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stede under punkt 7. Maja Torp forlod mødet kl. 9.45 og deltog i punkt 1, 9 og drøftelsen med
FMU i punkt 2.
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Drøftelse af budget 2022-2025: Skoleforvaltningens økonomi samt indledende
drøftelser af prioriteringer
2021-006421
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, materiale til drøftelse af Budget 2022-2025.

Beslutning:
Drøftedes.
Skoleudvalget kvitterer for gode drøftelser med FMU.
Maja Torp forlod mødet kl. 9.45 og var til stede under drøftelsen med FMU.
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Sagsbeskrivelse
Den 2. marts 2021 godkendte Skoleudvalget en tidsplan for arbejdet med budget for 2022-2025. Tidsplanen
omfatter de forskellige mødedatoer, samt hensigt med udvalgets budgetmøder. Hensigten med
Skoleudvalgets budgetproces i foråret 2021 er, at udvalget skal kunne bestille oplæg og beregninger, samt
komme med forslag og drøfte udvalget retning og prioriteringer.
Tidsplanen er vedlagt i bilag.

Formål med mødet den 13. april 2021
Af tidsplanen fremgår det at mødet den 13. april har følgende formål:





At få en indledende drøftelse med FMU med henblik på at FMU kan inspirere og komme med forslag til
Skoleudvalgets prioriteringer
At gennemgå Skoleforvaltningens samlede økonomi, samt de budgetmæssige rammer
At give Skoleudvalget mulighed for at drøfte og bestille både oplæg og udregninger i forhold til indsatser
og prioriteringer som forberedelse til udvalgets udarbejdelse af magistratens budgetforslag (”hvidt
papir”)
At drøfte Skoleforvaltningens opmærksomhedspunkter i budgettet på driftsområdet

Budgetdrøftelse med FMU
Dagen indledes i samarbejde med FMU med henblik på at inspirere og igangsætte de kommende
prioriteringer og ønsker.
Skoleforvaltningen har efter input fra FMU oplistet en række mulige budgettemaer, som foreslås drøftet i
mindre grupper bestående af både udvalgsmedlemmer og FMU’ere med efterfølgende fælles opsamling.
Temaerne er vedlagt Skoleudvalgets dagsorden.
Der er samlet set afsat 45 min. til udvalgets budgetdrøftelse med FMU.

Skoleforvaltningens økonomi
Forvaltningen fremlægger en gennemgang af forvaltningens samlede økonomi, herunder det forventede
forbrug i ressourcemodellen i skoleåret 2020/21.
Formålet er, at Skoleudvalget har forudsætningerne for - via kendskabet til den samlede økonomi – at
prioritere fremtidige indsatser.
Skoleudvalget får inden udvalgsmødet tilsendt en kort video (3 min.) med præsentation af
Skoleforvaltningens overordnede økonomi.
Skoleudvalgets forslag til prioriteringer – hvidt papir
Skoleudvalget har mulighed for at foreslå og drøfte indsatser og prioriteringer i budgettet på både drifts- og
anlægsområdet efter udvalgsmedlemmernes egne ønsker.
Der fremsendes ikke materiale til dette punkt. Skoleudvalget bedes inden mødet overveje ønsker til
drøftelserne. På mødet gennemføres en proces, hvor ønskerne gennemgås.
Formålet er, at Skoleudvalget tidligt i processen kan fremsætte ønsker mv. til indsatser og prioriteringer og
senere beslutte i hvilket omfang de skal indgå i det endelige budgetforslag.
Skoleudvalgets prioriteringer og ønsker til budget 2022-2025 skal ses i sammenhæng med den måde, vi
driver vores folkeskoler og skoletilbud på. Arbejdet skal vise ambitioner og ikke mindst en tydelig retning. Vi
skal gøre det bedste for vores børn og unge i Aalborg Kommunes skoler. Men også udvise økonomisk
ansvarlighed, der tager højde for den demografiske udvikling og særlige politiske indsatser i kommunen.
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I sidste ende skal den måde, vi prioriterer at bruge pengene på, også afspejle sig i den skoledag, Aalborg
Kommunes ca. 20.000 skoleelever oplever hver dag. Dermed er der naturligvis også en direkte
sammenhæng med Skoleforvaltningens vision ”Noget at have det i”.

Skoleforvaltningens forslag til budgettemaer
Skoleforvaltningen har som inspiration og opmærksomhed kort beskrevet nogle foreslåede budgettemaer
som Skoleudvalget kan vælge at inddrage i budgetarbejdet, hvis udvalget ønsker det.
Formålet er bl.a. at gøre Skoleudvalget opmærksom på områder, der kræver særlig opmærksomhed ift.
kommende prioriteringer.
De foreslåede budgettemaer er følgende i overskriftform:
 Specialundervisning
 Naturfagligt løft for skoler i Aalborg Kommune
 Kompetenceudvikling i relation til nye læringsmiljøer
 PPR – tættere på praksis
 Styrk specialklasseelevers mulighed for (flere) prøver og gode overgange til ungdomsuddannelser
 Kreative udearealer/legepladser – der understøtter bevægelse og leg
 Alle børn skal spille et instrument
 Sikre skoleveje og skolernes færdselsarealer

De foreslåede budgettemaer er i vedlagte bilag beskrevet forholdsvist kort i overordnet form.
Det er hensigten med både Skoleforvaltningens forslag til budgettemaer og hvidt papir, at
Skoleudvalget vælger hvilke budgettemaer, der skal arbejdes videre med og uddybes/udformes til
egentligt budgetforslag med implementeringsforslag, økonomi og konsekvenser frem mod de
kommende budgetmøder i foråret.
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Bilag:
Tidsplan for Skoleudvalgets budgetproces - Budget 2022-2025.DOCX
Skoleforvaltningen - mulige budgettemaer
Skoleudvalget - drøftelse med FMU
Skoleudvalget - Skoleforvaltningens økonomi
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Punkt 3.

Godkendelse af endeligt regnskab 2020
2021-005050
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, endeligt regnskab 2020.

