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1. Temadrøftelse om udviklingspuljen for årene 2013  - 2016 

 

Sagsfremstilling  

Administrationen fremlægger forslag til omprioriteringer i mødet. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Drøftet 

Sagen genoptages i ekstraordinært møde den 25. juni 2012 kl. 16 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Bilag til temadrøftelse om udviklingspuljer, BUU, 7 juni 2012 (dok.nr.58278/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: BFK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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2. Dialogmøde med Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling  

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2013 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 7. juni 2012 kl. 15. 

  

Fra Handicaprådet deltager: 

• Kurt Nielsen, formand 

• Flemming Klougart 

• Peter E. Nielsen 

• Jette Bruun 

• Aksel Jensen 

• Nynne Fabricius, handicapkonsulent 

  

Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmøde med Børne- og 

Ungdomsudvalget: 

1. Hvor langt er kommunen omkring etableringen og hjemtagelsen af STU-

forløbet? 

2. Hvorledes går det med inklusionsprocessen i folkeskolen 

a. Hvilke tanker gør udvalget om inklusionsprocessen 

3. Hvorledes ser økonomien ud for næste år – nu hvor man taler om 1% 

besparelse 

4. Eventuelt 

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

gennemfører dialogmøde med Handicaprådet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Dialogmøde gennemført. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/3566 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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3. Dialogmøde mellem BUPL-repræsentanter og Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Repræsentant for BUPL har henvendt sig til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget med anmodning om et dialogmøde med udvalget vedrørende 

BUPLs interesseområde i forhold til Frederikshavn Kommune. 

  

I mødet deltager  

• fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i dagtilbud og SFO i 

Frederikshavn Kommune, Otto Christensen 

• tillidsrepræstntant for daglig pædagogiske ledere for dagtilbud i 

Frederikshavn Kommune, Kim Tuelund 

• faglig sekretær BUPL Nordjylland, Flemming Gade 

Gæster er inviteret til kl. 15.45. 

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

drøfter sagen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Dialogmøde gennemført. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Finanslov 2012 - bedre normeringer i dagtilbud (dok.nr.54902/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4497 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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4. Henvendelse fra byrådsmedlem Pia Karlsen (V) ved rørende 

trafiksikker skoleveje 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Pia Karlsen har anmodet formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget om, at der optages et punkt på udvalgets dagsorden vedrørende 

trafiksikker skolevej. 

Pia Karlsen ønsker i den forbindelse en redegørelse for tidligere beslutninger og 

korrespondance vedrørende trafiksikker skolevej i Skagen i forhold til skolestart på 

den nye ”Skagen Skole”. 

Pia Karlsen opfordrer i den forbindelse, Børne- og Ungdomsudvalget til at arbejde 

målrettet for at sikre, at også børnene i Skagen kommer sikkert til og fra skole, 

herunder at indgå i dialog med Teknisk Udvalg for snarest at finde en løsning. 

Administrationen oplyser, at Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2011 blev orienteret 

om sag i regi af Teknik og Miljø vedrørende sikring af skoleveje i Frederikshavn 

Kommune, herunder sikring af skolevej i Frederikshavn by vedrørende nuværende 

Frydenstrandskolen. 

  

Teknisk Udvalg behandlede i juni 2011 sag vedrørende skolevejsanalyse i 

henholdsvis Frederikshavn og Skagen. Kopi af beslutningsprotokol fra mødet er 

vedhæftet som bilag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Sagen oversendes til Teknisk Udvalg til genvurdering og behandling af trafiksikker 

skolevej, idet trafiksikkerhedsudvalget henhører under Teknisk Udvalg. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Skolevejsanalyse (dok.nr.62055/11) 

Oversigtskort trafiksikker skoleveje i Skagen - udleveret af byr.medlem Pia Karlsen i BUU-møde 

7.6.2012 (dok.nr.58279/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4586 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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5. Henvendelse fra byrådsmedlem Christina Lykke Eri ksen 

vedrørende uddannelsesniveauet for personale på 

anbringelsessteder og privatejede institutioner 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i henvendelse fra byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen har Center 

for Familie udarbejdet redegørelse for uddannelsesniveauet for personale på 

anbringelsessteder og privatejede institutioner. 

  

Frederikshavn Kommune driver anbringelsesstederne Granly, Minibo, og Gaarden.  

Såvel ledelse som fastansat personale med pædagogisk ansvar, har på alle tre 

institutioner pædagogisk uddannelse. Vikarer skal som udgangspunkt også have 

uddannelse, men i særlige situationer kan komme på tale at bruge en vikar, der 

eksempelvis er under uddannelse til pædagog. Navnlig hvis pågældende har været 

tilknyttet institutionen som lønnet pædagogstuderende og er fundet egnet til 

vikararbejde. 

Udover det fastansatte personale, vikarer og de lønnede studerende, kan også 

PAU elever (pædagogisk medhjælper uddannelse) og pædagoger i stilling med 

løntilskud være tilknyttet institutionerne periodisk. 

Det er en helt klar politik på området, at man skal have relevant 

uddannelsesmæssig baggrund for at kunne have det pædagogiske ansvar. 

