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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af ny visitationsprocedure samt samarbejdsguide og indsatskrav
2020-072626
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
At den nye visitationsprocedure inkl. samarbejdsguide og indsatskrav forud for visitation til
specialtilbud godkendes med virkning til maj-visitationen
At det centrale visitationsudvalg organiseres under fagcenteret Forebyggelse & Fællesskaber
med deltagelse af repræsentanter fra PPR og skolerne, hvilket medfører ændring i kompetencefordelingsplanen

Beslutning:
Godkendt med bemærkning.
Udvalget bemærker, at det er vigtigt med en tydelig systematik, en tidlig indsats og klare forventninger samtidig
med at det anerkendes, at der til enhver tid skal handles i forhold til det enkeltes barns trivsel og læring.
Den pædagogiske psykologiske vurdering (PPV) skal som udgangspunkt foreligge maksimum to måneder
efter aftale om udarbejdelse, og så tidlig i forløbet som muligt.
Udvalget ønsker en midtvejsstatus til december 2021.
Anna Aaen stemmer i mod. Tina French Nielsen, Maja Torp, Lisbeth Lauritsen, Mette Ekstrøm, Søren Kusk og
Kristoffer Hjort Storm stemmer for.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes til Skoleudvalgets godkendelse vedrørende ny visitationsprocedure sammen
med samarbejdsguide og indsatskrav forud for visitation til specialtilbud. Skoleudvalget havde en indledende
drøftelse på Skoleudvalgsmøde den 20. oktober 2020 omkring det foreløbige forslag til en ny procedure,
som herefter er tilpasset på baggrund af Skoleudvalgets kommentarer og input fra dialogmøde med
relevante interessenter.
Formål
Formålet med en ny visitationsprocedure er at skabe nye strukturerede arbejdsgange for at styrke elevernes
muligheder for at blive i almenskolen, samt skabe mere transparens i samarbejdet omkring barnet. I det
arbejde, er samarbejdsguiden og indsatskravene forud for en eventuel visitation centrale elementer.
Målet med de ændrede arbejdsgange er at styrke skolernes fokus på tidlige og forebyggende indsatser på
fællesskabsniveau fremfor på individniveau. Den pædagogisk psykologiske vurdering (PPV) og
specialpædagogiske elevplan skal være praksisnære og anvendelsesorienterede redskaber i skolernes
tilrettelæggelse af indsatser. Derudover skal de nye arbejdsgange sikre, at alle muligheder er afprøvet i
almensystemet, inklusiv specialpædagogisk bistand i tilknytning til almenklasse, inden en eventuel visitation
til specialtilbud. Derfor forventes der også et øget brug af specialpædagogisk bistand i almenskolen ved
indførsel af den nye procedure.
Dialogmøde med relevante interessenter
Skoleudvalget afholdt den 25. november 2020 et dialogmøde med en række relevante interessenter fra
blandt andet BUPL, Aalborg Lærerforening, Skolebestyrelsernes Fællesråd, Handicaprådet, BHOV,
Skolelederforeningen, Skole og Forældre og repræsentanter fra arbejdsgruppen vedrørende
samarbejdsguide.
Overordnet var der opbakning til at fremrykke PPV’en i processen. Således at PPV’en fremadrettet sigter
mod en kvalificering af indsatserne for og med eleven frem for først at udfærdiges i forhold til visitering til
specialundervisningstilbud. Derudover var der et fokus på at styrke samarbejdet mellem forældre og skole,
og herunder særligt fokus på kommunikationen i forhold til brug af fagtermer og transparente processer for
alle.
Der ønskedes en opmærksomhed på sammenhængen til de indsatser, der går forud for indsatskravene. I
forbindelse med en tidlig indsats blev der også italesat et ønske om et tættere samarbejde med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, samt at PPR var mere til stede i praksis.
Derudover blev strukturen på skolerne drøftet. Der var et ønske om en øget grad af struktur af skoledagen
og de forventninger, der er til børnene, således skoledagen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt ud fra
et børneperspektiv. Herudover blev der stillet forslag om et relevant kompetenceløft af personalet på
skolerne og PPR, således de er bedre klædt på til at igangsætte forebyggende og tidlige indsatser.
Mange input fra dialogmødet er indarbejdet i det endelige forslag til ny visitationsprocedure. Derudover er
referatet fra mødet vedhæftet som bilag.
Principper for ændrede arbejdsgange i visitation til specialtilbud
Forslag til den nye visitationsprocedure er justeret til efter den indledende drøftelse i Skoleudvalget den 20.
oktober 2020, samt input fra dialogmødet.
På baggrund heraf er der overordnet fire ændringer i den nye procedure, som er
1. Tydeliggørelse af at de nye arbejdsgange i visitationsprocessen skal ses i sammenhæng til de
øvrige tiltag på området
2. Yderligere fokus på at understøtte det gode forældresamarbejde
3. Kortlægning og igangsætning af kompetenceudvikling for medarbejdere og ledelse på skoler og i
PPR
4. Evaluering af den nye procedure, hvor der inddrages et forældreperspektiv.
De ændrede arbejdsgange baseres på følgende principper:
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Styrke skolernes fokus på tidlige og forebyggende indsatser på fællesskabsniveau fremfor meget
indgribende individindsatser.
Styrkelse af PPV og specialpædagogiske elevplaner, så de bliver mere praksisnære og
anvendelsesorienterede redskaber i skolernes tilrettelæggelse af indsatser.
Frigøre psykologernes tid på skolerne til forebyggende indsatser.
Via samarbejdsguiden skal det sikres, at alle muligheder er afprøvet i almensystemet, inklusiv
specialpædagogisk bistand i tilknytning til almenklasse.
Arbejde hen imod at visitation i højere grad bliver et fælles anliggende mellem Afdelingen for
Forebyggelse & Fællesskaber og Afdelingen for Skoler.

Samtidig skal visitationsmodellen naturligvis inddrage barn og forældre og overholde de lovgivningsmæssige
krav.
Samarbejdsguide
For at understøtte skoler og især PPR’s samarbejde omkring børn og fællesskaber i udfordring, arbejdes der
med en praksisnær samarbejdsguide. Formålet med samarbejdsguiden er at kvalificere og kvalitetssikre
samarbejdet, når fællesskaber og elever er udfordrede. Den skal derfor ses som en guide til den daglige
udmøntning af inklusionsstrategien ”Fællesskaber for alle”.
I samarbejdsguiden indgår en metodebank og en
række indsatskrav med henblik på at understøtte
elevens muligheder for at blive i almenskolen.
Kontraktering
En del af samarbejdsguiden er at der laves en
kontrakt omkring samarbejdet mellem skole, hjem
og andre aktører for sikre tydelige og transparente
rammer omkring samarbejdet og forventninger til
hinanden.
Det er vigtigt, at alle aktørers perspektiver
inddrages i processen. Handleplanen er
det centrale samarbejdsværktøj og skal indeholde
en beskrivelse af fælles, tydelige mål for indsatsen,
konkrete tiltag og give mulighed for evaluering og
justering. Dermed fungerer handleplanen både som
styringsredskab og dokumentation for de indsatser
og handlinger, der er iværksat.
Samarbejdsguiden vil blive udarbejdet med inddragelse af skoleledelserne i klyngerne samt medarbejderne i
PPR primo 2021.
Indsatskrav forud for visitation til specialtilbud