Beslutning:
Godkendt.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleforvaltningens regnskab for 2020 er endeligt afsluttet.
Det samlede regnskabsmateriale afleveres til Borgmesterens Forvaltning den 7. april 2021. Der er en række
krav til materialet som afspejler dels de ministerielle krav til regnskabsaflæggelse samt interne retningslinjer
mv. i Aalborg Kommune. Materialet består af nedenstående som er vedlagt i bilag:
-

Regnskabsdokument der beskriver regnskabet i både tekst og tal
Foreløbige anlægsregnskaber
Endelige anlægsregnskaber
Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber
Personaleoversigt
Tilskudsoversigt vedr. selvejende institutioner

Retningslinjerne foreskriver, at der skal fremsendes særskilte sager vedrørende:
- Indstilling om overførsel mellem årene - drift
- Indstilling om overførsel mellem årene - anlæg
- Indstilling om afsluttede anlægsregnskaber hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover

Regnskabsresultat drift, serviceudgifter
Skoleforvaltningens restbudget (mindreforbrug) på driftsbudgettet for 2020 udgør 56,5 mio. kr., som også
beskrevet i sag til budgetforligspartierne den 15. marts 2021.
Regnskabsresultatet omfatter direkte merudgifter i Skoleforvaltningen pga. COVID-19 på 15,6 mio. kr. og
mindreudgifter på 12,3 mio. kr. – dvs. en nettomerudgift på 3,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører bl.a. øgede
krav til rengøring og hygiejne, ekstra pædagogisk personale samt udbetaling af overtid ved forberedelse af
genåbninger, samt ved inddækning af fraværende kollegaer. Mindreudgifterne vedrører bl.a. mindre kørsel
for både elever, og personale, samt færre vikarer i nedlukningsperioderne.
Når man ser restbudgettet på 56,5 mio. kr. og nettomerudgifterne vedr. COVID-19 på 3,3 mio. kr., så udgør
det beregnede restbudget for 2020 samlet set 59,8 mio. kr.
Heraf anmodes, jf. budgetforligspartiernes beslutning om overførelser og COVID-19-kompensation, om at
41,6 mio. kr. overføres til 2021, samt at 17,1 mio. kr. overføres til COVID-19 puljen i Borgmesterens
forvaltning til dækning af kommunens COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Hertil kommer
Skoleforvaltningens medfinansiering af arbejdet med Let Digital Adgang på 1,2 mio. kr., som finansieres ved
reduktion af overførelsen til 2021.
Regnskabsresultatet, eksl. COVID-19 udgifter, er i Skoleforvaltningen fordelt med 55,1 mio. kr. på sektor
skoler og 1,4 mio. kr. på sektor administration.
Sektor Skoler
Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Hertil beregnes COVID-19 merudgifter på
3,7 mio. kr.
Regnskabsresultatet for sektor skoler skal ses i lyset af, at overførelserne på 25,4 mio. kr. først er tilført
Skoleforvaltningen i slutningen af november 2020, hvormed skolerne ikke har haft mulighed for at disponere
og anvende (en del af) opsparingerne i regnskabsåret 2020.
Samtidig er der i skoleåret 2020/2021 udskudt aktiviteter på 10,7 mio. kr. fra efteråret 2020 til foråret 2021,
som skoler og skolebestyrelser fortsat har til hensigt at gennemføre i løbet af skoleåret 2020/2021, dvs. i
foråret 2021. De udskudte aktiviteter omfatter bl.a. møbelindkøb, læremidler, IT-udstyr, lejrskoler osv.
Samtidig ligger en større del af udgifterne på specialområdet i sidste halvdel af skoleåret som følge af
løbende visitation og dermed løbende ansættelse af personale.
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Skoleforvaltningen har i 2020 modtaget indtægter på 5,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter fra bl.a.
AP Møller og Velux Fonden, som skal dække projektudgifter i 2021.
Forvaltningens andel af kommunens arbejde med Let Digital Adgang udgør 1,2 mio. kr., som finansieres ved
reduktion af forvaltningens overførelse til 2021.
Samlet set anmodes således om, at der for sektor skoler af restbudgettet overføres 40,5 mio. kr. til 2021.
For at leve op til budgetforligspartiernes beslutning om, at der ikke opspares midler i 2020, vil skoler med
opbygning af yderligere positiv opsparing i skoleåret 2020/2021 skulle afgive det beløb, som opsparingen er
tillagt i skoleåret 2020/2021, til covid-19 puljen i Borgmesterens forvaltning. Dette opgøres i august 2021
efter skoleårets afslutning.
Det tilbageværende restbudget på sektor skoler efter overførelse til 2021 og Let Digital Adgang på 17,1 mio.
kr. vedrører områder, hvor budgettet er tilpasset i budget 2021, eller hvor der har været ekstraordinære
mindreudgifter i 2020, herunder bl.a. FGU som følge af få elever i opstartsåret, samt mindreforbrug på
befordring udover flex-trafik, mindreforbrug ved køb af specialpladser i regionale tilbud, mindreforbrug ved
indkøb af hjælpemidler, afregning af privat- og efterskoleelever samt mellemkommunal afregning og
mindreforbrug på puljer mv.

Sektor Administration
Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Hertil beregnes et COVID-19
mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører primært overførsel fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr., midlertidige ledige stillinger,
færre udgifter til kørsel, møder og øvrige administrationsudgifter i perioden, hvor medarbejderne er
hjemsendt. Samtidig er der en mindreindtægt i kantinen i Godthåbsgade.
Der overføres 1,0 mio. kr. til 2021, jf. særskilt overførselssag. I overførslen er indregnet coronamindreudgifter
på 0,4 mio. kr.

Regnskabsresultat drift, budgetgaranterede udgifter
Regnskabsresultatet på det budgetgaranterede område viser et samlet forbrug på 6,5 mio. kr. ud af et
budget på 7,8 mio. kr., hvilket betyder mindreudgifter på i alt 1,3 mio. kr.
Årsagen er skal primært findes på EGU området, hvor aktiviteten er faldende, da elever der er påbegyndt
uddannelsen efter 1. august 2019, gennemfører uddannelsen i regi af FGU. Det betyder et regnskabsresultat
på 1,2 mio. kr. i mindreudgifter.
På FGU-området viser regnskabet et resultat på 0,1 mio. kr. i mindreudgifter.
Mindreudgifter på budgetgaranterede områder overføres ikke til efterfølgende år.