  

I forhold til de privatejede og fondsbaserede opholdssteder beliggende i 

Frederikshavn Kommune, har Frederikshavn Kommune såvel godkendelses- som 

tilsynsopgaven. Sagsbehandlingen er udlagt til en tværkommunal godkendelses og 

tilsynsafdeling etableret i samarbejde med Hjørring og Brønderslev Kommuner 

(GOT), med det formål at opnå en sådan volume på opgaveområdet, at der er 

grundlag for at etablere og vedligeholde den fornødne faglige kompetence på 

området. Til funktionen er således knyttet såvel pædagogiske, socialfaglige, 

juridiske og økonomiske kompetencer. Der er i forbindelse med indgåelse af 

samarbejdsaftalen godkendt retningslinjer for arbejdet og for 

kompetencefordelingen imellem GOT og kommunen og internt i kommunen. 

  

Socialministeriets retningslinjer for godkendelse og tilsyn med disse private tilbud, 

fremgår af ”Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn 

med visse private tilbud”. Af § 23. stk. 2 fremgår, at ”   Kommunalbestyrelsen 

godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i 

forhold til målgruppen….”  

  

Frederikshavn Kommunes praksis via GOTs sagsbehandling fremgår af 

”Forudsætninger for godkendelse som privat opholdssted eller botilbud i 

Frederikshavn Kommune”.  

Her beskrives at: 

”Personale  

Kompetencen til at ansætte personale ligger hos tilbuddet. Tilsynet skal således 

ikke godkende ansættelser eller afskedigelser af personale.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4323 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Da tilsynet skal godkende tilbuddet som generelt egnet, skal tilsynet godkende den 

samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til 

målgruppen. Tilsynet skal således påse, at tilbuddet til stadighed råder over en 

medarbejdergruppe, som lever op til de krav, som godkendelsesgrundlaget stiller.  

Det er derfor nødvendigt, at tilsynet til enhver tid har en opdateret og tilstrækkelig 

viden om alle medarbejdere, deres kvalifikationer og funktioner. Enhver ændring i 

medarbejdergruppen skal således meddeles tilsynet. Dette gælder både i forhold til 

ansættelse, fratræden og væsentlig ændringer af funktioner. 

Underretning om personaleændringer skal som absolut hovedregel ske inden 

ændringen sættes i værk. Kun hvis det vil være uforsvarligt at afvente tilsynets 

stillingtagen, kan ændringen sættes i værk inden tilsynet har haft lejlighed til at tage 

stilling. Underretning skal så ske hurtigst muligt.  

Da tilsynet skal vurdere tilbuddets samlede medarbejdergruppe anbefales det, at 

der ikke sker endelig ansættelse, før kommunen har vurderet oplysninger om en 

eventuelt ny medarbejder.  

Oplysningerne om den enkelte medarbejder skal indgå i vurderingen af, om den 

samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer er gode nok til at 

der kan ydes den nødvendige omsorg og hjælp i forhold til tilbuddets målgruppe og 

den givne godkendelse af tilbuddet. Tilsynet har ikke direkte hjemmel til at 

godkende eller ikke godkende en bestemt person som medarbejder, men tilsynet 

vil ved hver ændring i medarbejdergruppen skulle tage stilling til, om godkendelsen 

af tilbuddet som sådan kan anfægtes, fx gennem ansættelse af en eller flere 

personer med ringe kvalifikationer eller uhensigtsmæssige egenskaber, hvorved 

medarbejdergruppens kvalifikationer samlet set svækkes.  

Ved alle nyansættelser skal tilbuddet indsende oplysninger om medarbejderens 

uddannelser og kvalifikationer. Tilsynet indhenter via tilbuddet samtykke til 

indhentelse af offentlig straffeattest. 

Der skal endvidere 2 gange årligt indsendes en oversigt over samtlige ansatte til 

tilsynet. Oversigten skal indsendes i forbindelse med fremsendelse af henholdsvis 

budget og regnskab. ” 

  

Det er endvidere GOT’s vurdering og anbefaling, at den pædagogisk faglige viden 

og erfaring bør være forankret i et tilbuds ledelse, hvilket er i overensstemmelse 

med Frederikshavn Kommunes objektive krav til en leder af et privat opholdssted 

indenfor børneområdet. 

  

GOT fører, udover det driftsorienterede tilsyn med de private tilbud på området, 

også driftsorienteret tilsyn med de kommunale tilbud ved to årlige tilsyn, heraf et 

uanmeldt. 

  

Ved anbringelser på private tilbud uden for Frederikshavn Kommune vurderes, om 

den påtænkte anbringelse ligger indenfor tilbuddets godkendelse, således som 

denne fremgår af Tilbudsportalen. Endvidere etableres et fagligt indtryk af om 

tilbuddet magter en opgave, via drøftelser og besøg på stedet. 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Orienteringen taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

Kopi dok. 522794-08 Underskrevet samarbejdsaftale (dok.nr.53461/12) 

Forudsætninger for godkendelse som privat opholdssted eller botilbud i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.53462/12) 

kopi dok 14346-11 Tværkommunale retningslinjer for behandling af ansøgning om godkendelse som 

privat opholdssted eller botilbud 260111 (dok.nr.53460/12) 
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6. Forslag til reorganisering af ungeindsatsen i Fr ederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Muligheden for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeenhed har 

været drøftet i forskellige sammenhænge og fra forskellige vinkler de senere år. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har på møder primo 2012 bedt om, at få et forslag til 

revurdering af den nuværende ungeindsats.  Ønsket er en enkel, robust og 

sammenhængende ungeindsats. 

