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1. Godkendelse af anbringelsesgrundlag for Frederik shavn 

Kommune 2012 

 

Sagsfremstilling  

Som en del af budgetaftalen for 2012-2015 for Frederikshavn Kommune fremgår 

det, at familieområdet i 2012 tilføres netto 7 mio. kr. (voksenhandicap, psykiatri og 

misbrugsområdet tilføres netto ca. 40 mio. kr.) De 7 mio. kr. er tilført for at rette op 

på ubalance mellem budget og udgifter til eksisterende og stigende antal børn med 

særligt behov for støtte udmøntet i anbringelse. Sammenhængen med tidligere års 

beslutninger fremgår af oversigten nedenfor. 

Det fremgår eksplicit, at forligsparterne ikke fremadrettet anser det for muligt, at 

omprioritere flere midler til det specialiserede socialområde fra andre af 

kommunens kerneområde. 

I forlængelse heraf fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget pålægges at 

vedtage anbringelsesgrundlag, der medfører at serviceniveauet bringes i fuld 

overensstemmelse med de afsatte ressourcer på området. 

I 2012 og overslagsårene er der forudsat reduktioner på anbringelsesområdet som 

skitseret nedenfor: 

  

Driftsbeløb i 1.000 kr. 

  

Opgørelse reduktioner/tilførsel af budget på anbrin gelsesområdet  

Budgetår  2012 2013 2014 2015 

Fra anbringelse til 

forebyggelse 

       

500 

  

1.000 

  

3.000 

Ny døgninstitution       500    500    500 

Lov og cirkulærer 804 1.052 1.209 1.209 

I alt budget 2012  804 2.052 2.709 4.709 

          

Udvidelse/hjemtagelse 

døgninstitutionsområdet 

  

1.864 

  

1.864 

  

1.864 

  

1.864 

I alt budget 2011  1.864 1.864 1.864 1.864 

          

Rammetilførsel aftrappes 4.500 6.500 6.500 6.500 

I alt budget 2010  4.500 6.500 6.500 6.500 

          

I alt besparelser/reduktio -

ner genåbning 2010, 

budget 2011 og 2012  

  

  

7.168 

  

  

10.416 

  

  

11.073 

  

  

13.073 

          

Tilførsel i forbindelse med 

budgetaftalen 2012 – 2015  

  

-7.000 

  

-6.500 

  

-6.500 

  

-6-500 

  

På den baggrund er der med inddragelse af medarbejdere, funktionsledere, 

afdelingsledere og centerchef udarbejdet forslag til opstramning af 

anbringelsesgrundlaget. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1030 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Den foreslåede opstramning bygger på anbringelsesgrundlaget fra 2010 og 

indarbejder samtidig nogle af prioriteringerne som er kommet med Barnets Reform 

januar 2011. 

Hovedpunkterne i opstramningen fremgår af fokusområder for 2012 – 2015 p. 6 og 

7 og kan sammenfattes i overskrifterne 

•         Ungeområdet 

•         Akutanbringelser 

•         Netværksanbringelser 

  

Og disse indsatsområder skal ses i sammenhæng med 

•         Forudsætningen om forældrene som de centrale voksne i barnets liv med 

ansvar for barnets opvækst og udvikling 

•         Prioriteringen af den forebyggende indsats 

•         Organisering af sagsarbejdet og bevillingskompetence samt 

•         Valg af anbringelsessteder i en progressiv rækkefølge ift. såvel indgrebets 

karakter samt udgiftens omfang, og hvor anbringelse i kommunens egne tilbud 

prioriteres. 

  

På ungeområdet betyder opstramningen, at der så vidt muligt findes alternative 

løsninger til anbringelse af unge, og på baggrund af en konkret vurdering, er 

udgangspunktet, at unge med åbenbar risiko for varig skade tilbydes anbringelse i 

de situationer, hvor det er dokumenteret, at alternativ til anbringelse ikke kan 

imødekomme barnets/den unges behov for støtte. Der kan for eksempel være tale 

om kriminelle unge, unge med et massivt misbrug eller unge der udsættes for 

seksuelt misbrug og vold. 

  

På akutområdet er udgangspunktet for det første, at akutte anbringelser så vidt 

muligt skal undgås og såfremt akutanbringelse er uundgåelig anvendes efter 

konkrete vurdering familiepleje og egne institutioner, og inden 3 uger efter 

anbringelsen træffes beslutning om det videre forløb. 

I forhold til netværksanbringelser indarbejder forslaget til anbringelsesgrundlag 

eksplicit de forudsætninger om særligt fokus på netværksanbringelse, som kom 

med Barnets Reform januar 2011, og det betyder, at det ved alle anbringelser skal 

undersøges, om der er voksne i netværket – i bred forstand, der kan give barnet et 

nært omsorgsmiljø med stabile voksenrelationer. 

  

Som det fremgår skal opstramningerne ses i sammenhæng med 

•         Forudsætningen om forældrene som de centrale voksne i barnets liv med 

ansvar for barnets opvækst og udvikling. I praksis vil der i det forebyggende 

arbejde være vedholdende fokus på dette perspektiv, hvor det vurderes, at 

forældrekompetencen kan understøttes og/eller udvikles så anbringelse kan 

undgås. Dette i tråd med den sammenhængende børnepolitik og 

udviklingsprojektet Fra anbringelse til forebyggelse. 

•         Prioriteringen af den forebyggende indsats som blandt andet i 

udviklingsprojektet forudsætter udbygning af og dermed øget brug af bo-

hjemmestøtte til unge gruppen. Udvikling af bo-hjemmestøtte til under 14 årige 

som muligheden for en tilpasset og i nogle tilfælde ganske massiv støtte i 
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hjemmet. Støtten kan have såvel et kompenserende som et udviklingsmæssivt 

perspektv i forhold til forældrerollen. Fra anbringelse til forebyggelse 

•         Organisering af sagsarbejdet og bevillingskompetence. Der arbejdes videre 

med ICS-metoden (Integrated Childrens System) som er implementeret i 2011, 

som systemisk metode i undersøgelsesarbejdet. Herudover sikres en 

prioritering af det tværfaglige arbejde via midler i udviklingsprojektet Fra 

anbringelses til forebyggelse til metodeudvikling og supervision af familieteams 

i samarbejdsmodellen Familien i Centrum, som understøttende det 

forebyggende  arbejde. Herudover er der indført drøftelsesmøder til tværfaglig 

sparring og betinget i potentielle anbringelsessager. Dagtilbud, døgnophold og 

anbringelse efter servicelovens børnebestemmelser besluttes i bevillingsmøde 

med deltagelse af rådgiver(e), funktionsledere i familierådgivningen, 

afdelingsledere i familierådgivningen og dag-og døgnafdelingen og 

centerchefen. 

•         Endelig er valg af anbringelsessteder i en progressiv rækkefølge betydende for 

anbringelsesgrundlagets mulighed for sikring af overensstemmelse mellem 

serviceniveauet og ressourcerne på områdetift. Den progressive rækkefølge 

gælder såvel indgrebets karakter samt udgiftens omfang  og  anbringelse i 

kommunens egne tilbud prioriteres. 

  

Udover opstramningerne og de skitserede sammenhængen ovenfor skal det 

understreges, at anbringelsesgrundlagets implementering og succes er helt 

afhængig af en betydelig rummelighed i normalsystemet og af en fælles forståelse 

for det ansvar alle, der arbejder med børn, unge og familier i kommunen har. 

  

På den baggrund er det forventningen, at anbringelsesgrundlaget skal forankres via 

en kommunikationsstrategi, der naturligt peger på alle medarbejdere i Center for 

familie, ledere og medarbejdere i Center for Skole og Ungdom, Center for Dagtilbud 

og Center for Kultur og Fritid, Direktionen +, og relevante medarbejdere i øvrige 

centre. 

