffe

Pause
•
•
•
•
•

Strukturpulje
eSport
Skolemad
Åben PPR-rådgivning
Rum, der understøtter inklusionsmiljøer

Hvidt papir

Anlæg

Pause

Skovtur

8.00

•
•

8.30

Budgetdrøftelser

10.15

Specialområdet

12.00

Frokost

Overordnet økonomi på Skoleforvaltningens område
1. drøftelse af omprioriteringskatalog
• Udvalgets pejling af, hvad der ønskes arbejdet videre med,
herunder hvilke områder/temaer, der ønskes beregninger
på til ”runde 2”

10.00

11.15

13.00

•
•
•
•
•

14.00

Udvalgsmøde

15.30

2. drøftelse af
omprioriteringskataloget

19.00

Aftensmad

15.00

16.30

Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af
fællestilbud
Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjerg Skole
Godkendelse af procedure vedr. afkortning af skoledagen
Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 30. april 2019
Orientering om valg af bygherrerådgiver i arbejdet med børne- og
ungeuniverset

Budgetseminar – dag 2

Morgenmad

Fra 7.00
8.15

Fællesmøde med FMU

9.00
11.00

Frokost

3. drøftelse af omprioriteringskataloget

11.30

Opsamling og den videre proces

•

Hvad går vi videre med i
budgetrapporten?

Økonomi i Skoleforvaltningen

Den samlede økonomi i Skoleforvaltningen

Opgørelse over lønudgifter jf. personaleoversigt

Samlet økonomi i 2019

2.251 mio. kr.
Opgørelse over stillinger jf. personaleoversigt

Lønudgifter
(jf. personaleoversigt 2019)

Sektor skoler

1.875 mio. kr.
1.844 mio. kr.

Sektor administration

31 mio. kr.

Øvrige udgifter

376 mio. kr.

Sektor skoler
Sektor administration

3.844 ansatte
58 ansatte

Moderniserings- og
effektiviseringskatalog 2019

Skoleforvaltningens bidrag til
Aalborg Kommunes Moderniseringog effektiviseringskatalog udgjorde i
alt 18,1 mio. kr. i 2019.

MEP 2019
DUS forældrebetaling

-6,0 mio. kr.

DUS kronebevilling

-1,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

-2,4 mio. kr.

Fraværskompensation

-2,5 mio. kr.

Ungdomsskolen

-1,5 mio. kr.

Timepuljer

-1,3 mio. kr.

Overtallighedspulje

-0,7 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

-0,5 mio. kr.

Aalborg Kulturskole

-0,5 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

-0,5 mio. kr.

Voksenskolen for Undervisning og
Kommunikation

-0,5 mio. kr.

Administration

-0,5 mio. kr.

TR/arbejdsmiljø

-0,2 mio. kr.

Total

-18,1 mio. kr.

Væsentlige budgetændringer fra
2018-2019

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019
Moderniserings- og
-18,1 mio. kr.
effektiviseringskatalog
Omlægning af sommerferiesvømning
-0,6 mio. kr.
Udviklingspulje
-0,3 mio. kr.
International dimension
-0,1 mio. kr.
Puljeaktiviteter
-0,1 mio. kr.
Skoleboder/kantineordning
-2,4 mio. kr.
Åben skole
-0,2 mio. kr.
Hjælpemidler blinde/hørehæmmede
-0,2 mio. kr.
IT 1:1-ordning
-0,8 mio. kr.
Befordring specialområdet
-0,8 mio. kr.
Idræt i undervisningen
3,0 mio. kr.
Lokalaftale med Aalborg Lærerforening
2,9 mio. kr.
Privatskoler
4,0 mio. kr.
Dataforordning
1,8 mio. kr.
Praktisk orienterede valgfag
0,4 mio. kr.
Center for tal- og ordblindhed
1,2 mio. kr.
AULA
0,5 mio. kr.
Løvvang
3,0 mio. kr.

Nøgletal 1 – udgift pr. elev i folkeskoler

Nøgletal 2 – udgift pr. 6-11-årig i DUS

Økonomi – folkeskoler

Budget 2020

Størstedelen af den samlede
økonomi til folkeskolerne fordeles
på følgende underområder:

Fagdelt undervisning

564,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

77,3 mio. kr.

Pædagoger i undervisningen

40,0 mio. kr.

Undervisning af tosprogede

55,8 mio. kr.

Specialområdet

314,3 mio. kr.

DUS

154,6 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
• Omfatter undervisning i fagene f.eks. dansk og matematik
• Der er fastsat et minimumstal for dansk, matematik og
historie

Budget 2020

• Aalborg Kommune benytter Undervisningsministeriets
vejledende timefordelingsplan.

Fagdelt undervisning

564,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

77,3 mio. kr.

• Skolerne skal leve op til de mål, der er beskrevet for fagene
jf. Fælles Mål og den samlede undervisning skal på årsbasis
svare til det samlede vejledende timetal for den fagdelte
undervisning.

Pædagoger i undervisningen

40,0 mio. kr.

Undervisning af tosprogede

55,8 mio. kr.

Specialområdet

314,3 mio. kr.

DUS

154,6 mio. kr.

• Den samlede ressource til fagdelt undervisning er i
2019/2020 opgjort til 564,0 mio. kr. Ressourcen fordeles
gennem en grundtildeling, holdtildeling og elevtildeling.

Økonomi – folkeskoler
• Understøttende undervisning skal understøtte den
fagdelte undervisning og/eller styrke eleverne personlig
med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig
udvikling, motivation og trivsel.

Budget 2020

• I Aalborg Kommune er det besluttet, at 45% af
understøttende undervisning varetages af lærere, 45% af
pædagoger og 10% med inddragelse af personale med
andre kvalifikationer fx fra foreningslivet, erhvervslivet
eller kulturlivet.

