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	Tema 1: Pkt. 1: Tankegangen bag de fælles principper for tværfaglig samarbejde og samskabelse eksisterer i Center Børn og Unge, men er ikke slået igennem som et fælles sprog i kommunen. Der er dog eksempler på, hvor det har bidraget positivt til samskabelse med børn, unge og forældre. CBU's inklusionsstrategi ‘Udviklende fællesskaber’ har i langt højere grad været det fælles sprog og afsæt for arbejdet med den prioriterede indsats i skole- og dagtilbud. Pkt. 2: Både skoler- og dagtilbud har iværksat prøvehandlinger i relation til ‘Udviklende fællesskaber’. Det kommer især til udtryk i evaluerende udviklingssamtaler mellem skoler, dagtilbud og forvaltning og er afrapporteret ved et ledelsesresume - en fælles kommunal opsamling. Derudover har forvaltningen understøttet og faciliteret arbejdet gennem lederseminar, workshops og videndeling på tværs af skoler og dagtilbud. Indsatsen er fortsat højt prioriteret og intensiveres ved A.P. Møller Fondens bevillig til det fælles nordjyske projekt ‘Den mangfoldige skole’ (2022-2025).Pkt. 3: I samarbejde med CFH er der nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet handleplaner, trin for trin guide for skolefravær til fagpersonale og ledelse samt en folder til forældre. Derudover er der afholdt temadage omkring skolefravær, Back2School projektet - et behandlingsforløb for skolefravær er fortsat i gang, og skolefravær er et tilbagevendende tema på skoleledermøder. I øjeblikket er fokus på fraværsregistrering og lokale procedure herfor. Pkt. 4: Som katalysator for at udvikle specialtilbuddene og arbejde målrettet med at skabe livskvalitet og livsduelighed er etableret et tværgående netværk for ledere af specialområdet, som mødes fire gange årligt med fokus på forskellige temaer og en opmærksomhed på serviceniveauet på området i kommunen. Derudover er etableret et sparringsnetværk mellem medarbejdere og ledere i s-klasser og Læringscenter Himmerland.Pkt. 5: En styregruppe på indsatsen har været igangsætter af en analyse af området. Analysen er foretaget af en nedsat arbejdsgruppe, og resultater fra analysen formidles til relevante fagpersoner på en temadag til marts 2023.
	Tema 2: Pkt. 1: CBU fik i samarbejde med Aalborg Universitet en bevilling af A.P. Møller Fonden til at implementere den problembaseret tilgang til læring på kommunens folkeskoler. Der er i skoleåret 2021-2022 gennemført et pilotprojekt på Suldrup Skole, som er evalueret med gode resultatet. Projektet intensiveres fra dette skoleår, hvor yderligere tre skoler er i gang med implementeringen.   Pkt. 2: En nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleområdet og Ungeenheden udviklet projektet 'Skole-virksomhedssamarbejdet', som er igangsat på 8. årgang i alle kommunens overbygningsskoler. Projektet er en kombination af virksomhedsbesøg og undervisningsforløb. Formålet er bl.a. at eleverne får konkrete oplevelser med erhvervslivet, som kan styrke deres udsyn og kendskab til job- og uddannelsesmuligheder samt kvalificere deres uddannelsesvalg. Projektet er tre-årigt og slutevalueres i 2024.Pkt. 3: Fælleselevrådet Rebild har været etableret siden april 2021. Rådet konstitueres hvert år inden 1. oktober og består af elevrepræsentanter fra kommunens folkeskoler. Rådet har egne vedtægter og mødes 5-6 gange årligt. Derudover har repræsentanter deltaget ad hoc i kommunale workshops, arbejdsgrupper, ungepanel m.v., hvor de har sat deres stemmer i spil vedrørende skole- og uddannelsespolitiske sager. Fælleselevrådet har tilmed en fast plads i Uddannelsesrådet i Rebild. Arbejdet med rådet understøttes af et partnerskab med Danske Skoleelever om Elevvenlig Kommune, som har fokus på elevdemokrati. Pkt. 4: Der er vedtaget et kommissorium for processen omkring udarbejdelse af en ny digital strategi på børne- og ungeområdet. Den digitale strategi udvikles og implementeres med start 2023, og har bl.a. fokus på hybridlæring, STEM-kompetencer og teknologiforståelse. Arbejdet organiseres i en arbejdsgruppe med tilhørende styre- og følgegruppe - og bred involvering af interessenter i processen.
	Tema 3: Pkt. 1: Staten har sat få 'hegnspæle' i lovgivningen, som dagtilbuddene ikke kan fravige, fx formålsparagraffen. Kommunalt har der været et politisk ønske om maksimal frihed for de enkelte dagtilbud, derfor er der også kun fastsat ganske få kommunale hegnspæle. Lokalt er der frihed og tillid til at arbejde eksperimenterende med kvalitet.Pkt. 2: Velfærdsaftalen har medført et langt større fokus på forældreinddragelse i dagtilbuddene og nye former for organisering. Derudover har det fælles fokus på frisættende ledelse og tillid til den professionelle dømmekraft sat positive spor mellem ledere og medarbejdere. Den innovative arbejdsform 'magiske cirkler' har bidraget til nye samarbejder på tværs af dagtilbudsområdet samt kultur-, natur- og sundhedsaktører fra CSKF.Pkt. 3: Alle dagtilbud arbejder med prøvehandlinger, som initieres lokalt i samspil mellem ledere, medarbejdere, børn og forældre. Der eksperimenteres med pædagogisk hverdagspraksis samt nye former for forældreorganisering og -inddragelse med afsæt i den lokale kontekst og børnegruppe. Prøvehandlingerne er derfor forskellige, men alle iværksat ud fra et fælles fokus på at styrke kvalitet jf. Velfærdsaftalens formål. Arbejdet hermed er løbende afsæt for dialogiske samtaler mellem dagtilbud og forvaltning.Pkt. 4: Politikerne har sat 'Mål og Retning' - et koncentrat på én side af eksisterende politikker og strategier for dagtilbudsområdet kondenseret til 5 grundlæggende målsætninger som gældende under velfærdsaftalen. Hvordan de udmøntes lokalt er op til dagtilbuddene. Der har derfor vist sig et øget behov for fællesskab, videndeling og fælles processer på tværs af dagtilbud, i takt med at den refleksive og lærende tilgang til praksis er vokset under velfærdsaftalen. Når vi har friheden og ikke ‘kasserne’, er vi nødt til at være nysgerrige på andre måder at gøre tingene på samt afprøve, lære og justere ift. det som giver kvalitet for børnene. Forvaltningen har fået en faciliterende rolle i forhold til at understøtte behov for dialoger om kvalitet, videndeling og refleksion for ledere og medarbejdere.