  

På den baggrund forelægges anbringelsesgrundlaget for Børne-og 

Ungdomdsudvalget til godkendelse, som forudsat i budget 2012-2015. Det 

bemærkes samtidigt, at der kan forventes andre oplæg til stramning af 

serviceniveauet på det specialiserede børneområde som forudsætning for, at 

visitations- og anbringelsesgrundlag bringe serviceniveauet i fuld 

overensstemmelse med de afsatte ressourcer på området. 

  

På mødet vil blive præsenteret konkrete eksempler til illustration af 

opstramningerne af anbringelsesgrundlaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Anbringelsesgrundlag Frederikshavn Kommune 

2012. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar  2012 
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Sagen udsat. Genoptages på næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Jeppe Nielsen Kyk, Birthe Marie Pilgaard 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen genoptages. 

Leder af Familierådgivningen, Birgit L. Svendsen er inviteret til at deltage i mødet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Anbringelsesgrundlag Frederikshavn Kommune 

2012. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Et flertal godkender anbringelsesgrundlaget. 

  

Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist og Jørgen Tousgaard kan ikke tilslutte sig 

beslutningen. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Frederikshavn Kommunes anbringelsesgrundlag 2012 (dok.nr.8324/12) 
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2. Økonomisk status pr. 29. februar 2012 Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 29. 

februar 2012 for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 

Materialet (udleveres i mødet) består af den overordnede økonomiske status på 

centerniveau for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Til hvert center, er der 

tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver centrets økonomiske 

status. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

status. 

Ud over ovennævnte statusbilag, er der for følgende specifikke områder et 

uddybende materiale 

• orientering om status på udmøntning af handlingsplan og prioriterede 

indsatsområder i forlængelse af tidligere gennemført budgetanalyse på 

dele af området under Center for Familie (bilag udleveres i mødet) 

• orientering om økonomisk status på området for Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Økonomiopfølgning pr. 29.02.2012 - BUU (dok.nr.24441/12) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2012 (dok.nr.24987/12) 

STU Køb og salg 2012 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.13898/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. marts 2012 Side 11 af 51 

 

3. Beslutning vedrørende timetildeling til undervis ning for 

skoleåret 2012-13 

 

Sagsfremstilling  

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. 

  

Økonomicentrets beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for skoleåret 

2012-13 viser, at det ikke helt er muligt – indenfor den udmeldte budgetramme – at 

fastholde det nuværende serviceniveau. 

  

Som følge af budgetvedtagelsen for 2012, Skoleforliget af 28.06. 2010 og den 

demografiske udvikling i øvrigt, er der i skoleåret 2012-13 behov for en 

personalemæssig reduktion på ca. 34 normeringer. 

  

Reduktionskravene er indregnet i skoleårets planlægning med 5/12-deles virkning i 

2012 og 7/12-deles virkning i 2013  

  

Forsøg med tolærerordning i skoleåret 2011/2012 betød en tilførsel på 5 

normeringer. Forsøget var et-årigt i skoleåret 2011/201. 

Forsøg med undervisningsassistenter, der også var et forsøg i skoleåret 2011/2012 

ophører også med udgangen af indeværende skoleår. Den tilførte normering 

bortfalder således for det kommende skoleår. 

Frederikshavn Kommunes personaleomsætning for skoleområdet er 8 %. 

Omregnet til normeringer er det en naturlig afgang på ca. 40 – 45 stillinger. 

Personaleomsætning er et udtryk for naturlig afgang som følge af ansættelse i 

andet arbejde, efterløn og pension. 

I forhold indeværende skoleårs serviceniveau og i forhold til de økonomiske 

forudsætninger for skoleårets planlægning 2012/2013 er der aktuelt en ubalance på 

1,6 mio for at fastholde et uændret serviceniveau. 

Ændring i antallet af klasser samt endelig opgørelse af elevtallet til 10. klassetrin vil 

kunne påvirke ubalancen i op- eller nedadgående retning. 

I mødet oplyses det, om der i perioden siden dagsordenens udarbejdelse er sket 

ændringer. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter tildelingen for skoleåret 2012/2013. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Et enigt udvalg tiltræder en tildeling for skoleåret 2012/2013 efter samme 

serviceniveau som indeværende skoleår. 

Finansiering af forskellen mellem udmeldte budgetramme og udgiftsbehovet 

afklares i udvalgets ordinære møde, maj 2012. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10973 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Notat vedrørende demografi og skoleårets planlægning 2012/2013 til BUU  (dok.nr.87805/11) 
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4. Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåre t 

2012/2013 

 

Sagsfremstilling  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har via Web indskrivning 

samt opgørelser fra skolerne opgjort antallet af børn, der er indskrevet i 

Frederikshavn Kommunes børnehaveklasser til skoleåret 2012/2013. 

  

I alt er der indskrevet 583 børn. Af disse ønsker 61 en anden skole end egen 

distriktsskole. 27 af eleverne, som ønsker anden skole end distriktsskolen, har 

søskende på den ønskede skole. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har efterfølgende dannet de 

nye børnehaveklasser i henhold til bestemmelserne i Styrelsesvedtægt for 

Frederikshavn Kommunes skolevæsen (herunder bestemmelsen om, at 

børnehaveklasseelever har ret til at blive indskrevet på samme skole som ældre 

søskende).  

  

Med baggrund i reglen om, at der maksimalt kan indskrives børn fra andre distrikter 

til og med elev nr. 25 pr. klasse, kan alle ønsker til skoleåret 2012-2013 

imødekommes. 

  

Det kan oplyses, at der er 28 børn, hvor Center for Undervisning og Tværgående 

ungeindsats endnu ikke har kunnet få oplysning om den kommende skolegang. Det 

vurderes ikke umiddelbart, at disse børn vil kunne blive klasseudløsende. 

  

  

Skole: Bh. kl. 2012 Bh. kl. 2011 

(pr. 1/9 2011) 

Bangsbostrand 67                  3. kl.  75                   3. kl.  

Frydenstrandskolen 71                  3. kl.  72                   3. kl.  

Elling 14                  1. kl. 22                   1. kl.  

Gærum 20                  1. kl.  13                   1. kl.  

Ny midtby skole 121                5. kl.  79                    4. kl. 

Jerup 13                  1. kl.  11                    1. kl.  

Ravnshøj 22                  1. kl.  29                    2. kl.  

Strandby 24                  1. kl.  33                    2. kl.  

Skagenskolen 39                  2. kl. 51                    2. kl. 

Aalbæk 22                  1. kl.  19                    1. kl.  

Sæby 43                  2. kl.  43                    2. kl.  

Sæbygård 34                  2. kl.  55                    3. kl.  

Hørby/Dybvad 31                  2. kl.  27                    1. kl. 

Stensnæs 17                  1. kl.  20                    1. kl.  

Torslev 45                  2. kl.  32                    2. kl.  

I alt 583               28 kl. 581                29. kl.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9186 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender klassedannelsen, således at børn tildeles 

ansøgte skoler jf. gældende regler om det fri skolevalg samt bestemmelsen i 

styrelsesvedtægten om, at børnehaveklasseelever har ret til at blive indskrevet på 

samme skole som ældre søskende. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Skoleindskrivningstal til 2012/2013 (dok.nr.15798/12) 
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5. Ansøgning om forsøg med tidlig sprogstart på 

Bangsbostrand Skole 

 

Sagsfremstilling  

Bangsbostrand Skole ansøger i brev af 07. februar 2012 om tilladelse til at tilbyde 

tyskundervisning fra 6. klassetrin. Det samlede timetal vil sammenlagt for 6. - 9. 

klassetrin svare til det vejledende timetal.  

At tyskundervisningen spredes over 4 årgange vil derfor ikke påvirke elevernes 

samlede timetal set over et helt skoleforløb. 

  

Ansøgningen er af tysklærerne ved Bangsbostrand Skole, blandt andet begrundet i:

•         at erfaringer viser, at tidligere start med tyskundervisningen giver mærkbart 

bedre resultater, når eleverne forlader folkeskolen 

•         at jo yngre eleverne er, jo mere positiv indstilling og motivation har de overfor 

faget. 