Regnskabsresultat anlæg
Samlet set udgjorde anlægsbudgettet 107,1 mio. kr. i 2020 på skoleområdet. Anlægsregnskabet viser
udgifter på 76,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 30,4 mio. kr., hvoraf 14,9 mio. kr. indstilles til
overførsel, jf. særskilt sag.
Skoleforvaltningens anlægsprojekter administreres af Aak Bygninger i Borgmesterens Forvaltning, der er
bygherre på kommunens anlægsprojekter på skoleområdet, samt ejer og administrerer skolebygningerne.
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Anlægsområdet omfatter både projekter, der løber over flere år samt en række etårige projekter. De etårige
projekter igangsættes i foråret med projektering og forslag. Selve arbejdet udføres derfor oftest i efteråret
med afregning i slutningen af året.
Årsagen til regnskabsafvigelsen er primært Vester Mariendal Skole, hvor tre byggesager øger
kompleksiteten (tag, facade, læringsmiljø), hvilket har ført til færre udgifter i 2020 end forventet.
Derudover er der forskydninger i udgifterne i projektperioden for læringsmiljøprojekterne på Gl. Lindholm
Skole og Vodskov Skole, faglokaleprojekter, Børne og Ungeunivers og Klarup Skole.
Coronapandemien har også påvirket regnskabet i form af længere leverancetid på materialer, nedlukning i
november af de 7 nordjyske kommuner (ingen håndværkere på byggepladsen) og endelig har det været
svære for skolerne at genhuse elever, når der gælder afstandsregler.
I 2020 afsluttes de to projekter i anlægsoversigten vedr. hhv. Svenstrup Skole - fællestilbud samt
Tornhøjskolen – depot. Projekterne fremgår dels af vedlagte oversigt ”Endelige anlægsregnskaber 2020”
samt ”Bemærkninger til endelig anlægsregnskaber 2020”.
Projekterne på anlægsområdet skal ses i sammenhæng med, at KL og regeringen i marts 2020 aftalte, at
kommunerne skulle fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. i 2020, og samtidig blev anlægsloftet
suspenderet. Der er på skoleområdet i Aalborg godkendt ekstraordinære anlægsprojekter for i alt 76,7 mio.
kr. på mere end 100 projekter fordelt på 43 skoler. Regnskabet viser, at der har været udgifter i 2020 for 52,5
mio. kr. på projekterne. Budgettet til disse projekter føres i AaK Bygninger og indgår ikke i
Skoleforvaltningens anlægsbudget.
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Bilag:
1. Regnskabsdokument
2. Endelige anlægsregnskaber 2020
3. Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020
4. Foreløbige anlægsregnskaber 2020
5. Tilskud til selvejende institutioner 2020
8. SK Personaleoversigt R2020
Skoleudvalget - Godkendelse af endeligt regnskab 2020
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Punkt 4.

Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, drift - tillægsbevilling
2021-005050
Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling på 40,549 mio. kr. til sektor skoler, drift
at der gives en tillægsbevilling på 0,996 mio. kr. til sektor administration, drift

Beslutning:
Anbefales.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til Aalborg Kommunes regnskabsvejledning skal Skoleudvalget forelægges en særskilt sag om
overførelse af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsåret 2020 til anvendelse i 2021. Der er udarbejdet
nedenstående faste skabelon til overførelsessagerne.
Som beskrevet i den overordnede regnskabssag udgør regnskabsresultatet samlet set et mindreforbrug på
56,5 mio. kr.
Beløbet er fordelt med et mindreforbrug på 55,1 mio. kr. af det samlede budget til folkeskolen,
specialundervisning, DUS, Ungdomsskolen, Kulturskolen mv. (sektor skoler) og et mindreforbrug på 1,4 mio.
kr. af det samlede budget til administration, herunder bl.a. drift af Skoleforvaltningen, Skoleudvalget og
administrationsbygningen på Godthåbsgade 8 i Nørresundby.
Forhold omkring overførsel til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning er beskrevet i den overordnede
regnskabssag.
Budgetforligspartier har besluttet, at ingen forvaltninger og decentrale enheder skal opbygge opsparinger i
2020, da kommunen har haft/har mange ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Sektor Skoler
Det indstilles, at der overføres i alt 40,549 mio. kr. til 2021 som anført i tabellen.

Covid-19 tillægsbevillinger og overførsler fra 2020 til 2021 - drift
Overførsel til 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Skoler i alt – restbudget 2020

55.082

Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19 (tillægsbevilling)
3.724
Udgangspunkt for overførsel

58.806

I. Søges overført til status mm.:
- heraf takstfinansierede områder

0
17.055

II. Søges overført til Covid-19 pulje:
III. Driftsoverførsel 2020 til 2021
- Heraf ekstern finansierede projekter (fremgår også under ”Beløbet
anvendes til”)

41.751

Sum af ovenstående (I+II+III)
Driftsoverførsel 2020 til 2021 tilføjes:

58.806

a. Søges overført til/fra andre sektorer:
b. Søges overført til/fra anlæg:
c. Let Digital Adgang (medfinansiering)
-1.202
Sum (Driftsoverførsel (III) + a + b + c)
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):

40.549

Samme formål:
Folkeskoler og DUS
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Overførsel til 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Trepartsmidler

1.331

PPR
VUK

-412
857

UU
Ungdomsskolen

-91
379

Eksternt finansierede projekter, herunder:

5.097

- Erasmus+
- Makerspace – SuperUsers

919
780

- Læselyst i folkeskolen
- Makerspace

20
227

- Professionel læringsledelse
- Flere lærere i folkeskolen

1.866
362

- Minimumsnormeringer i DUS
- Kompetenceudvikling

8
707

- Bedre til ord, tal og it
- Børneungeunivers S2C

206
-20

- PPR lettere behandling

22

I alt
Anm.: + = mindreforbrug i Regnskab 2020 og genbevilling/budgettilførsel i 2021

40.549

Sektor Administration
Det indstilles, at der overføres i alt 0,996 mio. kr. til 2021 som anført i tabellen.
Beløbets anvendelse fremgår af tabellen nedenfor.

