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Aalborg Kommunes skoler noget at have det i 



Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune

Vi er stolte af hele vores skolevæsen. Vi er stolte af vo-
res personale. Vi er stolte af de 20.000 børn og unge, 
som hver dag møder op i én af kommunens folkesko-
ler eller skoletilbud. Det er dem, det hele handler om 
– børnene og de unge. For frugten af vores arbejde skal 
være elever, der trives og bliver så dygtige, som de kan. 

Derfor skal hver folkeskole og skoletilbud i Aalborg 
Kommune være et godt sted at lære og et godt sted at 
være. Fra det ene hjørne til det andet af vores del af det 
danske skolevæsen, er vi i konstant forandring. Nogle 
gange går udviklingen stærkt, og derfor lægger vi os i 
selen for at følge med – og for en gang imellem også at 
være foran. Andre gange slipper vi pedalen og lærer af 
vores erfaringer. 

Vi vil noget med folkeskolen. Ja, faktisk stræber vi efter 
det samme, som vi ønsker for børnene og de unge – at 
blive så dygtige, som vi kan. Det kræver, at vi alle træk-
ker i samme retning.

Retningen sætter vi med vores vision ’Noget at have 
det i’ og for at leve op til den, har vi 5 mål, som hjælper 
os i organisationen til at arbejde med og bidrage til læ-
ring og trivsel for alle børn og unge i hele kommunen.

På de næste sider har du mulighed for at få et billede af, 
hvad Skoleforvaltningen er for en størrelse, og hvad vi 
er optaget af både nu og i fremtiden. 
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Hvad siger børn fra indskolingen om at gå i skole?

”Man skal gå i skole, 
så man kan lære  

om alfabetet og om tal”

”Man skal gå 
i skole, så man kan 

regne mere ud”

”Man skal arbejde 
hårdt, når man skal gå i 
skole, og lave de lektier,

som læreren siger”

”Det bedste i skolen 
er legetime”

”I min skole laver vi 
lektier og opgaver og 

lærer bogstaver”

”Det bedste ved skolen 
er DUS-tiden”

”I skolen skal man høre 
efter, hvad de voksne siger 

og række hånden op”

”Man skal gå 
i skole, så man bliver 

dygtig”

”Mine yndlingsopgaver 
i skolen er,  

når vi har rimeopgaver”

”Det bedste ved at 
gå i skole er frikvarter”

”I skolen har man dukse, 
der henter mælketasken”
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Vores mål 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 vidensproduktion
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Noget at 
have det i
Visionen handler om os alle sammen, børn, unge og 
voksne. Men mest handler den om børn og unge. For 
selvom de voksne også skal have mulighed for at lære og 
udvikle sig, så skal de først og fremmest lære og udvikle 
sig, så børn og unge i kommunen kan gøre det samme. 

Derfor arbejder vi professionelt og følger med i ud-
viklingen og forskningen og giver den viden videre til 
hinanden. Den tilgang gælder alle steder i vores orga-
nisation, om du arbejder med service, ledelse eller pæ-
dagogisk praksis. For vi tror på, at voksnes glæde og 
engagement smitter af på børn og unge, ligesom børn 
og unges begejstring er den energi, som giver vores or-
ganisation liv og lyst til hele tiden at blive bedre.

Børn og unges læring og trivsel er vores levebrød, vores 
omdrejningspunkt og vores kerneopgave. Derfor er det 
så vigtigt, at de sammen med os får noget at have det i.
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Vores organisering

Skoleforvaltningen har ansvaret for kommunens folke-
skoler, specialskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning (PPR), UngAalborg, Ungdommens Uddannelses-
vejledning (UU) og Aalborg Kulturskole. 

Hvis vi samler alle medarbejdere, tæller vi godt 4000 
mennesker. Vi har vores daglige gang som lærere, pæ-
dagoger, servicemedarbejdere, ledere, terapeuter, kon-
sulenter, rådmand, direktør eller chefer, ja listen er lang 
og mangfoldig. Akkurat som skoleområdet skal være. 
Fælles for os alle er, at vi arbejder efter samme mål: At 
styrke børn og unges læring og trivsel og give dem og 
os selv noget at have det i. 

Organisatorisk består Skoleforvaltningen af 4 afdelin-
ger.

Afdelingen for Skoler

I Afdelingen for Skoler ligger det overordnede ansvar 
for alle kommunens skoler, specialskoler, landsbyord-
ninger og DUS (fritidstilbud). Det betyder, at afdelingen 
er med til at implementere både politiske og forvalt-
ningsmæssige initiativer og agere sparringspartner for 
skoleledelser i forbindelse med at understøtte og frem-
me skolernes kvalitet, drift og udvikling. 

Staben Pædagogisk & Digital Udvikling er også placeret 
her og har som formål at understøtte og inspirere med 
den nyeste viden fra den pædagogiske verden. Staben 
er skolernes indgang til at styrke og igangsætte fælles 
udvikling, og en kerneopgave er at sørge for, at nyttig 
og vigtig viden deles på tværs af skolerne.

Afdelingen for Skoler ledes af skolechef 
Mads Rune Jørgensen. 

Afdelingen for 
Forebyggelse & Fællesskaber 

Her ligger ansvaret for at styrke samarbejdet med de 
øvrige 6 forvaltninger i kommunen og forskellige samar-
bejdspartnere. Afdelingens arbejde er fokuseret omkring 
tidlige indsatser og er sat i verden for at understøtte 
gode fællesskaber, personlig dannelse og udvikling for 
alle børn og unge. 

I afdelingen ligger staben Fagcenter for Forebyggelse & 
Fællesskaber, som indeholder SSP- og inklusionsfunk-
tionen. Skoletilbuddene, som indbefatter UngAalborg, 
Kulturskolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Skoletje-
nesten er også en del af Forebyggelse & Fællesskaber.

Afdelingen for Forebyggelse & Fællesskaber 
ledes af chef Susanne Nielsen.