Fagdelt undervisning

564,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

77,3 mio. kr.

Pædagoger i undervisningen

40,0 mio. kr.

Undervisning af tosprogede

55,8 mio. kr.

• Til understøttende undervisning tildeles en grundtildeling
pr. klassetrin og en tildeling pr. elev samt driftsmidler til
inddragelse af ekstern personale.

Specialområdet

314,3 mio. kr.

DUS

154,6 mio. kr.

• Den samlede udgift i 2020 er opgjort til 77,3 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
• I forbindelse med Folkeskolereformen blev der omlagt
pædagogressourcer fra DUS til skoledel. Den udvidede
skoledag, og dermed kortere åbningstid i DUS betød, at der
kunne flyttes pædagogressourcer fra DUS til skoledel.

Budget 2020
Fagdelt undervisning

564,0 mio. kr.

• Ressourcen anvendes bl.a. til holddeling og til at løse
arbejdet med elevernes alsidige udvikling, samt til at skabe
sammenhæng mellem undervisning og fritidsdel.

Understøttende undervisning

77,3 mio. kr.

Pædagoger i undervisningen

40,0 mio. kr.

Undervisning af tosprogede

55,8 mio. kr.

• Ressourcen tildeles som grundtildeling og en elevtildeling
fordelt efter klassetrin.

Specialområdet

314,3 mio. kr.

DUS

154,6 mio. kr.

• Den samlede udgift i 2020 er opgjort til 40,0 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
• Der tildeles en grundtildeling til 15 kompetenceskoler.
Grundtildelingen tildeles på 3 niveauer, ud fra bl.a. antallet
af tosprogede elever.
• Der gives en elevtildeling på 225 til elever med behov for
basisundervisning i dansk som andetsprog
• Der tildeles en elevtildeling på 75 timer til elever med
behov for supplerende undervisning i dansk som 2. sprog.
• Den samlede bevilling i 2020 udgør 55,8 mio. kr.
• Dette omfatter en reduktion på 4 mio. kr. fra budget 2019
med virkning i 2020.

Budget 2020
Fagdelt undervisning

564,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

77,3 mio. kr.

Pædagoger i undervisningen

40,0 mio. kr.

Undervisning af tosprogede

55,8 mio. kr.

Specialområdet

314,3 mio. kr.

DUS

154,6 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
Specialområdet

• Elever kan visiteres til en specialgruppe som
undervises i en specialklasse eller på en
specialskole. Der er 5 specialgrupper, og de er
vist i tabellen til højre med den tilhørende
takst i skole og special-DUS.
• Den samlede økonomi på området er opgjort
til 314,3 mio. kr. i 2020

Specialgruppe
2019/2020

Takst 2019/2020
Skole

DUS

Gruppe 1a

389.000

121.100

Gruppe 1b

272.000

92.500

Gruppe 1b

293.500

92.500

Gruppe 2

274.000

92.500

Gruppe 3

223.000

75.900

Gruppe 4

125.800

68.400

Økonomi – folkeskoler
DUS
• Området omhandler primært fritidstilbuddet for de 6-9 årige,
hvor der dels er morgenåbning og eftermiddagsåbning på
skoledage, og fuldtidsåbent på skolefri hverdage.

• Endvidere er der tilknyttet vuggestuepladser i Sebber,
børnehavepladser (landsbyordning) og DUS II (10-14
årstilbud).
• Alle tilbud er objektivt normeret ud fra antallet af børn.
• Forældrebetalingen vedrørende vuggestuepladser og
børnehavepladser følger takster på tilsvarende tilbud i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, mens taksten for DUS
og DUS II særskilt fastsættes.
• Den samlede nettoudgift i 2020 er opgjort til 145,5 mio. kr.

Takst i DUS/SFO for 0.-3. klasse
(heldagstilbud)
Aalborg Kommune

1.503 kr. pr. mdr.

Aarhus Kommune

1.717. kr. pr. mdr.

Københavns
Kommune

962 kr. pr. mdr.

Esbjerg Kommune

1.931 kr. pr. mdr.

Odense Kommune

2.184 kr. pr. mdr.

Økonomi – folkeskoler
Øvrige underområder

Inklusion og
kompetencecenter

39,1 mio. kr.

Lærer-ledelse

44,9 mio. kr.

Pædagog-ledelse

22,1 mio. kr.

Teknisk service

28,2 mio. kr.

Skolernes administration

19,5 mio. kr.

Diverse kronebevilling

86,6 mio. kr.

Puljer

23,5 mio. kr.

Vikarer og
fraværskompensation

43,8 mio. kr.

10. Klasse

7,5 mio. kr.

Idræt i undervisningen

3,0 mio. kr.

Diverse timebevilling

14,6 mio. kr.

Rengøring

75,5 mio. kr.

Fællesudgifter inkl. IT

22,3 mio. kr.

Befordring

6,9 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
Øvrige underområder

Inklusion og
kompetencecenter

39,1 mio. kr.

Lærer-ledelse

44,9 mio. kr.

Pædagog-ledelse

22,1 mio. kr.

Teknisk service

28,2 mio. kr.

Skolernes administration

19,5 mio. kr.

Diverse kronebevilling

86,6 mio. kr.

Puljer

23,5 mio. kr.

Vikarer og
fraværskompensation

43,8 mio. kr.

10. Klasse

7,5 mio. kr.

Idræt i undervisningen

3,0 mio. kr.

Diverse timebevilling

14,6 mio. kr.

Rengøring

75,5 mio. kr.

Fællesudgifter inkl. IT

22,3 mio. kr.

Befordring

6,9 mio. kr.