  

På denne baggrund gennemførte Direktionen en workshop i maj 2012, hvor der 

deltog direktører, chefer og nøglemedarbejdere fra centrene for Børn og Kultur, 

Arbejdsmarkedet samt Social og Sundhed. De tre centre varetager alle opgaver i 

ungeindsatsen. 

  

Workshoppen tog afsæt i, hvordan vi kan organisere os med afsæt i de unges 

behov, og der blev inddraget erfaringer og viden fra Ringsted Kommunes 

ungeenhed. Blandt dagens temaer var fælles retning, kompetencer, kultur, ledelse 

og medarbejdere. 

  

Workshoppen viste en bred tilslutning på tværs af centrene til tanken om én 

indgang, fælles retning og behovet for koordination, samarbejde og sammenhæng i 

ungeindsatsen. Workshoppen viste også eksempler på udfordringer i den praktiske 

udmøntning af enheden. 

  

Workshoppens input dannede grundlag for en videre drøftelse i Direktionen, og 

Direktionen har sammenfattet et forslag til reorganisering af ungeindsatsen på 

tværs af Børn og Kultur, Arbejdsmarked samt Social og Sundhed (se vedhæftede 

notat). 

  

Direktionen anbefaler forslaget, som sendes til politisk behandling i juni 2012 i 

henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 

og Sundhedsudvalget. Udvalgenes respektive bemærkninger påføres sagen 

løbende, og følger mødernes afvikling. 

 
Indstilling  
Direktionen indstiller til henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at: 

• forslaget til nyorganiseringen af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune 

drøftes 

• forslaget godkendes med henblik på at igangsætte en realiseringsfase med 

forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2013 

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Udsættes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: John Christensen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Forslag drøftet. 

Med de faldne bemærkninger godkender udvalget forslaget. 

Udvalget ønsker revideret tids- og procesplan fremlagt i udvalgets møde i august 

2012. 

Jørgen Tousgaard tager forbehold. 

  

Fraværende: ingen 

  

  

 
Bilag  

kopi dok 23739-12 Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan (dok.nr.53355/12) 

Principdokument - Direktionens forslag til nyorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.44645/12) 
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7. Budgetrevision 2012 pr. 30. april 2011 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret har foretaget budgetrevision pr. 30. april 2012 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort. 

Der redegøres på mødet om resultatet af budgetrevisionen, herunder en status på 

den økonomiske planlægning af skoleåret 2012/2013.  

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

1. forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på 

videreformidling til byrådet 

2. beslutter finansiering af forskellen mellem den udmeldte budgetramme til 

skolerne og det konkrete udgiftsbehov på 3,2 mio. kr. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Børne- og Ungdomsudvalget oversender notat fra budgetrevisionen til byrådets 

orientering. 

  

Forskellen vedrørende demografiregulering, 1,6 mio. kr. skydes til skoleårets 

planlægning 2013/2014 og forskellen på 1,6 mio. kr. i forbindelse med skoleårets 

planlægning finansieres via udvalgets dispositionskonto med 1,5 mio. kr. De 

resterende 0,1 mio. kr. finansieres via mindreforbrug. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Budgetrevision pr. 30.04.2012 Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.50218/12) 

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

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

Tilbagemelding på skoleår 2012/13 økonomisk ubalance  (dok.nr.46148/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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8. Beslutning om indhold i kvalitetsrapporten for s koleåret 

2011-12 

 

Sagsfremstilling  

Af lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 2006 fremgår, at byrådet har 

ansvaret for at udarbejde folkeskolens årlige kvalitetsrapport. 

  

Byrådet skal inden den 31. december 2012 tage stilling til rapporten, hvorefter den 

skal offentliggøres på internettet sammen med skolebestyrelsernes udtalelser. 

Viser kvalitetsrapporten, at det faglige niveau på en skole - ud fra en 

helhedsvurdering - ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet inden den 31. marts 2013 

vedtage nødvendige handleplaner. 

  

Der er krav om, at kvalitetsrapporten skal indeholde en række oplysninger om 

rammebetingelser, vurderinger af det faglige niveau og de pædagogiske processer 

for kommunens skoler. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats ønsker at udvikle en 

kvalitetsrapport, der også er med til at formulere fremadrettede udviklingsmål på 

såvel skole som på kommune niveau. 

Da ”Mål- og Indholdsbeskrivelserne” efter den vedtagne plan skal evalueres og 

revideres i 2012, finder centret det naturligt, at dette indarbejdes i den kommende 

kvalitetsrapport. 

  

Pr. 1. august 2012 vil 5 af kommunens nuværende skoler ikke længere være 

selvstændige enheder, men være dele af nyetablerede skoler. Da 

kvalitetsrapporten er bagudrettet, vil der være mest idé i, at der for Ankermedets 

Skole, Hedeboskolen, Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og Ørnevejen Skoles 

vedkommende udelukkende udarbejdes den del af kvalitetsrapporten, der 

omhandler rammebetingelser samt resultater, da arbejdet med de pædagogiske 

processer, herunder indsatsområder, er mere fremadrettede. 

