Seminarieskolen 15. august 2019

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Seminarieskolen.

Vi i skolebestyrelsen på Seminarieskolen er meget optagede og samtidig også bekymrede for de
effekter en flytning af 10. klasse har på skolen. En sådan flytning vil betyde et farvel til over en
tredjedel af eleverne og mange lærere fra skolen. Især er vi bekymrede for de to lærere, der har en
kombinationsbeskæftigelse.
Denne kombinationsbeskæftigelse går ud på, at lærerne både har opgaver i AALBORG10 samt på
Seminarieskolen. Dette gælder for lederen af PLC, der ligeledes fungerer som danskvejleder, samt
for vores IT- og matematikvejleder. Netop disse kompetencer er der mange børn på
Seminarieskolen, der dagligt nyder godt af og samtidig har umådelig stor betydning for den faglige
og pædagogiske udvikling på skolen. Vi ser det som en meget stor økonomisk udfordring for
Seminarieskolen fremover at skulle løfte disse opgaver. At løfte disse opgaver på en forsvarlig
måde – både overfor personale og elever, kræver uddannelse af nye vejledere. Det er både dyrt og
tager tiden væk fra kerneopgaven samtidig med, at der i uddannelsesperioden ikke er faglig support
til undervisningen.
En anden stor bekymring gælder vores skolebod. De mange elever fra AALBORG10 er flittige
kunder i skoleboden og står dermed for over halvdelen af omsætningen. Hvis AALBORG10 flyttes,
flytter man dermed også muligheden for at drive skolebod på bare nogenlunde rentable vilkår. Dette
ville ikke blot være ubelejligt, men decideret skadeligt for mange af vores elever i hovedskolen. Det
er et meget stort aktiv for skolen, at boden har et godt og varieret udbud, da mange elever er
afhængige af skoleboden i løbet af skoledagen kan tilbyde noget fornuftigt at spise til fornuftige
priser.
Med det elevgrundlag, der vil være tilbage på Seminarieskolen, er vi som bestyrelse meget
bekymrede for, at det overhovedet vil være økonomisk muligt for slet ikke at tale om rentabelt, i
fremtiden at drive skoleboden. Vi ved, at der i forvejen bliver brugt økonomiske midler fra skolens
ressourcer til aflønning af personale i boden. Med det faldende elevantal er det vores frygt, at boden
bliver for stor en økonomisk byrde for skolen – og at det kan have indflydelse på den fortsatte drift
af boden, hvor vores elever kommer til at stå tilbage som de helt store tabere.
For fortsat at kunne tilbyde vores børn et nærende måltid i løbet af skoledagen samt for også i
fremtiden at være en attraktiv skole med en skolebod, er det vores håb og ønske, at Forvaltningen
vil prioritere en økonomisk kompensation til Seminarieskolens bod.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen
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www.seminarieskolen.dk
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Seminarieskolen, torsdag d. 08.08.2019

Høringssvar vedr. ny organisering for AALBORG10
(- behandlet på MED – møde, Seminarieskolen, torsdag d. 08.08.2019)

MED – udvalget, Seminarieskolen, har følgende bemærkninger, der udgør et høringssvar til ny
organisering for AALBORG10:
Vedr.: at AALBORG10 fortsat drives af Aalborg Kommune
Vi tilfredse med at den fortsatte drift af AALBORG10 er under Aalborg Kommune, fordi 10.klasse
både er starten på en ungdomsuddannelse og en forlængelse af grundskoletilbuddet. Herved sikrer
vi en uvildig vejledning af 10.klasse.
Vedr.: at AALBORG10 organisatorisk indplaceres under UngAalborg
Vi ser det som en fordel, at AALBORG10 organisatorisk indplaceres under UngAalborg. Hermed
er der fuld fokus på den aldersgruppe, der er den primære målgruppe for Aalborg10.
Vedr.: at EUD10 fortsat har fysisk placering på Tech College fra august 2020
Vi er fortsat tilfredse med, at EUD10 har fysisk placering på Tech College.
Vedr.: at ALMEN10 får fysisk placering På Sporet fra august 2020
Det er positivt, at placeringen et tæt på de forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg.
Det er vigtigt, at man har blik for udfordringer og problematikker, der vil kunne opstå, når sårbare
og let påvirkelige elever placeres i et miljø med mange fristelser, der kan flytte fokus på skolegang.
Dette kan betyde, at der skal afsættes ekstra ressourcer til netop at imødegå denne udfordring.
På sigt kan der stadig være absolutte fordele ved en samlet placering af 10. klasse tilbuddet i
Aalborg Kommune.
Øvrige bemærkninger i forhold til det fremtidige 10. klassetilbud:
Vedr. Økonomi:
Vi ser gerne en ressourcemodel, hvor der er et loft for elever i den enkelte klasse. Hvis dette
overskrides, bør det udløse ressourcer til en ekstra klasse. Et max antal elever på 20 i hver klasse,
vil være tilrådeligt.
Vedr. Personaleforhold, ansættelses – og arbejdsvilkår:
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Personalet ønsker en fortsat tilknytning til overenskomst for folkeskoleområdet. I denne forbindelse
er det et ønske, at personalet får deres egen TR og evt. AMR.

