Skoleudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering for Aalborg10
2014-35882
Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender,
At Aalborg10 organisatorisk indplaceres under UngAalborg

At almen10 får fysisk placering På Sporet fra august 2020

At der gennemføres en ny evaluering af Aalborg10 i skoleåret 2023/24
At UngAalborgs Ungdomsskolebestyrelse udvides fra 11 til 15 medlemmer med en
repræsentant valgt blandt personalet i Aalborg10, en repræsentant valgt blandt
projektmedarbejdere, husmedarbejdere og administrativt personale, en repræsentant valgt
blandt UngAUC's elevråd samt en repræsentant valgt blandt Aalborg10's elevråd.
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Sagsbeskrivelse
Resume
Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag til ny organisering og fysisk placering af Aalborg10 til endelig
godkendelse i Byrådet efter høring af forslaget fra 13. juni til 16. august 2019. Forslaget til ny organisering af
Aalborg10 indebærer at eud10 fortsat har til huse på Tech College og at den resterende del af Aalborg10
placeres På Sporet i tilknytning til SOSU Nord samt at der sker en vedtægtsændring for UngAalborgs
Ungdomsskolebestyrelse i relation til bestyrelsens sammensætning.

Baggrund
Skoleudvalget har senest haft sagen vedr. Aalborg10 på dagsorden den 11. juni 2019, hvor forslag til ny
organisering af Aalborg10 blev godkendt og sendt i høring. Der er indkommet i alt 9 høringssvar, jf. bilag 1.
Skoleforvaltningen har lavet en tematisk oversigt over høringssvarene, jf. bilag 2.
På baggrund af høringen fremlægger Skoleforvaltningen hermed sagen til endelig godkendelse.

Beskrivelse af det endelige forslag til ny organisering af Aalborg10
I det følgende beskrives det forslag til ny organisering af Aalborg10, som Skoleforvaltningen på baggrund af
høringen indstiller til endelig godkendelse i Byrådet.
Formålet med og principper for Aalborg10
Driften af Aalborg10 sker i medfør af bestemmelserne om 10. klasse i Folkeskoleloven, jf. afsnittet om
lovgivning sidst i sagsbeskrivelsen.
Det overordnede formål med Aalborg10 er fastlagt i Folkeskoleloven med følgende ordlyd:
”Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for
yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse.” (FSL § 19a)
Følgende principper lægges til grund for placering og drift af Aalborg10 fra august 2020:
1. Aalborg10 understøtter den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling og modning i et
ungemiljø præget af fællesskab.
2. Et forløb i Aalborg10 er forberedelse og afklaring til en ungdomsuddannelse.
3. I Aalborg10 bliver eleverne klogere på muligheder og ønsker i forhold til uddannelses- og
karrierevalg.
4. Aalborg10 består af fleksible forløb med fokus på den enkelte elevs personlige, sociale og faglige
behov.
5. Aalborg10 tilbyder et læringsmiljø, der stimulerer de unges nysgerrighed og lyst til at lære mere.
6. Aalborg10 tilbyder et ungemiljø med tilbud og aktiviteter i både skoletid og fritid.
7. Det er muligt at overgå til ungdomsuddannelse, job eller et andet tilbud, når eleven er parat til det,
men senest efter 1 skoleår.
8. Aalborg10 drives i et tæt pædagogisk samarbejde mellem Aalborg Kommune og
ungdomsuddannelserne.
9. Aalborg10 placeres i tilknytning til et ungdomsuddannelsesmiljø.

Fysisk placering af Aalborg10
Følgende forudsætninger lægges til grund for fysisk placering af Aalborg 10:


Aalborg Kommune fastholder ansvaret for drift af Aalborg10.
Fortsat drift af Aalborg10 under Aalborg Kommune vil understøtte Aalborg10 som en del af
folkeskolen og samtidig skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde med alle
ungdomsuddannelser om Aalborg10.
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Aalborg10 placeres organisatorisk som en afdeling af UngAalborg
Organisatorisk fællesskab mellem Aalborg10 og UngAUC skaber gode rammer for samarbejde og
sparring om undervisningen og udvikling af læringsmiljøer for elever i 10. klasse på tværs af de to
enheder. Organisatorisk placering af Aalborg10 under UngAalborg i stedet for under en folkeskole
understøtter endvidere ønsket om at knytte Aalborg10 tættere til et ungemiljø med tilbud og
aktiviteter i både skoletid og fritid. Der vil fortsat være heltidsundervisning på UngAUC for elever
efter 7. klasse, som har faglige og personlige behov, der bedre kan tilgodeses i dette tilbud. I
heltidsundervisningen, kan eleverne afslutte med 10. kl. prøve.



10. klasse fastholdes i specialklasserækkerne
Der vil fortsat være 10. klasse tilbud i specialklasserækkerne som i dag. På sigt vil forvaltningen
undersøge mulighederne for, at flere specialklasseelever kan få gavn af tilbuddene i UngAUC eller
Aalborg10.