Afdelingen for Politik & Kvalitet 

I afdelingen for Politik & Kvalitet varetages opgaver in-
den for HR, arbejdsmiljø, udvikling, jura, kommunikation 
samt ledelses- og politikerbetjening. Politik & Kvalitet 
understøtter, rådgiver og supporterer således forvalt-
ningsledelsen, rådmanden, Skoleudvalget, skolerne og 
skoletilbuddene og den øvrige organisation. Afdelin-
gens formål er at sikre kvaliteten i sager til Skoleudval-
get og at understøtte de demokratiske og organisato-
riske processer. 

En af kerneydelserne i Politik & Kvalitet er at hjælpe 
med til at højne kvaliteten i de strategiske indsatser i 
Skoleforvaltningen, og den måde vi løser opgaverne på 
sammen. Afdelingen ser på tværs af organisationen og 
stræber efter at sikre forvaltningens inddragelse i alle 
relevante indsatser og projekter i Aalborg Kommune og 
med vores samarbejdspartnere.    

Afdelingen for Politik & Kvalitet ledes af chef 
Pernille Fruergård Simonsen.
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Her ses vores diagram over vores organisation
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Afdelingen for 
Økonomi & Personaleadministration  

Her ligger det overordnede og koordinerende ansvar 
for Skoleforvaltningens økonomi og personaleadmini-
stration. Det omfatter blandt andet udarbejdelse, ko-
ordinering og implementering af de årlige budgetter, 
samt at sikre en efterfølgende effektiv og korrekt op-
følgning, fyldestgørende ledelsesinformation og kor-
rekt regnskab i forhold til anvendelse af Skoleforvalt-
ningens drifts- og anlægsbevillinger.

Afdelingen varetager også den personalemæssige ad-
ministration for alle medarbejdere i Skoleforvaltningen, 
herunder administration i forbindelse med ansættel-
sesforløb, refusioner, fravær og ændringer i arbejdstid. 
Økonomi & Personaleadministration tager sig også af 
skole- og DUS-indskrivning, bevilliger elevtransport, 
forældrebetaling og koordinerer transport i forhold til 
blandt andet farlige skoleveje. Desuden assisterer afde-
lingen Skoleudvalget i budget- og økonomisager, samt 
i skoleprognoser og skoledistrikter og har ansvaret for 
det tværgående samarbejde i Aalborg Kommune i for-
hold til økonomi- og ledelsesinformation.

Afdelingen for Økonomi & Personaleadministration 
ledes af økonomichef Morten Skipper Christensen.

Direktør

Skoler
Skolechef

Økonomi & Personale-
administration

Økonomichef

Rådmand Skoleudvalg

Politik & Kvalitet
Chef for P&K

Fagcenter for 
Forebyggelse & 

Fællesskaber

Pædagogisk &
Digital Udvikling

Forebyggelse 
& Fællesskaber

Chef for F&F

Viceskolechef

24 skoler

Viceskolechef

24 skoler4 specialskoler

     PPR

     UngAalborg

     Kulturskolen

     UU

     Skoletjenesten



Grafik af Nordjylland med markering af alle Aalborg Kommunes skoler

  � Gandrup Skole
  � Gl. Lindholm Skole
  � Grindsted Skole
  � Hals Skole
  � Hou Skole
  � Langholt Skole
  � Nr. Uttrup Skole
  � Skansevejens Skole

  � Sulsted Skole
  � Tylstrup Skole
  � Ulsted Skole
  � Vadum Skole
  � Vestbjerg Skole
  � Vester Hassing Skole
  � Vodskov Skole

  � Filstedvejens Skole
  � Gistrup Skole (afd. Fjellerad)
  � Gudumholm Skole
  � Herningvej Skole
  � Klarup Skole
  � Kongerslev Skole
  � Mellervangskolen
  � Mou Skole
  � Tofthøjskolen
  � Tornhøjskolen
  � Vejgaard Østre Skole

  � Egebakken
  � Hospitalsundervisningen
  � Kollegievejens Skole
  � VUK

15 SKOLER

  � Bislev Skole
  � Byplanvejens Skole
  � Ellidshøj Skole
  � Farstrup Skole
  � Ferslev Skole
  � Frejlev Skole
  � Gl. Hasseris Skole
  � Gug Skole
  � Højvangskolen
  � Kærbyskolen
  � Nibe Skole

  � Nørholm Skole
  � Nøvling Skole
  � Sebber Skole
  � Seminarieskolen
  � Sofiendalskolen
  � Stolpedalsskolen
  � Svenstrup Skole
  � Sønderbroskolen
  � Sønderholm Skole
  � Vester Mariendal Skole
  � Vesterkærets Skole

22 SKOLER

11 SKOLER
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Skoler i 
Aalborg Kommune



Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune side 11

  � Gandrup Skole
  � Gl. Lindholm Skole
  � Grindsted Skole
  � Hals Skole
  � Hou Skole
  � Langholt Skole
  � Nr. Uttrup Skole
  � Skansevejens Skole

  � Sulsted Skole
  � Tylstrup Skole
  � Ulsted Skole
  � Vadum Skole
  � Vestbjerg Skole
  � Vester Hassing Skole
  � Vodskov Skole

  � Filstedvejens Skole
  � Gistrup Skole (afd. Fjellerad)
  � Gudumholm Skole
  � Herningvej Skole
  � Klarup Skole
  � Kongerslev Skole
  � Mellervangskolen
  � Mou Skole
  � Tofthøjskolen
  � Tornhøjskolen
  � Vejgaard Østre Skole

  � Egebakken
  � Hospitalsundervisningen
  � Kollegievejens Skole
  � VUK

15 SKOLER

  � Bislev Skole
  � Byplanvejens Skole
  � Ellidshøj Skole
  � Farstrup Skole
  � Ferslev Skole
  � Frejlev Skole
  � Gl. Hasseris Skole
  � Gug Skole
  � Højvangskolen
  � Kærbyskolen
  � Nibe Skole

  � Nørholm Skole
  � Nøvling Skole
  � Sebber Skole
  � Seminarieskolen
  � Sofiendalskolen
  � Stolpedalsskolen
  � Svenstrup Skole
  � Sønderbroskolen
  � Sønderholm Skole
  � Vester Mariendal Skole
  � Vesterkærets Skole