Der skal være iværksat relevante indsatser på fællesskabs- såvel som på individniveau.
Der skal være indledt samarbejde med familiegruppe, specialgruppe og Ungdommens
Uddannelsesvejledning, hvis det er relevant.
Skolens PLC (Pædagogisk Lærings Center) skal være inddraget på relevant vis i indsatser omkring
barnet og dets fællesskaber.
PPR skal som udgangspunkt have været inddraget minimum 6 måneder.
Der skal være afprøvet specialpædagogisk bistand 9 klokketimer ugentligt styret af en pædagogisk
handleplan over en periode på minimum 4 måneder.
Handleplanen skal være tydelig og overskuelig, kendt for alle aktører omkring barnet inklusive
forældre og indeholde planer for løbende evaluering og justering af indsatsen.
Der skal som udgangspunkt have været arbejdet efter anbefalinger i barnets PPV i minimum 4
måneder. PPV’en skal som udgangspunkt foreligge minimum 2 måneder efter aftale om
udarbejdelse.
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Det er væsentligt at understrege, at der ikke er to ens forløb. Men forventningen er, at ovenstående
systematik bidrager til, at eleven får den rette støtte, når der er lærings- og trivselsmæssige udfordringer i en
sådan grad, at eleven mistrives i almenfællesskabet.
Ny procedure
Nedenstående illustration viser flowet, når skoleleder vurderer, at et barn kan have et specialpædagogisk
behov.
Hvis en skoleleder vurderer, at et barn
kan have specialpædagogiske behov,
anmodes PPR om en PPV af barnets
specialpædagogiske behov. Dette sker
i dialog med forældrene, samt drøftes
og aftales med PPR i SamRum.
SamRum er et forum på skolen, hvor
en skoleledelsesrepræsentant, PPR og
ressourcepersoner fra skolen drøfter
og koordinerer samarbejdet om elever i
lærings- og trivselsudfordringer. Det
bemærkes, at forældre altid, også i den
nye procedure jf. lovgivning, kan bede
om en PPV.
PPV’en laves af den/de PPRmedarbejdere, som er tilknyttet skolen.
Herved sikres størst muligt kendskab til
barnet og skolens praksis. PPV’en vil
konkludere om eleven har et
støttebehov på over eller under 9 timer
om ugen og vil give konkrete
anbefalinger i forhold til støttens
indhold.
Hvis PPV’en viser, at eleven har et
specialpædagogisk behov, træffer
skolen afgørelse om at iværksætte
specialpædagogisk bistand på skolen.
Forældrene har klageadgang til
Klagenævnet for specialundervisning.
Når der iværksættes specialpædagogisk bistand, skal skolen udarbejde en elevplan med beskrivelse af mål
og indsatser for elevens undervisning og støtte. Dette sker i dialog med forældrene og på baggrund af PPRs
anbefalinger i PPV’en. Efter skolens ønske kan PPR inddrages i den konkrete udarbejdelse af elevplanen.
Skolen skal efterfølgende i elevplanen dokumentere justeringer i mål og indsatser, samt effekten heraf.
Formålet er at sikre en løbende tilpasning i relation til barnets behov.
Hvis skole og forældre over tid vurderer, at den specialpædagogiske bistand på skolen ikke i tilstrækkelig
grad understøtter elevens læring og trivsel, kan de i fællesskab anmode om at få sagen vurderet i Det
centrale visitationsudvalg. Her vil det blive vurderet, om den specialpædagogiske bistand i stedet skal gives i
et specialundervisningstilbud eller om den fortsat skal gives på barnets skole. Forældrene har klageadgang
til Klagenævnet for specialundervisning.
Det centrale visitationsudvalg
Det centrale visitationsudvalg vil bestå af 4 ledelsesrepræsentanter på almenområdet fra skoler, 4
repræsentanter fra PPR og visitationsformand fra Fagcentret for Forebyggelse & Fællesskaber. Efter hver
visitationsrunde afrapporteres der til skolechef og viceskolechefer i forhold til opsamling og læring på
skolerne.
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Det centrale visitationsudvalg organiseres under Fagcenteret for Forebyggelse og Fællesskaber, hvilket
kræver en ændring i Skoleforvaltningens kompetencefordelingsplan, da beslutningskompetencen i dag er
delegeret til Leder af PPR. Formålet med ændringen er, at vurderingen af det rette skoletilbud i højere grad
skal være et fælles anliggende på tværs af Skoleforvaltningen.
Kompetenceløft
På dialogmødet blev behovet for kompetenceløft i forhold til at kunne arbejde med den nye
visitationsprocedure påpeget. Der igangsættes derfor en kortlægning af behovet for et kompetenceløft for
skoler og PPR i foråret 2021. På baggrund af kortlægningen laves der en konkret plan for omfang og
tidsplan.
Understøttelse af forældresamarbejdet
For at understøtte det gode forældresamarbejde arbejdes der med tydelighed, inddragelse og transparens i
de tiltag, som iværksættes rundt om barnet. Konkret udarbejdes der en grafisk model, hvor det gøres tydeligt
for alle involverede parter, hvor man er i processen og formålet med de initiativer, der er igangsat.
Der lægges vægt på, at der i beskrivelsen af processen anvendes et letforståeligt sprog, så alle uanset den
faglige indsigt på området, har mulighed for at forstå, hvad der foregår, og orientere sig og være bedst muligt
forberedt på de forskellige dele af processen. Dermed skal modellen blandt andet kunne bruges til
forældrenes forberedelse. En sådan model er foreslået med baggrund i input fra dialogmødet, hvor det blev
italesat at uigennemsigtighed og brug af fagsprog kan skabe et uligevægtigt samarbejde mellem forældre og
skole.
Evaluering
Ultimo 2022 vil der blive iværksat en evaluering af den nye visitationsproces, der skal undersøge om den har
haft den ønskede effekt i forhold til at skabe de rette tilbud til flere elever i almenskolen, samt om det er
lykkes at omflytte de nødvendige interne ressourcer til at løse opgaverne. Forældrenes perspektiv vil blive
inddraget i evalueringen.
Tidsplan
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Bilag:
Referat fra dialogmøde den 25. november vedr. ny visitationsprocedure og samarbejdsguide
Visitationsprocedure .docx
Svar vedr ny visitationsmodel.pdf
PowerPoint - Samarbejdsguide og visitation til SKU 12.01.21
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Punkt 3.