Den fysiske placering af Aalborg10 fordeles fortsat på to lokaliteter. Den ene lokalitet er Tech College i
Aalborg, hvor eud10 forsat har til huse. Den resterende del af Aalborg10 (almen10) placeres På Sporet i
tilknytning til SOSU Nord.

Høringssvarene
I hovedparten af høringssvarene udtrykkes opbakning til den foreslåede model for ny organisering af
Aalborg10, herunder opbakning til:
 At Aalborg Kommune fastholder driftsansvaret for Aalborg10,
 At den fysiske placering af eud10 fastholdes på Tech College,
 At den resterende del af Aalborg10 (almen10) får ny placering På Sporet og
 At Aalborg10 organisatorisk placeres som en afdeling under UngAalborg
Derudover peges på forskellige udfordringer og ønsker, som den nye organisering medfører:
 Almen10 På Sporet vil kunne være en udfordring for sårbare og letpåvirkelige elever, da det er en
placering i et bymiljø med mange fristelser.
 Flytningen af almen10 fra Seminarieskolen medfører, at skolen mister de stordriftsfordele, der på
nuværende tidspunkt er ved skolens drift. Seminarieskolen vil fremover være underlagt de samme
økonomiske rammer for driften som sammenlignelige overbygningsskoler.

Konsekvenser for økonomi
Forslaget har driftsmæssige konsekvenser, som følge af en øget udgift til leje af lokaler i forhold til i dag, jf.
udkast til vilkår for en driftsaftale med SOSU Nord og med Tech College i bilag 3.
Finansiering af lejeudgiften indgår i budgetdrøftelserne for Budget 2020.
Såfremt lejeaftale med SOSU Nord underskrives inden 31. marts 2020, skal der ikke foretages deponering.
En ændret elevsøgning til Aalborg 10 efter den nye organisering kan medføre behov for justering af
budgetrammen i de kommende budgetår.

Konsekvenser for personaleforhold
Lærerne fortsætter som i dag under Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning
for voksne (50.01) og fastholder dermed de nuværende rammer og vilkår for ansættelse, løn,
forflyttelsesaftale mv.
Ifølge MED-aftalen (10, stk. 1), kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr.
medarbejdergruppe ved en institution, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. UngAalborg betragtes i
denne sammenhæng som en institution, da der i ledelsesfunktionen indgår;
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•
•
•

Selvstændig ledelsesret,
beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser,
selvstændig budget- og regnskabsansvar.

Dog kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution, hvis
medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, jf. § 10, stk. 2. Det vil således være op til en
drøftelse mellem ledelse og medarbejdere, hvorvidt medarbejderne ved Aalborg10 skal repræsenteres ved
selvstændig TR.

Konsekvenser for bestyrelsen i UngAalborg
Skoleforvaltningen anbefaler, at sammensætningen af bestyrelsen i UngAalborg justeres som følge af, at
Aalborg10 bliver en afdeling af UngAalborg. Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 11
til 15, således at der er bred repræsentation fra alle afdelinger i UngAalborg.
Vedtægterne for UngAalborgs Ungdomsskolebestyrelse ændres, så bestyrelsen fremover består af følgende
15 medlemmer:
3 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd blandt byrådets medlemmer
1 repræsentant fra arbejdsmarkedets faglige organisationer
1 repræsentant fra kulturlivet i Aalborg
1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
1 repræsentant valgt blandt UngAalborgs afdelingsledere
1 repræsentant valgt blandt personalet på UngAUC
1 repræsentant valgt blandt klubbernes ledere/ medarbejdere
2 repræsentanter fra Ungebyrådet (formand og næstformand)
1 repræsentant valgt blandt personalet i Aalborg10
1 repræsentant valgt blandt projektmedarbejdere, husmedarbejdere og administrativt personale
1 repræsentant valgt blandt UngAUC’s elevråd
1 repræsentant valgt blandt Aalborg10’s elevråd
Repræsentanterne markeret med kursiv er nye i forhold til i dag.

Evaluering
Ny organisering af Aalborg10 implementeres med virkning fra august 2020. Der indgås 5-årige lejekontrakter
med Tech College og SOSU Nord. På den baggrund er det Skoleforvaltningens anbefaling, at der
gennemføres en evaluering af Aalborg10 i skoleåret 2023/24, hvorefter der tages stilling til videreførelse af
ordningen.
De strategiske ledelsesmøder mellem direktørerne på erhvervsuddannelserne, en rektor fra gymnasierne
samt skoledirektør og skolechef 1-2 gange årligt videreføres i perioden.

Lovgivning
Den overordnede lovgivningsmæssige ramme er, at alle kommuner skal tilbyde et almindeligt 10.
klasseforløb (Folkeskoleloven §§ 19b-19d) og et erhvervsrettet 10. klasseforløb (Folkeskoleloven § 19j).
Derudover muliggør folkeskoleloven, at undervisningspligten efter 7. klassetrin kan opfyldes ved deltagelse i
heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole (Folkeskoleloven § 33, stk.3)
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Bilag:
Bilag 1 - Høringssvar Aalborg10
Bilag 2 - Opsamling på høringssvar vedr. Aalborg10
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