22 SKOLER

11 SKOLER

 

Byplanvejens Skole

Seminarieskolen

Gug Skole

Vesterkærets Skole

Vester Mariendal 
Skole

Kærbyskolen

Sofiendalskolen

Stolpedalsskolen

Sønderbroskolen

Frejlev Skole

Nørholm Skole

Ferslev Skole

Svenstrup Skole

Højvangskolen

Farstrup Skole

Sebber Skole

Ellidshøj Skole

Sønderholm Skole

Nibe Skole

Bislev Skole

Gl. Hasseris Skole

Gl. Lindholm Skole

Skansevejens Skole

Sulsted Skole

Tylstrup Skole

Vester Hassing Skole
Ulsted Skole

Hou Skole

Hals Skole

Vestbjerg Skole

Vadum Skole
Vodskov Skole

Langholt Skole

Grindsted Skole

Gandrup Skole

Filstedvejens Skole

Afd. Fjellerad

Gistrup Skole

Nøvling Skole

Klarup Skole

Gudumholm Skole

Kongerslev Skole

Mellervangskolen

Herningvej Skole

Vejgaard Østre Skole

Mou Skole

Tofthøjskolen

Tornhøjskolen

Egebakken

Kollegievejens Skole

VUK

Nr. Uttrup SKole

Hospitals 
undervisningen

Skoler   

I Skoleforvaltningen har vi 48 folkeskoler, 4 specialsko-
ler samt 50 DUS’er (fritidstilbud). Alle skoler er spredt 
ud over hele kommunen og alle er unikke med hver de-
res profil. 

Uanset hvilken type skole eller skoletilbud, der er tale 
om, om den ligger i en mindre landsby eller midt i Aal-
borg, er den ofte samlingspunktet og livsnerven for 
aktiviteter, foreninger eller stedet, hvor borgere bare 
mødes. Skolen er nemlig ikke bare mursten. Skolen er 
et sted, vi alle kan drage nytte af gennem hele livet. Vi 
er bevidste om, at vores skoler, specialskoler og skole-
tilbud har stor betydning for udvikling og fællesskaber 
ikke bare i skoletiden men også i fritiden, og derfor gør 
vi os umage med at drive dem.

DUS

Hos Aalborg Kommunes skoler spiller både skoletid og 
fritid sammen, når det gælder børn og unges udvik-
ling, trivsel og læring. Uanset hvilken skole vores elever 
er tilknyttet, er der et fritidstilbud, hvor elevener har 
mulighed for at opleve et tæt fællesskab med andre 
børn og voksne. De mindste har mulighed for at kom-
me i DUS tidligt om morgenen og få en rolig start på 
dagen og blive sendt godt afsted til undervisning. Om 
eftermiddagen rummer DUS-tilbuddene en tryg og sjov 

hverdag med masser af oplevelser, aktiviteter, leg og 
fællesskab. I DUS-tiden er der fokus på at udvikle børns 
fantasi, kreativitet, personlige udvikling, fællesskab, 
sociale kompetencer, sprog og motorik. Vores DUS’er 
er opdelt, således at 0.-3. klasserne er sammen efter 
skoletid, og 4.-6. klasserne er sammen. På den måde 
kan aktiviteterne også tilpasses de ældre elevers inte-
resser, der kan byde på alt fra sport til mekanik, drama 
og meget mere.

Specialskoler 

Vores 4 specialskoler er undervisningstilbud, der er til-
passet børn og unge med særlige behov og udfordrin-
ger. 

Landsbyordninger

De 9 landsbyordninger er fordelt rundt om i kommu-
nen. Landsbyordningerne er for børn i alderen fra 3-13 
år og består af både børnehave, skole og DUS. 2 af 
landsbyordningerne har også vuggestue.

10. klasse

Aalborg Kommunes 10. klassecenter er henholdsvis 
placeret sammen med SOSU Nord i det indre Aalborg 
(UAX - UngAalborg 10) og på TECH COLLEGE (EUD10).
Organisatorisk hører 10. klassetilbuddene under Ung- 
Aalborg. (Se afsnittet om UngAalborg).   

Fakta
Aalborg 
Kommunes 
skoler
• Ca. 20.000 elever

•  Ca. 40.000 forældre

•  Ca. 4000 medarbejdere

•  7 politikere i Skoleudvalget

•  51 skolebestyrelser

•  48 folkeskoler

•  4 specialskoler

• 50 DUS’er
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Mette Krogh Bonde, lærer i Skoletjenesten 
i sommerhalvåret og lærer på Tofthøjskolen 
i vinterhalvåret

”Jeg forsørger at forklare eleverne, når vi er i 
Højmosen, hvor afhængige de forskellige dyr og 
planter er af hinanden, og dermed får de mere 
viden om årsager og sammenhænge, og de bli-
ver mere bevidste om livet i mosen. Eleverne 
indser også, at de også selv er en del af noget 
større”.

Jonas Jeppesen, lærer På VUK – Voksen-
skolen for Undervisning og Kommunikation

”I mit arbejde skal jeg hver dag møde op og være 
godt forberedt – forberedt på, at dagen nok ikke 
bliver som planlagt. Der kan nemlig være mange 
andre ting, som fylder for de unge, og det skal der 
tages hånd om, før den faglige undervisning kan 
fortsætte. Derfor er arbejdet med elevernes triv-
sel noget af det vigtigste i min dagligdag. For det 
handler først og fremmest om at opbygge elever-
nes trivsel, for så herefter at bygge på dem. Og når 
det så lykkes at få eleverne til at trives, så oplever 
jeg ofte, at de rykker sig både personligt og socialt”.

Bente Grau Nedergaard Jensen, 
pædagog på Nibe Skole

”Udover at jeg møder ind i morgendussen hver 
morgen, så er jeg også trivselsperson. Det bety-
der, at størstedelen af mit arbejde på Nibe Sko-
le foregår i ’Båndet’, som er et “pusterum”, hvor 
elever kan komme, hvis de har brug for at træk-
ke sig lidt fra den almindelige undervisning. Her 
handler det om at skabe trygge rammer med fo-
kus på struktur – og hvor troen på, at man er god 
og kan lykkes, er nøgleordene”.

Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune
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Skoletilbuddene

Skoletilbuddene er funktioner, som har den tætte og di-
rekte daglige kontakt til hver enkelt skole. Skoletilbud-
dene dækker bredt og er meget varierede i deres tilbud. 

UngAalborg

UngAalborg er stedet, hvor unge i alderen 13-25 år 
kan mødes i fritiden. UngAalborg har et væld af hold 
og projekter, som unge kan melde sig til. UngAalborg 
tilbyder også ungdomsklubaktiviteter i klubberne rundt 
omkring i hele kommunen. De unge kan også komme i 
Ungdomskulturhuset BlokX i Karolinelund, hvor de kan 
udvikle sig sammen med andre unge og selv være med 
til at skabe noget. Ungebyrådet er også en del af Ung- 
Aalborg og har base i BlokX. UngAUC (UngAalborgs 
Uddannelsescenter) og Aalborgs 10. klassecenter er 
også en del af ungdomsskolen. UngAalborg samarbej-
der med skolerne. De tilbyder valgfag for de ældste ele-
ver i udskolingen. Valgfagene er for eksempel drama, 
eSport, friluftsliv, spansk eller præsentationsteknik. 

Kulturskolen 

Aalborg Kulturskole tilbyder undervisning i de kunst-
neriske fagområder musik, billedkunst, drama og bal-
let. Kulturskolen er Danmarks største, og lidt forsigtigt 
gætter vi også på, at den er landets bedste. Under-

visningen foregår i Nordkraft, på skolerne i hele kom-
munen, på Huset i Hasserisgade og på Utzon Centret. 
Kulturskolen er en naturlig forlængelse af skolegangen, 
når den giver alle børn og unge undervisningstilbud in-
den for Kulturskolens fag i samarbejde med mange for-
skellige samarbejdspartnere eksempelvis i forbindelse 
med Aalborg Talentakademi. Kulturskolen samarbejder 
tæt med skolerne. Eksempelvis er der et helt big band 
på Mellervangskolen, og Herningvej Skole er med i Or-
kestermester, hvor eleverne får et musikinstrument, og 
orkestersammenspil er et skolefag.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en råd-
givningsenhed, der yder faglig vejledning til daginsti-
tutioner og skoler i forhold til at styrke arbejdet med 
inkluderende børnefællesskaber og de pædagogiske 
indsatser. 

Ved PPR er der ansat forskellige faggrupper, der alle 
har særlig viden om børns generelle udvikling og om 
specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. 
Psykologer, specialpædagogiske konsulenter, social-
rådgivere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter 
samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og 
målrettet vejledning til gavn for kommunens børn og 
unge. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning  

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder al- 
le elever fra 7.-10. klasse både kollektivt og individuelt. 
UU har en særlig forpligtigelse ved at arbejde med ele-
ver, der har brug for ekstra hjælp og vejledning for at 
blive parate til at søge ind på en ungdomsuddannelse. 
UU er opsøgende i forhold til at vejlede unge, der ikke 
er i gang med job eller uddannelse og arbejder med at 
fastholde de unge, som er i gang med en uddannelse. 
UU samarbejder også med ungdomsuddannelserne og 
er en af den kommunale ungeindsats. En del af UU’s ar-
bejde er også at være med i udviklingsprojekter, hvor 
unge er målgruppen.

Skoletjenesten

Skoletjenestens aktiviteter handler om at tilbyde ele-
verne undervisning i skolens fag uden for skolens klas-
seværelse. Uderummet, naturen, museet og værkste-
det bliver i Skoletjenesten et læringsrum, der er med 
til at understøtte elevernes læring i de enkelte fag, og 
samti dig giver det mulighed for fælles oplevelser og 
aktivite ter, så der også er en inkluderende vinkel for alle 
elever. Skoletjenesten samarbejder med rigtig mange 
institu tioner og steder for at skabe en god og varieret 
hver dag for børnene udenfor klasseværelset. Vi kalder 
det for Den Åbne Skole.
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Her ses strategisk målpil for Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune 2021-2023

I Skoleforvaltningen har vi en række strategiske ledel-
ses- og styringsværktøjer, som hjælper os med at ud-
vikle og holde fælles retning. På den måde forsøger 
vi hele tiden at være på forkant og have et fokuseret 
overblik. 

Målpilen 

Målpilen sætter fokus på de initiativer og aktiviteter, vi 
skal sætte i gang for at sikre, at vi opnår vores fælles 
mål. Den giver en overordnet ramme og pejling for den 
udvikling og de indsatser, vi som samlet skolevæsen 
står over for, og Målpilen understøtter arbejdet med 
vores vision: ’Noget at have det i’. 

I afsnittet om Fokusområder har vi taget nogle af de 
indsatsområder med fra Målpilen, som vi arbejder med 
i de kommende år.

Målpilen kan ses online på www.nogetathavedeti.dk 

Ledelse, strategi og styring
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Det vi står på 
• Strategisk og helhedsorienteret 

ledelse 
• Højt kvalitetsniveau 
• Brug af data 
• Tydelig og åben kommunikation 
• Et prioriteret klyngesamarbejde 
• Samarbejde indad-udad, nedad  

og opad 

 

Noget at have det i 
Vi gør visionen til virkelighed ved at: 
 

• Alle kan se, at de bliver dygtigere hver 
dag 

• Alle har mod på at deltage i verden 
• Alle har en ven i skolen 
• Læringen foregår overvejende 

eksperimenterende og problemløsende 
• Alle ansatte arbejder systematisk med 

vidensproduktion   
 

 

2021 2022 2023

 

2021-23

https://www.nogetathavedeti.dk/post/målpil-for-skolevæsnet-i-aalborg-kommune
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Fokusområder

Skoleområdet er i konstant forandring, og det har det 
været siden den første folkeskole blev oprettet i 1814. 
Siden har folkeskolens fokus ændret sig i takt med ud-
viklingen. Vi sætter en ære i at følge med tiden, og i at 
lytte til dem, der er med til at gøre folkeskolen til folkets 
skole. Vi lytter til elevernes ønsker om forandring, og 
vi tager både forældre og fagfolk med på råd, når de 
strategiske fokusområder skal planlægges. Udvikling i 
Skoleforvaltningen er som i alle andre organisationer 
vigtig. Det er både sjovt, lærerigt, til tider frustrerende, 
oplysende og givtigt, men i sidste ende er det børnene 
og de unge, som er vigtige for alt, hvad vi gør og sætter 
i gang af aktiviteter i Skoleforvaltningen. Vores arbejde 
og indsatser skal give mening for børn og unge.  