Covid-19 tillægsbevillinger og overførsler fra 2020 til 2021 - drift
Overførsel til 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – restbudget 2020

1.447

Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19 (tillægsbevilling)
-419
Udgangspunkt for overførsel

1.028

I. Søges overført til status mm.:
- heraf takstfinansierede områder

0

II. Søges overført til Covid-19 pulje:

0

III. Driftsoverførsel 2020 til 2021
- Heraf ekstern finansierede projekter (fremgår også under ”Beløbet
anvendes til”)
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Overførsel til 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sum af ovenstående (I+II+III)
Driftsoverførsel 2020 til 2021 tilføjes:

1.028

a. Søges overført til/fra andre sektorer:
b. Søges overført til/fra anlæg:
c. Let Digital Adgang (medfinansiering)
-32
Sum (Driftsoverførsel (III) + a + b + c)
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):

996

Samme formål:
Lønudgifter

996

I alt

996
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Bilag:
Skoleudvalget - Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, drift - tillægsbevilling
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, anlæg - tillægsbevilling
2021-005050
Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. til sektor
skoler, anlæg.

Beslutning:
Anbefales.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til Aalborg Kommunes regnskabsvejledning skal Skoleudvalget forelægges en særskilt sag om
overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsåret 2020 til anvendelse i 2021. Der er udarbejdet
nedenstående faste skabelon til overførelsessagerne.
Som beskrevet i den overordnede regnskabssag udgør regnskabsresultatet samlet set et mindreforbrug på
30,4 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes forskydninger i projektet på Klarup Skole og
læringsmiljøprojekterne.
Der blev i budget 2021 tilført 15,5 mio. kr. fordelt i Skoleforvaltningens anlægsramme i 2022 og 2023 som
følge af en ændring af bevillingsprofilen for projektet på Klarup Skole og læringsmiljøerne. Ændringen
skyldes, at der forventes færre udgifter i 2020, samt tilsvarende flere udgifter i 2022 og 2023 – dog således
at projektsummerne for Klarup Skole og læringsmiljøprojekterne er uændrede over hele projektperioden.
Som det også fremgår af budget 2021 skal tilførelsen af de 15,5 mio. kr. modsvares af en tilsvarende
reduktion af bevillingen på 15,5 mio. kr. i 2020. Derfor overføres 15,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2020 ikke
videre til 2021, jf. budgetbeslutningen.
Det indstilles dermed, at de resterende 14,9 mio. kr. af mindreforbruget i 2020 overføres til 2021.
Beløbets fremkomst og anvendelse fremgår af tabellen nedenfor.
Overførsler fra 2020 til 2021 - anlæg

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel til 2021
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Sektor Skoler til overførsel i alt – anlæg regnskab 2020

30.424

Beløb fremkommer ved:
Vedligeholdelsesplan
Energi, udviklingsplan
Faglokaler, udviklingsplan
Læringsmiljø, udviklingsplan
Gl. Hasseris Skole
Klarup Skole
Svenstrup Skole, fællestilbud
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter
Tornhøjskolen, depot
Vester Mariendal Skole, centerklasser
Børne og ungeunivers, Stigsborg
VUK bassin

1.032
-1.428
1.652
25.853
1.898
216
32
2.142
-4
-1.632
863
-200

I alt til overførsel til budget 2021

30.424

Indtægter

Beløbet anvendes til:
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel til 2021
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Samme projekter i 2021:
Vedligeholdelsesplan

1.032

Energi, udviklingsplan
Faglokaler, udviklingsplan

-1.428
1.652

Læringsmiljø, udviklingsplan
Gl. Hasseris Skole

10.353
1.898

Klarup Skole
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter

216
2.142

Vester Mariendal Skole, centerklasser

-1.632

Børne og ungeunivers, Stigsborg
VUK bassin

863
-200

Sektor Skoler udgifter i alt - til anlæg 2021
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Bilag:
Skoleudvalget- Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021 (anlæg)
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Punkt 6.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
2021-005050
Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i
kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:
Anbefales.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt
regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i
forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I det efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2021
(O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.

Skoleforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U

3.500

3.468

32

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
Funktion: 03.22.01
Svenstrup Skole, fællestilbud

K

01.20

12.20

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020:
Sektor: Skoler
Funktion: 03.22.01
Projekt: Svenstrup Skole, fællestilbud
Som følge af nedlæggelse af de eksisterende fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var
der i budget 2020 afsat 3,5 mio. kr. til en lokalemæssig tilpasning på Svenstrup Skole med henblik på at
kunne huse en del af de tidligere fællestilbud fremadrettet.
Projektet omfatter ombygning af tre selvstændige bygninger, Svenstrup Skolevej 17 samt Bøgemarksvej 9
og 11. Bygningerne er omdannet således at der er etableret samlingsrum, tilhørende grupperum, toiletter og
personale/mødefaciliteter. Desuden er der etableret køkkener, således at eleverne kan lave mad.
Bygningernes indvendige overflader samt belysning er udskiftet og der er etableret ventilation. Enkelte
steder er der udskiftet døre og vinduer. Der er desuden etableret legeplads og indkøbt inventar.
Projektet har medført nogle omrokeringer på den eksisterende skole, hvorfor projektet ligeledes har omfattet
bygningsarbejder i forbindelse med ny placering af natur/teknik, sundhedsplejerske og tandpleje.
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Punkt 7.

Drøftelse af forslag til ændringer på tosprogsområdet
2020-068244
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, forslag til ændringer på tosprogsområdet.