  

Bangsbostrand Skole henviser til, at det merforbrug af timer, der vil være i en 

overgangsperiode, kan findes indenfor de tildelte ressourcer.  

  

Jf. Folkeskolelovens § 5, stk. 6 er Bangsbostrand Skole forpligtiget til i fornødent 

omfang at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der 

flytter til skolen og som har haft et skoletilbud, hvor tysk tilbydes som beskrevet i 

Folkeskolelovens § 5 stk. 3. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tillader Bangsbostrand Skole at tilbyde 

tyskundervisning fra 6. klassetrin som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Bangsbostrand skole: ansøgning forsøg med tidlig sprogstart - tysk fra 6 klasse (dok.nr.14872/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1714 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Ansøgning om udvidet åbningstid i SFO på 

Sæbygaardskolen 

 

Sagsfremstilling  

Sæbygaardskolens bestyrelse ansøger i brev af 16. december 2011 om tilladelse til 

at udvide åbningstiden i skolens SFO med en halv time hver eftermiddag. 

  

Ansøgningen er begrundet i, at der er forældre, der har svært ved efter arbejdstid 

at kunne nå at hente deres børn inden henholdsvis kl. 16:30 (mandag-torsdag) og 

kl. 16:00 (fredag). 

  

Der henvises til, at Sæbygaardskolen kan finansiere den ønskede udvidelse af 

åbningstiden indenfor de ressourcer skolen i forvejen er tildelt. 

  

I forbindelse med genåbningen af Budget 2010 blev der truffet en specifik politisk 

beslutning om, at den udvidede åbningstid på SFO-området fastholdes om 

morgenen for børn, hvis forældre har et arbejdsrelateret behov herfor, men at 

muligheden for at have børn i SFO’erne mandag til torsdag efter kl. 16:30 og fredag 

efter kl. 16:00 bortfalder. 

  

Det kan oplyses, at tilsvarende ønsker fra andre forældre/SFO’er, der har været 

rettet til Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, hidtil er blevet afvist 

med henvisning til politisk beslutning jf. ovenfor. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget ikke imødekommer ansøgningen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Ansøgningen imødekommes ikke. 

Udvalget ønsker fleksible åbningstider som temadrøftelse i et senere møde. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Sæbygaardskolen - ansøgning om udvidet åbningstid i SFO (dok.nr.15112/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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7. Evaluering af forsøg med to-lærerordninger og 

undervisningsassistenter 

 

Sagsfremstilling  

I forlig vedrørende genåbning af budget 2010-2014 blev der afsat en pulje på 4 

mio. kr., der skulle anvendes til efteruddannelse, tolærerordninger og 

undervisningsassistenter.   

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2011 følgende 

fordeling af midlerne 

-       tolærerordninger, 2 mio. kr. 

-       undervisningsassistenter, 1 mio. kr. 

-       efteruddannelse, 1 mio. kr. 

  

På samme møde blev det besluttet, at forsøgene skulle evalueres. 

  

Midlerne til tolærerordning blev tildelt 

-       skoler med samlæsning 

-       skoler, hvor klassekvotienten på 1.-3. klasse var på 22 eller derover 

  

Midlerne til ansættelse af undervisningsassistenter blev tildelt skoler 

-       hvor der i 0. klasse var flere end 20 elever. 

-       hvor der i 1.-3. klasse var 20-21 elever. 

  

Midlerne til efteruddannelse er endnu ikke anvendt. 

  

De skoler, der fik del i midlerne til henholdsvis at deltage i forsøget med 

tolærerordninger og forsøget med undervisningsassistenter, har evalueret 

forsøgene i februar 2012. 

  

Ud fra de besvarede spørgsmål kan vi drage følgende konklusioner:   

  

Tolærerordningen ved sammenlæsning  har omfattet 1.-3. klasse og 4.-6. klasse 

på Jerup Skole samt 5.-6. klasse på Gærum Skole. 

  

I kraft af de tilførte midler til tolærerordningen har samlæsningen fungeret godt i 

mellemgruppen på Jerup Skole. I indskolingen har der været en længere 

indkøringsperiode, men også her fungerer det nu godt på grund af de tilførte timer 

til tolærerordninger. 

  

Med tolærerordning i de af kommunens klasser, der p å 1.-3. årgang har en 

klassekvotient på 22 eller derover , har mulighederne for at organisere 

undervisningen på forskellige måder været forbedret. Der har været større 

mulighed for at tilpasse undervisningen til den givne situation og den enkelte klasse 

ved fleksibel holddannelse, differentiering af undervisningen eller som støtte på 

klassen. Tiltagene har haft en positiv betydning for den enkelte elevs faglige og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1493 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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sociale udvikling. Dette gælder for både den fagligt stærke og den fagligt svage 

elev. 

  

Undervisningsassistenter  i undervisningen har været en succes, hvor det 

generelle billede er, at brugen af undervisningsassistenter har haft en positiv 

indflydelse på klassens sociale liv og dermed på undervisningsmiljøet. En række 

sociale og praktiske opgaver løses af undervisningsassistenterne, hvilket giver 

læreren bedre mulighed for at kunne tage sig af undervisningsopgaven. Nogle 

skoler påpeger, at med undervisningsassistenter er der bygget bro mellem skole og 

fritid. Undervisningsassistenterne er pædagoger eller pædagogmedhjælpere, der 

ofte er hentet fra skolens SFO afdeling, hvilket betyder, at det er kendte personer, 

der er ansat som undervisningsassistenter. 

  

Undervisningsassistenterne har været anvendt i skolens yngste klasser. De ekstra 

hænder har givet bedre tid til at støtte den enkelte elev både fagligt og socialt. 

Ligeledes har de ekstra hænder understøttet undervisningsdifferentieringen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager evalueringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Udvalget ønsker, at ordningerne indgår i budgetdrøftelserne for 2013 og 

overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Evaluering at Tolærerordning (dok.nr.18066/12) 

Evaluering af Undervisningsassistenter (dok.nr.18067/12) 
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8. Godkendelse af ressourcetildelingsmodel til 10. 

Klassecenter 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommune har ressourcerne til 10. årgang hidtil været udmeldt som 

et årligt timetal, der først og fremmest har været baseret på antallet af klasser og i 

mindre grad på elevtallet. 

  

I forbindelse med indgåelse af Budget 2012 blev det specifikt nævnt i 

bemærkningerne, at ressourcetildelingen til 10. klassetrin bør ændres i forbindelse 

med etableringen af det nye 10. Klassecenter pr. 01. august 2012.  

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har sammen med 

Økonomicentret udarbejdet et forslag til en ny ressourcetildeling til 10. 

klassecenteret. Hvis forslaget vedtages, vil det være gældende fra skoleårets start 

august 2012. 

  

Ressourcetildelingen er baseret på en gennemsnitsberegning af de seneste 3 års 

drift på 10. klasseområdet. Følgende områder ligger til grund for beregningerne: 

-       Udmeldte lærerressourcer. Disse fremkommer ud fra timetildelingen til 

klasse og holdundervisning, opgaver i tilknytning til undervisningen og 

andre opgaver 

-       Udgifter til lederløn 

-       Vikarmidler 

-       Udgifter til uddannelse 

-       Ressourcer til undervisningsmidler, elevaktiviteter, inventar kontorartikler 

m.m. 

-       Det er indarbejdet, at de kan være op til 28 elever pr. klasse 

  

Ressourcetildelingen vil på denne baggrund være på 30.700 kr. pr. elev. 

  

Timer til aldersreduktion tildeles ud fra konkrete behov. 

  

Forslaget til ressourcetildelingsmodellen vil være gældende for skoleårene 2012-13 

og 2013-14. Ultimo 2013 skal modellen evalueres med henblik på en eventuelt 

justering. 

  

Der foreslås vedtaget en model, der kan tilgodese evt. elevtilgang og elevafgang i 

løbet af skoleåret.  