Bevægelse 

Mere bevægelse i både skoletid og fritid. Det er ét af de 
fokusområder, som har en stor plads i hele vores organi-
sation. Bevægelse har mange positive effekter, ikke kun 
på vores fysiske form og vores mentale helbred, men 
det har også en stor betydning for vores muligheder 
for indlæring. Derfor skal bevægelse fylde på elevernes 
skoleskema, og som medarbejdere skal vi finde veje til 
en aktiv arbejdsdag. 

Det kommende arbejde med at sikre mere bevægelse i 
hele vores organisation, er et unikt samarbejde mellem 
både elever, medarbejdere, ledere og politikere, der alle 
står sammen om at skabe aktive skole- og arbejdsdage 
for både børn, unge og voksne. 

Makerspace 

En stor del af livet er præget af den digitale udvikling og 
foregår derfor foran skærme og med fingrene i teknik. 
Den udvikling kommer til at fortsætte. Derfor skal børn 
og unge i Aalborg Kommune være blandt de bedste til 
at begå sig i et digitaliseret samfund. For at understøtte 
den ambition udvikler skolerne i kommunen makerspa-
ces, som både styrker børn, unge og de pædagogiske 
medarbejderes teknologiforståelse. 

Et makerspace er et værksted, der indbyder til, at ele-
verne skaber produkter og løsninger ved hjælp af digi-
tale teknologier som mikrorobotter og 3D-printere og 
mere almindeligt håndværktøj som hamre og save og 
diverse dimser og dutter som eksempelvis piberensere 
og tøjklemmer.

Tanken bag projektet er, at børn og unge både gennem 
ny og gammel teknologi får viden om, hvordan man 
færdes i og forstår en digital verden. (Se også afsnittet 
om Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere). 
Projektet er støttet af VILLUM FONDEN.

Anders Møller Jakobsen, 
Makerspaceagent i Skoleforvaltningen

”Når eleverne udfolder sig i skolens makerspace, 
er forventningen, at deres nysgerrighed og idéer 
får de bedste rammer. Det at fejle og prøve igen 
bliver en helt naturlig del af processen, når man 
vil skabe nyt. Med tiden udvikler eleverne des-
uden en stærk teknologiforståelse og praksis-
faglighed, som gør dem i stand til at designe og 
skabe løsninger, der har betydning for deres og 
andres hverdag”.  
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Børnevenlig Kommune    
Aalborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale 
med UNICEF Danmark om at blive anerkendt som Bør-
nevenlig Kommune.

Børnevenlig Kommune involverer alle forvaltninger i 
kommunen, civilsamfund og erhvervsliv, og ikke mindst 
alle kommunens børn og unge. Den internationale an-
erkendelse som Børnevenlige Kommuner tildeles kom-
muner, der gør en ekstraordinær indsats for at beskytte 
og fremme børns muligheder og rettigheder. Og det vil 
vi gerne i Aalborg! Det betyder, at Børnevenlig Kom-
mune bliver en del af Aalborg Kommunes DNA, hvor vi 
lover hinanden, at vi udvikler os sammen - selvfølgelig 
også sammen med børn og unge.
 
En meget vigtig aktør i Børnevenlig Kommune er Aal-
borg Ungebyråd, der bidrager med at påvirke kommu-
nens udvikling på vegne af kommunens børn og unge.

Professionel Læringsledelse 

I Skoleforvaltningen har vi et stort fokus på ledelse. 
Derfor har vi blandt andet gang i et kompetenceløft for 
skoleledelser, der hedder Professionel Læringsledelse. 
Kort fortalt arbejder skolens ledelse på at komme end-
nu tættere på elevernes læring og trivsel, og på at få 
en fælles forståelse og et fælles sprog ud fra viden om, 

hvad der virker allerbedst, når man driver skoleudvik-
ling. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan 
og trives optimalt. (Se også afsnittet om Kompetence-
udvikling af ledere og medarbejdere).

Professionel Kapital

Uanset hvilken arbejdsplads eller medarbejdergruppe, 
man er en del af i Skoleforvaltningen, er man med til at 
løse kerneopgaven, som er læring og trivsel for vores 
ca. 20.000 børn og unge. Derfor har alle forvaltningens 
medarbejdere, fordelt på 60 arbejdspladser, deltaget i 
en kortlægning af vores Professionelle Kapital.

Kortlægningen af Professionel Kapital i Skoleforvaltnin-
gen har vist, at vi har en høj Professionel Kapital – også 
når vi sammenligner os med landsgennemsnittet og  
andre kommuner. Det er vi stolte af. Det viser nemlig,  
at vi sammen har skabt en organisation med høj tillid, 
god ledelseskvalitet og et stærkt samarbejde mellem 
medarbejdere og ledelse. Men det betyder ikke, at vi 
hviler på laurbærrene, og kortlægningen af Professio-
nel Kapital skal både nu og i fremtiden sikre, at vi opret-
holder en sund og velfungerende organisation, hvor de 
ansatte trives og gør deres bedste for at løse organisa-
tionens kerneopgave.