Beslutning:
Drøftedes.
Skoleudvalget bemærker, at det er helt centralt med styrkelse af kvaliteten i basisundervisningen og finder det
væsentligt i det videre arbejde, at arbejdsgruppen, i arbejdet med de beskrevne modeller, forholder sig til det
aldersbetingede perspektiv, at særligt indskolingseleverne får indslusningsforløbet på distriktsskolen.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Resume
På baggrund af evalueringer af tosprogsområdet i 2019 og 2020 og drøftelser i referencegruppen
fremlægges hermed forslag til forbedringer af skolernes tilbud til tosprogede elever til drøftelse i
Skoleudvalget. Skoleforvaltningen ønsker, at Skoleudvalget angiver retning for det videre arbejde frem mod
en fremlæggelse af forslag til forbedringer på området til godkendelse i starten af juni 2021.
Baggrund
Skoleudvalget behandlede senest sagen på mødet den 9. februar 2021 (pkt. 5), hvor udvalget tilkendegav,
at ændringer af principperne på tosprogsområdet kan indgå i de videre drøftelser med undtagelse af princip
1. Skoleudvalget ønsker således at fastholde princippet om, at tosprogede elever indskrives på
distriktsskolen fra starten af elevens skolegang.
Der har været afholdt workshop med referencegruppen den 18. februar, hvor idéer og forslag til forbedringer
på området, med afsæt i de udarbejdede evalueringer, har været drøftet. Input fra referencegruppen indgår i
de forslag til forbedringer på området, som beskrives i det følgende sammen med inspiration fra en
evaluering af direkte indskrivning i almenklasser fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) samt inspiration fra
praksis i andre kommuner.
Skoleforvaltningen ønsker, at Skoleudvalget tilkendegiver deres ønsker til retningen i det videre arbejde frem
mod fremlæggelse af forslag til forbedringer af skolernes tilbud til tosprogede elever til godkendelse i juni
2021, jf. procesplanen i bilag 1.
Lovgrundlaget for direkte indskrivning af nyankomne tosprogede elever i distriktsskolen
I efteråret 2019 offentliggjorde EVA evalueringsrapporten ’Direkte indskrivning af nyankomne elever i
almenklasser’, som er baseret på en undersøgelse af praksis på seks folkeskoler. EVA indhentede i
forbindelse med evalueringen bidrag fra Undervisningsministeriet for at opnå en korrekt forståelse og
tolkning af det gældende lovgrundlag for direkte indskrivning.
Evalueringsrapporten fra EVA beskriver på den baggrund følgende om lovgrundlaget:
Nyankomne tosprogede elever:
 må gerne indskrives direkte i almenklassen under forudsætning af, at elevens behov for
basisundervisning beror på en individuel vurdering.
 skal modtage basisundervisning (sprogstøtte) svarende til deres behov. Det er Skolelederens
ansvar, at det sker.
 kan ikke deltage i almenundervisningen uden en særlig støtte grundet deres sprogstøttebehov.
 har krav på basisundervisning i dansk som andetsprog uden for almenundervisningen – enten som
hold- eller enkeltmandsundervisning.
Det er således intentionen på området, at basiselever hurtigst muligt skal integreres i almenklassen, og at
sprogstøtten skal tilrettelægges fleksibelt. Skolerne skal endvidere løbende forholde sig til elevernes behov
for sprogstøtte og justere undervisningstilbuddet herefter.
Undervisningsministeriet understreger, at det er i strid med reglerne, hvis basisundervisningen udelukkende
finder sted som en integreret del af almenundervisningen.
Kvalitet i basisundervisningen – forslag til ændring af struktur
Under overskriften ’Kvalitet i basisundervisningen’ foreslår Skoleforvaltningen en ændret struktur på
tosprogsområdet. Det sker i erkendelse af, at evalueringen på området har afdækket udfordringer med at
sikre kvaliteten af basisundervisningen på alle skoler indenfor rammerne af den nuværende struktur med
kompetenceskoler og tilknytningsskoler.
Forudsætningerne for løsningsforslaget er følgende:
 Tosprogede elever med behov for basisundervisning indskrives på distriktsskolen eller UngAUC.
 Det pædagogiske personale med de bedste kompetencer løser opgaven.
 De lovgivningsmæssige krav til basisundervisningen, jf. ovenstående.

Skoleudvalget

Møde den 13.04.2021
kl. 08.30

Side 23
2 afaf738

Skoleudvalget

Forslaget består af en ny struktur med tre forskellige alternative modeller tilknyttet.
Forslaget til ny struktur er følgende:


Indskrivning på distriktsskolen
Nyankomne tosprogede elever og tosprogede elever fra børnehave med behov for
basisundervisning indskrives fortsat på distriktsskolen. Når det drejer sig om ældre elever (fra 7. kl.),
vurderes det, om indskrivning i stedet bør ske på UngAUC.



3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk
Alle tosprogede elever med behov for basisundervisning får et 3-6 måneders indslusningsforløb i
basisdansk. Herigennem sikres, at de grundlæggende dansksproglige forudsætninger for elevens
deltagelse i almenundervisningen tilvejebringes før udslusning til almenklassen.
Sprogstøtteindsatsen fortsættes efter overgangen til almenundervisningen på baggrund af elevens
behov. Den samlede sprogstøtteindsats er nærmere beskrevet i bilag 2. Læringsmål for
indslusningsforløbet er beskrevet i bilag 3.



Kompetencecentre for tosprogede elever reduceres fra 15 til 10 skoler inkl. UngAUC
DSA-medarbejdere (DSA: Dansk som andetsprog) på kompetencecentre for tosprogede elever
varetager opgaven med indslusningsforløb for basiselever fra egen skole samt fra en række andre
skoler.



Kompetente medarbejdere på kompetencecentrene
Kompetencecentrene er bemandet med DSA-uddannet personale, så det sikres, at eleverne i
indslusningsforløb undervises af medarbejdere med indgående viden, kendskab og
undervisningserfaring på området. Samtidig sikres det, at lærerteams i almenklasserne får et
kvalificeret samarbejde om overlevering i forbindelse med elevens udslusning til almenklassen.



DSA-ressourcepersoner på distriktsskolerne
Alle distriktsskoler skal som minimum have én DSA-ressourceperson, som kan varetage opgaverne i
forhold til den fortsatte sprogstøtte til tosprogede elever efter udslusning til almenklassen. Det drejer
sig således om undervisning i supplerende DSA for de tosprogede elever samt støtte til skolens
lærerteams ift. arbejdet med sprogstøtte som dimension i alle fag.

