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1. Møde med repræsentanter for DSE vedrørende "Elev ernes 

Værdikamp" 

 

Sagsfremstilling  

Repræsentanter for den tværpolitiske uafhængige interesseorganisation for 

skoleelever i Danmark: ”Danske Skoleelever” (DSE) har henvendt sig til formanden 

for Børne- og Ungdomsudvalget med anmodning om et møde mellem udvalget og 

DSE. 

  

Ønsket om et møde er opstået på baggrund af, at DSE i løbet af årene 2011 og 

2012 har været på nogle forskellige inspirationsture til USA, England, Singapore og 

Kina samt DSEs nye politiske oplæg: ”Elevernes Værdikamp”. 

  

DSE har allerede haft kontakt med forskellige aktører og interessenter på 

skoleområdet, blandt andet eleverne, ministeriet, lærerne m.fl., men DSE vil også 

meget gerne snakke med kommunerne om DSEs politiske arbejde. 

  

DSE foreslår en drøftelse af, hvordan vi sammen kan skabe en bedre grundskole 

for alle. 

Som baggrund for debatten kommer DSE med et oplæg om ”Elevernes 

Værdikamp” og DSEs fremadrettede politik. 

  

Repræsentanter for DSE er inviteret til at deltage i Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Udsat 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Drøftet. 

Udvalget ønsker, at repræsentanter for DSE inviteres til et senere dialogmøde på 

skoleområdet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Invitation til politisk debat med Danske Skoleelever - DSE-bilag til invitation til inspirationsmøde mellem 

DSE og det kommunale udvalg for grundskolen (dok.nr.56351/12) 

Elevernes værdikamp DSE-bilag til Invitation til inspirationsmøde mellem DSE og det kommunale udvalg 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4762 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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for grundskolen (dok.nr.56350/12) 
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2. Frigivelse af rådighedsbeløb til udmøntning af 

digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at udmønte en 

digitaliseringsstrategi for folkeskoleområdet indenfor en periode af 4 år. 

  

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

folkeskolerne og deres repræsentanter i form af visionsworkshops og 

projektarbejde. 

  

Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende:  

• kompetenceudvikling 

• kulturforandring 

• teknik og drift 

• digitale læremidler 

• ledelse og styring 

• kommunikation 

  

I Frederikshavn Kommunes budget 2012 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2012 er et budget på 8,635 mio. kr. 

til digitaliseringsstrategien for skoleområdet. 

  

Der søges derfor om frigivelse af det i 2012 afsatte rådighedsbeløb på 8,635 mio. 

kr. til dækning af udgifter til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsatsindstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 

8,635 mio. kr. for 2012 til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Anbefales 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1825 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BRK/ØU/BR 
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3. Ansøgning fra Torslev Skole om at indføre rullen de 

skolestart 

 

Sagsfremstilling  

Torslev Skole har fremsendt ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om 

tilladelse til at etablere rullede skolestart fra skoleåret 2013-14. 

  

I Folkeskolelovens § 34, stk. 3 er muligheden for rullende skolestart beskrevet. 

Heraf fremgår også, at der inden en beslutning træffes, skal indhentes udtalelser fra 

skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 

  

Rullende skolestart på Torslev Skole indebærer, at der tre gange i løbet af 

skoleåret er optagelse af elever, i stedet for en samlet skolestart ved skoleårets 

begyndelse den1. august. 

  

De første skoleår fra 0. - 2. årgang er eleverne delt op i aldersintegrerede 

basisgrupper. Undervisningen vil dels foregå i basisgrupperne og dels i ”farvehold”, 

hvor eleverne bliver undervist på eget niveau. 

Eleverne skal i gennemsnit have 22 undervisningslektioner pr. uge. 

  

Skoleleder Ellen Høgh, Torslev Skole, har fremlagt oplæg om ”Rullende skolestart” 

for bestyrelserne ved henholdsvis Thorshøj Børnehus og Bødkergården.  

  

På baggrund af dette har bestyrelserne fra de to berørte institutioner afgivet 

udtalelse. Det samme har skolebestyrelsen ved Torslev Skole. 

  

  

Uddrag af høringssvarene: 

  Positive aspekter ved 

indførelse af ”Rullende 

skolestart”  

Negative aspekter ved 

indførelse af ”Rullende 

skolestart”  

Thorshøj Børnehus  Barnet mødes i den 

nærmeste udviklingszone. 

  

Børnene er ikke socialt 

rustet til at klare 

udfordringen i den rullende 

skolestart. 