1. En ”vippemodel”, hvor der tilføres eller fjernes ressourcer ved tilgang eller 

afgang af elever. ”Vippetallet”  = 5,  

Elevtallene justeres pr. 01.05., 01.09. og 01.02. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10973 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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1.     beslutter model for ressourcetildeling ved elevtilgang/afgang 

2.     godkender ressourcetildelingen pr. 1. august 2012 til 10. klassecenteret. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 

1. Ressourcetildelingsmodel godkendt 

2. Godkendt. 

  

Fraværende: ingen  
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9. Projekt "Positivt Fremmøde" og handlingsplan for  

skoleelevers fravær 

 

Sagsfremstilling  

Projekt ”Positivt Fremmøde”  

På baggrund af viden om vigtigheden af, at unge kommer godt igennem 

folkeskolen, ønsker Frederikshavn Kommune at øge indsatsen - og viden om 

effekten af forskellige indsatser i forbindelse med at nedbringe fraværet og øge 

trivslen i folkeskolerne i kommunen. En god skolegang øger sandsynligheden for 

senere at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom den øger sandsynligheden 

for, at den unge ikke kommer ud i afvigende adfærdsmønstre som fx misbrug eller 

kriminalitet.  

Fremmødet i skolen øges af blandt andet god trivsel og rettidig indsats i forbindelse 

med fravær og det er begge disse områder, dette projekt søger at sætte ind 

overfor. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvilket indebærer, at der vil blive 

iværksat differentierede tiltag på forskellige skoler, således der efterfølgende kan 

laves en komparativ analyse for effekten af indsatsen. 

  

Projekt ”Positivt Fremmøde” består af to delprojekter: 

•         Et pilotprojekt på udvalgte skoler indeholdende blandt andet lærer 

udviklingsforløb, indførsel af E-protokol, morgenmadsprojekt, elevkampagne 

m.m. 

•         Evaluering af nuværende - og forhenværende alternative skoletilbud til mere 

skolemarginaliserede unge i kommunen (Tranåsskolen, Heldagsskolen, 

Jyllandsgade og den tidl. A-klasse) 

  

Pilotprojektet inddrager 4 skoler og indsatsen er bl.a. baseret på output fra Task 

Force projektet og den er tilrettelagt, således den kan samordnes med fx arbejdet 

med LP modellen, anerkende tilgang og inklusionsstrategien. 

Formålet med evalueringen af alternative skoletilbud, til skolemarginaliserede unge 

er, at opnå mere viden om, hvad vi kan gøre i forhold til unge, der risikerer at falde 

ud folkeskolen og dermed helt miste sin tilknytning til uddannelsessystemet. Denne 

undersøgelse foretages i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor brugerne 

(elever, forældre og lærere) bliver adspurgt om hvilke elementer i skoletilbuddet, 

der henholdsvis øger og mindsker trivslen i forbindelse med at gå på skolen.  

  

Den viden, der kommer ud af projektet, kan anvendes til optimering af tiltag for 

fremmøde i folkeskolerne og som grundlæggende viden ved etablering af eventuelt 

nye tilbud fremtidigt i Frederikshavn Kommune, samt til vidensdeling med andre 

kommuner. Resultaterne vil blive opsamlet i en endelig rapport, som vil blive 

tilgængelig for alle. 

  

Handlingsplan for skoleelevers fravær  

Der er udarbejdet forslag til en handlingsplan, som tilsigter en ensartet behandling 

af fravær på skolerne i Frederikshavn Kommune.  

Ensartningen gælder såvel kriterierne for vurdering af tilladelse til fravær, og det 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11513 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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gælder reaktionen på elevernes fravær. Handlingsplanen indeholder trinvis 

angivelse af handlinger, i forbindelse med fravær, samt tidsfrister for hvornår disse 

handlinger skal foretages. Den præciserer ydermere de lovmæssige rammer 

omkring ansvaret for reaktion på fravær i folkeskolen, ligesom den er koordineret 

med faserne for Familien i Centrum, således at ansvarsfordelingen og 

samordningen hermed fremgår tydeligt. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1.     tager orientering om projekt ”Positivt Fremmøde” til efterretning 

2.     drøfter forslag til handlingsplan for skoleelevers fravær med henblik på, at 

handlingsplanen sendes i høring 

3.     Sagen genoptages. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Forslag til handlingsplan sendes i høring. 

  

Sagen genoptages, når høringssvar foreligger. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 8. marts 2012  
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i december 2011 har handleplanen 

været i høring i folkeskolerne og skolebestyrelserne. 

På baggrund af de indkomne høringssvar har Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats udarbejdet en sammenfatning af de indkomne svar. Se 

bilag. 

Af sammenfatningen fremgår, at der er stor tilslutning til handleplanen og den 

ensartede opgørelse af fravær anses som en fordel, dog er der ønsker om enkelte 

redaktionelle tilretninger. 3 skoler udtrykker bekymring for tidsforbruget i forhold til 

de eksisterende procedurer. En skole ønsker at fastholde egen handleplan. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender handleplanen med de redaktionelt 

foreslåede ændringer. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Handleplan godkendt med de redaktionelle ændringer. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  
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Projekt Positivt Fremmøde (BUU 01122011) (dok.nr.124335/11) 

Handlingsplan for skoleelevers fravær (BUU 01122011) (dok.nr.124317/11) 

Sammenskrivning af høringssvar (dok.nr.15882/12) 
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10. Realiseringsplan - 10. Klassecenter 

 

Sagsfremstilling  

Skoleforliget, der blev vedtaget i juni 2010, angiver, at der pr. 01. august 2012 skal 

etableres et 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune. Centeret skal være 

beliggende på den nuværende Hånbækskolens matrikel med en satellit i Aalbæk. 

  

Børne og Ungdomsudvalget har efterfølgende på møde den 06. oktober. 2011 

vedtaget et kommissorium til en realiseringsplan for 10. Klassecenteret. 

På baggrund af kommissoriet har der været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle 

udarbejde en realiseringsplan for 10. Klassecentret. 

  

Realiseringsplanen beskriver: 

  

1. De organisatoriske rammer omkring 10. klassecentret  og 

Ungdomsskolen.  

Et organisationsdiagram illustrerer sammenhængen mellem 

Ungdomsskolen og 10. Klassecenteret samt beskriver hvilke 

samarbejdspartnere der er i øvrigt er for begge afdelinger.   

2. Mål og indhold for henholdsvis Ungdomsskolen og for  10. klasse.  

Som vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 05. januar 2012 er 

sammensætningen af timerne på 10. klassetrin bestående af 15 

obligatoriske lektioner i fagene dansk, matematik, engelsk samt 

karriereplan/fællesaktivitet. Hertil kommer de obligatoriske tilbudsfag, hvor 

der skal vælges mindst 8 lektioner. Endelig skal eleverne vælge en ”linje”.  

3. Den gældende lovgivning for 10. klasse.  

En lovgivning der signalerer, at 10. klasse skal være andet og mere end en 

fortsættelse af folkeskolen. 

4. 10. klassecentrets kobling til relevante samarbejds partnere.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender realiseringsplan for 10. klassecenter i 

Frederikshavn Kommune 

  

  

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

GODKENDT kommissorium, 10. klassecenter på Hånbækskolen (dok.nr.96789/11) 

Pjece 10. klassecenter (dok.nr.134337/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12577 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. marts 2012 Side 25 af 51 

 

Realiseringsplan, 10. klassecenter (dok.nr.18204/12) 
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11. Anbefalinger til realisering af Campus 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i maj 2011 at sende et principdokument 

om Campus i Frederikshavn Kommune i høring blandt unge- og 

uddannelsesaktører i Frederikshavn Kommune. På denne baggrund godkendte 

Børne- og Ungdomsudvalget i september 2011 et kommissorium for udfoldelse af 

campusidéen. 

  

I perioden september 2011- januar 2012 har der været nedsat en tværgående 

arbejdsgruppe med en række repræsentanter fra kommunens ungetilbud og 

uddannelser. Arbejdsgruppen har blandt andet  afsøgt de indholdsmæssige 

grænser for campus og undersøgt muligheder og nye perspektiver i det fælles 

arbejde for og med unge.  