I den ovenfor skitserede struktur kan opgaverne indenfor tosprogsområdet og basisundervisningen ske på
forskellige måder. Derfor har Skoleforvaltningen opstillet følgende tre modeller:
Model 1 – Sproglokomotivet
De første 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk henlægges på kompetencecenteret 3 dage om
ugen. For mange af eleverne vil det være en anden skole end distriktsskolen. 2 dage om ugen deltager
eleven i almenklassens undervisning.
Model 2 – Intensivt indslusningsforløb
De første 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk henlægges på kompetencecenteret 5 dage om
ugen. Der etableres tæt samarbejde mellem kompetencecenteret, distriktsskolen og almenklassens
lærerteam fra starten.
Model 3 – Intensivt indslusningsforløb og evt. mobil indsats
På skoler med kort transportafstand til kompetencecenter henlægges indslusningsforløb i basisdansk på
kompetencecenteret 5 dage om ugen. På skoler med lang transportafstand varetages indslusningsforløbet af
kompetencecenteret som en mobil indsats på distriktsskolen (hold- eller enkeltmandsundervisning 5 dage
om ugen afhængigt af forholdene).
Fordele og ulemper ved de tre modeller
Som angivet under forudsætninger for det samlede forslag, så er der for alle tre modeller tale om, at alle
elever med behov for basisundervisning de første 3-6 måneder får et fuldtidstilbud drevet af kompetente
medarbejdere.
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Der er forskellige fordele og ulemper ved de tre modeller baseret på en faglig vurdering:
Fordele
Model 1 – Sproglokomotivet

Ulemper










Hurtig og intensiv integration i almenklassen
Undervisningsfællesskab med elever med lign.
læringsforudsætninger i en del af tiden – især vigtigt
for elever med traumer
Glidende overgang fra indslusningsforløb til fuld
integration i almenklassen
Distriktsskolens medarbejdere delagtiggøres i
undervisningen fra start.
Eleven vil møde medarbejdere med særlige
kompetencer i basisundervisning en del af tiden
(dagene i modtagetilbuddet)




Eleven kan have udfordringer i
almenundervisningen.
Ugentlige skift i læringsmiljø kan være en
belastning – især for elever med traumer.
Nogle elever kan få længere transporttid

Model 2 – Intensivt indslusningsforløb





Overskuelig og veldefineret ramme om elevens
introduktion
Undervisningsfællesskab med elever med lign.
læringsforudsætninger hele tiden – især vigtigt for
elever med traumer
Grundlæggende danskniveau opnås før udslusning
til almenklasse
Eleven vil møde medarbejdere med særlige
kompetencer i basisundervisning hele tiden i
indslusningsforløbet




Eleven skal gennemgå to skift – indslusningsforløb
og udslusningsforløb
Nogle elever kan få længere transporttid

Model 3 Intensivt indslusningsforløb og evt. mobil indsats






Overskuelig og veldefineret ramme om elevens
introduktion
Undervisningsfællesskab med elever med lign.
læringsforudsætninger (ved holdundervisning) –
især vigtigt for elever med traumer.
Grundlæggende danskniveau opnås før udslusning
til almenklasse
Eleven vil møde medarbejdere med særlige
kompetencer i basisundervisning hele tiden i
indslusningsforløbet





Ikke optimalt læringsmiljø for elever, der får mobil
indsats som enkeltmandsundervisning
Eleven skal gennemgå to skift – indslusningsforløb
og udslusningsforløb

I bilag 4 findes en uddybet redegørelse for modellernes fordele og ulemper.
Tilpasning af principperne på tosprogsområdet
Den nuværende praksis på tosprogsområdet er baseret på følgende 10 principper:
1. Alle børn og unge i den skolesøgende alder til og med 14 år indskrives som udgangspunkt på
distriktsskolen.
2. Alle unge på 14 år og derover indskrives enten på distriktsskolen eller på UngAUC.
3. Distriktsskolen har ansvaret for at tilvejebringe modtagelsestilbud til elever med behov for
basisundervisning.
4. Det tilstræbes, at tosprogede elever indskrevet på distriktsskolen maksimalt går i modtagelsestilbud i
12 måneder.
5. Alle medarbejdere har mulighed for at få faglig vejledning, sparring og kompetenceudvikling løbende
efter behov.
6. På udvalgte skoler opbygges og vedligeholdes særlige kompetencer inden for fagfeltet.
7. Ressourcerne følger de tosprogede elever, der har behov for DSA og fordeles efter objektive
kriterier.
8. Der afsættes en pulje til arbejdet med børn og unge, hvis emotionelle udfordringer kræver særlige
indsatser.
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9. Der sættes særligt fokus på forældreinddragelse og integration af familier i skolens liv.
10. Der arbejdes med makkerforløb for tosprogede elever.
De ovenfor foreslåede ændringer af struktur og praksis på tosprogsområdet vil betyde, at princip 3 og 4
udgår, og at følgende to nye principper indføres:


Tosprogede elever med behov for basisundervisning ved indskrivning på distriktsskolen starter i et 36 måneders indslusningsforløb i basisdansk med målet om at nå niveauet for dansk som andetsprog
– basis (Fælles Mål) inden udslusning til almenklassen.



Det pædagogiske personale med de bedste kompetencer indenfor DSA-undervisning løser opgaven
vedr. indslusningsforløb i basisdansk.

Det videre arbejde med forslaget til ændringer af struktur og praksis på tosprogsområdet vil kunne bidrage
med yderligere forslag til ændring/ tilpasning af principperne på området.

Elever med traumer og belastningsreaktioner
Elever med traumer og belastningsreaktioner har særlige behov. PPR har opgaven med at assistere
skolerne med afdækning og indsats for denne elevgruppe (1 årsværk i PPR). Opgaven løses på nuværende
tidspunkt gennem en todelt indsats bestående af:
1) individuelle indsatser i enkeltsager i samarbejde mellem PPR og skolen og
2) generelle forebyggende og kompetenceudviklende indsatser for medarbejdere i
kompetencecentrene og på skolerne.
Evalueringen har afdækket, at indsatsen for tosprogede elever med traumer og belastningsreaktioner er
vanskelig at løfte for både skolerne og PPR med det resultat, at disse elever ikke får den rette støtte i rette
tid. På den baggrund har Skoleforvaltningen følgende forslag til forbedring af indsatsen efter drøftelser i
referencegruppen:


Styrkelse af den nuværende indsat indenfor generelle forebyggende og kompetenceudviklende indsatser
for medarbejdere i kompetencecentrene og på skolerne i relation til opsporing og undervisning for elever
med traumer og belastningsreaktioner.



