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Dette nyhedsbrev er fra os som Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalg. I nyhedsbrevet har vi
udvalgt nogle af de sager, som vi har arbejdet med på udvalgsmøderne. For at holde at holde
nyhedsbrevet på en overskuelig størrelse, er det et begrænset antal af sager vi fremhæver her.
De resterende sager kan du finde på kommunens hjemmeside i referaterne fra vores
udvalgsmøder .
I forbindelse med Kommunal valget i slutningen af 2017 er der blevet konstitueret et nyt Børn,
Unge og Uddannelses (BUU) udvalg i Kerteminde kommune.
Det nye udvalg består af:






Jutta Lundqvist Nielsen (Enhedslisten) (Formand)
Kent Valsøe (Det konservative folkeparti) (Næstformand)
Ghariba Ebrahim (SF)
Anne Fiber (Det konservative folkeparti)
Pernille Swain (Socialdemokratiet)

I forbindelse med udvalgets konstituering er der udarbejdet en introduktionsplan der har til
hensigt at sikre udvalget en god begyndelse på arbejdet indenfor Børn, Unge og Familie området
i Kerteminde kommune. Et af punkterne der er inkluderet i introduktionsplanen er en
visionsdrøftelse hvor udvalgets medlemmer får mulighed for at præsenterer deres visioner for
deres arbejde i Børn, Unge og Uddannelses udvalget. Denne visionsdrøftelse har vist at
udvalgets medlemmer generelt har samme mål for udvalgsarbejdet, der er dog forskellige
holdninger til hvordan man bedst når disse mål.
I løbet af udvalgets første semester vil udvalgsmøderne blive afholdt forskellige steder rundt
omkring i Kerteminde kommune. Dette sker for også at lade udvalgsmøderne fungerer som
introduktion til de forskellige afdelinger indenfor børn unge og uddannelses området. Udvalget
har indtil nu besøgt skoler og dagtilbud i skole distrikterne Kerteminde og Hindsholm og vil i
forbindelse med udvalgs møderne besøge alle Kertemindes skole distrikter. Udvalget vil derfor
gerne sige tak til de personer der allerede har været, eller i de kommende måneder vil være, med
til at byde velkommen, og være med til at sikre et kendskab til området, der kan være grobund for
et godt og konstruktivt fremtidigt samarbejde.
Dagpleje kapacitet og dagtilbudsreform
Dagpleje området i Kerteminde har længe været presset og kørt tæt på makskapaciteten.
Udvalget har derfor godkendt at dette kapacitets problem afhjælpes gennem åbningen af
stordagpleje og legestue i Rosendalen, samt en legestue i Bulderby/Svalen. De nye dagtilbud
forventes at kunne tages i brug henholdsvis 15/5 og efter sommer ferien.
Det forventes at den nye dagtilbudsreform træder i kraft fra d.1/7 2018, og der vil derfor være
stort fokus på at få implementeret ændringerne der kommer som følge af reformen.
Dagtilbudsreformen vil påvirke både det administrative og det praktiske arbejde omkring/i
dagtilbuddene og der vil i den kommende tid blive iværksat initiativer der skal facilitere
implementeringen af reformen.
Aula
Aula bliver fremtidens samarbejdsplatform for skoler, SFO og dagtilbud. Aula starter op på
skoleområdet efter sommerferien 2019, hvor det afløser SkoleIntra. På dagtilbudsområdet
forventes opstart i foråret 2020.

Aula giver elever, forældre, lærere, pædagoger, skole- og dagtilbudsledere en samlet digital
adgang til lokale it-systemer. Aula skal understøtte kommunikation og samarbejde mellem skolen,
dagtilbud og forældre samt læring og trivsel i folkeskolen. Aula giver også mulighed for bedre
samarbejde med forvaltning og eksterne samarbejdspartnere.
Aula er en sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet.
Se en gennemgang i denne korte video:
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
Det er muligt at læse mere om Aula og følge udvikling på hjemmesiden:
http://aula.dk
Renovering af fløj på Langeskov Skole, Afd. Bakken
På Langeskov Skole, afd. Bakken er en gennemgribende renovering af hovedfløjen med
faglokaler og administration nu i gang. Ud over den indvendige fornyelse renoveres klimaskallen
med nye vinduer og efterisolering. De ny renoverede naturvidenskabelige faglokaler vil også
huse et robothus til glæde for Kommunens skoleelever.
Den renoverede fløj forventes klar til indflytning ca. 1. marts 2019.
Et afledt ønske til renoveringen er endvidere at styrke synergien mellem Langeskov Skole,
Robothus Fyn samt Langeskov Park.
Forberedende grunduddannelse (FGU) – ny reform på det det uddannelses forberedende
område til unge under 25 år
Baggrunden for reformen er et ønske om at forenkle og styrke indsatsen over for de unge under
25 år, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, og derfor har brug for faglig eller personlig
opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoletilbud, den
kombinerede ungdomsuddannelse samt erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye
uddannelse. Almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning og forberedende
voksenundervisning integreres ligeledes i den nye uddannelse for målgruppen.
FGU består af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og
erhvervsgrunduddannelse.
Kommunerne får et mere entydigt ansvar for den helhedsorienterede ungeindsats og forpligtes til
at tilbyde en koordineret og sammenhængende ungeindsats. I Kerteminde Kommune koordineres
det forberedende arbejde i Ungeafdelingen i Langeskov. De første elever vil starte på den nye
FGU august 2019.