  

Det vil derimod være en ide, at de to nyetablerede skoler, Skagen Skole og 

Nordstjerneskolen, udarbejder en rapport, hvor fusionsprocessen og igangværende 

og kommende indsatsområder beskrives. 

  

Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune har i indeværende skoleår haft fokus på 

følgende indsatser: 

• Inklusion 

• Faglig læsning 

• Digitalisering. 

  

For at sikre en vellykket implementering af områderne, bør de også være 

fokusområder i de kommende skoleår. 

  

I lighed med de tidligere år vil udarbejdelsen af kvalitetsrapporten blive fulgt op af et 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1602 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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møde mellem undervisningschefen samt skolernes ledelser og andre relevante 

parter. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 

• indholdet i ”Kvalitetsrapporten 2011-12”, herunder at evaluering af ”Mål- og 

Indholdsbeskrivelse” bliver en del af rapporten 

• at indhold på de fusionerede skoler adskiller sig fra de øvrige skolers 

rapporter 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Tiltrådt, at evaluering af ”Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO-området” bliver en 

del af rapporten. 

  

Udvalget ønsker fokus på indholdsdelen vedrørende idrætsundervisning. 

  

Fraværende: ingen 
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9. Vedtagelse af Ungdomsskoleplan for Frederikshavn  

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

”Realiseringsplan for 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune” blev godkendt på 

Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 08. marts 2012. Ifølge planen bliver der pr. 

1. august 2012 etableret 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune. 

  

10. klassecenteret bliver en afdeling under Frederikshavn Kommunale 

Ungdomsskole. Ungdomsskolelederen varetager den overordnede ledelse. 

  

Som en konsekvens af ovenstående beslutning, har bestyrelse og ledelse fra 

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole udarbejdet et forslag til en revideret 

Ungdomsskoleplan pr. 1. august 2012 – se bilag. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget  

1. anbefaler byrådet at godkende forslag til plan for Frederikshavn 

Kommunale Ungdomsskole gældende fra 1. august 2012, som indstillet af 

Ungdomsskolens nuværende bestyrelse 

2. anbefaler byrådet, at kompetencen til at godkende ændringer af 

ungdomsskoleplanen/vedtægter for ungdomsskolen tillægges Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Anbefales 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til Ungdomsskoleplan pr. 1.8.2012 (dok.nr.53391/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4277 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. juni 2012 Side 18 af 33 

 

10. Analyse af skolernes sociale profil/udlægning a f de 

økonomiske ressourcer til specialundervisning 

 

Sagsfremstilling  

 Frederikshavn Kommune besluttede i forbindelse med 

specialundervisningsprojektet at udarbejde en ny økonomi- og styringsmodel på 

specialundervisningsområdet, hvor såvel økonomi som visitationskompetence 

decentraliseres. 

  

I den sammenhæng har Epinion foretaget en socioøkonomisk analyse af skolernes 

elevgrundlag, med henblik på at opnå viden om eventuelle forskelle i skolernes 

grundlag. 

Formålet med analysen er at vurdere, om de økonomiske midler eventuelt skal 

fordeles under hensyntagen til de socialøkonomiske faktorer. 

  

Resultaterne af analysen præsenteres i rapporten ”Analyse af skolernes sociale 

profil”. 

Analysen vil på Børne- og Ungdomsudvalgets møde blive gennemgået af konsulent 

fra Epinion. 

  

For at anskueliggøre, hvilken betydning de socioøkonomiske faktorer har på 

udlægningen af ressourcer til specialundervisningen, har Center for Undervisning 

og Tværgående Ungeindsats i samarbejde med Økonomicentret udarbejdet to 

modeller for ressourceudlægning: 

• en økonomisk model, beregnet udelukkende på baggrund af objektive 

kriterier (elevtal) 

• en økonomisk model, beregnet udelukkende på baggrund af skolernes 

socioøkonomiske profil 

• en økonomisk model, beregnet på baggrund af dels objektive kriterier 

(elevtal) (80 %), dels skolernes sociale profil (20 %). 

  

Modellerne vil blive eftersendt og gennemgået på mødet. 

Konsulent fra Epinion og specialundervisningskonsulent Bente Brink Nielsen deltog 

i udvalgets møde den 19. april kl. 16. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om skolernes sociale profil skal medtænkes i 

en økonomisk udlægning af specialundervisningsressourcerne.  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Udvalget tilslutter sig, at skolernes sociale profil medtænkes i en økonomisk 

udlægning af specialundervisningsressourcer. 

Administrationen bemyndiges til at udarbejde model jf. de faldne bemærkninger. 

Sagen genoptages. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11288 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 7. juni 2012  
Administrationen har jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. april 2012 

udarbejdet tre forslag til fordeling af ressourcer til specialklasser til skolerne. De tre 

forslag er udarbejdet på baggrund af elevtal og dermed eksklusionstaksterne for 

indeværende skoleår. Tallene kan se lidt anderledes ud for kommende skoleår. 

  

1. 20 % efter socioøkonomiske faktorer og 80 % efter elevtal (bilag 1) 

2. 40 % efter socioøkonomiske faktorer og 60 % efter elevtal (bilag 2) 

3. 60 % efter socioøkonomiske faktorer og 40 % efter elevtal (bilag 3) 

  

Bilag 4 viser en sammenstilling af de tre modeller. 