Etablere støttegrupper for de ældste elever, hvor de kan udveksle erfaringer og udvikle sociale relationer
i en tryg ramme (efter inspiration fra fx sorggrupper o.lign.).



Intensiv indsats i specialklasserne – fx i form af holddeling for tosprogede elever, hvor der kan arbejdes
målrettet i forhold til denne elevgruppes støttebehov.

Tiltagene på området vil blive nærmere beskrevet frem mod næste behandling af sagen 1. juni.

Overgangen fra børnehave til skole
I forbindelse med skolestart er det vigtigt, at skolen har adgang til mest mulig viden om det enkelte barns
styrker og udfordringer.
Det sker dels gennem formaliseret samarbejde mellem den enkelte skole og de tilknyttede dagtilbud og dels
gennem dataindsamling i værktøjerne i opsporingsmodellen (trivsel og sprog).
Indtrykkene fra referencegruppen suppleret med et generelt billede er, at det formaliserede samarbejde
mellem skoler og dagtilbud fungerer godt, men med fordel kunne have fokus på de tosprogede elever med et
særligt blik. Ligeledes oplever skolerne, at det er uensartet, hvorledes eleverne er beskrevet i
opsporingsmodellens værktøjer ifm. skolestart.
Skolerne oplever ligeledes, at sprogvurderingerne fra dagtilbud og i 0.kl. er svære at anvende i det videre
arbejde i skolen.
Skoleforvaltningen har derfor følgende forslag til styrkelse af overgangen fra dagtilbud til skole:
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De lokale samarbejdsaftaler om overgangen mellem dagtilbud og skole suppleres med et særligt blik
på de tosprogede elever.



Samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og Sprog og Integration i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen styrkes med henblik på at ensarte arbejdet med opsporingsmodellen
særligt med blik for de tosprogede elever. Med den foreslåede ændring i forvaltningsstrukturen vil et
øget samarbejde falde naturligt allerede fra sommeren 2021.



Sprogtesten i 0. kl. ændres fra en individuel test til en klassetest for at frigøre ressourcer til at
fokusere på, hvordan viden fra testen kan bruges i elevens videre skoleforløb.

Økonomi
Bevillingen på tosprogsområdet har udviklet sig på følgende måde de seneste fire år siden den nuværende
praksis på tosprogsområdet blev indført:

Folkeskoler i alt
UngAUC
Tosprogsområdet i alt

2017/18

2918/19

2019/20

2020/21

61.603.036 kr.

57.128.133 kr.

54.299.033 kr.

49.758.108 kr.

5.900.000 kr.

5.900.000 kr.

5.900.000 kr.

5.900.000 kr.

67.503.036 kr.

63.028.133 kr.

60.199.033 kr.

55.658.108 kr.

I det videre arbejde vil de økonomiske konsekvenser af de tre modeller blive undersøgt nærmere og fremlagt
for Skoleudvalget på mødet i juni.

Personalemæssige konsekvenser
I det videre arbejde vil de personalemæssige konsekvenser af de tre modeller blive undersøgt nærmere og
fremlagt for Skoleudvalget på mødet i juni. Det gælder også konsekvenserne for
kompetenceudviklingsindsatsen på området.

Lovgivning
BEK nr 1053 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
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Bilag:
Bilag 1 - Plan for processen første halvår 2021
Bilag 2 - Beskrivelse af forslaget til ny praksis for sprogstøtteindsatsen.docx
Bilag 3 - Læringsmål for indslusningsforløb.docx
Bilag 4 - Fordele og ulemper ved de tre modeller.docx
Forslag til tiltag på tosprogsområdet SKU130421
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Punkt 8.

Drøftelse af midtvejsstatus på ny skolemadspolitik
2021-002465
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, midtvejsstatus på ny skolemadspolitik.

Beslutning:
Drøftedes.
Skoleudvalget ønsker, at der med politikken sættes retning for hele måltidssituationen. Det skal gøre det
hyggeligt og attraktivt at blive på skolen i spisesituationer. Der skal være fokus på god og nærende kost.
Lanceringen og implementeringen skal også målrettes elever og forældre og indeholde ideer til de gode
madpakker.
På de skoler, hvor der er er madtilbud, skal det være muligt at kunne oplyse om allergener ingredienser.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget har ønsket en midtvejsstatus på arbejdet med udvikling af ny skolemadspolitik samt status på
antallet af skolemadstilbud på kommunens skoler, hvorfor nærværende sag fremsendes til Skoleudvalgets
orientering og drøftelse. I sagen præsenteres status og input fra referencegruppe og Skolebestyrelsernes
Fælles Råd (SFR), hvorudfra Skoleudvalget kan kommentere og sætte yderligere retning på arbejdet med
udviklingen af en ny skolemadspolitik. I den sammenhæng bedes udvalget drøfte:



Hvorvidt skal det videre arbejde omhandle en skolemadspolitik eller en måltidspolitik?
Hvor højt vægtes skærpede rammer i en kommende politik i forhold til eksempelvis sundhed,
økologi, reducering af social ulighed kontra skolernes driftsmulighed for at have et skolemadstilbud
(politik vs. økonomi)?