Godkendelse af Budget 2021 vedr. investeringer i mellemformer
2020-022563
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, forslag til udmøntning af budgetressource til
investeringer i mellemformer.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2021 afsat 5 mio. kr. i skoleåret 2021/22 til investeringer i
mellemformer. Skoleudvalget skal tage stilling til et forslag til udmøntning af ressourcen.
Baggrund
Følgende fremgår af budget 2021: ”Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. årligt herefter til
etablering af nye skoletilbud (mellemformer) med henblik på, at flere elever vil kunne rummes og udvikles i
den almene undervisning og meget gerne i elevens distriktsskole. De nye skoletilbud er en gentænkning af
den traditionelle specialundervisning og skal samtidig ses som en investering i almenområdet, der har til
hensigt at skabe en skoledag, hvor elever med særlige behov tilbydes et tilpasset undervisningstilbud på
hjemskolen med inddragelse af specialpædagogisk viden i gode understøttende pædagogiske og fysiske
rammer”.
Samlet set er det ambitionen med den afsatte ressource, at den medvirker til at knække kurven i forhold til
antallet af børn der segregeres til specialtilbud; herunder at pædagogikken tilpasses således, at flere børn
og unge trives og lærer, når de er en del af det almene fællesskab.
Tidligere beslutninger om mellemformer
I budget 2019 blev det vedtaget at oprette mellemformer, som treårige forsøg. Fra 2020/2021 opstartede to
DELTA-klasser og fem skoler er på nuværende tidspunkt udvalgt til at deltage i projekt ”FACT” med
baggrund i en høj segregeringsandel. Herudover arbejder 4 skoler med CPS (Collaborative Proactive
Solutions).
Proces
Skoleudvalget har haft en indledende drøftelse af udmøntningen på mødet den 1. december 2020. Her var
tilbagemeldingen, at Skoleudvalget ønskede, at der blev arbejdet videre med:
 Anderledes skoletilbud/skoledag som kan bidrage til positive resultater på den korte bane, men som
også giver langvarige resultater der styrker, at flere elever får et godt skoleliv i almenområdet
 Gøre brug af de gode erfaringer der allerede findes i DELTA og FACT-projektet
 At få specialpædagogisk viden ud på skolerne
 Undersøge mulighederne for et mere formaliseret samarbejde i klyngerne vedr. en anderledes
skoledag og understøtte fællesskaber for alle elever
Der var desuden en interesse fra Skoleudvalget i forhold til at fokusere indsatser på mellemtrinnet.
Forslag til udmøntning
Det foreslås, at udmøntningen fokuserer på nedenstående fire elementer:
1. Overgang til skole – målrettet indskoling
2. Samarbejde mellem almen- og specialområdet med henblik på tilbagevenden – målrettet indskoling,
mellemtrin og udskoling
3. Udvidelse af DELTA, FACT og CPS – forventeligt målrettet indskoling og mellemtrin
4. Praksisorienteret undervisning i udskolingen – målrettet udskoling
Det er tilstræbt, at der er forslag som både vil have en umiddelbar effekt mht. at give flere elever mulighed
for at udvikles i den almene undervisning og derved mindske behovet for specialtilbud samt forslag, som har
et længere perspektiv og dermed først senere vil have den ønskede effekt.
1. Overgang til skole
I Aalborg Kommune arbejder vi på at gøre børnene parate til skolen og skolerne parate til at tage imod de
børn, som kommer fra børnehaverne med de forskellige behov og forudsætninger de måtte have. Vi har
allerede en strategi på området formuleret i ”Den gode overgang” og et tæt samarbejde med børnehaverne
om overgangen. Hensigten er bl.a. at forberede skolen til at modtage børnene og gøre dem bekendt med
børnenes forskellige behov. Alligevel kan det konstateres, at ca. 60 børn hvert år starter deres skoleforløb i
et specialtilbud og at langt størsteparten af børnene fortsætter i specialtilbud en stor del af deres skoleforløb.
I bilag 1 er der data om udviklingen i antal børn, der starter skoleforløbet i specialtilbud.
Det er Skoleforvaltningens vurdering, at en del af de ca. 60 børn vil få bedre forudsætninger for et
skoleforløb på almenområdet, hvis de starter i en almenklasse.
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Når der i dag visiteres til specialtilbud i overgangen fra børnehave til skole, er der tre muligheder:
 Barnet vurderes til ikke at have specialpædagogiske behov
 Barnet vurderes til at have specialpædagogiske behov, som bedst imødekommes ved, at
distriktsskolen iværksætter specialpædagogisk bistand. Der er vedhæftet bilag 2, der uddyber
organisering og indhold i specialpædagogisk bistand.
 Barnet vurderes at have specialpædagogiske behov, som bedst imødekommes i et specialtilbud.
Det ønskes at åbne for en fjerde mulighed:
 Barnet vurderes at være i målgruppen til en plads i et specialtilbud. Samtidig vurderes det af
forældre og skole, at barnet kan profitere af at forblive i almenskolen, hvis der tildeles en helt særlig
støtte til barnet. Skolens specialpædagogisk bistand suppleres med en ekstra ressource til at give
skolestarteren støtte og hjælp i overgangen til skole og i det første skoleår.
Forslaget omfatter, at den enkelte skole modtager den almindelige elevtildeling (ca. 85.000 kr. på en
gennemsnitsskole) samt et tillæg på 75.000 kr. pr. elev, der indgår i tilbuddet.
Det vurderes, at ca. 12 elever kan være omfattet i den kommende januar-visitation, hvilket svarer til et
forbrug på 900.000 kr. i 2021/22. Ressourcen udmøntes i starten af skoleåret og de 900.000 kr. anvendes
derfor i 2021. Der afsættes et tilsvarende beløb i 2022, således at det ligeledes er muligt at opstarte forløb
for skolestartere i skoleåret 2022/23. Udmøntningen af puljen sker via udkontering af personale eller via en
overførsel til skolens driftsbudget.
Da der er tale om elever, der ud fra en pædagogisk psykologisk vurdering har dokumenterede behov, skal
der som en del af tilbuddet udarbejdes en specialpædagogisk elevplan, der tager højde for de behov, der er
beskrevet. Skolens indsats skal desuden beskrives i en handleplan. Derudover skal der løbende
samarbejdes med PPR og skolens kompetencecenter, således at det sikres, at de rette kompetencer er til
stede i forhold til barnet. Der foretages revisitation forud for opstart i 1. klasse.
Prøvehandling om overgangen fra børnehave til skole – Udover ovenstående arbejdes der i Fagcentret for
Forebyggelse og Fællesskaber på en prøvehandling i en klynge, hvor fokus er på overgangen mellem
skolerne og deres distriktsinstitutioner. Formålet er at udvikle størst mulig sammenhæng mellem børnehave
og skole, således at overgangen er understøttet i praksis for alle børn. Der afsættes i første omgang ikke
ressourcer til prøvehandlingen.
2. Samarbejde mellem almen- og specialområdet med henblik på tilbagevenden
Der ønskes et tættere samarbejde mellem almen- og specialområdet, således at det bliver muligt for flere
børn at vende tilbage til almenområdet efter et forløb i et specialtilbud. Forskning har vist, at
specialtilbuddene ofte er for isoleret fra almentilbuddene, hvilket gør det vanskeligt at vende tilbage til
almenområdet, når en elev først er segregeret. Almen- og specialtilbuddene skal blive bedre til at sparre og
samarbejde med hinanden og derigennem skabe mulighed for tilbagevenden for flere børn, end det er
tilfældet i dag.
I Aalborg Kommune kan det konstateres, at meget få elever vender tilbage til almenområdet, når de først er
visiteret til et specialtilbud. Der er i bilag 3 vedhæftet data på antallet af inkluderede elever i de seneste tre
år.
Det er Skoleforvaltningens vurdering, at elever har de bedste forudsætninger for at lykkes bl.a. i forhold til
muligheden for at få en afgangsprøve og senere i livet at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis de har
en tilknytning til almenskolen. Derfor skal almen- og specialtilbud samarbejde for at sikre, at de elever der
har muligheden, kan holde kontakten til almenskolen og deltage i almenskolens undervisning.
Det foreslås, at der afsættes en central pulje, der finansierer en ressource til skolerne udløst pr. inkluderede
elev. Det vil give mulighed for et anderledes skoletilbud for de berørte elever fx ift. øget holddeling, ekstra
vejledning samt individuel støtte til eleven afhængig af barnets behov. Det enkelte specialtilbud og
almenskolen samarbejder om og planlægger forløbet sammen samt beslutter i fællesskab, hvordan
ressourcen anvendes mest hensigtsmæssigt. En del af ressourcen kan fx anvendes til, at en kendt voksen
fra specialtilbuddet følger med over i almenskolen i den første periode. Dermed sikres det, at
specialpædagogiske kompetencer og viden om eleven overføres til almenskolen.
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Det foreslås, at skolen ved skoleårets opgørelse i juli 2021 modtager 75.000 kr. pr. elev, der bliver inkluderet
i skoleåret 2020/21. Ressourcen gives til den almenskole, som eleven inkluderes på. Det forudsættes dog, at
ressourcen udmøntes i et samarbejde mellem afgivende og modtagende skole. Skoleforvaltningen forventer
cirka 16 inkluderede elever i 2021 svarende til en pulje på 1.200.000 kr. Der forventes 20 inkluderede elever
i 2022.
Puljen til anderledes skoletilbud i overgangen er målrettet alle specialtilbud og gives til elever, der har behov
for støtte i overgangen tilbage til almenområdet.
Der er allerede i forbindelse med budgettet for 2021 besluttet en tilbageslusningsmodel. Den betyder, at
specialtilbuddet det første år eleven er visiteret får 10% oveni nuværende ressource og efterfølgende 10%
reduktion de kommende år. Derudover vil almenskolen modtage ressourcer, når eleven vender tilbage til
almenskolen. Modellen for samarbejde og tilbagevenden adskiller sig fra tilbageslusningsmodellen ved, at
den gælder alle specialtilbud (tilbageslusningsmodellen gælder kun specialgruppe 3 og 4). Derudover træder
den i kraft allerede fra januar 2021, hvor tilbageslusningsmodellen først er gældende fra 2021/22.
3. Udvidelse af DELTA, FACT og CPS
Der er gode erfaringer med DELTA-klasserne på Stolpedalsskolen og Gl. Hasseris Skole. DELTA-klasserne
understøtter netop en lang række af de målsætninger, der er opstillet i forhold til skolernes inklusionsarbejde;
herunder at der udvikles nye undervisningsformer, der tilgodeser alle børn samt, at almen-pædagogik og
specialpædagogik i højere grad tænkes sammen. Derudover er klasserne et billigere alternativ end hvis
eleven blev tilbudt plads i en k-klasse.
FACT-projektet, som kombinerer klasseledelse og co-teaching samt en tættere tilknytning af PLC i
indskolingen på de 5 skoler, er et andet initiativ til at fremme et inkluderende mindset og styrke skolernes
forebyggende inklusionsarbejde, således at færre børn segregeres fra almenskolen. Projektet opleves
brugbart af de fem skoler i forhold til den udfordring, som skolerne står med og giver nye pædagogiske
redskaber til afprøvning. Det er dog endnu for tidligt at evaluere på effekterne.
CPS-projektet, som handler om inddragelse af barnet i løsningen af de udfordringer hverdagen i og uden for
skolen byder på, kan ligeledes bidrage til en mere inkluderende kultur på skolerne.
Endelig er der i forbindelse med puljen ”Flere lærere i folkeskolen” afsat ressourcer, der understøtter målet
om en mere inkluderende skole; herunder bl.a. projekter med fokus på CO-teaching og klasseledelse,
fraværsindsatser og nye skoletilbud.
Det foreslås, at der igangsættes et analysearbejde, der har til hensigt at undersøge grundlaget for at udvide
DELTA, FACT og/eller CPS fx til flere diagnosegrupper og/eller aldersgrupper samt evaluering af initiativerne
under flere lærere i folkeskolen. Der skal som en del af analysearbejdet tages stilling til, hvilke skoler de nye
tilbud kan placeres på samt hvor i skoleforløbet tilbuddene er mest relevante. Der skal desuden tages stilling
til, hvor udgiften mest hensigtsmæssigt udmøntes og indarbejdes i ressourcemodellen.
Da der endnu er relativt få erfaringer med DELTA, FACT, CPS og flere lærere i folkeskolen-initiativerne,
forventes de nye tilbud først etableret fra skoleåret 2022/23. Der foreslås afsat 1,9 mio. til at udvide
projekterne.
4. Praksisorienteret undervisning i udskolingen
Skolen opleves af nogle udskolingselever som værende for boglig og med meget lidt praktisk tilgang til
fagene. Det gælder særligt i udskolingen. Der skal arbejdes på anderledes undervisnings- og praksisformer,
således at skolen i højere grad bliver i stand til at inkludere de elever, hvor fokusset på boglig undervisning
kan medføre mistrivsel.
Et forholdsvist stort antal elever segregeres i perioden efter 7. klasse. I skoleåret 2019/20 var der i alt 78
indstillinger til specialtilbud på elever over 13 år (7. klasse). Eleverne vurderes at kunne profitere af en
kombination af få fag, problembaseret læring og praktik i virksomheder. Der foreslås derfor fra skoleåret
2021/22 igangsat en prøvehandling i en klynge med fokus på ovenstående elementer.
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Forløbet vil typisk ruste eleverne til at søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter endt 9./10. klasse.
Tilbuddet etableres i et samarbejde mellem skolerne i en klynge, UU, Erhvervsplaymakeren og evt.
Ungdomsskolen. Tilbuddet er målrettet elever fra 7. klasse og forventes at kunne involvere ca. 15 elever.
Der foreslås afsat 700.000 kr. årligt til klyngen, der kan anvendes til forløb med elever, tovholderfunktion,
kompetenceudvikling, brobygning osv.
Forslag til budget
Med baggrund i ovenstående foreslås følgende budget:
1. Overgang til skole
2. Samarbejde mellem almen- og specialområdet med henblik på
tilbagevenden
3. Udvidelse af DELTA/FACT/CPS/Flere lærere i folkeskolen
4. Praksisorienteret undervisning i udskolingen
I alt

