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1. Velkommen til stedfortræder for medlem af Børne-  og 

Ungdomsudvalget Birthe Marie Pilgaard 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard er 29. april 2012 afgået ved døden og 

Frederikshavn Byråd har på sit møde den 30. april besluttet, at byrådsmedlem 

Irene Hjortshøj med øjeblikkelig virkning, indtræder som nyt medlem af Børne- og 

Ungdomsudvalget.  

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

byder Irene Hjortshøj velkommen i udvalget. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Irene Hjortshøj budt velkommen 

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/21236 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos 

Dagplejen/Pladsanvisningen samt oplysning om tidspu nkt for de 

resterende besøg 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets besøgsrunde hos enheder i 

udvalgets regi mangler udvalget at aflægge besøg hos 

Dagplejen/Pladsanvisningen, hos Ungdomsskolen samt hos den del af Center for 

Familie, der har til huse på Sæby Rådhus. 

  

Administrationen foreslår, at udvalgets møde den 10. maj 2012 begynder med et 

20 minutters besøg hos kommunens Dagpleje/Pladsanvisning, Frederikshavn 

Biblioteks 1. sal, Parallelvej 16, Frederikshavn. Efter besøget afvikles det 

resterende udvalgsmøde i mødelokale 0.23. 

  

Det foreslåes samtidigt, at besøg hos Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 

SSP/ungdomskonsulenten afvikles efter indflytning i de nye fysiske rammer på 

Hånbækvej sammen med 10. klassecentret – eventuelt i forbindelse med udvalgets 

ordinære møde i september eller oktober måned 2012. 

  

Besøg hos Familierådgivningen og Pædagogisk, Specialpædagogisk Rådgivning 

foreslåes afviklet i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets møde i november 

2012, således at dette møde afvikles i byrådssalen på Sæby Rådhus. 

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

gennemfører besøg som oplyst i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Besøg som nævnt i sagsfremstillingen gennemført/gennemføres 

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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3. Månedlig økonomisk status pr. 30. april 2012 Bør ne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremlægger i mødet den månedlige økonomiske status pr. 30. 

april 2012 for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 

Materialet 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) 

  

Bilagsmateriale til dette punkt er under udarbejdelse og formidles til Børne- og 

Ungdomsudvalget forud for mødets afvikling. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Månedlig økonomisk status pr. 30.04.2012 - BUU (dok.nr.43556/12) 

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 
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4. Opstart og behandling af udviklingspuljen for år ene 2013 - 

2016 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for 2013 – 2016 

besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1% af 

rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.  

  

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt 

tidsplan besluttet for gennemførelse af hensættelser til etablering af 

udviklingspuljen.  

  

Direktionen afholder budgetseminar den 21. og 22. maj, hvor de foreløbige 

fremsendte omprioriteringsforslag til oprettelse af udviklingspuljen fra de enkelte 

centerområder behandles. 

  

1 % af udvalgets samlede skattefinansierede drift udgør 9,168 mio. kr. 

  

Det drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget, hvorledes omprioriteringerne til 

udviklingspuljen kan findes inden for udvalgets budgetområde. 

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

træffer beslutning om behovet for at få beskrevet flere omprioriteringsforslag end 

den ene procent, som nævnt i sagsfremstillingen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Drøftet. 

Udvalget ønsker afholdt temamøde. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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5. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for 

Frederikshavn Kommunes dagtilbud 

 

Sagsfremstilling  

Den gældende styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Frederikshavn 

Kommune trådte i kraft 1. januar 2011. Vedtægter blev udarbejdet i forbindelse 

med Helhedsplanens organisering af dagtilbudsområder.  

  

Budgetforliget for 2012 og overslagsårene fordrede en besparelse på ledersiden i 

dagtilbudsområdet. Denne besparelse er udmøntet ved, at de kommunale 

dagtilbud pr. 1. april 2012 er omorganiseret i 6 dagtilbudsområder med 4 – 9 

enheder i hvert område, i stedet for 9 dagtilbudsområder.  