  

Ingen af modellerne ”går lige op” med de konkrete skolers eksklusionstakst ( = de 

konkrete udgifter til de konkret henviste elever i specialklasser i skolens distrikt). 

  

Med baggrund i ovennævnte forslag, foreslås en indfasningsperiode på to år. I 

indfasningsperioden sker der en solidarisk finansiering af specialklasseeleverne, 

således at den enkelte skole ikke må overstige 10 %‘s over- eller underskud af 

eksklusionstaksten. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken af de tre udlægningsmodeller, der 

skal anvendes til udlægning af de økonomiske ressourcer til specialundervisning i 

specialklasser. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

BUU07062012: Bilag ny model socioøkonomisk spec.undervisning (dok.nr.46936/12) 
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11. Orientering om kompetenceudvikling i forbindels e med 

inklusion i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 1. december .2011 Inklusion 

i folkeskolen – en guideline. I guideline er en af flere forudsætninger for at kunne 

inkluderer med succes, at distriktsskolernes personale kompetenceudvikles. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har efter udbud, valgt 

University College Nordjylland (UCN) som udbyder af kompetenceudvikling af 

skolernes samlede pædagogiske personale. 

  

Kompetenceudviklingen afvikles i skoleåret 2012/13 og har til formål at styrke den 

enkelte skoles videre arbejde hen imod at skabe et fælles inkluderende 

læringsmiljø, og i at tilbyde elever en undervisning, der matcher netop elevernes 

behov og vilkår, og som bedst muligt understøtter det enkelte barns udvikling og 

trivsel. 

  

 Distriktsskolens undervisnings- og fritidsdel skal sammen understøtte en 

inkluderende indsats. 

Ledelse, bestyrelse og personale er ambassadører for inklusion i forhold til skolens 

forældre og elever. 

  

Uddannelsen designes som en obligatorisk del om inklusion, systemteori og 

anerkendelse, og et individuelt tilrettelagt forløb på hver enkelt skole. 

  

Før sommerferien foregår der en afklaringsproces mellem UCN og de enkelte 

skoler, hvor indhold, proces, organisering og tidsplan afklares. 

  

Efter afklaringsprocessen vælger UCN undervisere i forhold til den konkrete skoles 

ønsker og behov. 

Endelig sker der en forventningsafklaring mellem konkrete undervisere og konkret 

skole, for at sikre enighed om det videre forløb. 

  

Skolerne får således stor indflydelse på forløbet på egen skole, inden for de 

afstukne rammer om inklusion. 

   

En anden del af kompetenceudviklingen er, at hver skole har fået tildelt ressourcer 

til en inklusionslærer. 

Formålet med en inklusionslærer på alle skoler er at opnå en stærkere, bredere og 

mere bæredygtig specialpædagogisk indsats i almenskolen. 

Skolens inklusionslærer bliver krumtappen i at implementere inklusion i praksis, og 

skal varetage hovedopgaver som fx.: 

• Fokus på klasseledelse, klassemiljø og læringsmiljø 

• Fokus på inkluderende miljøer i skole og SFO 

• Koordinering af inkluderende tilbud 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3951 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. juni 2012 Side 21 af 33 

 

• Sparring for lærer og pædagoger 

• Koordinator mellem fagpersoner og almenlærer/-pædagog 

• Videndele om inklusion på skolen og i netværk 

  

Inklusionslærerne kompetenceudvikles via et modul på en pædagogisk 

diplomuddannelse. Uddannelsen afvikles som syv ugers fuldtidsstudie og afsluttes 

med eksamen i uge 41, 2012. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 
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12. Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejd e 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 11. august 2011 handle- og tidsplan 

for udmøntning af KLK´s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen.  

I forlængelse heraf, har en arbejdsgruppe udarbejdet folderen ”Inklusion, Fælles 

sprog & Tværfagligt samarbejde”. 

  

Materialet er udarbejdet med baggrund i værdier og retning for børne-, unge- og 

familieområdet i Frederikshavn Kommune, herunder Børnepolitikken, 

”inklusionsgrundlaget” og samarbejdsmodellen ”Familien i Centrum” samt 

anbefalingerne i KLK-rapporten (Rapporten fra KL Konsulentvirksomhed). 

  

I materialet har arbejdsgruppen søgt at: 

1.     tydeliggøre snitflader og procedurer i samarbejdet  

2.     tydeliggøre, hvad Center for Familie kan bidrage med i forhold til ”de 

eksklusionstruede børn” 

3.     tydeliggøre, hvilke kompetencer, der understøtter samarbejdet. I denne 

sammenhæng at fokusere på de forskellige udfordringer og tilgange, 

der eksisterer til et fælles fagligt sprog omkring inklusion og begreber 

knyttet dertil 

4.     tydeliggøre forskellige organisatoriske modeller mellem skoler og 

rådgivningsenhederne. Eksempelvis forslag omkring pilotforsøg med 

behovsstyringsmodeller – decentral placering af medarbejdere fra 

rådgivningsenhederne med videre jf. KLKs overvejelser  

5.     tydeliggøre vigtigheden af ledelsesmæssig opfølgning 

Den udarbejdede folder ”Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejde”, hvori 

drøftelser, vurderinger og anbefalinger fremgår, er vedlagt som bilag.  