Øvrige bemærkninger i forhold til Seminarieskolen:

Når alt det positive er sagt omkring etableringen af AALBORG10, er der også nogle bekymringer
som vi udfordres med på Seminarieskolen.
Vedr. Personaleforhold, ansættelses – og arbejdsvilkår:
-

Vi har 2-3 lærere som har en kombinationsbeskæftigelse i AALBORG10 og på
Seminarieskolen. Det gælder lederen af PLC samt vores It-vejleder. Det vil blive en
udfordring for skolen at få løftet disse opgaver i fremtiden, hvis lærerne rykker med over.

-

Vi har ekstra sekretærressourcer pga. 10.kl tilbuddet. Hvordan stilles de i fremtiden?

Vedr. skolens grundlag for at drive et skolemadstilbud:
Sidst men ikke mindst har elevgrundlaget i AALBORG10, betydet over halvdelen af omsætningen i
vores skolebod. Det betyder at grundlaget for at drive skolebod på nogenlunde rentable vilkår helt
forsvinder, til stor skade for mange af vores børn i hovedskolen. Mange af vores elever er dybt
afhængige af at skoleboden kan tilbyde dem noget fornuftigt at spise i løbet af dagen.
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Høringssvar fra Aalborg Lærerforening - 10. klasse
Aalborg Lærerforening bakker op om, at Aalborg10 fortsat drives af Aalborg Kommune,
samt at den fysiske placering bliver på hhv. Sporet og Tech College, således at
Aalborg10 peger frem imod en ungdomsuddannelse.
Det er vigtigt, at Aalborg10 har egen daglig leder (afdelingsleder), samt at lærerne har
egen TR.
I forhold til organisering vil Aalborg Lærerforening anbefale en lavere klassekvotient
end i dag, pga. elevsammensætningen, hvor flere elever har særlige behov i forhold til
de fleste almenklasser i folkeskolen i øvrigt.
Det er derfor også vores anbefaling, at ressourcerne til at drive Aalborg10 øges.
Aalborg Lærerforening er endvidere tilfredse med, at medarbejderne i Aalborg10 har
uændrede ansættelsesvilkår, således at medarbejderne oppebærer samme løn og
arbejdsforhold i øvrigt. Da antallet af elever i Aalborg10 svinger fra år til år har det
også stor betydning for medarbejdernes jobsikkerhed, at lærerne i Aalborg10 er
omfattet af forflyttelsesaftalen.

Med venlig hilsen
Karsten Lynge Simonsen
Formand Aalborg Lærerforening
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Til rette vedkommende
I UU-Aalborg kan vi tilslutte os model 2A. Vi mener, vi som kommune kan lykkes med at drive et
velfungerende 10.klassecenter efter model 2A.
Vi er dog samtidig opmærksomme på, at de unges uddannelsesvalg formentlig vil kunne udfordres
i højere grad ved at samle hele 10.klassecentret på TECHCOLLEGE, da der er flere typer af
ungdomsuddannelser og flere uddannelsesområder på adressen. Det er bl.a. ud fra den tanke, at
den unge ikke vælger noget, som den unge ikke har i sit valgrum/kender til.
I UU er vi meget optaget af fortsat at være en del af gruppen i forhold til planlægning af årets gang
i 10. klasse set i forhold til vejledningsaktiviteter. Vi har i løbet af årene gjort os mange erfaringer –
bl.a. i forhold til afvikling af brobygning – som med fordel kan tages med i de kommende
overvejelser om og planlægning af indsatsen i Aalborg10.
Med venlig hilsen
Teamleder
Tina Vestergaard
UU-Aalborg
Tlf.: 25204521

Høringssvar fra erhvervsskolerne i Aalborg vedr. skoleudvalgets forslag til organisering og
drift af Aalborg fra den 10. fra august 2020
Erhvervsskolerne i Aalborg ser meget positivt på, at skoleforvaltningen indstiller at;
•
•
•