  

Det er en enig arbejdsgruppe, der tilkendegiver et ønske om endnu mere 

samskabelse på ungeområdet og på tværs af tilbud og institutioner. 

Arbejdsgruppen finder, at campus er en god platform for mere samarbejde, 

koordinering og udvikling – blandt andet i form af tværgående faglige og sociale 

ungeprojekter, idé- og videndeling og ung-til-ung-aktiviteter. 

  

Den nuværende Hånbækskolen anses af arbejdsgruppen som en god og oplagt 

ramme for kommunale tilbud - som 10. klassecentret, Ungdomsskole, SSP, 

Tværgående Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Produktionsskolen overvejer positivt en evt. fysisk etablering på skolen, mens 

øvrige ikke-kommunale aktører ikke ønsker et institutionelt eller geografisk 

fællesskab. 

  

Der har parallelt med dette arbejde været nedsat en arbejdsgruppe, som har 

udarbejdet forslag til den fysiske tilpasning af Hånbækskolen, jf. at 10. 

klassecentret m.fl. flytter ind pr. august 2012. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler disse 

realiseringsmål i 2012 og 2013: 

•         evt. politiske mål for en mere koordineret og struktureret ungeindsats med 

afsæt i de unge og med uddannelsesperspektiv 

•         fortsat fælles fokus på 95%-målsætningen på tværs af aktører 

•         etablere nye fysiske rammer på nuværende Hånbækskolen 

•         forskellige kommunale aktører flytter på Hånbækskolen i 2012 

•         etablere samarbejds-/koordineringsfora på tværs af unge- og 

uddannelsesaktører 

•         afklare organisatoriske forhold vedrørende Campus (eventuelt campusråd, 

ungeråd, koordinator, projektøkonomi eller lignende) 

•         Produktionsskolen og EGU flytter på Campus, eventuelt i 2013 

•         designe/igangsætte konkrete unge-projekter på tværs 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har sammenfattet 

 
 Åben sag  
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arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger i den vedlagte rapport. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter afrapporteringen 

2. godkender forslag til indholdsmæssig realisering af campus 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 

1. Drøftet 

2. Godkendt 

  

Udvalget ønsker, at der findes et andet navn for samarbejdet, end ”Campus”. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Campus, afrapportering, en platform for samarbejde (dok.nr.15113/12) 

Produktionsskolen: formidling brev til BUU-dagsordenen 8-3-2011 pkt 11 og 12 

Campus (dok.nr.25014/12) 

Produktionsskolen - henvendelse til BUU 8-3-2012 pkt 11 og 12 vedr Campus (dok.nr.25015/12) 
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12. Hånbæksskolens fremadrettede brug pr. august 20 12 

 

Sagsfremstilling  

Til august 2012 skal en række kommunale ungetilbud fysisk samles på 

Hånbækskolen, og Produktionskolen og EGU flytter eventuelt til Hånbækskolen på 

et senere tidspunkt. 

  

Pluskontoret Arkitekter samt repræsentanter fra Ejendomscenteret, Undervisning 

og Tværgående Ungeindsats samt Produktionsskolen / EGU har i dialog udarbejdet 

vedhæftede helhedsplan med forslag til fysisk udvikling af Hånbækskolen. 

  

Planen indeholder blandt andet forslag til en etapevis udvikling af skolens 

nuværende rammer (inde og ude), økonomisk overslag som bilag – herunder det 

administrativt udarbejdede kommissorium til Pluskontoret Arkitekter. 

  

Som det fremgår af materialet foreslås en etapevis fysisk udvikling af 

Hånbækskolen:  

1. Inden august 2012 

Etablere sammenhængende fællesarealer i to etager, etablere synlig 

administration, opgradere normalklasseklynger til 10. klassecentret, 

etablere udearealer i to indre skolegårde og sikre tilgængeligheden i 

nævnte områder.  

2. Inden ultimo 2013 

Etablere de fornødne fysiske rammer i det øjeblik Produktionsskolen og 

EGU flytter ind – herunder etablering af køkken, administration og 

tilgrænsende udearealer.  

3. Ukendt tidshorisont 

Eventuelt etablere fysiske rammer til nye aktører eller andet. 

  

Planen indeholder et økonomisk overslag af anlæg. Der er ikke medtaget økonomi 

til inventar o.l.  

• økonomisk overslag, fase 1: 4,38 mio. kr. 

• økonomisk overslag, fase 2: 9,6 mio. kr. 

• økonomisk overslag, fase 3: kendes ikke, da den fysiske realiseringsplan 

er ukendt. 

  

Den fysiske realiseringsplan for etape 1 bør snarest muligt sendes i udbud, jf. at 

indflytningen sker til august 2012. 

10. klassecentret overtager, i det omfang det er muligt, inventar m.m. fra de 

eksisterende 10. klasser på Bangsbostrand Skole og Ørnevejens Skole. I perioden 

august 2012 til januar 2013 benyttes Hånbækskolens også af ny skoles 0. klasser 

samt de nuværende specialklasser på Hånbækskolen. Når den nye skole er taget i 

brug, vil de nye brugere af Hånbækskolen (10. klassecentret, ungdomsskolen m.fl.) 

overtage inventar fra den nye skoles fraflyttede bygninger. Men i 

overgangsperioden vil der være vanskeligheder i forhold til inventarfordelingen. 

Der er ikke umiddelbart afsat midler til indkøb af inventar med mere i forbindelse 

 
 Åben sag  
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med realiseringen af nye fysiske rammer på Hånbækskolen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter vedlagte helhedsplan for den fysiske tilpasning af Hånbækskolen 

2. godkender, at fase 1 sendes i udbud med henblik på fysisk realisering 

inden august 2012 

3. godkender, at fase 1 på 4,38 mio. kr. finansieres via den allerede 

afsatte/frigivne pulje for opgradering af eksisterende skoler (restbevilling pr. 

ultimo 2011 er 4,8 mio. kr.) 

4. godkender, at sagen genoptages senere, for så vidt angår fase 2 og 3. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet. 

  

Udvalget tiltræder, at klasselokaler renoveres, finansieret via del af den frigivne 

pulje. 

  

Sagen genoptages senere. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Hånbækskolens fremtidige brug _Campus Frederikshavn - beslutnings- og realiseringsanvisende 

rapport.pdf (dok.nr.21521/12) 
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13. Overvejelse vedr. ny multihal i forbindelse med  ny skole og 

Arena Nord 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 22. juni 2011 at udpege Team OPS 

som vinderprojekt ny midtbyskole i Frederikshavn by.  

Beslutningen var ekskl. beslutning om opførelse af multihal. Optionen med ny 

multihal kan udnyttes frem til 1. januar 2012 og kan således afvente samlet 

kapacitetsanalyse for Arena Nord og den ny skole. 

  

En multihals interessenter er den nye skole, Arena Nord, idræts- og foreningslivet 

og andre brugere af Arena Nord. 

En tværgående gruppe med repræsentanter fra Arena Nord, Center for Skole og 

Ungdom, Center for Kultur og Fritid og Ejendomsservice har udarbejdet vedlagte 

redegørelse/kapacitetsanalyse omkring den nye skoles undervisning i idræt, hvilke 

faciliteter er til rådighed, og hvad gør vi? 

Redegørelsen omhandler tre scenarier for realiseringen af den nye skoles 

indendørs undervisning i idræt. 

De tre scenarier har forskellige implikationer af idébetonet, pædagogisk, praktisk 

og/eller økonomisk karakter. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

• tager udarbejdede redegørelse til orientering 

• drøfter rapportens overvejelser og anbefalinger 

• beslutter, hvilke af de 3 scenarier, der skal arbejdes videre med 

• bemyndiger Frederikshavn Kommunes administration til at arbejde videre 

med finansieringsmuligheder for det scenarie udvalget har besluttet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august  2011 
Redegørelse taget til efterretning og drøftet. 

  

Der arbejdes videre med scenarie C. 