Økonomi – folkeskoler
Puljer

Puljer

2019

2020

Eliteidrætsklasser
Puljer - Aktiviteter
Udviklingspulje
International dimension
Skoletjeneste
SSP
Skolesvømning
Elever udvikler
GAME Streetmekka
Åben skole
Pulje; Læring og Pædagogik
Pulje; Sekretariat, HR og Udvikling
PPR - Hjælpemidler
PPR - PMF-timer til diabetes
PPR - PMF-timer til fysisk handicappede
PPR - inklusionsteam
PPR - større hjælpmidler
PPR - særlige test og hjælpemidler til hørehæmmede
Databeskyttelsesforordning
Legepladsrenovering
Tilgængelighed
Overtallige
Organisationsaftaler
Tilskud feriekolonier
Praktisk orienterede valgfag
Center for tal og ordblinde
Total

0,6
0,4
1,4
0,2
2,6
0,3
1,0
0,5
0,2
1,2
0,5
0,8
0,1
0,1
1,4
0,5
0,2
0,5
1,1
1,0
0,8
1,5
2,6
1,2
0,4
1,2
22,3

0,6
0,4
1,4
0,2
2,6
0,3
1,0
0,5
0,2
1,2
0,5
0,8
0,1
0,1
1,4
0,5
0,2
0,5
1,1
1,0
0,8
0,7
2,6
1,2
1,0
2,6
23,5

Omprioriteringskatalog
Skoleudvalget

Baggrund
• Magistratens besluttede på mødet den 18. marts 2019, at de enkelte
udvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 1,5% af
serviceudgifterne.
• Det samlede omprioriteringsbidrag for Aalborg Kommune er 133 mio.
kr.
• Skoleforvaltningens andel svarer til 30,2 mio. kr. i 2020.
• Skoleudvalgets bidrag til Omprioriteringskataloget skal afleveres til
Borgmesterens Forvaltning den 1. juli 2019.

Baggrund
• Udover de enkelte enkeltes udvalgs omprioriteringskatalog blev der i
forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 besluttet iværksat en række
tværgående analyser, der efterfølgende forventes at påvirke de enkelte
udvalgs rammer for 2020:
• Indkøbsområdet
• Automatisering af bilagsbehandling
• Analyse af telefonisk borgerkontakt

• Herudover er der besluttet analyser på følgende områder
• Effektivisering af Facility Management
• Analyse af IT-området – drift og organisering.andel svarer til 30,2 mio. kr. i 2020.

Moderniserings- og
effektiviseringskatalog 2019

Skoleforvaltningens bidrag til
Aalborg Kommunes Moderniseringog effektiviseringskatalog udgjorde i
alt 18,1 mio. kr. i 2019.

MEP 2019
DUS forældrebetaling

-6,0 mio. kr.

DUS kronebevilling

-1,0 mio. kr.

Understøttende undervisning

-2,4 mio. kr.

Fraværskompensation

-2,5 mio. kr.

Ungdomsskolen

-1,5 mio. kr.

Timepuljer

-1,3 mio. kr.

Overtallighedspulje

-0,7 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

-0,5 mio. kr.

Aalborg Kulturskole

-0,5 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

-0,5 mio. kr.

Voksenskolen for Undervisning og
Kommunikation

-0,5 mio. kr.

Administration

-0,5 mio. kr.

TR/arbejdsmiljø

-0,2 mio. kr.

Total

-18,1 mio. kr.

Væsentlige budgetændringer fra
2018-2019

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019
Moderniserings- og
-18,1 mio. kr.
effektiviseringskatalog
Omlægning af sommerferiesvømning
-0,6 mio. kr.
Udviklingspulje
-0,3 mio. kr.
International dimension
-0,1 mio. kr.
Puljeaktiviteter
-0,1 mio. kr.
Skoleboder/kantineordning
-2,4 mio. kr.
Åben skole
-0,2 mio. kr.
Hjælpemidler blinde/hørehæmmede
-0,2 mio. kr.
IT 1:1-ordning
-0,8 mio. kr.
Befordring specialområdet
-0,8 mio. kr.
Idræt i undervisningen
3,0 mio. kr.
Lokalaftale med Aalborg Lærerforening
2,9 mio. kr.
Privatskoler
4,0 mio. kr.
Dataforordning
1,8 mio. kr.
Praktisk orienterede valgfag
0,4 mio. kr.
Center for tal- og ordblindhed
1,2 mio. kr.
AULA
0,5 mio. kr.
Løvvang
3,0 mio. kr.

Udvalgets retningsgivning
• Hvilke områder ønsker udvalget se beregninger (forslag) på som
udgangspunkt for det videre arbejde med omprioriteringskataloget?

Eventuelle områder i omprioriteringskataloget
Fagdelt undervisning

Kravet for den fagdelte undervisning i Aalborg Kommune udgør ca. 490 mio. kr. og bevillingen til fagdelt undervisning udgør ca. 560 mio. kr. Det kan
således være en mulighed at reducere i timetildelingen tilknyttet fag med vejledende timetal.
En evt. reduktion på 4,0 mio. kr. svarer til nedlæggelse af 8 stillinger.

Pædagoger i undervisningen

Det er ikke lovbestemt at have pædagoger tilknyttet undervisningen. Folkeskolereformen medførte, at skoledagene blev længere hvilket betød at
åbningstiden i DUS blev reduceret. Derfor blev der i den forbindelse flyttet pædagogressourcer fra DUS til skoledelen.
Der er på nuværende tidspunkt ca. 100 pædagoger i undervisningen. En eventuel reduktion på 4,0 mio. kr., vil udgøre ca. 9,5 stillinger.