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

godkender folderen ”Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejde” 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

Inklusion, Fælles sprog og tværfagligt samarbejde (dok.nr.46956/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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13. Undervisningsoverenskomst FC Borregaard 

 

Sagsfremstilling  

Den socialpædagogiske virksomhed FC Borregaard har bedt om 

undervisningsoverenskomst med Frederikshavn Kommune.  

  

FC Borregaard driver de godkendte virksomheder: 

• Dagbehandlingstilbud jf. Lov om social service § 85 

• Opholdsstedet Akutplads jf. Lov om social service § 66, nr. 5 

• Opholdsstedet Enkeltmandsprojekt jf. Lov om social service § 66, nr. 5 

  

Undervisningsoverenskomsten omfatter de børn/unge inden for den 

undervisningspligtige alder, der er anbragt på opholdsstederne, eller er i 

dagbehandlingstilbuddet og som ikke har andet aftalt undervisningstilbud. 

  

Børnene/de unge på FC Borregaard har fortrinsvis adfærds- kontakt- og 

trivselsproblemer. 

  

Visitationskompetencen til specialundervisning på FC Borregaard er hos 

visitationsudvalget for specialundervisning i Frederikshavn Kommune. 

  

Frederikshavn Kommune fører tilsyn med undervisningen på FC Borregaard. 

  

Frederikshavn Kommune godkender budget. 

  

Regnskab, revideret af registreret revisor, fremsendes til Frederikshavn Kommune. 

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

godkender overenskomsten med FC Borregaard og budgettet for undervisningen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

Undervisningsoverenskomst FC Borregaard (dok.nr.48902/12) 

Revideret 2012 budget fra FCBorregaard - fcb Kopi af Budget intern skole maj 

2012.xlsx (dok.nr.49631/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3277 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. juni 2012 Side 24 af 33 

 

14. Henvendelse fra Privatskolen i Frederikshavn ve drørende 

halbyggeri 

 

Sagsfremstilling  

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget orienterede på udvalgsmødet den 10. 

maj 2012 om en henvendelse fra Privatskolen i Frederikshavn omkring halbyggeri. 

Udvalget besluttede, at henvendelsen skulle optages som punkt på udvalgets 

dagsorden den 7. juni 2012. 

Paul Rode Andersen orienterer på mødet. 

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

drøfter henvendelse fra Privatskolen vedrørende ny idrætshal. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Drøftet 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8159 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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15. 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 søge 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 

 
Supplerende sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget  den 14. maj 2012  
Det vil være muligt at oprette et projekt med støtte til flerlingefamilier, hvor der 

aktiveres eksempelvis kontanthjælpsmodtagere eller ledige fleksjobsvisiterede. 

  

For mange af de stærke ledige vil der være et meget begrænset 

arbejdsmarkedsperspektiv i at være hjælp for flerlingefamilier.  

  

Men for en del af kontanthjælpsmodtagerene og eventuelt for nogle af de langvarigt 

ledige fleksjobsvisiterede (ledighedsydelsesmodtagere) vil der kunne være et vist 

arbejdsmarkedsperspektiv. 

  

Der vil i projektet blive behov for koordinering og et fagligt tilsyn. De nærmere 

retningslinier for dette bør lægges i et tæt samarbejde med Center for Familie. 

Omfanget af denne opgave vil være meget afhængig af hvor mange ansøgninger 

om flerlingehjælp, der modtages.  

  

Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at tage stilling til, om dette projekt skal 

indprioriteres inden for udvalgets ramme. I givet fald vil der blive udarbejdet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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nærmere retningslinier for hjælp til flerlingefamilier, der forelægges udvalget til 

godkendelse. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at udvalget godkender, at der i 

samarbejde med Center for Familie udarbejdes retningslinier for flerlingehjælp. 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes ud fra en forudsætning om udgiftsneutralitet for udvalget. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 7. juni 2012  
Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på udvalgets 

godkendelse af, at Center for Arbejdsmarked i samarbejde med Center for Familie 

udarbejder retningslinier for flerlingehjælp. 

Administrationen anbefaler, at ordningen evalueres efter 1 år, herunder belysning 

af, om ordningen efterspørges og om ordningen fungerer. 

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

Ungdomsudvalget tiltræder, at 

1. Center for Familie i samarbejde med Center for Arbejdsmarked udarbejder 

retningslinjer for flerlingehjælp som beskrevet i supplerende 

sagsfremstilling til Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2012 

2. ordningen evalueres efter 1 år 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

1_1_Ansøgning om tvillingehjælp (BUU 10052012) (dok.nr.40220/12) 

1_2_Beslutning BUU 6.3.2008 pkt. 22 (BUU 10052012) (dok.nr.355080/08) 

1_3_Udtalelse vedr. tvillingehjælp (BUU 10052012) (dok.nr.317702/08) 
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16. Orientering om Høring Forebyggelsespakker 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedsstyrelsen har udviklet udkast til forebyggelsespakker til kommunerne. 

Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til den 

kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan sikre kvalitet og 

fokus i forebyggelsesindsatserne. Forebyggelsespakkerne er udviklet for tobak, 

alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed.  

  

Forebyggelsespakkerne er udsendt til høring 18. april 2012 og har frist 8. maj 2012. 