Det enkelte barn vil enten miste nogle måneder eller få 

en længere indskolingsperiode 

Bødkergården  Giver en alderssvarende 

skolestart, der beder 

matcher det enkelte barns 

modenhed 

Organiseringen kan føre til 

en omskiftelig skoledag, 

som kan være forvirrende 

og kaosagtig for det enkelte 

barn. 

Kan besværliggøre 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/10277 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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vilkårene for et stærkt 

forældresamarbejde 

Torslev skole  Kan se mange fordele i projektet. 

Påpeger vigtigheden af en åben dialog med forældrene 

   

Bestyrelsen ved Thorshøj Børnehus anbefaler en generel forældrehøring inden der 

tages beslutning om at indføre rullende skolestart. 

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

godkender ansøgning om at indføre rullende skolestart på Torslev Skole fra 

skoleåret 2013/2014. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Rullende skolestart - Ansøgning.doc (dok.nr.129911/12) 

Udtalelse rullendeskolestart.doc (dok.nr.129912/12) 

Rullende skolestart - Thorshøj Børnehus.doc (dok.nr.129913/12) 

Bødkergården - Rullende indskoling  (dok.nr.129910/12) 
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4. Folkeskolernes kvalitetsrapport for skoleåret 20 11-12 

 

Sagsfremstilling  

Kvalitetsrapporten for såvel det samlede skolevæsen som for den enkelte skole udarbejdes 

en gang årligt. 

Rapporten har sit udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 162 af 22/02/2007 om anvendelse af 

kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og 

kvalitetsudvikling af folkeskolen. 

Formålet med kvalitetsrapporten er ifølge bekendtgørelsen 
1.    at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen  
2.    at give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 

kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå 
3.    at bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om 

evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen 
4.    at bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet  

Skolerne afrapporterer dels i forhold til rammebetingelser, dels pædagogiske processer, 

dels resultater.  

Skolernes egne kvalitetsrapporter danner grundlaget for udarbejdelsen af Frederikshavn 

Kommunes samlede kvalitetsrapport. Skolernes egne kvalitetsrapporter er vedhæftet som 

elektronisk bilag, men vil også kunne ses på den enkelte skoles hjemmeside efter byrådets 

behandling og godkendelse af rapporten, forventeligt ultimo december 2012.  

Høring i skolebestyrelserne  
Kvalitetsrapporten, bestående af den samlede del samt skolernes eget bidrag har i perioden 

6. - 19. november 2012 været i høring i skolebestyrelserne, hvor den enkelte bestyrelse har 

kunnet komme med kommentarer til indholdet af den del af rapporten, der vedrører egen 

skole. 

Der er indkommet ialt 10 høringssvar. 
  
I nedenstående skema er beskrevet, hvilke områder de enkelte høringssvar berører. I 

høringssvarene, der er vedlagt som bilag, kan man læse de enkelte skolers svar i deres 

fulde ordlyd. 
  

 
Bangsbostrand 

Skole 
Har en gennemsnitlig klassekvotient på 21,7, hvilket er højere 

end den kommunale der ligger på 19,6. 
Der er behov for forbedringer af skolens fysiske rammer, hvis det 

skal være muligt at rumme op til 28 elever. 
Udgiften pr. elev er markant lavere end på kommunens mindre 

skoler og det kommunale gennemsnit. 
Skolen har en høj linjefagsdækning i alle fag. 
Der er en høj overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne. 
Ønsker at tildelingen pr. elev til specialpædagogisk bistand bliver 

mere ligeligt fordelt.  

Elling Skole Skolebestyrelsen vil arbejde for en yderligere nedbringelse af 

elevfraværet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1602 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Kvalitetsrapporten er taget til efterretning. 

Frydenstrandskolen Tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 

 

 

 

 

Hørby-Dybvad Skole Tager indholdet af rapporten til efterretning. 
Ønsker til fremtidige rapporter: 

•        En større grad af fremadrettethed 
•        Centerets hjælp til at omsætte rapportens indhold til 

konkrete udviklingsværktøjer. 
•        Tilbagemelding fra politikere efter behandling af 

rapporten 
•         At den indgår i en mere dialogisk og refleksiv form i det 

politiske årshjul 

 

 

 

 
Jerup Skole Kvalitetsrapporten giver et dækkende billede af Jerup Skole. 

Godt redskab på den enkelte skole, men må ikke ukritisk bruges 

til sammenligninger skolerne imellem. 