2021
900.000
1.200.000

2022
900.000
1.500.000

2.100.000

1.900.000
700.000
5.000.000

Der er tale om et foreløbigt budget, som kan ændre sig afhængig af fx hvor mange elever der indgår i nye
skoletilbud til skolestartere og samarbejde mellem almen- og specialområdet.
Opfølgning
Skoleudvalget vil i forbindelse med orienteringen om januar-februar-visitationen få information om, hvor
mange elever der indgår i puljerne til skolestartere og samarbejde mellem almen- og specialområdet. Der vil
blive fulgt tæt op på disse elever. Opfølgningen vil primært have fokus på, om eleverne trives og har
læringsmæssigt udbytte af at være en del af almenskolen. Skoleudvalget får en status på eleverne i maj
2022.
Derudover vil Skoleudvalget i løbet af efteråret 2021 få en status på, hvordan det går med udviklingen af det
kommende DELTA/FACT/CPS-tilbud/Flere lærere i folkeskolen samt prøvehandlingen om praksisorienteret
undervisning i udskolingen.
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Bilag:
Bilag vedr. sag om mellemformer.docx
PowerPoint - budget mellemformer
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Punkt 4.

Godkendelse af udmøntning af budgetressource vedr. Sunde børn bevæger Aalborg
Kommunes skoler
2019-098195
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, forslag til udmøntning af budgetressource
vedrørende sunde børn bevæger Aalborg Kommunes skoler.

Beslutning:
Godkendt.

Skoleudvalget

Møde den 12.01.2021
kl. 08.30

Side 14
1 afaf637

Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
Der er i budgettet for 2021 afsat 1,25 mio. kr. og 3 mio. kr. i overslagsårene til indsatsen ”sunde børn
bevæger Aalborg Kommunes skoler”. Skoleudvalget skal tage stilling til et forslag til udmøntning af
ressourcen.
Baggrund
I budgettet for 2021 fremgår følgende ”Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt herefter til
styrkelse af bevægelse i skolen. Den nye indsats skal ses i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med
bevægelsens år i 2020 og skal sætte ekstra tryk på elevernes bevægelse, idet bevægelse skaber grobund
for sunde vaner, samt god læring og trivsel.”
Der har siden Folkeskolereformen i 2014 været en række tiltag, der har haft til hensigt at medvirke til
implementeringen af kravet om 45 minutters daglig bevægelse.
Herunder kan blandt andet nævnes:
 At 4 skoler er certificeret som idrætsskoler


At der er udviklet en database med bevægelsesidéer (www.playtool.dk) og der har været ansat
bevægelsesguider, som har inspireret til brugen af databasen og forestået kompetenceudvikling af
lærere og pædagoger om bevægelse



At vi har en Playmakerordning der fx udvikler samarbejdsforløb mellem skole og foreningsliv



At 6 skoler er i gang med at uddanne bevægelsescoaches, hvor elever uddannes til at stå for
bevægelsesaktiviteter



At mange skoler har legepatruljer og gameboosters, hvor der er fokus på aktive frikvarterer

Derudover har der i hele 2020 og frem til udgangen af skoleåret 2020/21 været ”Bevægelsens år”, hvor der
er igangsat flere tiltag fx besøg af bevægelsesstafet, ugens bevægelsesidé og elevevents.
Skoleforvaltningen samarbejder desuden tæt med Sundheds- og Kulturforvaltningen i forhold til
implementering af Sundhedspolitikken og Bevæg dig for livet samt i forhold til afviklingen af det årlige
idrætsmøde.
Som et led i udmøntningen af ressourcen har emnet været drøftet med skolelederne. Skolelederne er særligt
opmærksomme på, at en del af ressourcen udmøntes decentralt til medarbejdere. Derudover vurderes det
væsentligt, at bevægelse og sundhed forstås bredt – og dermed ikke alene vedrører idrætsundervisning men
også den fagdelte undervisning. Endelig lægges der vægt på, at klyngesamarbejdet får en betydelig rolle i
implementeringen.

