Budgetrapport 2020

Indledning
Selve rapporten adskiller sig fra tidligere format ved i højere grad at være en komprimeret udgave.
Årsagen hertil er at skabe et materiale der kortfattet og præcist giver et overblik over temadrøftelser,
politiske beslutninger og omprioriteringskatalog. Rapporten indleder med en beskrivelse af
budgetproces samt vision og mål. Derefter følger et afsnit der sammenfatter politiske drøftelser og
beslutninger. Temadrøftelserne præsenteres herefter kortfattet efterfulgt af omprioriteringskataloget.

1. Budgetproces
Budgetprocessen skal ses i sammenhæng med Skoleforvaltningens vision, ledelse- og organisation
samt kvalitetsrapporten. Samlet set giver de forskellige elementer et billede af: 1) hvordan sætter vi
retning? (vision), 2) hvordan bruger vi pengene? (budget), 3) hvordan udfører vi? (ledelse og
organisation), samt 4) hvordan følger vi op? (kvalitetsrapport).

2. Vision og mål
Aalborg Kommunes skoler har ”Noget af have det i”.
Den, der har noget at have det i, ved, hvad hun/han taler om og har et indgående kendskab til en del
af verden, der gør hende/ham i stand til at udforske og handle og som giver hende/ham mod og
identitet. Den, der har noget at have det i, har en ”beholder” til det, hun/han har erfaret og forstået.
En evne til selv at lære nyt. Den, der har noget at have det i, tiltrækker og bliver tiltrukket af andre,
der har noget at have det i. Sammen udvikler de sig og derved verden omkring sig.
Folkeskolerne i Aalborg vil gøre ”Noget at have det i” til virkelighed ved:
-

At styrke fagligheden.
At øge det tværprofessionelle samarbejde.
At forbedre de demokratiske fællesskaber.
Altid at tage hånd om det enkelte barn.
Altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer.
Altid at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt.

Den vision skal kunne ses i Skoleudvalgets budget.
Samtidig skal prioriteringerne være med til at sikre, at Aalborg Kommunes skoler kan nå de
vedtagne mål der er:
-

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
Alle har mod til at deltage i verden
Alle har en ven i skolen
Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion

3. Resume af budgetarbejde
I dette afsnit beskrives drøftelser og beslutninger i skoleudvalgets budgetproces med henblik på
hurtigt overblik til byrådets videre budgetarbejde.

4. Årets temadrøftelser
Her indsættes et resume af Skoleudvalget temadrøftelser.



Anlæg
Specialområdet

Herudover er ønsket følgende temaer gennem ”hvidt papir”:








Skolemad
E-sport
Åben PPR-rådgivning
”Rum” der understøtter inklusionsmiljøer
Mental sundhed
Strukturpulje – undervisningen, struktur og organisering
Evaluering af tosprogsområdet

5. Omprioriteringskatalog
Her beskrives udvalgets drøftelser og beslutninger vedrørende omprioriteringskatalog (Tidligere
”Modernisering og effektiviseringskatalog”), samt konsekvenserne heraf.