På grund af høringsfristen, er det ikke muligt at behandle høringssvaret politisk 

inden afsendelse. 

Herunder følger et kort rids af de enkelte forebyggelsespakker. Det administrativt 

udarbejdede høringssvar er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. 

  

Forebyggelsespakke Alkohol . 

Forebyggelsespakken om alkohol inddeles i tre hoveddele: en indledende del, som 

fremlægger de fakta, der er tilknyttet alkohol fx. omfanget af alkoholforbrug i 

Danmark opgjort på demografiske faktorer, alkoholrelaterede sygehuskontakter, 

lovgivning på området, videnskabelig evidens for forebyggelseseffekt, mv.; en del 

der fremlægger Sundhedsstyrelsens konkrete anbefalinger til henholdsvis ’basale’ 

og udviklingsorienterede indsatser, her med afsæt i at påvirke rammer, tidlig 

opsporing, tilbud samt information og undervisning; samt en afsluttende del, der 

beskriver de delelementer der anbefales at indgå i implementerings- og 

opfølgningsfase for forebyggelsespakken. Som udgangspunkt kan 

forebyggelsespakkerne betragtes som et forsøg på at samle erfaringer, viden og 

konkrete ideer til indsatser på de forskellige områder.  

  

Forebyggelsespakke Mental sundhed 

Forebyggelsespakken om mental sundhed tager udgangspunkt i en opfattelse af 

mental sundhed som en tilstand, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere 

dagligdags udfordringer og stress samt at indgå i fællesskaber med andre 

mennesker. Mental sundhed rummer dermed to elementer: En 

oplevelsesdimension, hvor den enkelte oplever at have det godt, og en 

funktionsdimension, som er at være i stand til at klare dagligdags gøremål. Fokus 

er dermed på mental sundhed som et positivt begreb, der rummer mere end fravær 

af psykisk sygdom. 

Sundhedsstyrelsen opstiller en række konkrete anbefalinger til indsatsområder, og 

områderne inddeles i henholdsvis basale (basale indsatser baseret på aktuelt 

bedste viden) og udviklingsorienterede indsatser (indsatser der typisk bygger videre 

på indsatser i grundniveauet og som forudsætter mere opsøgende arbejde og 

udvikling af nye kompetencer).  

Forebyggelsespakken består af 27 indsatsområder, som grundlæggende er inddelt 

i fire kategorier: Rammer, tilbud til borgerne, informationsindsatser og tidlig 

opsporing. Et centralt indsatsområde i forebyggelsespakken er, at der skal 

udarbejdes en kommunal politik for mental sundhed med vedtagne mål og planer 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3618 

 Forvaltning: CSÆ_ CHP_CF 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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for en indsats til fremme af mental sundhed for alle borgere. 

Realisering af målene i indsatsområderne skal ske gennem systematisk 

uddannelse, efteruddannelse  

og faglig udvikling af relevante medarbejdergrupper i kommunen. 

  

Forebyggelsespakke Tobak 

Forebyggelsespakken om tobak har til formål at gøre kommunerne i stand til at 

planlægge indsatser som kan begrænse antallet af rygere. Forebyggelsespakken 

indeholder en række fakta om de konsekvenser tobak har for den enkelte og for 

samfundet generelt. Der er en tydelig social ulighed i forhold til hvem det er der 

ryger og hvor hård helbredseffekten er for den enkelte ryger. Ressourcesvage 

rygere rammes hårdere af rygningens helbredsskadende effekt, og hermed 

”fordobles” den sociale ulighed i sundhed.  Rygning betyder tab af leveår og 

betydelig brug af sundhedsvæsenet, med en betydelig udgift til følge. Hertil kommer 

et produktionstab, sygefravær, førtidspension mv. I en gennemsnitskommune 

medfører rygning eksempelvis 9.8 mio. kroner i sundhedsudgifter årligt, og udgiften 

til førtidspension skønnes at være 4.3 mio. kr. Der er evidens for at strukturelle 

indsatser, så som at indføre rygeforbud, kombineret med målrettede rygestoptilbud, 

øger antallet af borgere som gennemfører et rygestop.  

  

Forebyggelsespakke Seksuel sundhed 

Forebyggelsespakken om seksuel sundhed rummer en række relevante tal for 

frekvensen af provokerede aborter, seksuelt overførte sygdomme, 

fertilitetsbehandling og seksuel trivsel, herunder uønskede seksuelle oplevelser. 

Tallene er med til at give et rids over omfanget af disse, og hermed også et overblik 

over, hvad omfanget af forebyggelsesindsatserne bør være. Tallene viser også, at 

på dette område er der en klar social ulighed, idet provokerede aborter, smittefare, 

uønsket seksuelle oplevelser mv. oftest rammer de i forvejen dårligt stillede 

borgere. 

Forebyggelsespakkerne peger på, at de centrale indsatser bør ske gennem; 

seksualundervisning i skolerne, gennem sundhedsplejen, misbrugsbehandlingen, 

og ikke mindst via den kommunale sundhedspolitik. Der er ikke lagt op til en række 

nye indsatser på området, men at kommunerne skal ”gøre mere af det de allerede 

gør – mere kvalificeret” og Sundhedsstyrelsen beskriver at de ikke forventer at det 

vil kræve store økonomiske investeringer. Modsat forventes det, at en 

forebyggende indsats vil kunne nedsætte sundhedsudgifterne væsentligt. 