Forslag til udmøntning
Budgetressourcen foreslås anvendt til nedenstående elementer.
Implementering af Bevægelsesbarometeret
Skoleforvaltningen udviklede i foråret 2020, sammen med VIA og Dansk Skoleidræt og i regi af ”Bevæg dig
for livet”, et bevægelsesbarometer. Bevægelsesbarometret indeholder 8 temaer. Alle temaer udspringer af
viden fra seneste forskning om bevægelse og sundhedsfremme på skoler.
Det er derfor forventningen, at implementering af de 8 temaer på skolerne vil betyde et reelt kvalitetsløft i
skolernes sundheds- og bevægelsesindsats. Det er ambitionen, at alle skoler i løbet af de næste tre år skal
implementere elementerne i bevægelsesbarometret.

Skoleudvalget

Møde den 12.01.2021
kl. 08.30

Side 15
2 afaf637

Skoleudvalget

Temaerne i bevægelsesbarometret er:
- Elever som medskabere af bevægelsesaktiviteter
- 45 minutters bevægelse om dagen – herunder i den fagdelte undervisning
- Arbejdet med motorik
- Åben skole
- Rød tråd i idrætsfaget (tydelig taksonomi i idrætsfaget, der understøtter progression og systematik
fra klassetrin til klassetrin. Er en konkretisering af kompetencemålene i Fælles Mål)
- De fysiske rammer
- Organisering
- Princip for bevægelse
Bevægelsesbarometret er udformet som et selvevalueringsværktøj, hvor skolerne løbende skal vurdere
deres indsats på en skala fra 1-10. Skolerne skal en gang om året afrapportere til Skoleforvaltningen om,
hvor langt de er med implementeringen. Ud fra disse afrapporteringer får Skoleforvaltningen brugbar viden
om, hvilke temaer der skal fokus på i forhold til kompetenceudvikling og i netværk mellem skolerne.
Skoleforvaltningen følger op på alle skolers indsats – og har et særligt fokus på de skoler, som er længst fra
at implementere bevægelsesbarometret.
Bevægelsesbarometret er vedhæftet som bilag.
Det foreslås, at skolerne tildeles ressourcer til at oprette et team på alle skoler, som skal arbejde med
bevægelsesbarometret og generelt igangsætte bevægelsesaktiviteter for eleverne samt arbejde med at
inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med bevægelse og sundhed. Det forventes desuden, at teamet er
tovholder på lokale events om sundhed og bevægelse og Aalborgmesterskaberne. Teamet skal deltage i
netværk med andre skoler. Ressourcen fordeles til skolerne efter elevtal.
Kompetenceudvikling
Som en del af implementeringen af bevægelsesbarometret vil der være fokus på at klæde ledere, lærere og
pædagoger på i forhold til de 8 temaer i barometret. Der foreslås afsat ressourcer dels til, at der på
Skoleforvaltningsniveau kan sættes fokus på de emner i bevægelsesbarometret, som skolerne vurderer, at
de er længst fra at implementere og dels til at skolerne lokalt kan igangsætte kompetenceudvikling. Der vil i
det første skoleår særligt være fokus på bevægelse i den fagdelte undervisning.
Elevevents
Der er i løbet af bevægelsens år gennemført en række elevevents med fokus på bevægelse og sundhed.
Eleverne efterspørger selv mere bevægelse i dagligdagen. Derfor vil der de kommende år fortsat blive
afviklet events, hvor eleverne mødes på tværs af klasser og skoler.
Flere ideer er i den forbindelse blevet nævnt; fx dans i Kildeparken, yoga-events og vandkamp i Vestre
Fjordpark. Der vil være fokus både på fysiske, sociale og æstetiske events. Der vil blive samarbejdet med
relevante parter; herunder fx UngAalborg og Kulturskolen i forhold til afholdelsen af events.
Det foreslås, at der afsættes ressourcer dels til centrale events, hvor flere skoler mødes i bevægelsesregi og
dels til en pulje, hvor elevrådene sammen med bevægelsesteamet på skolerne kan få tilskud til afvikling af
lokale events med fokus på bevægelse og sundhed. Derudover foreslås det, at der afsættes ressourcer til
frikøb af en lærer (en dag om ugen) og en studiejobber til afvikling af elevaktiviteter.
Idrætsmødet
Skoleforvaltningen samarbejder hvert år med Sundheds- og Kulturforvaltningen om afviklingen af
Idrætsmødet. Det er ambitionen, at Idrætsmødet også skal være et forum, hvor skolernes bevægelses- og
sundhedsindsats bliver debatteret.
Derudover skal så mange elever som muligt involveres i aktiviteter. Som en del af idrætsmødet afvikles for
eksempel finalerne i Aalborgmesterskaberne, hvor elever konkurrerer i forskellige holddiscipliner.
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Samarbejde og den åbne skole
Sundheds- og bevægelsesindsatsen skal altid være baseret på seneste viden bl.a. fra forskning. Derfor
indgår Skoleforvaltningen løbende i samarbejder med universiteter og uddannelsesinstitutioner. Derudover
gennemføres børnesundhedsprofil-undersøgelse og ungeprofil-undersøgelse hvert andet år. Begge
undersøgelser bidrager med værdifuld viden om sundheden blandt børn og unge – og giver anledning til
kompetenceudvikling og nye indsatser. Endelig samarbejdes der med Sundheds- og Kulturforvaltningen bl.a.
i regi af Bevæg dig for livet og sundhedspolitikken. Der vil fortsat være et stort fokus på at udvikle
samarbejdet omkring bevægelse og sundhed.
Der vil ligeledes være fokus på at videreudvikle de tilbud, der gives til skolerne fra playmaker-ordningen. Det
har vist sig værdifuldt, at skolerne får skræddersyede forløb, som kan anvendes direkte i undervisningen.
Der findes på nuværende tidspunkt ca. 40 målrettede bevægelsestilbud fra foreninger under playmakerordningen. Der vil fortsat i de kommende skoleår være fokus på at kommunikere disse tilbud ud, således at
de benyttes af flest mulige skoler og på at udvikle nye forløb, som kombinerer bevægelse og sundhed og
samtidig introducerer til et aktivt foreningsliv.
Et særligt fokus på elever der er udfordret på sundheden
En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fra 2019 viste, at der kun er ca. 26 % af børnene i alderen 11-15 år,
der lever op til Sundhedsstyrelsen anbefaling om 60 minutters motion om dagen. Derudover har en ny
rapport fra 2020 vist, at hver femte 14-15-årige og hver syvende 6-7-årige har overvægt eller svær overvægt.
Det kan påvirke børnene og de unge både fysisk og psykisk. Børn med overvægt oplever ofte mobning og
lavt selvværd, mens de i voksenlivet kan udvikle sygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.
Rapporten viser også, at der er social ulighed i overvægt. Det er børn og unge af forældre med en kort
uddannelse, der oftest har overvægt eller svær overvægt, sammenlignet med børn og unge af forældre med
en videregående uddannelse.
Der vil de kommende år være fokus på dels at kommunikere til skolerne om nogle af de mange tilbud, der i
dag findes til børn med overvægt i bl.a. Aalborg Sundhedscenter og julemærkehjemmene. Dels vil der blive
arbejdet på sammen med sundhedsplejen at udvikle et datagrundlag, der muliggør målrettede indsatser på
de skoler, der er mest udfordret på dette område.