Understøttende undervisning

I Aalborg Kommune er det besluttet opdeles således at 45% af den understøttende undervisning varetages af lærere, 45% af pædagoger og 10% ved
inddragelse af personale med øvrige kvalifikationer/kompetencer fra eksempelvis foreningslivet, erhvervslivet eller kulturlivet.
Den nuværende tildeling sker ud fra det vejledende timetal. En reduktion i den understøttende undervisning vil medføre et krav om samlæsning.

Tosprogsområdet

Det kan være en mulighed af forøge den allerede vedtagne besparelse fra 2020 ved enten af reducere tildelingen til kompetenceskolernes viden- og
kompetenceopbygning eller til elevtildelingen, således at der ikke vil kunne tildeles hhv. 225 timer og 75 timer til basisundervisning og supplerende
undervisning. Reduktionen svarer til ca. 6 stillinger.

DUS-takster

Såfremt der indføres en takststigning på ca. 100 kr. i forældrebetalingen i DUS I, vil taksten i Aalborg udgøre ca. 1.600 kr. og medføre en
budgetmæssig besparelse på 4 mio. kr. Med en eventuel takststigning vil Aalborg fortsat ligge under taksterne i de øvrige 6-byer, bortset fra
København.

Puljer

Der er afsat puljer for i alt 23,5 mio. kr. Puljerne omfatter de afsatte midler til praktisk orienterede valgfag, center for tal og ordblinde, skoletjenesten,
åben skole, PPRs aktiviteter, feriekolonier mv.

Fraværskompensation

Ved en ændring, så skolerne tildeles fraværskompensationen ud fra de ansattes nettotimetal fremfor bruttotimetallet vil medføre en reduktion på ca.
3,0 mio. kr. i den fraværskompensation som skolerne modtager. Med omlægningen vil der ikke blive tildelt fraværskompensation for bl.a.
ferieperioder.

Opfølgning: Temadrøftelse af
specialområdet

Idekatalog

Hensigt med denne drøftelse
Udvalgets tilkendegivelse af, hvilke
temaer/områder der ønskes mere om,
uddybning af og beregninger på i forhold til
det videre arbejde med budget 2020

Baggrund
• Skoleudvalget vedtog den 5. februar 2019
en række inklusionsindsatser.
• Skoleforvaltningen arbejder ud fra en
forudsætning om, at effekten af
inklusionsindsatserne træder i kraft fra
skoleåret 2020/2021
• Med udgangspunktet på 946 elever og en
forventet stigning på 65 elever i
kommende skoleår arbejdes ud fra en
forudsætning om 1.011 elever
fremadrettet.
• Dette medfører en forøget udgift på ca.
18,5 mio. kr. under forudsætning om, at
tiltagene fra 2. behandlingen videreføres
efter 2019/2020.

Omlægning af DUS-tilbud for specialgruppe 3 og 4
Med erfaring fra Aarhus Kommune kan der overvejes en model, hvor specialeleverne går i den almene DUS
med mulighed for tildeling af særlige støttetimer i henhold til specialelevens behov. Dette kunne f.eks.
omfatte specialgruppe 3 og 4.

Gentænk takststruktur for elever i specialklasse
Med inspiration fra takststrukturen i Aarhus Kommune kan takststrukturen overvejes med henblik på, at
Aalborg har mange små tilbud på specialområdet med få pladser, hvorimod
Aarhus Kommune har større tilbud med flere pladser
Man kunne også overveje at ændre tildelingsmodellen, således at der tildeles en grundtaskt til hver enkelt
visiteret elev i en specialklasse uagtet specialtilbud og at der yderligere tildeles ressourcer til den enkelte
elev afhængig af det vurderede behov i visitationsprocessen.

Takstregulering af almen undervisningen
Det kunne ligeledes være en mulighed at overveje at lade de visiterende skoler medfinansiere en del af
elevens specialtilbud. I den tidligere høringsfase har der været både positive og negative tilkendegivelser.
Det kunne være en mulighed at arbejde med en udvidelse af den netop vedtagne regulering i sag om
merforbrug på specialområdet.

Analyse vedr. børn i 4-6 års alderen
Et hovedpunkt i et oplæg ved KLs Børne- og Unge Topmøde var, at børn der allerede er udfordret af
generelle indlæringsvanskeligheder i dagtilbuddet ikke indhenter deres jævnaldrende igennem dagtilbuddet
og skolen. De vil dermed have større tendens til at skulle have specialundervisning i skolen.
Der kunne foreslås en analyse i fællesskab mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen af mulige
indsatser til imødekommelse af generelle indlæringsvanskeligheder i overgangen fra dagtilbud til skole.

Strukturpulje - mellemformer
Det kunne ligeledes være en mulighed at implementere såkaldte mellemformer. Mellemformer
indgår i temadrøftelsen ”Strukturpulje – mellemformer” på budgetseminaret d. 21 maj.

Omlægning af DUS-tilbud for
specialgruppe 3 og specialgruppe 4
Analyse
I temadrøftelsen var der beskrevet en model inspireret fra Århus Kommune,
hvor elever i specialklasser i stedet for et særskilt DUS-tilbud i tilknytning til
specialtilbuddet, inkluderes i almenDUS, hvor der til gengæld gives
støttetimer målrettet barnet.

Aalborg-model
•

Det kan konstateres, hvis der anvendes samme takst som i Århus,
at modellen er økonomisk dyrere end Aalborgs nuværende
model.