Det enkelte dagtilbudsområde har fået fælles leder og fælles budget, men mangler 

at få en styrelsesvedtægt, der passer til den nye struktur.  

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har udarbejdet et forslag til styrelsesvedtægt for de 

kommunale dagtilbudsområder i Frederikshavn Kommune (vedlagt som bilag). 

Forslaget indeholder nogle ændringer i forhold til kommunens nuværende 

styrelsesvedtægt, men ændrer ikke overordnet ved det udlagte kompetenceniveau, 

hvor dagtilbudsbestyrelserne i Frederikshavn Kommune, også fremover får udlagt 

kompetence tæt på lovens maksimumskompetence.  

  

Ændringsforslagene er indenfor følgende: 

• Det nuværende begreb ”forældrebestyrelse” betegnes fremover 

”dagtilbudsbestyrelse” 

• Dagtilbudsområdernes størrelser 

• Alle decentrale enheder sikres en forældrerepræsentant i 

dagtilbudsbestyrelsen 

• Antal forældrerepræsentanter i en dagtilbudsbestyrelse er mindst 7 

• Det tilstræbes at der vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til 

børn indskrevet i en specialgruppe 

• Minimum antal af dagtilbudsbestyrelsesmøder 

• Tavshedspligt 

Forslaget opfylder dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt.  

Forslaget skal ses som et samlet nyt forslag, hvor flere elementer i 

styrelsesvedtægten principielt kan ændres, hvis udtalelser fra høringen giver 

anledning hertil. Det forudsættes, at eventuelle justeringer ligger inden for 

dagtilbudslovens rammer. 

Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 

vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud, efter at have indhentet 

udtalelse fra forældrebestyrelserne. Den nye styrelsesvedtægt skal i anvendelse 

inden udgangen af 2012 i forbindelse med valgene til dagtilbudsbestyrelser der skal 

fungere fra 2013. 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3865 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: ahhv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

• godkender, at den nye styrelsesvedtægt sendes i høring hos de 

nuværende forældrebestyrelser i de kommunale dagtilbudsområder. 

• behandler sagen igen efter høringsrundens udløb 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Godkendt 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Udkast til ny styrelsesvedtægt 2012 (dok.nr.42698/12) 

5 dagtilbudsområder omfattet af styrelsesvedtægten (dok.nr.42057/12) 
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6. Hånbæksskolens fremadrettede brug pr. august 201 2 

 

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  
 Sagsnr: 12/2237 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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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  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets sidste møde fremsender Center for 

Undervisning og Tværgående Ungeindsats hermed et nyt forslag til fysisk tilpasning 

af de eksisterende lokaler på Hånbækskolen. 

  

Det er besluttet, at 10. klassecentret og Ungdomsskolen flytter på Hånbækskolen. I 

alt drejer det sig om ca. 200 elever og ca. 15 ansatte omkring 10. klassecentret 

inkl. leder og sekretær. Ungdomsskolens administration udgør 5 personer, som 

sammen med 10. klasseleder og sekretær for 10. klasse, samles i én administrativ 

enhed. Derudover er der ca. 5-8 lærere/projekt-medarbejdere, som er fast tilknyttet 

undervisningen og projekter, eller som har en mere løs/time-baseret tilknytning til 

10. klassecentret / Ungdomsskolen. 

  

Det er Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vurdering, at det vil 

styrke arbejdet for og med unge, hvis også SSP og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning placeres på Hånbækskolen. 

Produktionskolen inkl. EGU har skriftligt tilkendegivet, at de ser sig selv som en del 

af uddannelses- og ungemiljøet på Hånbækskolen.  

Arealmæssigt kan Hånbækskolen også rumme andre eventuelle aktører. 

  

Det er Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats forståelse, at: 

• Det tidligere fremsendte forslag fra PLUS-kontoret betragtes som en 

masterplan, indeholdende en helhedsløsning, som kan realiseres 

efterhånden som Hånbækskolen udvikler sig i forhold til aktører og opgaver 

m.m. 
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• Det primære fokus p.t. er at foretage en fysisk tilpasning af Hånbækskolen 

som sikrer, at der kan etableres et attraktivt uddannelses- og ungemiljø for 

10. klassecentret og Ungdomsskolens brugere. 