Budget
Der foreslås følgende budget:

Bevægelsesteam på skolerne – implementering af
Bevægelsesbarometer mm
Kompetenceudvikling
Events – pulje til elevrådet til skoleevents
Frikøb af bevægelsesvejleder og studiejobber til
elevaktiviteter
Idrætsmødet, Aalborg Mesterskaber,
samarbejdsprojekter, åben skole, øvrige events

Budget
(3,0 mio. kr.)
2.400.000
100.000
125.000
125.000
250.000

Ressourcen udmøntes fra august 2021 og vil således have 5/12 effekt i 2021.

Opfølgning
Som nævnt skal skolerne i forbindelse med implementeringen af bevægelsesbarometret en gang årligt
afrapportere, hvor langt de er med de 8 temaer. Afrapporteringen laves hvert år i januar. Skoleudvalget
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orienteres om status på implementeringen i februar-marts. Skoleudvalget vil i samme forbindelse blive
orienteret om afviklede og planlagte aktiviteter.
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Bilag:
Bevægelsesbarometer - skolernes selvevaluering
PowerPoint - udmøntning af budgetressource bevægelse
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Punkt 5.

Godkendelse af prioritering af legepladsrenovering i 2021
2018-074412
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, prioritering af legepladsrenovering i 2021.

Beslutning:
Godkendt med bemærkning
Projekt og medfinansiering vedrørende etablering af skaterbane ved Vester Hassing Skole afklares med
Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Skoleudvalget

Møde den 12.01.2021
kl. 08.30

Side 20
1 afaf437

Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
Der er i Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 afsat puljer til legepladser på kommunens folkeskoler.
Der er samlet set afsat 2,5 mio. kr. i 2021 fordelt i to puljer til henholdsvis løbende legepladssikkerhed og
forbedring samt etablering af legepladser. Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på, hvordan
bevillingerne til legepladsprojekter (anlæg) skal prioriteres i 2021.

Baggrund
Der er i Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 afsat puljer til legepladser på kommunens folkeskoler, jf.
tabellen herunder. Det omfatter den lovpligtige inspektion af skolernes legepladser, løbende
legepladssikkerhed (drift) samt nye legepladsprojekter på skolerne (anlæg).
2021
1,0
1,5
2,5

Mio. kr. (budget 2021-2024)
Legepladssikkerhed (drift)
Legeplads (anlæg)
Samlet

2022
1,0
1,0

2023
1,0
3,0
4,0

2024
1,0
3,0
4,0

Der blev i 2020 etableret nye legepladser for samlet 4,1 mio.kr. på Filstedvejens Skole, Vejgaard Østre
Skole, Hals Skole, Højvangskolen, Kærbyskolen, Vadum Skole og Svenstrup Skole.

Legepladssikkerhed
Der gennemføres hvert andet år en lovpligtig inspektion af skolernes legepladser, så halvdelen af
legepladserne f.eks. inspiceres i 2021 og den anden halvdel i 2022. Inspektionerne foretages af Aalborg
Kommunes entreprenørenhed og bevillingen administreres af AaK Bygninger.
På baggrund af inspektionerne i 2020, skal der i 2021 inden for bevillingen udbedres skader i forhold til
sikkerhed på halvdelen af kommunens skolers legepladser.
De typiske udfordringer på legeplads er:
 vindridser i stolper og splinter på trækanter
 slidte sjækler og kæder ved gynger, slidte gyngesæder
 løse beslag i overliggere
 spidse og skarpe kanter i metaldele der bør skiftes
 kreative selvbyg, hvor der ikke er taget hensyn til standarden
AaK Bygninger vurderer, at der i 2021 skal anvendes samlet set 1,0 mio. til inspektioner, rådgivning,
udbedring/vedligehold samt udskiftning af mindre redskaber, der bliver nedtaget. Selve inspektionen udgør
ca. 0,1 mio. kr., udbedring af sikkerhed og nedtagning udgør 0,6 mio. kr. og opsætning af erstatning udgør
ca. 0,3 mio. kr.

Legeplads
Der er i budget 2021 afsat 1,5 mio. kr. til nye legepladsprojekter.
Der er i 2018 gennemført en ekstern analyse af skolernes udearealer, herunder legepladser. Samlet set er
vurderingen i den gennemførte analyse, at der er et investeringsbehov i Aalborg Kommunes
skolelegepladser på 80 mio. kr.
Der er tre skoler i analysen med den laveste karakter 1. Det drejer sig om Mellervangskolen,
Seminarieskolen og Vester Mariendal Skole. I analysen er Mou Skole i kategoriseret med karakteren 2. Dog
vurderer legepladsinspektørerne, at Mou Skole også burde være karakter 1. Ud fra analysen og
legepladsinspektørernes vurdering, foreslås, at der i 2021 afsættes 0,85 mio. kr. til Mellervangskolen ud fra
en betragtning om, at skolen har stor mangel på legepladser til de ca. 300 elever, samt at der afsættes 0,35
mio. kr. til Mou Skole ud fra samme betragtning i forhold til skolens ca. 150 elever.
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Herudover foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. til etablering af legepladser ved Vodskov Skole (VoLiS), da
der ikke er tilknyttet en legeplads til det nyetablerede tilbud.
Derudover foreslås, at Skoleudvalget afsætter en medfinansiering på 0,1 mio. kr. til Vester Hassing Skole
som i samarbejde med den lokale skaterklub har udarbejdet et projekt for etablering af en skaterbane i
området mellem skolen og hallen. Skaterbanen vil give et spændende fritidsmiljø for både eleverne på
skolen, samt for medlemmerne i Vester Hassing Ungdomsklub. Projektet har et budget på 1,5 mio. kr. og der
er aktuelt indhentet finansiering af primært fonde på ca. 0,8 mio. kr., men også fra SUND. Det er
vurderingen, at et finansieringsbidrag fra Skoleudvalget vil kunne give et positivt skub for at få tilsagn om den
resterende finansiering.
På baggrund af legepladsanalysen, legepladsinspektørernes og AaK Bygningers kendskab til skolerne
foreslås nedenstående:
Foreslået
beløb

Antal
elever

Analyse af
udearealer

Bemærkninger

Mellervangskolen

0,85 mio.

Ca.300

Karakter
1 af 5

Behov
3,9 mio.

Mou Skole

0,35 mio.

Ca. 150

2 af 5

1,1 mio.

Vodskov Skole
(VoLiS/TF
klasser)
Vester
Hassing Skole
(skaterbane)

0,2 mio.

Ca. 25

-

-

Vodskov Skoles TF-tilbud, som for nyligt er flyttet
ind i Hammer Bakker har ikke nogen legeplads

0,1 mio.

-

-

-

Medfinansiering af projekt i samarbejde med
VHG Skateklub

Legepladsen er meget mangelfuld og i en dårlig
stand. Der mangler legepladser til alle
aldersgrupper og miljøer til specialklasserne.
Legepladsen fremstår mangelfuld, specielt
mangler der aktiviteter for de ældste elever.
Kommunens legepladsinspektører vurderer at
Mou Skole dags dato har en kategori 1.