  

Administrationen bemyndiget til at arbejde videre med finansieringsmuligheder 

vedr. scenarie C. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 1. december 2011  
Frederikshavn Kommune har i forbindelse med udbud af ny skole fået en option på 

opførelse af en multihal. Denne option er gældende i 6 måneder. 

  

Der er udarbejdet en redegørelse for realisering af den nye skoles indendørs 

undervisning i idræt. Denne redegørelse blev behandlet på Børne- og 

 
 Åben sag  
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ungdomsudvalgets møde den 11. august. Det blev her besluttet at arbejde videre 

med scenarie C, som indebærer, at der opføres en multihal. 

  

Der er lavet et notat, der beskriver økonomien i den situation, hvor kommunen selv 

opfører multihallen og den situation, hvor kommunen lejer sig ind i en hal opført af 

Arena Nord. Notat beskriver de økonomiske vilkår der er gældende i de 2 

situationer. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter økonomien i de to fremsatte forslag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Drøftet. 

  

Sagen genoptages efter formandens møde med Arena Nord. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 5. januar 2012  
Børne- og Ungdomsudvalgets formand vil i mødet orientere efter møde med 

repræsentanter for Arena Nord. 

Repræsentanter for Arena Nord, Per Malmberg og Bjarne Nielsen er inviteret til at 

deltage i Børne- og Ungdomsudvalgets møde kl. 15 med henblik på at fremlægge 

Arena Nords synspunkter i forhold til ny skoles forventede brug af Arena Nords 

idrætsfaciliteter. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen, Jette Fabricius Toft 

 
Supplerende sagsfremstilling 8. marts 2012 Børne- o g Ungdomsudvalget  
I forbindelse med byggeriet af ny skole i Frederikshavn by er der i forskellige 

sammenhænge blevet drøftet, hvordan og hvor den nye skole kan gennemføre 

inde-idræt, primært i vinterhalvåret. 

  

Den nye skole anlægges med ude-idrætsfaciliteter og indeholder også en integreret 

aktivitetssal. Aktivitetssalen er en ramme for afvikling af for eksempel elev-

samlinger, drama, koncerter, foredrag, leg, bevægelse og andre lettere motoriske 

eller ekspressive aktiviteter. Aktivitetssalen er ikke en gymnastiksal, og er ikke 

bygget som sådan. 
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Den nye skole indeholder badefaciliteter for børn og voksne, jf. blandt andet 

behovet for bad efter ude-idræt i sommerhalvåret. 

  

Idræt er et obligatorisk fag i folkeskolen med et defineret antal vejledende timer på 

alle årgange. Idrætsundervisningen er bl.a. beskrevet i undervisningsministeriets 

fælles mål fra 2009. Heri beskrives bl.a. forventninger til variationen af 

idrætsdiscipliner, adgang til redskaber og faciliteter m.m. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats er blevet bedt om at 

udarbejde et rent skolefagligt oplæg om mulig afvikling af inde-idræt i henholdsvis 

Idrætssalen, Badmintonhallen og Atletcentret i Arena Nord (vedlagt som bilag). Der 

vedlægges også et bilag med Ejendomscentrets prisoverslag for fysiske 

tilpasninger. 

  

Centret vurderer, at tre haller vil kunne dække den nye skoles inde-idrætsbehov 

under forudsætning af, at de tre haller er til skolens fulde rådighed i alle hverdage i 

tidsrummet 8-15, og at der foretages de nødvendige fysiske tilpasninger, anslået til 

1,75 mio. kr. 

Centret anbefaler, at oplægget fremsendes til høring blandt halejere i Arena Nord. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter det skolefaglige notat inkl. prisoverslag 

2. sender oplægget til høring blandt halejere i Arena Nord. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet. 

Godkendt. 

  

Socialdemokratiet ønsker beregninger foretaget på det nuværende forslag samt på 

opførelse af gymnastiksal, der eventuelt senere kan udbygges til multihal. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Idræt og ny skole, rapport fra tværfaglig arbejdsgruppe, medio 2011 (BUU 11082011) (dok.nr.67449/11) 

Multihalnotat - overvejelser om opførelse af ny multihal ved Arena Nord og ny midtbyskole - incl. bilag 

(BUU 01122011) (dok.nr.123867/11) 

Ejendomscentrets beskrivelse - indretning af Arena Nord-haller til skolebrug (dok.nr.21573/12) 

skolefagligt notat om idræt i tre haller i Arena Nord (dok.nr.9155/12) 
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14. Ændring i organiseringen af UU Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling  

Forvaltningerne i Frederikshavn og Hjørring kommuner har igangsat et 

analysearbejde, for at undersøge, om den eksisterende konstruktion omkring 

ungdommens uddannelsesvejledning optimalt opfylder de krav, der stilles i dag.  

  

Siden UU Vendsyssel blev grundlagt i 2003, som et fælleskommunalt selskab for 

syv små kommuner, er forudsætningerne ændret væsentligt. Efter 

kommunesammenlægningen er både Frederikshavn Kommune og Hjørring 

Kommune i dag anderledes robuste både fagligt og økonomisk. 

  

Efter vedtagelsen af ungepakkerne stilles der i dag skærpede krav til kommunale 

tilbud og indsatser. Mange af disse krav ligger ud over egentlig 

uddannelsesvejledning. Her kan nævnes:  

•         vurdering af uddannelsesparathed for alle unge 

•         tæt opfølgning på de unges uddannelsesplaner med mulige økonomiske 

sanktioner til følge 

•         etablering af beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17-årige 

•         aktiveringstilbud for 18-19-årige 

•         mulighed for særligt tilskud til aktiv beskæftigelsesindsats over for unge. 

  

Den statslige finansiering af initiativerne i ungepakkerne er et led i Folketingets 

aftale om udmøntningen af globaliseringsmidlerne. Som følge heraf, skal 

initiativerne evalueres efter 2012. Hvordan initiativerne herefter finansieres, er 

derfor usikkert. 

  

Endelig er det af afgørende betydning for kommunale målsætninger, der fokuserer 

på, at 

•         færre unge skal have kontanthjælp og færre unge skal på førtidspension,  

•         der internt i kommunen samarbejdes tæt og innovativt om at undgå 

eksklusion 

•         der skal udvikles tilbud, der sikrer, at målgruppen til STU ikke udvides. 

  

I Frederikshavn Kommune er det intentionen at øge og udvikle samarbejdet 

imellem Campus, 10. klassecentret, Tværgående Ungeteam og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning jf. principdokument for Campus.  

Af notatet fremgår, at det handler om sameksistensen af uddannelsesinstitutioner 

og ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune, og muligheden for at optimere 

synergien mellem disse. 

Det fremgår også af principdokumentet, at campus overordnet skal skabe udvikling 

og innovativ merværdi på unge- og uddannelsesområderne på en ny måde, via 

samarbejde på tværs, netværk m.m. og ved at koble krav, faglighed og 

professionalisme med unges egne ressourcer. 

  

En ændret organisering af ungdommens uddannelsesvejledning, vil give bedre 
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muligheder for prioritering af vejlederfunktionen. 

  

Det fælles analysearbejde er foretaget i samarbejde mellem Hjørring Kommune og 

Frederikshavn Kommune. Forslaget behandles i Hjørring Kommunes Børne- og 

Undervisningsudvalg den 9. januar 2012 og efterfølgende i Hjørring Byråd. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget overfor byrådet anbefaler, at  

• selskabet UU Vendsyssel opløses 

• Frederikshavn Kommune fremover indenfor egen kommune selv løser 

opgaverne omkring ungdommens uddannelsesvejledning. 

• Center for skole og Ungdom udarbejder en model til ændret organisering af 

UU med inddragelse af relevante parter. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forud for Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen til sagen, ønsker udvalget, at 

sagen sendes i høring blandt UUV’s interessenter (UUV’s bestyrelse, folkeskoler 

og ungdomsuddannelser). 