Camille Jones,
formand for Ungebyrådet 2020/2021

”Børnevenlig kommune sørger for, at os unge 
kan være trygge og sikre ved, at vores stemmer 
bliver hørt, og ikke mindst taget seriøst. Det be-
tyder, at der kommer et helt andet samarbejde 
mellem børn og voksne. Vi har altid haft samta-
ler med voksne, men nu arbejder vi sammen. Vi 
er partnere.”.
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  1.655 mio. kr. Skole og DUS

  208 mio. kr. Forebyggelse og fællesskaber

  151 mio. kr. Betalinger, indtægter og tilskud

  116 mio. kr. Forvaltning og indsatser (puljer)

Sådan fordeles ressourcerne i 
Skoleforvaltningen

DELTA 

Vi udvikler hele tiden nye skoletilbud, og et af dem er 
DELTA. Forskningen viser, at der er mange fordele ved 
at være forskellige og anerkende hinandens forskellig-
heder som en styrke. Forskellighed og forståelsen for 
den er netop en vigtig del i vores skoletilbud DELTA. 
Det handler om, at elever med udfordringer, og som er i 
målgruppen for et specialtilbud, skal være en del af fæl-
lesskabet i en klasse, og de skal inkluderes i klassen. På 
samme tid skal børn, som ikke går i specialtilbud, men 
ønsker at være en del af en DELTA-klasse, drage nytte 
af undervisningens tydelige struktur og fordelene ved 
at være sammen med andre, som ikke er præcis som 
dem selv.

DELTA står for: 
• Deltagelse for alle 
• Ens fremfor forskellige 
•  Læring i fællesskab 
•  Tryghed i skolelivet 
•  Ambitiøs på alles vegne 

DELTA-klasserne sammensættes af 12 almenbørn og 4 
børn med autisme-/ spektrumforstyrrelser. Der er fo-
kus på flere voksne i undervisningen, og der vil således 
altid være to voksne tilstede i klasserne, og samtidig 
indrettes læringsrummene, så de understøtter læring 
og trivsel bedst muligt.

Ressourcetildelingsmodellen 

Skoleudvalget har vedtaget en ny model, som vi bruger 
i forvaltningen, når der skal tildeles midler til skolerne. I 
modellen indgår der forskellige parametre som fx. soci-
oøkonomi og klasseantal. Dette er forskelligt fra skole 
til skole, og det tager modellen hensyn til. 

Med andre ord skal Ressourcetildelingsmodellen sikre, 
at skolerne og skoletilbud har de bedste vilkår for at 
levere den bedst mulige skoledag for børn og unge i 
Aalborg Kommune. 

Størstedelen af ressourcerne tildeles ud fra et grund-
princip om en lærer pr. klasse, og hertil deles ressour-
cer til: Specialundervisning, teknisk-administrativt per-
sonale, DUS, ledelse, vikar og fraværskompensation, 
forebyggelse og trivsel, undervisning af 2-sprogede, 
pædagoger i undervisningen og basisdrift.

2.130
mio. kr.
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Sammen om ledelse, fællesskab og læring 
– Learning Pipeline 

Der er noget særligt ved at lede børn og unges læring 
og trivsel. Derfor har vi i Skoleforvaltningen et ledelses-
værktøj, som er inspireret af Learning Pipeline. Vi har 
bearbejdet Learning Pipeline og gjort ledelsesværktø-
jet til vores eget, og vi kalder det Sammen om ledelse, 
fællesskab og læring – Learning Pipeline. Værktøjet er 
en forventningsafstemning, som hjælper med at priori-
tere tiden og kerneopgaven rigtigt. 

At arbejde med ledelse på den måde betyder også, at vi 
skal kunne samle op og hjælpe – vi både tør og gør, ikke 
kun når der er udfordringer, men også når vi har suc-
ceser. Vi kan ikke have en sund organisation, hvis ikke 
der er plads til fejl, for i fejlene ligger også læring. Og 
omvendt skal vi også fejre vores succeser og have fokus 
på at udbrede de gode erfaringer. 

I Skoleforvaltningen er alle medarbejdere en del af et 
fælles skolevæsen med samme kerneopgave og de 
samme værdier. Det har vi forskellige vilkår og forud-
sætninger for at leve op til, så derfor skal vi heller ikke 
gøre alting ens. Derfor har vi i Skoleforvaltningen man-
dat til at arbejde selvstændigt – gøre noget og turde 
noget. Men vi har også lovgivning, politikker, strategi-
er og modeller, som vi skal holde os til. Som ansvarlige 
mennesker er vi derfor nødt til at vide, hvilke rammer vi 

arbejder ind i, så vi ved, hvor vi kan skubbe til rammer-
ne og udvikle os. Som en samlet forvaltning skal vi blot  
huske vores ansvar og være ansvarlige og professio-
nelle i vores udvikling og dømmekraft. Vores ledelses-
værktøj giver mulighed for at stikke til plejer, men na-

turligvis kun når det giver mening, så vores beslutninger 
skaber størst mulig værdi for børnene, og lever op til de 
forventninger, vi har til sammen at drive ledelse, fælles-
skab og læring i Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. 

side 18 
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I Skoleforvaltningen er der forskellige ledelsesfora, hvor ledere, med forskellige typer opgaver og fokus, mødes for at koordinere, videndele og 
sparre med hinanden. Møderne sikrer fremdrift, sammenhæng i ledelsesarbejdet og ikke mindst udvikling.  

Forvaltnings-
ledelsen (FL) 

FL har det overordnede 
administrative ansvar for 
Skoleforvaltningen, og 
skal sammen sikre ansvar-
lig drift og udvikling samt 
holde overblikket over 
organisationens arbejde.

Deltagere: Forvaltnings-
ledelsen og relevante 
parter ad hoc.

Ansvarlig: 
Direktør

FL+

FL+ har fokus på udvik-
lingspotentialet i Skolefor-
valtningen ledelsesmæs-
sigt, organisatorisk og 
pædagogisk.

Deltagere: FL samt 
viceskolechefer, leder af 
Pædagogisk & Digital 
Udvikling, teamleder i 
Økonomi & Personale-
administration, og ledere
i afdelingen for Forebyg-
gelse & Fællesskaber. 

Ansvarlig: 
Chef for Politik & Kvalitet 
 

Udvidet forvalt-
ningsledelse (UFL)

UFL er Skoleforvaltnin-
gens strategiske ledelses-
forum. Her sammenkobles 
vision og strategier med 
kerneopgaven i en gensi-
dig udveksling af input og 
idéer med henblik på at 
understøtte og kvalificere 
de politiske sager. 