  

Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet 

Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet rummer en række fakta vedrørende de 

negative effekter af manglende fysisk aktivitet og omvendt, hvad der er at vinde ved 

tilstrækkelig fysisk aktivitet. Det vil sige som forebyggende i forhold til hjerte-

karsygdomme, type 2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft – hertil 

kommer dannelsen af sociale fællesskaber, almen dannelse og kropslige 

erfaringer. Fysisk aktivitet skal i forebyggelsespakken forstås som primær 

forebyggelse, og ikke genoptræning og træning i forbindelse med 

sygdomsbehandling. 

Fysisk inaktivitet er årsag til betydelige samfundsudgifter, eksempelvis i forholdt til; 

fraværsdage, førtidspension og stor brug af sundhedsvæsenet, og en større fysisk 
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aktivitet for alle vil tilsvarende kunne give betydelige besparelser. Der mangler 

imidlertid generel overordnet viden om, hvilke indsatser det er som virker. Mange 

kommuner har viden om hvad der virker netop i deres rammer, men det kan være 

svært at lære af hinanden hvis disse indsatser ikke dokumenteres og gøres 

tilgængelig for alle. Der er altså et stort behov for indsatserne følges op med 

effektevaluering og efterfølgende kvalificeres i forhold hertil. Sundhedsstyrelsen 

foreslår, at kommunerne går sammen i dokumentations- /interventions- 

/monitoreringsfællesskaber for at skabe viden på området. 

Borgerinddragelse er særligt vigtig i forhold til fysisk aktivitet når indsatserne 

handler om at anlægge faciliteter, således at de som skal bruge faciliteterne har 

indflydelse på planlægningen og udformningen af disse. Sundhedsstyrelsen 

foreslår, at borgerinddragelsen sker systematisk/løbende. Det tværgående 

samarbejde er i fokus, idet det at højne den fysiske aktivitet blandt borgerne som 

hele, involverer planområdet, skoleområdet, ældreområdet og fritidsområdet – det 

vil sige at sundhedsområdet er afhængig af andre områder for at nå et mål om at 

højne den fysiske aktivitet. Også i forhold til fysisk aktivitet kan der påvises en 

social ulighed i sundhed. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap 

og Psykiatri indstiller: til orientering. 

 
Beslutning Socialudvalget den 9. maj 2012  
Taget til efterretning. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 15. maj 2012  
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

Høringsparter_oversigt_180412 (dok.nr.39400/12) 

Seksuel sundhed (dok.nr.39398/12) 

Mental sundhed (dok.nr.39397/12) 

Fysisk aktivitet (dok.nr.39396/12) 

Alkohol (dok.nr.39395/12) 
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Tobak (dok.nr.39394/12) 

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (dok.nr.39392/12) 

Høringsbrev_kommuner (dok.nr.39391/12) 

Høringssvar vedr. forebyggelsespakker_Frederikshavn Kommune (dok.nr.44611/12) 
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17. 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 april 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste syv måneder, nemlig oktober 2011 til april 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 7. juni 20 12 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - maj 2012.pdf (dok.nr.47373/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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18. Juni 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsud valgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

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

• orientering om henvendelse fra borger vedrørende tilskud til Thorshøj 

Børnehus og tilskud til privatinstitutioner  

• afklaring af tidspunkt for afvikling af 1. spadestik ny daginstitution i 

Hånbæk. Arrangementet foreslåes afviklet 21. juni 2012 kl. 14 

• afklaring af tidspunkt for afvikling af 1. spadestik ny daginstitution ved 

Arena Nord. Arrangementet foreslåes afvikles 22. juni 2012 kl. 14 

• orientering om lederskifte hos Bødkergården, Østervrå 

• orientering om status på projekt for harmonisering af fritidstilbud for børn 

på Hørby-Dybvad skole  

• orientering om henvendelse fra Opholdsstedet Tuen med anmodning om 

møde med Børne- og Ungdomsudvalget. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 

• Orientering om henvendelse vedrørende Thorshøj Børnehus taget til 

efterretning. 

• 2 x 1. spadestik afvikles på de foreslåede tidspunkter 

• Orientering om lederskifte på Bødkergaarden taget til efterretning 

• Orientering om status vedrørende projekt fritidstilbud taget til efterretning 

• Henvendelse fra Opholdsstedet Tuen taget til orientering. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

spørgsmål til borgmester fra Kirsten Frederiksen vedr Thorshøj Børnehus (dok.nr.48144/12) 

Kopi svarbrev til Kirsten Frederiksen - til videre ekspedition - vedr Thorshøj Børnehus (dok.nr.48143/12) 

Anmodning om udsættelse høringsfrist harmonisering fritidstilbud for børn på Hørby-Dybvad 

skole (dok.nr.54016/12) 

Efterlysning af svar på brev samt anmodning om møde med Børne- og 

Ungdomsudvalget (dok.nr.52926/12) 

Nødråb fra opholdsstedet Tuen - henv. om praksis ved valg af opholdssted (dok.nr.31096/12) 

kopi dok 33841-12 svar til bestyrelsen fra Opholdsstedet Tuen på henvendelse om anbringelse af børn 

og unge (dok.nr.52921/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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