  

Udvalget ønsker sideløbende gennemført en analyse af konsekvenser ved ændret 

organisering af UUV. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Supplerende sagsfremstilling 8. marts 2012 Børne- o g Ungdomsudvalget  
Børne- og Ungdomsuvalget besluttede i møde den 5. januar 2012, at udvalget 

inden stillingtagen i sagen, ønskede gennemført en høringsrunde blandt UUV’s 

interessenter. 

  

Hjørring Byråd besluttede i møde den 25. januar 2012 at kommunen ønsker UU 

Vendyssel opløst, således at Hjørring Kommune selv løser opgaverne omkring 

ungdommens uddannelsesvejledning. 

  

Uanset Hjørring Kommunes beslutning er høringsrunden i Frederikshavn 

Kommune blandt UUV’s interessenter gennemført. 

Af høringssvarene fremgår det, at der er en stor tilfredshed med den service, 

kvalitet og kompetence som UU Vendssel besidder. De fleste tager 

omorganiseringen til efterretning. Mange udtrykker forventning og ønske om, at den 

nuværende kvalitet og opgaveløsning i UU fastholdes fremadrettet og at 

omorganiseringen ikke må påvirke disse. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 
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• tager høringssvarene efterretning 

• anbefaler over for byrådet, at UU Vendsyssel opløses med henblik på at 

etableres som et kommunalt tilbud med virkning pr. august 2012. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Høringssvar taget til efterretning. 

  

Det anbefales, at UU etableres i Frederikshavn Kommune med virkning fra 1. 

august 2012. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Notat vedr. opløsning/deling af UU Vendsyssel (BUU05012012) (dok.nr.132718/11) 

Indkomne høringssvar organisationsændring UUV (dok.nr.22297/12) 

Sammenskriv af høringssvar vedr. omorganisering af UUVendsyssel (dok.nr.21977/12) 
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15. Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan 

 

Sagsfremstilling  

Som efterfølger til KL’s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse Til 

Alle) og Unge Teamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er  etableret et Tværgående 

Ungeteam. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen: ”at 95% af en 

ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015”. 

  

I sensommeren 2011 blev nedsat en Politisk Styregruppe vedrørende Tværgående 

Ungeteam.  

  

Tværgående Ungeteam har sideløbende med KL projekter og kommunale projekter 

på STU området udarbejdet forslag til mål og handleplan for Tværgående 

Ungeteams arbejde i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte bilag. 

Der er i handleplanen et udspil til målsætningstal for de kommende år med fokus 

på nedenstående målsætninger. 

• Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse 

• Færre unge på offentlig forsørgelse 

• Færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension. 

  

Med henblik på godkendelse fremlægges forslag til Mål- og handleplanen for de 4 

udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget på møderne i januar måned. 

  

Efter denne behandling i udvalgene varetager den politiske styregruppe for 

Tværgående Ungeteam kontakten til det politiske niveau. Se nuværende 

sammensætning af den politiske styregruppe i vedlagte bilag. 

  

Der afholdes fremover møder med den politiske styregruppe 4 gange om året. 

Første møde foreslås afholdt februar/marts 2012. 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for områder under Tværgående Ungeteam indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget  

1. godkender forslag til handleplan 

2. godkender Den Politiske Styregruppe vedrørende Tværgående Ungeteam 

som det organ, der har til opgave at understøtte det tværgående 

samarbejde og udstikke retningslinjerne på det politiske niveau. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forslag til handleplan kan ikke godkendes. 

Udvalget ønsker organiseringen revurderet med henblik på en stærk og robust 

tværgående organisering for hele unge-området. 

  

Sagen genoptages. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 20 12 
Udvalget afventer et revideret forslag. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 5. januar ikke at godkende det 

fremlagte forslag til handleplan for Tværgående Ungeteam. Beslutningen blev 

truffet i sammenhæng med behandling af forslag til kommissorium for etablering af 

STU-tilbud og Startbanen i Frederikshavn Kommune. 

Forslag til kommissorium for etablering af STU-tilbud blev godkendt med de faldne 

bemærkninger. 

Udvalget ønsker organiseringen af Tværgående Ungeteam revurderet med henblik 

på en stærk og robust tværgående organisering for hele ungeområdet. 

  

På ovennævnte baggrund har kommunens administration udarbejdet oversigt over 

kommunens tilbud og indsatser for 15 – 25 årige i Frederikshavn Kommune. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. tager oversigt over tilbud og indsatser for 15 – 25 årige i Frederikshavn 
Kommune til efterretning 

2. drøfter sagen 
3. genoptager sagen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
1.     Taget til efterretning 

2.     Drøftet 

3.     Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Mål og handleplan (BUU05012012) (dok.nr.107463/11) 

Oversigt over tilbud og indsatser for 15 - 25 årige i Frederikshavn Kommune (dok.nr.21997/12) 
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16. Beslutning om placering af Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU tilbud), samt tidsplan for d en videre 

proces 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 5. januar 2012 kommissorium 

for etablering af STU-tilbud i Frederikshavn Kommune. 

På denne baggrund har en arbejdsgruppe kortlagt eksisterende viden og tilbud 

indenfor STU og har dernæst beskrevet og behandlet ambitionerne for et STU 

tilbud i Frederikshavn kommune. 

Gennem arbejdet er ambition, indhold og handlingsplan blevet udarbejdet. (se 

vedlagte oplæg) 

  

STU kræver en placering, der er central i forhold til muligheder i nærmiljøet og hvor 

infrastrukturen giver mindst mulig transporttid for flest mulig unge, fra såvel by som 

opland. (se bilag 2). 

Ud over en central placering, er det også et krav, at der er mulighed for 

botræningslejligheder i nærområdet, og at selve uddannelsesstedet er indrettet 

handicapegnet samt at der er plads til indretning af værksteder, 

undervisningslokaler m.v. – ca. 1.500 kvadratmeter. 

  

Arbejdsgruppen foreslår – i prioriteret rækkefølge, at STU placeres i 

1. Campus i Frederikshavn, etableres i den nuværende SFO med yderligere 

kvadratmeter på skolen – ledig pr. 1. januar 2013 

2. Knivholtvej i Frederikshavn, hvor ”Jobdiamanten” pt. holder til – ledig pr. 1. 

oktober 2012. 

I det vedlagte oplæg indgår også et oplæg til procesplan for etablering af STU. 

Planen tilpasses tidsmæssigt i forhold til, hvilken placering Børne- og 

Ungdomsudvalget peger på. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter placering af STU i Frederikshavn Kommune 

2. drøfter forslag til procesplan jf. vedhæftede bilag 

3. oversender sagen til høring i Handicaprådet 

4. genoptager sagen efter høring i Handicaprådet 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet. 

  

Udvalget ønsker undersøgt mulighed for placering af STU på Hedeboskolen – som 

privat enhed, som offentlig enhed, samt ønsker beregning ved eventuel placering af 

STU på Hånbækskolen, på Hedeboskolen og en kombination. 

  

Sagen Genoptages. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12717 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Oplæg til BUU 8.3.2012 vedr placering af STU tilbud samt tidsplan for den videre 

proces (dok.nr.22264/12) 

Bilag 1 - fem punkter der taler for placering af STU i Frederikshavn by (dok.nr.22223/12) 

Bilag 2 - Placering og tidsplan for etablering af STU i Frederikshavn Kommune (dok.nr.22228/12) 

Borgerhenvendelse vedr. fremtidig anvendelse af Hedeboskolen (dok.nr.24527/12) 

Svar på henvendelse om fremtidig brug af Hedeboskolens fysiske rammer (dok.nr.21652/12) 
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17. Orientering om henvendelse fra Bangsboklubben 

vedrørende ventelisteproblematik i klubben 

 

Sagsfremstilling  

Bangsboklubben har henvendt sig til formand for Børne- og Ungdomsudvalget 

vedrørende status på en tidligere fremsendt ansøgning fra Bangsboklubben og 

Bangsbo Freja om at udvikle/udvide Bangsboklubben med 10 – 15 pladser. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud oplyser, at Børne- og Ungdomsudvalget i møde den 

1. september 2012 besluttede  at oversende ansøgning fra Bangsboklubben og 

Bangsbo Freja til budgetdrøftelsen for 2012 og overslagsårene. 