• Det sekundære fokus p.t. er at skabe de fornødne rammer til ledelsen og 

ansatte i 10. klassecentret og Ungdomsskolen. 

  

Konkret foreslår Centret følgende fysiske tilpasninger (se vedlagte bilag): 

•         To fløje med klasselokaler moderniseres af hensyn til undervisnings- og 

ungemiljøet 

•         Der etableres en ny trappe fra stue til parterre med henblik på at skabe et 

attraktivt studie- og ungemiljø med mulighed for forskellige 

læringssituationer m.m. 

•         Der foretages de fornødne tilpasninger ift. tilgængelighed, krav til 

indeklima og andre tekniske løsninger 

•         Der foretages de fornødne tilpasninger af administrationen i stueetagen, 

dvs. at dette område indrettes til 7 personer, hvor der i dag er indrettet til 3 

•         Der indrettes et klasselokale med fleksible arbejdspladser til ansatte 

medarbejdere 

  

Samlet vurderes disse tilpasninger at beløbe sig til 2,7 mio. kr. inkl. beløb til evt. 

uforudsete udgifter (se vedlagte bilag). Prissætningen tager afsæt i den 

igangværende ombygning af Ankermedet skole. 

  

De foreslåede ændringer understøtter eventuelt fremtidige tilpasninger af 

Hånbækskolen, herunder senere indflytning af Produktionsskolen m.m. 

  

Opgaven med at foretage de fysiske tilpasninger skal i udbud/licitation snarest, hvis 

de foreslåede fysiske tilpasninger skal realiseres inden skoleårets start i august 

2012. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender det skitserede forslag til fysiske tilpasninger af Hånbækskolen 

2. godkender, at det skitserede forslag til fysiske tilpasninger af 

Hånbækskolen sendes i udbud/licitation. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Sagen genoptages i næste møde jf. de faldne bemærkninger. 

Jette Fabricius Toft ønsker, at UU flytter ind pr. 1. august 2012 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 10. maj 2012  
Det tidligere fremsendte forslag vedr. fysisk tilpasning af Hånbækskolen er blevet 

ændret, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets faldende bemærkninger i møde den 19. 

april. 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 10. maj 2012 Side 13 af 18 

 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats orienterer 

om ændringerne, og hvad der påtænkes igangsat af fysiske tilpasninger. Bilag 

udsendes inden udvalgets møde. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender det fremlagte forslag til fysiske tilpasninger af Hånbækskolen 

2. godkender, at det fremlagte forslag til fysiske tilpasninger af Hånbækskolen 

sendes i udbud/licitation. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Drøftet. 

Udvalget tiltrådte det seneste modtagne forslag på 2,344 mio. kr. med henblik på 

videre udmøntning. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Hånbækskolens fremtidige brug _Campus Frederikshavn - beslutnings- og realiseringsanvisende 

rapport (BUU 08032012) (dok.nr.21521/12) 

Revideret tegning, Hånbækskolens fremtidige brug, 26032012 (BUU 19042012) (dok.nr.33296/12) 

Økonomisk overslag, revideret forslag til ombygning Hånbækskolen (BUU 19042012) (dok.nr.33301/12) 

Oversigt over fysiske tilpasninger etape 1, Campus Fr.havn (tidl. Hånbækskolen) (dok.nr.45686/12) 
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7. Ansøgning om tvillingehjælp 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af en ansøgning om tvillingehjælp (se vedhæftede bilag) har 

muligheden for etablering af tvillingehjælp igen været drøftet med Center for 

Arbejdsmarked.  

  

Der er andre nordjyske kommuner der tilbyder tvillingehjælp og hjælp til forældre til 

flerlinger. Før kommunesammenlægningen var det i gammel Frederikshavn 

Kommune muligt for forældre til flerlinger at ansøge kommunen om ansættelse af 

en kontanthjælpsmodtager som støtte. 