Skoleforvaltningen har været i dialog med Århus Kommune i forhold til en
uddybning af modellen.
Budgetterne i Århus Kommune til børn med særlige behov i SFO er opdelt i:
•

Børn og unge med vidtgående handicap

•

Børn med særlige støttebehov

I forhold til børn og unge med vidtgående handicap foretages en individuel
vurdering af barnet i forhold til støttebehovet i fritidsdelen. Der er ingen faste
takster – og udgiften pr. barn/ung varierer dermed også en del.
I forhold til børn og unge med særlige støttebehov tildeles almenSFOen en
fast takst på ca. 81.000 kr. årligt pr. barn.

Skoleforvaltningen har foretaget beregninger af de økonomiske
konsekvenser, hvis denne model implementeres i Aalborg
Kommune.

•

Til gengæld kan der være pædagogiske muligheder, idet
børnene/de unge vil få mulighed for at indgå i fællesskaber med
børn/unge fra almenområdet.
Samtidig kan der for den enkelte skole være en række fordele, da
budgetterne til almenDUS og specialDUS kan tænkes sammen og
muliggøre pædagogiske aktiviteter på tværs af almen og
specialområdet.

Gentænk takststruktur for elever i
specialklasse
I temadrøftelsen blev der beskrevet en mulighed for at gentænke takststrukturen for elever i specialklasse i Aalborg Kommune. Her blev
der henvist til Aarhus Kommune, hvor størstedelen af eleverne er visiteret til en specialgruppe tilsvarende specialgruppe 4 i Aalborg
Kommune. Helt konkret er 75 pct. af de visiterede elever i Aarhus Kommune visiteret til denne specialgruppe til en takst på cirka 176.000
kr.
Med udgangspunkt i fordelingen af visiterede elever i Aarhus Kommune kunne det være en mulighed at gentænke takststrukturen i
Aalborg Kommune. Her kunne foreslås en takststruktur med en grundtakst til hovedparten af de visiterede elever og herudover to ekstra
takstniveauer. Et eksempel herpå er beskrevet nedenfor:
Takststruktur:
•Grundtakst =

231.000 kr. (gns. tildeling pr. visiteret elev i specialklasse med nuværende struktur)

•Niveau 1 =

251.000 kr.

•Niveau 2 =

291.000 kr.

I beregningen anvendes en fordeling tilsvarende Aarhus Kommune. Det vil sige at 77% af de visiterede elever tildeles en grundtakst, 4%
tildeles niveau 1-taksten mens 19% tildeles niveau 2-taksten.

En sådan fordeling vil føre til et mindreforbrug i omegnen af 9 mio. kr.

Takstregulering af almenundervisningen

I temadrøftelsen blev der beskrevet en mulighed for at lade de visiterende skoler medfinansiere en
del af elevens specialtilbud.
En sådan mulighed vedtog Skoleudvalget i forbindelse med ”Godkendelse af merforbrug på
specialområdet”, hvor ressourcetildelingen til de almene skoler blev reguleret frem til 1. februar i
skoleåret 2019/2020. På den måde reguleres bevillingerne til de almene skoler i takt med at
eleverne visiteres til specialområdet.
Helt konkret betyder det, at den enkelte almene skole reguleres for i omegnen af 30.000 kr. pr.
visiteret elev.
•

Det er en mulighed at ændre på niveauet som den almene skole hæfter for pr. visiteret elev.

•

Et eksempel herpå kunne være et tillæg på 20.000 kr. som med et årligt antal visiterede elever
på 100 elever vil betyde, at almenområdet reguleres for 2 mio. kr.

Analyse: børn i 4-6-års alderen
Der foreslås i temadrøftelsen en analyse af mulige indsatser i forhold til tidlig indsats overfor børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Baggrunden er
bl.a. at analyser har vist, at tidlige investeringer i børns trivsel har langt større effekt end hvis indsatsen iværksættes senere i livsforløbet.

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har allerede i dag en lang række samarbejder i forhold til børn i overgangen fra dagtilbud til
skole; herunder:
•

Skolestartspolitik der bl.a. beskriver at alle skoler skal lave samarbejdsaftaler med de børnehaver, der leverer flest børn til skolen

•

Strategi i forhold til skoleudsættelse, der bl.a. gør at PPR og skole tidligt inddrages i forhold til elever, der er i risiko for at skulle skoleudsættes

•

Fælles sprogstrategi, der bl.a. sikrer, at der anvendes samme testmateriale på tværs af dagtilbud og skole

•

PPR inddrages allerede fra 3-årsalderen i forhold til børn med tale- og sprogvanskeligheder

•

Der arbejdes med trivselsforum på 0-6-års området

•

Der gennemføres sprogvurdering af alle børn i 3-års-alderen

Derudover arbejdes der i øjeblikket på yderligere tiltag fx:
•

Udvikling af en tidlig opsporingsmodel. Modellen skal medvirke til at sikre at mistrivsel blandt børn opdages tidligt.

•

Som følge af den nye dagtilbudslov i 2018 arbejdes der med den styrkede pædagogiske læreplan, der bl.a. skal bidrage til en fælles forståelse af det
pædagogiske grundlag hos daginstitutioner i det daglige, samt skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Analyse: børn i 4-6-års alderen
Med udgangspunkt i ovenstående kan der igangsættes en analyse. En analyse vil fx kunne give svar på følgende:
•

Har vi i Aalborg Kommune et grundigt implementeret udgangspunkt for samarbejdet mellem dagtilbud og skole?

•

Er der tilstrækkelig sammenhæng mellem det der foregår i dagtilbud og skole?

•

Har medarbejderne i dagtilbud og skole de nødvendige kompetencer i forhold til at opdage de elever, der har udfordringer og som er i risiko for senere i
livet at blive segregeret?

•

Har medarbejderne en fælles forståelse i forhold til børns udvikling?

•

Har vi en samarbejdsstruktur, der understøtter tidlig opsporing?

•

Hvilke mulige indsatser kan igangsættes i forhold til at blive bedre klædt på til tidlig opspring?