Gennemførelse af projekter
AaK Bygninger foreslår, at projektledelsen varetages af AaK Bygninger med skolerne som aktive
medspillere, der sikrer ønsket indretning af legeplads og ansøger om byggetilladelse.
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Bilag:
PowerPoint - legepladsprojekter 2021

Skoleudvalget

Møde den 12.01.2021
kl. 08.30

Side 23
4 afaf437

Skoleudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af udmøntning af budget for UU-Aalborg
2020-022563
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, udmøntning af budgetmidler for UU-Aalborg.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har i forbindelse med Budget 2021 neutraliseret en besparelse på 1,5 mio. kr. i forhold til
vejledningsindsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (herefter UU). I sagen præsenteres oplæg til
fastholdelse af den forventede rationalisering samt udmøntning af nye aktiviteter, der samlet vil sikre en
optimal udnyttelse af de til rådighed værende ressourcer. Skoleforvaltning indstiller, at forslaget til
udmøntning af de tildelte ressourcer godkendes.
Baggrund
Følgende fremgår af budget 2021: ” Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til UU-Aalborg, der har til
formål at bidrage til de unges valg af uddannelse og erhverv, så det bliver til størst mulig gavn for den
enkelte og for samfundet. Den nærmere udmøntning af bevillingen besluttes i Skoleudvalget.”
Formålet med indsatsen er at sikre, at eleverne træffer beslutning om uddannelsesvalg på et nuanceret og
oplyst grundlag. Ligeledes skal indsatsen underbygge realiseringen af målsætningen om, at flere elever skal
vælge en Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD). Dette skal opnås ved at understøtte et øget fokus på
praksisfagligheden i udskolingen. Som det fremgår af budgetteksten, er der afsat 1,5 mio. kr. årligt 20212024 til UU Aalborg. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ligeledes er sparet 1,5 mio. kr. i UU-Aalborg i
forhold til indsatsen omkring erhvervspraktik, vejledning i og anvendelse af digital vejledning og
optagelse.dk.
Nedenfor følger forslag til justeringer i UU med henblik på relevant ressourceudnyttelse. Udvidet
Forvaltningsledelse og medarbejderne i UU-Aalborg har bidraget med forslag til aktiviteter, der har til hensigt
at indfri beskrevne forventninger.
Forslaget omhandler at frigøre vejledningsressourcer via øget henvisning til digital vejledning samt mindre
tidsforbrug i kollektiv vejledning. Omfordelingen af ressourcer giver mulighed for at anvende flere
vejlederressourcer på individuel vejledning, at medvirke til udviklingsaktiviteter samt at være fysisk til stede
på FGU også efter udløb af projekt Unge i Centrum. Herudover foreslås det at fastholde praktikkerne som
obligatorisk, dog med øget fokus på hjælp til selvhjælp ift. at finde praktikpladser. De forskellige elementer i
forslaget samt konsekvenserne gennemgås nedenfor.
Øge digital vejledning/optagelse.dk
Elever og forældre skal i højere grad henvises til at anvende e-vejledning via Uddannelsesguiden. Med vej
ledningsreformen blev det besluttet, at uddannelsesparate elever og forældre skal henvises til digital vejledning ved eventuelle spørgsmål. I Aalborg blev imidlertid besluttet et højere serviceniveau, hvor der fortsat
blev ydet hjælp via UU også til uddannelsesparate.
Nedjustering af timeantallet i den kollektive vejledning
Den kollektive vejledning kan forkortes og i stedet suppleres ved at styrke det timeløse fag Uddannelse og
Job. Her kan Co-teaching tages endnu mere i brug. Således lærere og UU-vejledere i højere grad samarbejder om vejledningsindsatsen. (Se nærmere i punktet omkring Gandrup skole nedenfor.)
Øget mulighed for individuelle samtaler for alle elever (og forældre)
UU-Aalborg oplever, at nogle elever og forældre i høj grad ønsker at tale uddannelse, valg af uddannelse og
støttemuligheder. Det gælder også for unge, der er vurderet ”uddannelsesparate”. Der skal således være
mulighed for individuelle samtaler – når der er et behov og ikke automatisk for alle. Mange unge er i tvivl om
deres uddannelsesvalg - også selv om de er uddannelsesparate. Denne efterspørgsel blev ligeledes italesat
af det fælles elevråd samt af Ungebyrådet i forbindelse med revidering af Ungestrategien. Ved at tilbyde
individuelle samtaler til de unge, som ønsker det, vil flere kunne hjælpes til at vælge den rigtige uddannelse
fra starten. Initiativet forventes at kunne medvirke til, at flere vælger EUD til, da unge der er i tvivl ofte
opfatter gymnasial uddannelse, som det sikre valg.
Bevarelse af obligatorisk erhvervspraktik i 9. klasse
Unge i 8. og 9. klasse har ret til Erhvervspraktik, og skolen skal tilbyde en praktik, hvis eleven ønsker det.
Fra politisk side har det i Aalborg Kommune altid været prioriteret, at alle elever skal i erhvervspraktik, selv
om dette ikke er et lovkrav. Erhvervspraktikken er en væsentlig vejledningsaktivitet og mulighed for at nuancere de unges uddannelsesvalg med henblik på at opfylde målsætningen om, at flere skal vælge EUD. 75 %
af praktikkerne er indenfor det erhvervsfaglige område. Obligatorisk erhvervspraktik i faste uger sikrer, at alle
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unge har mulighed for at komme i erhvervspraktik mindst én gang. UU koordinerer praktikkerne, og ligeledes
at den unge er forsikret under praktikken. Beslutningen om fastholdelse af erhvervspraktik til alle kombineres
med at eleverne i højere grad selv skal finde praktikpladserne i forbindelse med erhvervspraktikken. Der skal
således arbejdes med at styrke elevernes selvhjælp f.eks. via en praktikportal.
Skolerne skal i højere grad involveres i at lave praktikaftaler i forhold til ikke uddannelsesparate unge
I dag er der store forskelle på, hvordan skolerne medvirker i at sikre praktikaftaler til ikke uddannelsesparate
elever.
Medvirke til udvikling og gennemførelse af nye skoletilbud i udskolingen
Vejledere fra UU-Aalborg har i efteråret 2020 udviklet materiale til det timeløse, obligatoriske emne
Uddannelse og Job. Materialet skal i første omgang anvendes til en prøvehandling i indsatsen ”Holdet” på
Gandrup Skole. Materialet tager udgangspunkt i kompetencemålene for emnet ”Uddannelse og job”, og en
større andel af det rækker ind i et samarbejde med erhvervslivet, hvilket var et ønske fra Gandrup Skole.
Som et eksempel kan dele af materialet, anvendes i forbindelse med praktik. De to UU-vejledere på
Gandrup skole deltager både i planlægning og gennemførsel af Uddannelse og job-aktiviteterne, hvormed
der er tale om en ny indsats med ekstra tilstedeværelse af UU-vejlederne på skolen.
Fortsat tilstedeværelse på FGU efter udløb af projekt Unge i Centrum
Projekt Unge i Centrum er forlænget til 31/12-2021 og i den forbindelse har UU-Aalborg blandt andet
mulighed for at yde ekstra vejledning på FGU, som fx åben vejledning og kollektiv vejledning på de
forskellige hold. Dette er iværksat i håb om, at den indsats kan betyde, at de unge hurtigere og på et godt
oplyst grundlag, kan vælge den rette ungdomsuddannelse efterfølgende, ligesom initiativet forventes at
medføre til at reducere frafald. Der forsøges ligeledes med en udvidet åben vejledning på nogle af
ungdomsuddannelserne, hvor det afprøves, om tilstedeværelse af UU en gang om ugen betyder, at de unge
frafaldstruede elever fanges tidligere, så de hurtigere kan få hjælp.
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Bilag:
PowerPoint - udmøntning af budget2021 for UU Aalborg
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Punkt 7.