EUD10 fortsat har fysisk placering på Tech College fra august 2020
Almen10 får fysisk placering hos SOSU Nord på sporet fra august 2020
Aalborg10 organisatorisk indplaceres under UngAalborg

Vi ser den geografiske placering som et første, men meget vigtigt skridt i en proces mod et tættere
samarbejde om 10. klasse mellem erhvervsskolerne og Aalborg Kommune. Med en ændret geografisk
placering bliver også almen10 et tydeligt første skridt mod en ungdomsuddannelse – og eleverne vil dagligt
færdes blandt unge på ungdomsuddannelserne.
En ændret organisatorisk placering af Aalborg10 under UngAalborg ser erhvervsskolerne ligeledes som
meget positivt, idet det vil øge mulighederne for en fleksibel tilrettelæggelse af 10. klasse, og dermed også
øge mulighederne for et tættere samarbejde med erhvervsskolerne.
Samtidig tænker vi dog, at det allerede på nuværende tidspunkt er vigtigt at have en langsigtet strategi for
udviklingen af 10. klasses tilbuddet i kommunen. Set fra erhvervsskolernes perspektiv bør et nøgleord i
denne strategi være samarbejde og udviklingen af forskellige samarbejdsmodeller sammen med
erhvervsskolerne. Som erhvervsskoler vurderer vi, at der er gode muligheder for at udvikle og tilrettelægge
et stærkt samarbejde med udgangspunkt i de fem uger, der er til rådighed til frivillig brobygning i 10. klasse.
Af hensyn til det pædagogiske og faglige indhold i et sådan forløb håber vi, at UngAalborg og Aalborg10
sammen med erhvervsskolerne allerede fra efteråret 2019 vil indgå i et samarbejde om udvikling af det
faglige og pædagogiske indhold i et sådan forløb.

Med venlig hilsen

Erik Poulstrup
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Peter Thomsen

Lene Kvist

Rikke Christoffersen

#BREVFLE
Til skoleforvaltningen

Nibe Skole
08. august 2019

Høringssvar vedr. Skoleudvalgets forslag til organisering og
drift af Aalborg 10 fra august 2020
MED-udvalget ved Nibe skole ønsker at afgive følgende høringssvar:
Nibe bakker op om en placering centralt med gode busforbindelser for hele kommunens elever.
Endvidere bakker vi op en placering, hvor der i højere grad bliver en overgang til
en ungdomsuddannelse fremfor en afslutning af folkeskolen.

På vegne af MED-udvalget

Ann Christina Raunsbæk
Skoleleder
9982 4470
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Høringssvar fra MED-udvalget på Vesterkærets Skole vedr. Skoleudvalgets forslag
til organisering og drift af Aalborg10 fra august 2020

Hermed et par kommentarer fra MED-udvalget på Vesterkærets Skole.
Vi vil fra Vesterkærets Skole gerne understøtte, at Aalborg10 drives af Aalborg Kommune.
Vi ser 10. klasses tilbuddene som afgørende medspillere i forhold til at gøre så mange
elever som muligt klar til andre uddannelser efter endt folkeskole.

Vi er enige i skoleudvalgets beslutning om, at Aalborg10 organiseres efter model 2A, og
ser samtidig positivt på, at almen10 får muligheder for at benytte UngAalborg´s faciliteter.

Udarbejdet af MED-udvalget Vesterkærets Skole 28. juni 2019

Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg, 99828488

Skoleforvaltningen

Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Att.: Karen Nygaard Kristensen

Svar vedr.: "Skoleudvalgets forslag til organisering og drift af Aalborg10 fra
august 2020"
Skolebestyrelsen på Herningvej Skole drøftede i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde d. 18. juni det udsendte materiale omkring "Skoleudvalgets forslag til organisering og drift af Aalborg10 fra august 2020" og ønsker hermed at indsende følgende svar.
Indledning:
Skolebestyrelsen finder det relevant at påpege følgende:
• 10. klassestilbuddet bør give de unge de bedste muligheder for at modnes, og
fundament for at kunne træffe det rette valg.
• Vi mangler oplysninger om hvordan de enkelte forslag på forskelligvis understøtter elevernes valg af ungdomsuddannelser
• Hvad er formålet med at lave det nuværende tilbud om?
Skolebestyrelsen håber, at ovenstående vil indgå i Skoleforvaltningens vurderinger.
På skolebestyrelsens vegne
Næstformand
Claus Nielsen
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