  

Efter aftale med Center for Arbejdsmarked sættes punktet på dagsordenen i 

Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 16. april 2012 med henblik på drøftelse af 

mulighederne for at iværksætte en flerlinge støtteordning efter reglerne om 

arbejdsmarkedsrettede tiltag. 

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

Ungdomsudvalget afventer resultatet af Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af 

muligheder for etablering af en flerlinge støtteordning efter reglerne om 

arbejdsmarkedsrettede tiltag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Børne- og Ungdomsudvalget afventer beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Ansøgning om tvillingehjælp (dok.nr.40220/12) 

Beslutning BUU 6.3.2008 pkt. 22 (dok.nr.355080/08) 

Udtalelse vedr. tvillingehjælp (dok.nr.317702/08) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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8. Byrådsmedlemmerne Jørgen Tousgaard og Birgit Han sen 

stiller spørgsmål vedrørende " Koordinerende sagsbe handling 

og een indgang" 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlemmerne Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen har fremsendt punkt 

omkring koordinerende sagsbehandling og én indgang til optagelse på både Børne- 

og Ungdomsudvalgets og Socialudvalgets dagsorden: 

  

”I forbindelse med kommunalreformen hed det ”een indgang til kommunen”. KL 

gennemførte et projekt "Den koordinerende sagsbehandler", hvor formålet er at 

styrke den koordinerende sagsbehandling. 

  

Projektet har vist at vellykket koordinerende sagsbehandling bl.a. afhænger af 

•         At kommunen har en god dialog med borgeren 

•         At kommunen har udviklet en koordineret arbejdsgang fx ved at oprette en 

koordinatorfunktion 

•         At kommunen har et vellykket tværfagligt samarbejde både internt og 

eksternt 

  

Redskaber foreligger, og KL opfordrer kommunerne til at bruge redskaberne. 

Flere borgere med handicappede børn og voksne handicappede oplever, at bruge 

dage på at kontakte forskellige instanser ift. hjælp. 

  

Der skal fokus på, om vi politisk har signaleret, og om der er tilrettelagt 

arbejdsgange således, at vi lever op til een indgang og koordinerende 

sagsbehandling. 

  

Der ønskes en redegørelse, hvorledes vi som kommune lever op til KLs 

anbefalinger om koordineret sagsbehandling. 

  

Vi stiller forslag om, vi opretter koordinator funktion for borgere/famlier, der har brug 

for sociale ydelser.” 

 
Beslutning Socialudvalget den 9. maj 2012  
Socialudvalget ønsker en bedre koordination af sager på tværs i hele kommunen, 
så borgerne skal forholde sig til så få sagsbehandlere som muligt. Direktionen 
iværksætter den nødvendige proces. 
  

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Taget til efterretning. 

Jørgen Tousgaard trak forslag om ansættelse af koordinatorer. 

Udvalget tilslutter sig Socialudvalgets beslutning af 9. maj 2012. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3917 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 
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9. Maj 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsudva lgets regi  

 

Sagsfremstilling  

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

•  status vedrørende udvidelse af Børnehuset Hånbæk 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Taget til efterretning. 

  

Udvalget ønsker, at der i dialogmødet den 7. juni 2012 indgår en prioriteringsdebat 

vedrørende budget 2013 og overslagsårene. 

Administrationen udarbejder udkast til dagsorden til dialogmøde. Dagsordenen 

mailes ud til udvalget til godkendelse. 

  

Paul Rode Andersen orienterede om henvendelse fra Privatskolen i Frederikshavn. 

Henvendelsen sættes på dagsorden til næste møde. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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

Underskrifter: 

 

      
Paul Rode Andersen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Jette Fabricius Toft 

   
 

      
Anders Broholm 

   

      
Pia Karlsen 

   

      
Jeppe Nielsen Kyk 

   
 

      
Bjarne Kvist 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   

      
Irene Hjortshøj 

   
 

 
 


