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Bilag 2
Høringssvar vedr. ny organisering af Aalborg10 fra august 2020
1. Seminarieskolen, skolebestyrelsen
2. Seminarieskolen, MED-udvalget
3. Aalborg Lærerforening
4. UU Aalborg
5. Erhvervsskolerne i Aalborg
6. Nibe skole, MED-udvalget
7. Gandrup skole, skolebestyrelsen
8. Vesterkærets skole, MED-udvalget
9. Herningvej skole, skolebestyrelsen

Tematiseret oversigt over indholdet i høringssvarene
Emne

Høringsparter Forvaltningens bemærkninger

Fortsat drift af Aalborg10 under Aalborg Kommune
Opbakning til fortsat drift af Aalborg10 i regi af
Aalborg Kommune.

2, 3, 4, 8

Ingen bemærkninger

Organisatoriske indplacering af Aalborg10 under UngAalborg
Det vil være en fordel at Aalborg10 organisatorisk 2, 4, 5, 7, 8
indplaceres under UngAalborg.

Ingen bemærkninger

Det vil give fuld fokus på den aldersgruppe, der er 2
den primære målgruppe for Aalborg10.

Ingen bemærkninger

Fastholdelse af EUD10 på Tech College
Tilfredshed med at EUD10 fastholdes på Tech
College.

2, 3, 4, 5, 8

Ingen bemærkninger

Placering af Almen10 På Sporet
Positivt med central placering tæt på forskellige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ingen bemærkninger
ungdomsuddannelser og i knudepunktet for
kollektive transportforbindelser i Aalborg. Det vil
indebære mange fordele og muligheder for
Aalborg10.
Vigtigt med fokus på de udfordringer der vil
2
kunne opstå, når sårbare og letpåvirkelige elever
placeres i et miljø med mange fristelser. Det kan
være nødvendigt med ekstra ressourcer til at
imødegå denne udfordring.

UngAalborg er opmærksomhed på, at der vil kunne
være en udfordring her. Denne udfordring håndteres
af ledelse og medarbejdere i Aalborg10.

2
Med en ændret geografisk placering bliver også
almen10 et tydeligt første skridt mod en
ungdomsuddannelse - og eleverne vil dagligt
færdes blandt unge på ungdomsuddannelserne.

5

Ingen bemærkninger

Ser beslutningen som et første vigtigt skridt i en 5
proces mod et tættere samarbejde om Aalborg10
mellem erhvervsskolerne og Aalborg Kommune.

Ingen bemærkninger

Økonomi
Ønsker en ressourcemodel, hvor der er max 20
2, 3
elever pr. klasse med baggrund i
elevsammensætningen, hvor flere elever har
særlige behov i forhold til de fleste almenklasser i
folkeskolen i øvrigt. Mere end 20 elever udløser
en ekstra klasse.

Forslaget har som sådan ikke noget med ny
organisering af Aalborg10 at gøre. Ønsket om
yderligere ressourcer til Aalborg10 bør indgå i
arbejdet med ny ressourcetildelingsmodel og/ eller
budgetlægningsprocessen.

Seminarieskolen ønsker en økonomisk
1
kompensation for fortsat at kunne drive skolebod
på en forsvarlig måde.

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold - ansættelses- og arbejdsvilkår
Personalet ønsker fortsat at være under
overenskomst for folkeskoleområdet.

2

Personalet ønsker egen TR og AMR.

2, 3

Det er vigtigt, at Aalborg10 fastholder egen daglig 3
leder (afdelingsleder).
Positivt at medarbejderne i Aalborg10 har
uændrede ansættelses- og lønvilkår.

3

Da antallet af elever i Aalborg10 svinger fra år til 3
år har det stor betydning for medarbejdernes
jobsikkerhed, at lærerne i Aalborg10 er omfattet
af forflyttelsesaftalen.

Medarbejdernes ansættelsesforhold overgår til
UngAalborg. Medarbejderne forbliver under
overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved
specialundervisning for voksne (50.01) og fastholder
dermed nuværende rammer og vilkår for ansættelse,
løn, forflyttelsesaftale mv.
Ifølge MED-aftalens bestemmelser kan der som
udgangspunkt vælges 1 TR for ansatte lærere i
UngAalborg. Dog kan der vælges flere end 1 TR for
lærerne, hvis medarbejderne og institutionens
ledelse er enige herom. Det vil således være op til en
drøftelse mellem ledelse og medarbejdere, hvorvidt
lærerne ved Aalborg10 skal repræsenteres ved
selvstændig TR.

3

Udfordringer for Seminarieskolen hvis Aalborg10 flyttes
To lærere har kombinationsstillinger på
1, 2
Seminarieskolen og i Aalborg10 - PLC-leder/
danskvejleder og it-vejleder/
matematikvejleder. Seminarieskolen vil blive
udfordret ift. at løfte disse opgaver hvis
Aalborg10 flytter, da de har stor betydning
for den faglige og pædagogiske udvikling på
skolen.

Skoleforvaltningen medgiver, at flytningen af
Aalborg10 har som konsekvens, at
Seminarieskolen mister de stordriftsfordele
skolen hidtil har haft.

Det vil være en stor økonomisk udfordring 1
for Seminarieskolen fremover at skulle løfte
opgaverne omkring PLC og vejledning
indenfor dansk, matematik og it.

Seminarieskolen har ekstra
2
sekretærressourcer som følge af Aalborg10.
Her vil også være en udfordring.

Skoleboden på Seminarieskolen vil miste
over halvdelen af omsætningen, hvis
Aalborg10 flyttes. Grundlaget for at drive
skolebod på nogenlunde rentable vilkår vil
dermed forsvinde - til stor skade for mange
af skolens elever.

2

UU-vejledning af elever
De unges uddannelsesvalg vil formentligt
4
kunne udfordres i højere grad ved at samle
hele Aalborg10 på Tech College (model 2B),
da der er flere typer af ungdomsuddannelser
og flere uddannelsesområder på adressen.

Ingen bemærkninger

Mangler oplysninger om, hvordan de
9
enkelte forslag på forskellig vis understøtter
elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Det er skoleforvaltningens vurdering, at den
anbefalede model sikrer eleverne adgang til
den bredest mulige vifte af
ungdomsuddannelser i løbet af 10. klasse.

Andet

4
Erhvervsskolerne udtrykker stor interesse
for at bidrage til udvikling af Aalborg10 og
øge samarbejdet. De har konkrete bud
herpå allerede fra skoleåret 2019/20.

5

Skoleforvaltningen vil opfordre ledelsen i
Aalborg10 til at intensivere og udbygge
samarbejdet med erhvervsskolerne som
anbefalet.

Hvad er formålet med at lave det
nuværende tilbud om?

9

Formålet med ændringen kommer til udtryk
gennem de fastlagte principper.