Det videre arbejde med specialområdet i
budget 2020
•

Det er hensigten, at der på udvalgsmødet den 11. juni 2019 forelægges en sag med et samlet løsningsforslag, der kan indgå i
udvalgets budgetbidrag til magistratens videre arbejde med budget 2020.

•

Hvilke emner/forslag ønsker udvalget skal indgå i det videre arbejde med budget 2020?

Hvidt papir

Strukturpulje
•

Skoleudvalget har tidligere nedsat en rådgivningsgruppe, der bl.a. skal
komme med forslag til mere fleksible overgange mellem almen- og
specialområdet.

•

Forslagene omtales i rådgivningsgruppen som mellemformer.

•

Det vurderes, at der er behov for at gentænke de måder, hvorpå
elever med et specialpædagogisk behov kan få opfyldt deres
undervisningsmæssige behov.

•

Det er lovgivningens intension, at specialpædagogisk bistand
fortrinsvis skal gives i tilknytning til den almindelige undervisning,
hvilket er i god overensstemmelse med intentionerne i Nye Fælles
Veje og Udviklingsstrategien for børn, unge og familier.

•

Med den nuværende praksis i Aalborg Kommune gives størstedelen af
den specialpædagogiske bistand i specialundervisningstilbud.

Hvad er mellemformer?
•

Undervisning/specialpædagogisk bistand,
som placerer sig imellem
almenundervisning og specialundervisning i
specialskole/specialklasse.

•

Kendetegnende for mellemformer er, at det
tilstræbes, at undervisningstilbuddet gives
så tæt på elevens kendte miljø som muligt,
og at det inddrager elementer fra den
pædagogik, der typisk anvendes i
specialtilbuddene; herunder tydelig struktur
og klasseledelse.

•

Derudover er der i mellemformer stort fokus
på det fællesskab som eleven indgår i samt
på forældresamarbejdet. Endelig er
mellemformer kendetegnet ved at være et
billigere alternativ til de traditionelle
specialtilbud.

Strukturpulje
Forslag
•

Klasser med udvidet struktur – Der kan etableres klasser, som har særlig fokus på
klasseledelse, fysisk indretning af lokaler, mental sundhed og udvidet
forældresamarbejde – og hvor der er en fast gennemgående struktur. Klasserne skal
have en større normering end en almindelig folkeskoleklasse og der skal være færre
elever i klasserne. Til gengæld skal de kunne rumme elever, som i dag visiteres til
specialtilbud.
Hvis der regnes med 4 elever med specialbehov i klasserne og at hver elev udløser 60
pct. af nuværende specialtakst i specialgruppe 3, vil hver klasse kunne suppleres med
en ekstra lærer. Dertil kommer naturligvis udgifter til kompetenceudvikling og sparring
fx PPR. Forslaget er inspireret af Nest-klasserne på Katrinebjergskolen i Århus.

•

Udvidet struktur og klasseledelse i klasser med sårbare elever – Der kan som et
forebyggende tiltag etableres klasser med fokus på struktur, klasseledelse og udvidet
forældresamarbejde. Klasserne kan etableres i de tilfælde, hvor der er flere sårbare
elever i klassen. Skolerne kan derefter søge om ekstra ressourcer, der anvendes til
udvidet struktur og klasseledelse. Klasserne er tænkt som et alternativ til visitation til
specialtilbud. Der vil være tale om en investeringsmodel, idet eleverne ikke er visiteret
til et specialtilbud.

Handlerum
•

Det er vurderingen, at forslagene primært vil være
relevante som et alternativ til specialklasse inden for
specialgruppe 3 (AKT-vanskeligheder og ADHD eller
ADHD-lignende symptomer).

•

Der kan afsættes ressourcer på kommende budget
målrettet etablering af klasser. Nyvisiterede elever i
specialgruppe 3 tilbydes i stedet for specialklasse en af
ovenstående klassetyper.

•

På sigt vil det betyde en udfasning af specialgruppe 3.
Hvis der arbejdes med en takst på 60 pct. af
nuværende takst til specialgruppe 3, koster en elev i en
klasse med udvidet struktur 178.800 kr.

•

Evt. kan et antal pladser i specialgruppe 3 kan
omdannes til klasser med udvidet struktur.

eSport
Perspektivering

•
•

•

•

Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg har siden
2017 udbudt en eSportslinje, der
kombinerer skolegang og sport

•

Undervisningen og talentudviklingen
varetages af professionelle eSportsspillere
og foregår i skolens eget eSportscenter.

•

Der er fokus på, at øge elevernes
individuelle niveau, deres spillemæssige
forståelse og deres kompetencer som
holdspiller. Derudover er der fokus på fysisk
træning, teambuilding, konstruktiv
kommunikation, strategi og sociale
aktiviteter.

•

Eleverne skal ansøge om optagelse på
linjerne, hvilket understøtter det
professionelle sigte med linjerne.

I Aalborg Kommune udbydes valgfaget eSport i 30 timer af
UngAalborg for elever i 7.-9. klasse.
Eleverne arbejder med teknik, strategi, samarbejde,
kommunikation og kompetencemæssige aspekter ift. det
valgte eSportsspil, og fokus er derudover på morale og etik i
computerspil, samt kost og motion.
I april måned offentliggjorde regeringen en eSportstrategi,
som skal understøtte eSportens udbredelse og tage initiativ
til at samle eSportsaktører om en fælles indsats

eSport
Handlerum

Økonomi
•

Etableringsomkostninger for et eSport-lokale til 20 elever er
estimeret til 257.000 kr.