Deltagere: FL samt 
viceskolechefer, skole-
ledere, ledere i afdeling 
for Forebyggelse & 
Fællesskaber og leder af 
Pædagogisk og Digital 
Udvikling.

Ansvarlig: 
Rådmand og direktør

Klyngemøder+ 

Aalborg Kommunes skoler 
er geografisk opdelt i 10 
klynger. Klyngemøder+ 
understøtter den ledelses-
mæssige drift. På Klynge-
møder+ sættes der fokus på 
at udvikle den pædagogiske 
praksis på tværs af afdelin-
ger med udgangspunkt i at 
øge kvaliteten i arbejdet.

Deltagere: Det samlede 
ledelsesteam i klyngen, 
viceskolechefer.

Ansvarlig: 
Chef for Skoler og chef for 
Forebyggelse & Fælles-
skaber

Ledelseslab+

Ledelseslab+ er et udvik-
lende forum for skolele-
dere med plads til ledel-
sesudvikling og refleksion, 
der samtidig giver mulig-
hed for sparring fra leder-
kolleger og chefer.

Deltagere: Skoleledere, 
viceskolechefer, skolechef.
 
Ansvarlig: 
Chef for Skoler

Ledelsesfora
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Alle leder noget

At børn og unge lærer noget, har det godt og bliver så 
dygtige, som de kan, er vores fælles mål. Vores kerne-
værdi. Vi når vores mål ved, at vi alle tager fælles ansvar 
og ved at tage ledelse af vores opgaver. Uanset om vi 
leder et klasserum, en serviceopgave, et skoletilbud el-
ler en række medarbejdere, så bedriver vi ledelse. 

Vi kan kun drive gode skoler og skoletilbud, hvis vi også 
har dygtige medarbejdere, og derfor anerkender vi, at 
alle opgaver kræver en grad af ledelse. Noget ledelse er 
svært og noget er let, men al ledelse er vigtig, for alle 
medarbejdere er vigtige. Ved anerkendelse og udvikling 
når vi vores mål, yder vores kerneopgave og lever op til 
vores vision for børn og unges skyld.

Når vi skal udvikle børn og unge, så de bliver så dygtige, 
som de kan, skal vi også udvikle os som organisation. 
Derfor vægter vi også kompetenceudvikling højt, det 
gælder for såvel medarbejdere som for ledere. Vi vil 
nemlig altid bestræbe os på at være up to date med ud-
viklingen, så vi ved, hvilke metoder, strategier og værk-
tøjer, der passer bedst til vores folkeskole. Følgende 
beskriver et lille udpluk af kompetenceudviklingsmulig-
heder, som vi på nuværende tidspunkt arbejder med i 
Skoleforvaltningen.
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Kompetenceudvikling 
af ledere og medarbejdere

Ledelsesudvikling

I Skoleforvaltningen udvikler vi ledere. Det gør vi blandt 
andet gennem masterclasses, diplom- og masterud-
dannelser, lederudviklingsforløb og talentudviklings-
forløb. Alle, der får en lederstilling i Skoleforvaltningen, 
skal igennem diplomuddannelse i ledelse, hvis man ikke 
har en lederuddannelse. En diplomuddannelse består 
af obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangs-
projekt. Uddannelsen forløber typisk over 3 år. 

Talentudvikling

Vi gør også en dyd ud af at kompetenceudvikle de med-
arbejdere, der ikke har ledelseserfaring, men som har 
lyst og potentiale til at blive ledere. Det gør vi primært 
gennem vores eget talentforløb Talent Ny Leder og 
gennem Talent Nord, som vi har gode erfaringer med. 
Fra disse forløb rekrutterer vi ledere til forskellige le-
derstillinger i vores organisation. 

Professionel Læringsledelse 

Skoleledelsen har en nøglerolle, når vi taler om elever-
nes læring og trivsel, som jo er vores vigtigste fokus. En 
skræddersyet og praksisnær skoleledelsesindsats skal 
derfor give alle skoleledelser i Aalborg Kommune et 
fælles sprog og en fælles metode til at komme endnu 
tættere på vores mål om, at alle elever trives og bliver 
så dygtige, som de kan. 

Siden 2018 har 10 skoleledelser fra Aalborg Kommune 
sammen med 26 skoleledelser fra Københavns Kom-
mune deltaget i uddannelsen Ledelse for øget læring.  
En uddannelse, som er blevet til i et samarbejde med 
Handelshøjskolen BI, Oslo, og gennemføres med støtte 
fra AP Møller Fonden. De foreløbige erfaringer og resul-
tater fra Ledelse for øget læring er så lovende, at vi i Aal-
borg Kommune fra efteråret 2020 har valgt at søsætte 
en lignende indsats for de resterende 40 skoleledelser. 
Denne indsats kalder vi for Professionel Læringsledelse.

De 40 skoleledelser, der ikke deltager i Ledelse for øget 
læring, skal således hen over de næste knap 4 år delta-
ge i indsatsen Professionel Læringsledelse. Skoleledel-
sernes udviklingsproces varer for hvert ledelsesteam 
ca. 2 år, og forvaltningen udvikler samtidig videre på 
en praksis, der skal understøtte skolerne både under 
og efter forløbet og skabe sammenhæng mellem alle 
niveauer. 
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Indsatsen er bygget op omkring fem temaer: 
• Elevernes læringsmiljø 
•  Ledelseskvalitet 
• Elevernes faglige resultater 
•  Skolens undervisningskvalitet 
•  Det professionelle læringsfællesskab 

Fakta om Professionel Læringsledelse:
• 40 skoleledelser deltager 
•  Indsatsen begynder i efteråret 2020 og forventes 

afsluttet i 2023

Co-teaching

Dette er én af de faglige indsatser, som vi nu og i de 
kommende år kommer til at arbejde endnu mere med 
på alle Aalborg Kommunes skoler.

Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almen-
lærer og en ressourceperson har fælles ansvar for plan-
lægning, forberedelse, gennemførsel, evaluering og 
udvikling af undervisningen for alle elever i en klasse. 
Samarbejdet er godt for det pædagogiske personales 
faglighed og naturligvis også for elevernes.
       
Samarbejdsformen har en dokumenteret effekt i for-
hold til elevernes læring og udvikling og deres evner til 
at udvikle og indgå i inkluderende læringsfællesskaber. 

Medarbejderne bliver klædt på til at støtte eleverne i at 
blive en del af et læringsfællesskab, og arbejdsformen 
medvirker til, at medarbejdere på tværs af faggrupper 
får et fælles sprog og en fælles forståelse af elevernes 
behov, udvikling og mål.

Projektbaseret læring

I vores vision siger vi, at læringen overvejende foregår 
eksperimenterende og problemløsende, og at alle ansat-
te arbejder systematisk med vidensproduktion. Derfor 
arbejder vi hele tiden på at understøtte medarbejdernes 
kompetenceudvikling på en måde, så de har mulighed 
for at udvikle undervisningsmetoder, der kan bidrage til 
målsætningen for uddannelse i det 21. århundrede. Et 
eksempel på dette er oprettelsen af makerspaces på 
skolerne, hvor medarbejdernes teknologiforståelse øges 
ved at arbejde med eksperimenterende og problemba-
serede arbejdsformer. 

Når medarbejderne deltager i kompetenceudviklingsfor-
løb om projektbaseret læring og undervisning, styrker de 
deres didaktiske og undervisningsmæssige kompeten-
cer i forhold til at kunne understøtte elevernes kritiske 
tænkning samt samarbejds- og problemløsningsevne. 

I den projektbaserede læring og undervisning er ele-
vernes aktive, deltagende og udforskende arbejde det 
væsentlige. Eleverne arbejder undersøgende og ekspe-
rimenterende med problemstillinger og udfordringer fra 
deres egen verden. 

De fremstiller produkter, hvorefter de formidler og 
fremviser deres resultater. Eleverne kan anvende fær-
digheder fra projektbaseret læring og undervisning på 
andre områder og i nye situationer. På den måde bliver 
eleverne bedre til kritisk tænkning og lærer at tro på, 
hvad de kan. Det understøtter en mere kreativ og brug-
bar forståelse af, og mere udforskende holdning til det 
faglige indhold, og dermed giver det højere motivation 
og problemløsende evner hos eleverne.



Kommunikation

Kommunikationen binder det hele sammen. Derfor er 
det vigtigt, at vi driver, plejer og udvikler folkeskolen, og 
fortæller hvem vi er, hvad vi står for, og hvor vi er på vej 
hen. Vi fortæller vidt og bredt om vores skoler – både 
når det går godt, og når vi møder udfordringer.

Vi er ambitiøse i vores arbejde, og derfor også i vores 
forventninger til, at vi alle er med til at fortælle om det. 
Eksempelvis har vi et fokus på sociale medier som kom-
munikationsplatform, ikke bare som forvaltning, men 
også på skoler og skoletilbud.

Facebook er lokalsamfundets digitale gadekær – her 
kan man præge snakken over køledisken og skabe tillid 
over for kommende forældre. Vi ser det som et vigtigt 
redskab til at øge opmærksomhed til forældrene, ansø-
gere, kommende forældre, foreninger, bedsteforældre 
og så videre. 

Vi understøtter dem, som ønsker at fortælle om folke-
skolen og den store mangfoldighed, som vores organi-
sation består af. For folkeskolen er for alle, og derfor 
skal alle også have lejlighed til at høre om den. 

Med vores kommunikation vil vi understøtte stoltheden 
i folkeskolen, og vi vil være synlige overfor vores mange 
forskellige målgrupper og samarbejdspartnere.

Børn, unge og medarbejdere 
i centrum

Vi spejler os i og bliver inspireret af de øjne, vi møder, 
og hvem skulle være bedre til at vise mangfoldigheden 
end dem, der udgør folkeskolen? 

Derfor er det vigtigste i kommunikationen elevernes og 
medarbejdernes stemmer. Vi fortæller de gode histo-
rier gennem mennesker. Det gør vi ved hjælp af pod-
cast, nyhedsbreve, sociale medier, pressen og et utal af 
andre kanaler, og vi gør det for at vise omverdenen, at 
folkeskolen er for alle, og at vi har noget at have det i. 

Vil du vide mere om, hvordan Skoleforvaltningen ar-
bejder strategisk med kommunikation gennem blandt 
andet Employee Advocacy, kan du skrive til kommuni-
kation-skole@aalborg.dk
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Vidste du ... at alle skoler har egne Facebook-sider?
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Kontakt
Hvis man vil vide mere om Skoleforvaltningen, 
 så kontakt: 

•  Rådmand Jan Nymark Thaysen  
jnt-byraad@aalborg.dk / 2520 4001

• Direktør Jakob Ryttersgaard  
jary-skole@aalborg.dk / 9352 0044

• Chef for Politik & Kvalitet  
Pernille Fruergård Simonsen  
pfs-skole@aalborg.dk / 9352 0015 

• Skolechef Mads Jørgensen  
madj-skole@aalborg.dk / 9352 0049

• Chef for Forebyggelse & Fællesskaber  
Susanne Nielsen  
sun-skole@aalborg.dk / 9352 0048

 • Økonomichef Morten Skipper Christensen  
msc-skole@aalborg.dk / 9352 0095 

Læs mere om 
Skoleforvaltningen: 
www.nogetathavedeti.dk
www.aalborg.dk/skoleforvaltningen

Følg os på: 
www.facebook.com/aalborgkommunesskoler 
www.linkedin.com/company/skoleforvaltningen-aal-
borg-kommune

http://www.nogetathavedeti.dk
http://www.aalborg.dk/skoleforvaltningen
http://www.facebook.com/aalborgkommunesskoler 
http://www.linkedin.com/company/skoleforvaltningen-aalborg-kommune
http://www.linkedin.com/company/skoleforvaltningen-aalborg-kommune
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