Sagen blev ikke en del af budget 2012 og overslagsårene. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

Ansøgning fra Bangsboklubben vedr. ventelisteproblematik i klubben (dok.nr.87564/11) 

Bangsboklubben: ventelisteproblematik til drøftelse vedr. budget 2012 (dok.nr.76972/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/3919 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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18. Orientering om status vedrørende DUBU og øvrig 

systemunderstøttelse i forhold til arbejdet med uds atte børn og 

unge 

 

Sagsfremstilling  

Med henvisning til artikel i JyllandsPosten den 21. januar 2012 ”Nomadefamilier 

slipper igennem kommuners net” har byrådsmedlem Pia Karlsen henvendt sig til 

Frederikshavn Kommunes administration med anmodning om en redegørelse for, 

hvorledes kommunen følger op på - eller har overblik over tilflytningen af de 

såkaldte ”nomadefamilier”.  

  

Nedenfor redegøres på den baggrund for status vedr. DUBU (digitalisering af 

udsatte børn og unge) og øvrig system understøttelse i forhold til arbejdet med 

udsatte børn og unge. 

  

DUBU er tænkt som et fælleskommunalt værktøj, et fagsystem, der skal sikre 

kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge. Fordelene ved 

DUBU er blandt andet mere systematik i sagsbehandlingen, integration af 

økonomiske og socialfaglige overvejelser, bedre matchning af behov og tilbud, 

lettelse af adminstrative byrder, nemmere tværgående arbejde mellem offentlige 

myndigheder og bedre ledelsesinformation til planlæning og styring af indsatsen. 

  

Primo februar 2012 oplyste Kombit (kommunernes it-fællesskab), at der 

var 44  kommuner der havde tilsluttet sig DUBU og 26 kommuner var i gang med 

brugen af DUBU. 

  

Frederikshavn Kommune har hidtil vurderet, at forudsætningen for at tage DUBU i 

brug har været datavalidering, og derfor har valget været, at socialrådgiverne 

sideløbende med denne datavalidering har gennemgået undervisning i og taget 

sagsbehandlingsmetoden ICS (Integrated Childrens System) i brug. 

Sagsbehandlingsmetoden er en forudsætning for brug af DUBU. 

  

DUBU er ikke fuldt udviklet aktuelt og blandt andet ledelsesinformationsdelen 

udvikles forventeligt i 2013 og senere tages også stilling til, om der skal tilkøbes et 

betalingsmodul,  som leverandøren i første omgang har givet en option på 

anskaffelse af. 

I lyset af faseopdelingen af udviklingen af DUBU, er Frederikshavn 

Kommune aktuelt i kontakt med it-leverandøren Compass Datawarehouse, som 

kan levere et system som eventuelt i en overgang, og indtil DUBU er 

færdigudviklet, blandt andet kan levere sammenhænge mellem økonomi- og 

lønsystem, betalingssystem, cpr-register og sagssystem. Den umiddelbare 

vurdering er, at systemet  kan sikre en række sammenhænge, dataoptimering og 

samtidig muligheden for let adgang til CPR oplysninger. CPR- snitfladen vil give en 

umiddelbar mulighed for at skabe overblik over til- og fraflytning. Aktuelt kan 

Borgerservice trække lister over flytning i konkrete sager, hvor Familierådgivningen 

har behov for det. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1055 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Det er planen at der frem mod næste udvalgsmøde skabes overblik over 

tidsperspektiver for eventuel implementering og økonomi i forhold til de to 

systemer. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen om status vedrørende DUBU (digitalisering 

af udsatte børn og unge) og øvrig system understøttelse i forhold til arbejdet med 

udsatte børn og unge til efterretning.  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen  

 
Bilag  

JP-artikel 21-01-2012: Nomadefamilier slipper igennem kommuners net (dok.nr.8653/12) 
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19. Redegørelse for muligheden for yderligere udnyt telse af 

Tandplejens faciliteter i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Der er på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere drøftelser, udarbejdet 

notat om status og udviklingsmuligheder i forhold til at udføre flere ortodontiske 

behandlinger (tandreguleringer) på den kommunale tandklinik i Skagen. 

  

Af vedlagte notat fremgår dels de faglige og økonomiske overvejelser bag 

nuværende praksis, og vurderinger af, hvad det vil betyde hvis praksis skal 

ændres. 

  

De økonomiske konsekvenser ved en omlægning vil i hovedtræk være: 

En engangsudgift på 800.000 kr. 

Transport af medarbejdere (kørsel 15.000 kr. og 

medgået tid) 

 

100.000 kr. 

  

Da det ikke umiddelbart vil være realistisk, at der kan ansættes personale svarende 

til ”transporttabet” vil den medgåede transporttid være timer uden effektivitet. Dette 

vil sætte afdelingens nøje afpassede normering under pres med risiko for, at der 

igen opstår ventelisteproblematikker. 

Udgifter til eventuelt omlægning af ortodontiske behandlinger i Skagen, kan ikke 

findes indenfor tandplejens nuværende budget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1.     drøfter notatet og tager det til efterretning 

2.     fastholder den nuværende organisering af de ortodontiske behandlinger 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Nuværende organisering fastholdes. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Redegørelse vedr status og udviklingsmuligheder Tandklinikken i Skagen (dok.nr.21583/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10116 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. marts 2012 Side 44 af 51 

 

20. Orientering om status på behovet for 

døgninstitutionspladser 

 

Sagsfremstilling  

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen har bedt om en 

orientering om status vedrørende behovet for etablering af døgninstitutionspladser. 

  

Center for Familie redegør i mødet for behov for etablering af 

døgninstitutionspladser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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21. Plan for afvikling af dialogmøder 2012 mellem B ørne- og 

Ungdomsudvalget og bestyrelser i udvalgets regi 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med udvalgets evaluering af afholdte dialogmøder, efterår 2011, blev 

det besluttet, at administrationen skulle udarbejde oplæg til organisering af 

dialogmøder i regi af Børne- og Ungdomsudvalget. Oplæg er vedlagt som bilag. 

Af Økonomiudvalgets godkendte tidsplan for budgetlægning 2013 – 2016 fremgår, 

at udvalgene i perioden 1. maj til 22. august 2012 afholder dialogmøder med 

relevante enheder i udvalgets regi. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter oplæg til organisering af dialogmøder 

2. beslutter kommende dialogmøders form 

3. beslutter dato(er) for forårets dialogmøde(r) 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet 

Oplæg tiltrådt 

Dialog med bestyrelsesformænd afvikles 7. juni 2012 kl. 19 – 21.30 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 
Bilag  

Model for afvikling af kommende dialogmøder (dok.nr.22046/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2128 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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22. Belægningsstatistik for dagtilbudsområdet ultim o 2011 til 

orientering 

 

Sagsfremstilling  

Dagtilbudsområdets belægningsstatistik pr. ultimo 2011 er udarbejdet og 

forelægges i mødet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 
Bilag  

Indskrevne børn i dagtilbud ultimo 2010 (dok.nr.9713/11) 

Inskrevne børn i dagtilbud ultimo 2011 (dok.nr.21323/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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23. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til januar 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste fire måneder, nemlig oktober, november og december 2011 samt 

januar 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)) Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 
Bilag  

Fraværsstatistik Feb2012.pdf (dok.nr.16999/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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24. Marts 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsu dvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi, herunder 

•  orientering om status på udmøntning af skolestruktur 

• afklaring af tidspunkt for afvikling af temamøde (erstatning for det aflyste 

temamøde den 7. marts 2012) 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Orienteringen taget til efterretning. 

Temamøde afvikles 17. april 2012 kl. 17. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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25. Godkendelse af opholdstedet Firkløveren i forbi ndelse med 

flytning til ny adresse 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 09/9316 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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26. Opholdsstedet Skagen - orientering om status ve drørende 

fortsat godkendelse af institution 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/9101 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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