•

Estimatet inkluderer udgifter til computer, skærm, mus,
tastatur, musemåtte, headset, gamerstol, tyverisikring,
ventilation samt omkostninger til internetopkobling. Estimatet
forudsætter, at der er borde til rådighed.

•

Nedenfor er beregning på UngAalborgs udgifter til ekstern
underviser til valghold á 30 timer.
eSports valgfag v/ 30 timer

Kr.

Udgift ved UngAalborg, v/ timeløn for
ekstern underviser på 395 kr./t

11.850

Egenbetaling ved skolerne

9.000

Samlet udgift for UngAalborg pr.
valghold

2.850

•

Skoleudvalget har mulighed for at oprette en eSport-linje for elever
fra 7.-9. klasse, som en mulighed for at løfte en skoles omdømme og
rekruttering af elever.

•

Skoleudvalget har mulighed for at omprioritere eller ekstraprioritere
UngAalborgs aktiviteter, således der er mulighed for oprettelse af
flere eSport valghold på flere skoler.

•

Skoleudvalget har mulighed for at beslutte, at skoler skal øge
samarbejdet med eSportsforeninger i forbindelse med aktiviteter i
den understøttende undervisning, åben skole, eller valgfag.

Skolemad

Historik
•

•

•

Der blev i april gennemført en undersøgelse vedr.
skolemad. Ud af 32 besvarende skoler har 24 skoler et
tilbud om skolemad.
Fælles for de øvrige 8 skoler var, at de ikke har de
nødvendige køkkenfaciliteter og/eller fordi det ikke
vurderes rentabelt.

•

Skoler med skolemadstilbud ser en stor værdi i, at
eleverne har mulighed for at købe et sundt måltid mad.

•

Jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 2 kan
kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der kan
tilbydes madordning på skolerne.

I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet
af afsætte anlægs- og driftsmidler til etablering af
skoleboder på skolerne. Midlerne blev oprettet i
to puljer, som skolerne kunne søge ind på. Der
blev afsat følgende beløb:

Drift
(mio. kr.)
Anlæg
(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

0,5

2,6

3,0

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

•

Dermed var der en samlet anlægsbevilling på 10
mio. kr. der kørte frem til 2017. Puljen til
driftsmidler blev fastsat til 2,4 mio. kr. fra 2017 og
frem. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019
besluttede man at nedlægge puljen med
driftstilskud til skoleboder.

•

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 1,5
mio. kr. årligt til støtte til morgenmadstilbud. I
forbindelse med budget 2017 blev puljen nedlagt
som en del af omprioriteringsbidraget.

Skolemad
Handlerum

Økonomi
•

•

I 2018 var der i alt 38 skoler, der havde et tilbud
om skolemad, heraf havde 17 af skoleboderne et
underskud.

•

Skoleudvalget har mulighed for at genoprette en pulje til finansiering af
driftsudgifter. Det estimeres, at en pulje på 1 mio. kr. til driftsudgifter er
passende.

•

Skoleudvalget har mulighed for at oprette en pulje til at understøtte
kommunens målsætning om 60% økologiske fødevarer anvendt i
kommunens institutioner inden 2020. Det estimeres, at en pulje på
250.000 kr. til sidemandsoplæring med kostpersonale fra nogle af de
skoleboder, der har nået målsætningen vil kunne understøtte en forøgelse
i økologiprocenten i skoleboderne.

•

Skoleudvalget har mulighed for at afsætte midler til at igangsætte indsats
på udsatte skoler i forhold til at tilbyde gratis skolemad til eleverne.
Forslaget estimeres at koste 250.000 kr.

•

Skoleudvalget kan beslutte, at igangsætte en kampagne vedrørende
sundhed og madens betydning målrettet forældre.

Skolebodens regnskab er sat således sammen, at
den foruden inventar, råvarer mm. også skal dække
lønudgifter til personale i skoleboden.

Rum til inklusion
Historik
•

Med ”lokaler til inklusion” forstås fysiske lokaler, der er bemandet af personale,
der kan yde støtte til de elever, der måtte have brug for et pusterum i
skolehverdagen. Medarbejderne kan coache eleverne, lave samtaleforløb samt
støtte eleverne i forhold til diverse personlige problematikker, som kan påvirke
skolegangen og den generelle trivsel.

•

Af 12 adspurgte folkeskoler i kommunen angiver otte af skolerne, at de har
indrettet særlige fysiske rammer. Der er primært tale om, at skolerne har oprettet
et specifikt fysisk lokale, hvor alle skolens elever kan opholde sig, når de har
behov for et pusterum.

•

Et flertal af skolerne nævner, at det er afgørende, at der er en konkret
handlingsplan for de elever, der anvender lokalet og dets personale

•

Den sidste skole, der ikke pt. har et lokale, angiver at de tidligere havde et, men er
gået væk fra det, fordi det blev betragtet som en slags ”opbevaringsrum

•

Målet for inklusionsindsatserne er i
2020 at ”styrke skolernes
handlekompetencer, således
stigningen i behovet for yderligere
pladser i specialtilbud ophører”.
Processen har ikke haft megen
fokus på sammenhængen mellem
inklusion og fysiske rammer.

•

For at dæmme op for de stigende
udgifter til specialundervisning
besluttede Skoleudvalget på mødet
8. april en række tiltag.
Beslutningerne muliggør
overholdelse af budgettet i
skoleåret 2019/2020.