Godkendelse af midtvejsstatus for Sundhedspolitikken
2020-085426
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, midtvejsstatus for Sundhedspolitikken på
Skoleforvaltningens område.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Formålet med denne midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitikken 2019-22 er at give en status
på, hvor langt forvaltningerne er kommet med:
1. Implementeringen af forvaltningernes handleplaner til sundhedspolitikken
2. Implementeringen af anbefalingerne på grundniveau og udviklingsniveau i Sundhedsstyrelsen
Forebyggelsespakker om alkohol, tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet og mad og måltider
3. Orientering om nye indsatser i forvaltningernes handleplaner for den resterende politikperiode.
Skoleudvalget skal godkende statussen for Skoleforvaltningens område på de første 2 år af politikperioden.
Byrådet behandler den samlede midtvejsstatus i marts 2021.

Handleplaner
Med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22 besluttede Byrådet at fastholde de fire politiske
pejlemærker fra Sundhedspolitikken 2015-2018: Sunde rammer, Lighed i Sundhed, Mental Sundhed og
Sundhed i fællesskab. Byrådet besluttede samtidigt, at fagforvaltninger skulle udarbejde handleplaner, som
imødekommer det udfordringsbillede, som Sundhedsprofilen fra 2017 viste samt omsætte de politisk
prioriterede pejlemærker til nye eller styrkede indsatser. Handleplanerne er et dynamisk værktøj og ved
midtvejsstatussen får forvaltningerne muligheden for at vurdere om der er behov for at justerer
handleplanerne og tilføje nye relevante indsatser.
I bilag 1 – Midtvejsstatus for implementeringen af forvaltningens handleplan har forvaltningen taget stilling til
om indsatserne i handleplanen er:
 Implementeret (grøn)
 Implementering igangsat (gul)
 Ikke i gang (rød)

Forebyggelsespakkerne
Udover forvaltningernes handleplaner har Byrådet besluttet at implementere anbefalingerne på grundniveau
i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker om Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mad og måltider samt
Mental sundhed. I den vedlagte status indgår anbefalingerne på udviklingsniveau også, for at vise hvor langt
Aalborg Kommune er kommet med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Anbefalingerne i
forebyggelsespakkerne er delt i anbefalinger på grundniveau (G), som kommunerne umiddelbart kan gå i
gang med at implementere og anbefalinger på udviklingsniveau (U), som kræver mere af kommunen at
kunne igangsætte.
Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne er inddelt i fire kategorier:
 Rammer – F.eks. kommunale politikker, handleplaner, fysiske anlæg som cykelstier
 Tilbud – F.eks. rådgivning, træning, kurser og forløb
 Informationsindsatser og undervisning – F.eks. undervisning i skolen, oplysning, information om
sundhedsindsatser og understøttelse af kampagner
 Tidlig opsporing – F.eks. opsporing af borgere i særlig risiko
I Bilag 2 – Midtvejsstatus for implementeringen af anbefalingerne Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakker i
forvaltningen har forvaltningen taget stilling til om anbefalingerne er opfyldt:
 Ja (grøn)
 I gang (gul)
 Nej (rød)
Fagforvaltningernes midtvejsstatus
Nedenstående gennemgås de områder i Sundhedspolitikken, som specifikt er gældende for
Skoleforvaltningens område.
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Handleplanerne
Skoleforvaltningen har syv indsatser, som har været en del af handleplanen siden Sundhedspolitikken
senest blev opdateret. Heraf er fem af indsatserne implementeret. To indsatser er endnu ikke implementeret.
Den ene er en fælles indsats i Aalborg Kommunes 10. klassetilbud i forhold til udfordringer med usunde
vaner og mental sundhed. Formålet med indsatsen er at introducere sundhedsrettede aktiviteter og
undervisning for eleverne, som kan understøtte den unge i en sund livsstil.
Den anden handler om mental sundhed. Hensigten med indsatsen var sammen med de øvrige forvaltninger i
Aalborg Kommune og AAU at kortlægge indsatser i Aalborg Kommune og ansøge om fondsmidler til et
større projekt, der skulle igangsætte nye initiativer om mental sundhed. Kortlægning blev lavet i 2019, men
det lykkes ikke at finde finansiering til projektet.
Udover de oprindelige handleplaner er der tilføjet tre nye indsatser.
Det drejer sig om projektet ”Fælles om ungelivet”, hvor fem skoler er udvalgt til en indsats, der har til formål
bl.a. via øget forældreinvolvering at mindske de unges forbrug af alkohol, tobak og rusmidler.
Derudover er projekt ”Børneliv i Sund balance” igangsat. Her tages der udgangspunkt i fire lokalområder.
Her handler det ligeledes om at inddrage forældrene i en indsats, der gør det lettere for de børnene at spise
sundt og være fysisk aktive.
Endelig er der tilføjet en sidste indsats, der omhandler udmøntningen af budgetressourcen til ”sunde børn
bevæger skolen”. Denne indsats er endnu ikke igangsat, men forventes at starte op primo 2021.
Forebyggelsespakkerne
Skoleforvaltningen har anbefalinger inden for hver af de 5 forebyggelsespakker – alkohol, tobak, mental
sundhed, fysisk aktivitet og mad og måltider.
Alle Skoleforvaltningens anbefalinger er opfyldt inden for alkohol, tobak og mental sundhed.
I forhold til fysisk aktivitet er alle anbefalinger opfyldt undtaget anbefalingen om, at skolerne løbende
arbejder med at fremme motion og bevægelse og opnå 45 minutters bevægelse hver dag. Der har i
”Bevægelsens år” været arbejdet meget intens med denne anbefaling og der vil blive sat yderligere skub på
emnet i forbindelse med udmøntningen af budget-ressourcen til ”sunde børn bevæger skolen”. Det er derfor
forventningen, at anbefalingen er opfyldt ved næste status på Sundhedspolitikken.
I forhold til sidste forebyggelsespakke om mad og måltider, er der tre anbefalinger, der delvist er opfyldt og
derfor fortsat er i gang. Det drejer sig om nedenstående anbefalinger:
 Handleplaner for mad og måltider i skoler og fritidsordninger
 Etablering af madordninger i skoler og fritidsordninger
 Etablering af skolefrugt- og grøntordninger
Jf. folkeskolelovens §44, stk. 9 kan kommunalbestyrelsen fastsætte de overordnede rammer for et
skolemadstilbud, som skolebestyrelsen herefter kan lave lokale principper inden for. Men det er
skolebestyrelsen, der i sidste ende beslutter om den pågældende skole skal have et skolemadstilbud.
Tilbuddet kan derfor aldrig være obligatorisk, men er alene et tilbud til forældrene. På ca. halvdelen af
kommunens skoler er der etableret et skolemadstilbud. Skolemadstilbuddene skal være indenfor rammerne i
kommunens skolemadsstrategi, der bygger på Fødevarestyrelsens anbefalinger til skolemad.
Skolemadsstrategien skal skabe sammenhæng til Bæredygtighedsstrategien og Sundhedspolitikken, så
indsatserne understøtter hinanden.
Der er ca. ¾ af skolerne (38 stk.), der har angivet at have en skolebod (opgjort i 2018). Ca. halvdelen af
skolerne har en frugtordning.
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Bilag:
Bilag - midtvejsstatus handleplaner Skoleforvaltningen.docx
Skoleforvaltningen - Oversigt over forebyggelsespakkerne
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Punkt 8.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Skoleudvalgets aktiviteter 2021
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Sagslisten 2021
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 11.

Underskriftsside
Beslutning:
Godkendt.
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