Baggrund
Den 2. marts godkendte Skoleudvalget kommissorium for ny skolemadspolitik, der skal erstatte den
eksisterende skolemadsstrategi. Politikken skal implementeres fra skoleåret 2021/22.
Skoleudvalgets rammer for ny skolemadspolitik
I forbindelse med godkendelse af kommissorium for ny skolemadspolitik fastsatte Skoleudvalget samtidig
følgende rammer for en ny skolemadspolitik, som er beskrevet nedenfor.
Skolemadspolitikkens formål er at danne grundlag for et øget fokus på sund skolemad og give de bedste
muligheder for, at eleverne kan lære og udvikle sig. Skolemadspolitikken sætter dermed de overordnede
rammer og standarder for skolernes skolemadstilbud i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens
anbefalinger og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022.
Med en ny skolemadspolitik skal skolebestyrelserne udarbejde eller justere eksisterende principper for
skolemad, hvor det forventes, at der bliver indhentet input fra elevrådene. Skolebestyrelserne skal herefter
en gang årligt drøfte skolemad. Dette gælder både for de skoler, som har et skolemadstilbud, og for de
skoler som ikke har et skolemadstilbud. På denne måde sikres det, at skolebestyrelserne løbende forholder
sig til dels at vælge eller fravælge et skolemadstilbud og dels justere principper for skolemad.
Skolebestyrelserne og elevrådene spiller en central rolle for, at det kan lykkes at skabe den ønskede
bevidsthed hos elever, forældre og skolens personale om den nye politik og de lokalt besluttede principper.
Derfor er det også besluttet, at udmøntningen af politikken skal ske i tæt dialog og samarbejde mellem
skolebestyrelser og elevråd.
Referencegruppe
Til at give input til indhold i og kvalitetssikring af politikken er der nedsat en bredt repræsenteret
referencegruppe med bestående repræsentanter fra henholdsvis Skolebestyrelsernes Fælles Råd,
fælleselevrådets bestyrelse, skolesundhedsplejerske, mad- og måltidsvejleder, køkkenansvarlige, skoleleder
og leder af skoletjenesten.
Der er i alt planlagt 3 møder i referencegruppen, hvor der på det første møde den 11. marts var fokus på
drøftelse af indhold i eksisterende skolemadsstrategi og hvilket fokus, der ønskes for en ny skolemadspolitik.
Nedenfor er de overordnede opmærksomheder, som referencegruppen havde i forhold til dette:
1. Ny politik skal være mere forpligtende end den eksisterende strategi.
2. Sunde tilbud med fokus på økologi og lokale råvarer efter sæsonen – dog med fokus på økonomisk
rentabilitet af tilbuddet.
3. Mere fokus på social ulighed. Der er en opmærksomhed på, at de elever der ikke har den
økonomiske mulighed for at benytte et skolemadstilbud, kan stå udenfor fællesskabet.
4. Mere fokus på bæredygtighed både i forhold til anvendte fødevarer og service, men også i forhold til
elevinddragelse.
5. Bredt fokus på alle spisesituationer. Dermed skabe en politik der henvender sig til alle skoler og
landsbyordninger uanset, om der er et skolemadstilbud eller ej. Derfor forslaget ”Politik for spisning
på skoler og landsbyordninger”, som titel på en ny skolemadspolitik.
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6. Det er vigtigt, at der sikres bredt kendskab til politikken ved at fokusere på implementering og
lancering. Der var en bred enighed i, at hvis politikken skal leve på vores skoler og
landsbyordninger, skal der være et solidt fokus på implementeringen heraf.
Vedhæftet er noter fra referencegruppemødet med uddybende forklaringer af de overordnede temaer.
På de næste møder i referencegruppen vil der være fokus på ”udmøntning og forankring” og ”drøftelse af
udkast til ny skolemadspolitik forud for politiks godkendelse”. Skoleudvalget vil på mødet den 13. april også
blive orienteret om referencegruppens opmærksomheder fra referencegruppemøde 2 vedr. udmøntning og
forankring.
Den 16. marts drøftede Skolebestyrelsernes Fælles Råd ligeledes en ny skolemadspolitik, hvor der i lighed
med referencegruppen var særligt fokus på social ulighed og rentabiliteten i et skolemadstilbud og hvordan
det harmonerer med en mere forpligtigende politik.
Status på antallet af skoleboder
Nedenfor ses status på omfanget af skoleboder, både i forhold til hvor mange skoler der har egen produktion
af mad, og antallet af skoler der har en aftale med ekstern leverandør om levering af skolemad. Derudover
er oversigten suppleret med oplysninger om, hvor antallet af skoler med egnet køkken, men som for
nuværende ikke har et skolemadstilbud, samt hvor mange skoler der har kapacitet til at levere mad til
naboskoler. Der gøres opmærksom på, at der i oversigten mangler status fra 6 skoler.

Ud fra de 23 skole, der har en bod og køkken, hvor der laves hel eller halvfabrikata, er det i gennemsnit ca.
en tredjedel af skolens elever, der anvender skoleboden. På de 8 skoler hvor der er madudlevering, er det
ca. 10% af skolens elever, der i gennemsnit anvender skoleboden.
Tidsplan
Nedenfor ses tidsplanen for processen med udvikling af ny skolemadspolitik. Foruden de viste aktiviteter
orienteres AMU for skoler og SFR om status gennem processen.
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Bilag:
noter ref. gr. 1.docx
Midvejsdrøftelse skolemadspolitik SKU april 2021
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Punkt 9.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
Kollegiejens Skole – har lokaler i lejemål ved Region Nordjylland. I de nuværende lokaler er der plads til ca.
90 elever. Pt. er der indskrevet 100 elever med forventning om ca. 110 elever ved årsskiftet.
Skoleforvaltningen har derfor efterspurgt muligheden for flere kvm. hos Regionen. Regionen har dog ikke
flere ledige kvm., men ser en mulighed for opsætning af pavilloner på regionens areal ved skolen – i for
eksempel en 5-årig periode.
Skoleudvalget har tidligere givet udtryk for, at der ikke ønskes opstillet pavilloner til skolebrug. I dette ene
særlige tilfælde tillades opsætning af pavilloner, da dette af regionen ses som eneste løsning for flere kvm i
tilknytning til skolen, dog med et perspektiv om at pavillonerne skal være midlertidige.
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Bilag:
Skoleudvalgets aktiviteter 2021
Kollegievej
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
Maja Torp var fraværende.
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Bilag:
Sagslisten 2021
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Maja Torp var fraværende.
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Punkt 12.

Underskriftsside
Beslutning:
Godkendt.
Maja Torp var fraværende.
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