Rum til inklusion
Handlerum

Økonomi
•

•
•

Der er i skoleåret 2019/20 afsat 25 mio. kr. i
inklusionsressource

Skoleudvalget har mulighed for at prioritere ressourcer til oprettelse af
fysiske rammer og bemanding af lokaler til inklusion. Dette kan fx gøres ved
at målrette dele af inklusionsressourcen til formålet eller ved at afsætte
yderligere ressourcer.
Hvis alle skoler skal oprette og bemande et lokale, vil det betyde en udgift
på mellem 15 og 18 mio. kr. Det forudsættes, at halvdelen af skolerne skal
bemande lokalet med en ½ lærer-/pædagogstilling og den anden halvdel af
skolerne med en hel lærer-/pædagogstilling. Der er ikke indregnet udgifter
til indretning af lokalet.

Der anvendes i 2019 313 mio. kr. på
specialtilbud.
•

Der kan igangsættes et udviklingsarbejde, der har som formål at generere
viden om og udvikle prototyper for, hvordan de fysiske rammer skal
indrettes for bedst muligt at støtte op om inklusionsopgaven. Der kan fx
udarbejdes et katalog over vellykkede lokaliteter/lokaler, der er velegnet til
inklusionsopgaven. Opgaven forventes at kunne løses for ca. 150.000 kr.
Ressourcen skal anvendes til samarbejde med Dansk Center for
Undervisningsmiljø og arkitektfirmaer med viden om indretning af
klasserum samt til studieture til skoler, der har arbejdet med indretning af
klasserum og endelig til udgifter til publicering af materialet.

Åben PPR-rådgivning

• PPR’s ressourcer er i dag fortrinsvis målrettet indsatser i kommunens daginstitutioner og skoler.
• Ved en åben PPR-rådgivning vil man imødekomme forældres behov for direkte adgang til PPR og
derved mulighed for rådgivning og sparring om deres børns læring, trivsel og udvikling.
• Indgangen til den åbne PPR-rådgivning kunne eksempelvis suppleres af en elektronisk brevkasse,
hvilket man har gjort i Norddjurs Kommune.

• Udvalgte spørgsmål og svar fra den åbne rådgivning kan efter aftale med forældrene blive
offentliggjort i anonymiseret form og lagt i brevkassen på PPR’s hjemmeside. Her vil alle forældre
fremadrettet have mulighed for selv at finde svar på generelle spørgsmål om skolebørns faglige,
sociale og fysiske udvikling.

Åben PPR-rådgivning
Økonomi

En åben PPR-rådgivning bestående af to
fuldtidsstillinger til 1,1 mio. kr. kan ugentlig
tilbyde åben og anonym rådgivning i en
enten central eller decentral organisering.

Handlerum
•

Skoleudvalget kan træffe beslutning om at etablere åben rådgivning ved PPR ét sted i
kommunen med tværfaglig rådgivning tre halve dage pr. uge. Der afsættes 15 timer ugentligt
pr. medarbejder. Det tværfaglige rådgivningsteam har også til opgave at besvare en
elektronisk brevkasse.

•

Skoleudvalget kan træffe beslutning om at etablere en åben rådgivning på alle skoler ved den
PPR-psykolog, der betjener skolen. Omfanget vil være ca. 1,5 time ugentligt pr. skole. Det kan
suppleres med ét tværfagligt team, der besvarer spørgsmål i en elektronisk brevkasse.

•

Skoleudvalget kan træffe beslutning om, at et team på 5-10 PPR-medarbejdere gives et fast
tillæg for at stå til rådighed for anonyme forældrehenvendelser ml. kl. 16-20 et antal
arbejdsdage om måneden. Udgifterne vil afhænge af en forhandling af et rådighedstillæg.
Med denne model vil forbruget af arbejdstid gå fra betjeningen af daginstitutioner og skoler.

•

Skoleudvalget kan træffe beslutning om at tydeliggøre de eksisterende åbne rådgivninger i
kommunen i stedet for at etablere en ny. Information om de åbne rådgivninger målrettes
forældre til skoleelever og formidles bl.a. på AULA og på PPR’s hjemmeside.
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Opmærksomhedspunkter
Stigsborg

Der var afsat 86,4 mio. kr. i 2018-2022. Herudover er alle ”frie” midler på 83,7 mio. kr. i 2023 afsat til Stigsborg Brygge.

Samlet set er der afsat 170,1 mio. kr. Skoleområdet udgør ca. 265 mio. kr. af det samlede anlægssum.
Det foreslås, at udvalget indstiller den resterende finansiering som et ønske til byrådets budgetproces.

Læringsmiljøer

Projekterne på Vodskov Skole og Gl. Lindholm Skole er fremrykket, så de er afsluttede i 2021. Vester Mariendal Skole kan ikke fremrykkes og afsluttes i
2022.

Faglokaler

De sidste planlagte faglokaler renoveres i 2020.
Der er fortsat afsat 10 mio. kr. i 2022, der ikke er fordelt.

Kapacitet på skolerne

Den afsatte bevilling til kapacitet på Sofiendalskolen er taget ud, idet der i henhold til prognosen først forventes kapacitetsudfordringer i 2027/2028.

Vedligehold

Der er afsat i gns. 10,0 mio. kr. årligt til vedligehold på skolerne, jf. AaK Bygs vurdering. Dette giver ikke nævneværdigt rum til håndtering af løbende
lokaleudfordringer.

Terapibassin ved VUK

Der er afsat 1,3 mio. kr. til nedlæggelse af terapibassin og reetablering af lokaler til anden anvendelse. Dette kan kædes sammen med VUKs behov for
permanente lokaler til den kompenserende voksenundervisning.

Energiinvesteringer

Der er afsat årligt 30 mio. kr. til energiinvesteringer. Heraf er 8,0 mio. kr. endnu ikke prioriterede i 2020.

Udearealer

Der er afsat 5 mio. kr. i 2020 til ”pilotprojekter” vedr. udearealer. Dette kan efter udvalgets prioritering anvendes f.eks. legepladser eller læringsmiljøer

Gå til investeringsoversigt