 

 

 

 

Stensnæsskolen Trivsel har været det store tema på skolen i skoleåret 2011-12. 
Stor tilfredshed med lærernes faglighed og pædagogiske 

bevidsthed om læringsstilenes betydning. 
Ulovligt fravær ikke et problem, hvilket tilskrives det det gode 

skole-hjem samarbejde og den konstruktive dialog. 
Er meget tilfredse med, at et kommunalt indsatsområde er 

bevægelse og idræt. 
Samdriften mellem børnehave, skole og SFO bringer udvikling og 

synergi. Dette bidrager til helhed og tryghed for det enkelte barn. 
Fremadrettede overvejelser i forhold til Kvalitetsrapporten: 

•        Der efterspørges mulighed for at sammenligne skolernes 

indsatser og kvalitative data på tværs af kommunen.  
•        Savner sammenligningsgrundlag af SFO’s evalueringer 

af ”Mål- og Indholdsbeskrivelser” på tværs af kommunen.  

Strandby Skole Der er et lavt udgiftsniveau pr. elev, dette tilskrives mest 

tildelingsmodellen. 
Det vil være svært at bære nedskrivninger eller negative 

ændringer i tildelingen, uden at det går væsentligt ud over 

kvaliteten i undervisningen. 
Stort set ingen aflyste timer på Strandby Skole, hvilket betyder 
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stort pres på vikarkontoen. Dette skyldes i stor grad mødeaktivitet 

med eksterne samarbejdspartnere og i mindre grad sygefravær. 
Tilfredse med de faglige resultater, der også inkluderer elever 

med særlige behov, der var til årets afgangsprøver. 
Procenten på uddannelsesvalg er tilbage på det ”normale” 

forventelige niveau. 
Eleverne har et lavt fravær på sygdom og ulovligt fravær, mens 

der skal være fokus på et forholdsvis højt antal fraværsdage pr. 

elev til bevilget fravær. 

Sæby Skole Tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 
Bestyrelsen stiller samtidig spørgsmålet, ”om rapporten også 

danner grundlag for at kvalificere byrådets fremadrettede politiske 

prioriteringer og beslutninger på skoleområdet?” 

Torslev Skole Tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 

Aalbæk Skole Skolebestyrelsen glæder sig over, at det pædagogiske personale 

er under uddannelse i LP-modellen. 
Godt at kunne konstatere, at stort set alle skolens fag læses af 

linjefagsuddannede lærere eller lærere med lignende 

kompetencer. 
Stort set alle timer gennemføres. 
Lavt fravær på grund af sygdom kan tilskrives dels øget fokus på 

hygiejne og dels skolens deltagelse i projekt ”Positivt fremmøde. 
I forhold til helheden ligger de testede klasser lidt under 

gennemsnittet. 
Glæder sig over, at sundhed er et kommende indsatsområde.  

 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at man på baggrund af de 

indkomne høringssvar i endnu højere grad arbejder hen imod en rapport, der får en større 

grad af fremadrettethed, og som et aktivt dialogredskab både centralt og decentralt. 

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

og Ungdomsudvalget 
1.     drøfter ”Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommune, skoleåret 2011-12” 
2.     tager høringssvarene til efterretning 
3.     anbefaler kvalitetsrapporten 2011-12 overfor byrådet 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
1.     Drøftet 

Udvalget ønsker en afdækning af karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommunes 

folkeskoler i forhold til landsgennemsnittet, afdækning af enkelte skolers markante 

afvigelser på andre områder samt afdækning af de store forskelle i elevernes 

søgemønster efter 9. klasse 

2.     Høringssvar taget til efterretning 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 29. november 2012 Side 12 af 24 

 

3.     Kvalitetsrapporten 2011-12 anbefales overfor byrådet 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Den Kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 (dok.nr.91955/12) 

Folkeskolernes høringssvar til kvalitetsrapporten 2011-2012.pdf (dok.nr.136290/12) 

Bangsbostrand skole - Kvalitetsrapport 2011-12 (dok.nr.127398/12) 

Elling Skole - Kvalitetsrapport (dok.nr.109676/12) 

Frydenstrand - Kvalitetsrapporten (dok.nr.109678/12) 

Gærum Skole - Kvalitetsrapporten (dok.nr.109683/12) 

Heldagsskolen, Kvalitetsrapport (dok.nr.110972/12) 

Hørby-Dybvad, Kvalitetsrapporten (dok.nr.109827/12) 

Jerup Skole, Kvalitetsrapporten (dok.nr.109920/12) 

Nordstjerneskolen, Kvalitetsrapport (dok.nr.110049/12) 

Ravnshøj Skole, Kvalitetsrapporten (dok.nr.110078/12) 

Skagen Skole - kvalitetsrapport (dok.nr.125661/12) 

Stensnæs, Kvalitetsrapport (dok.nr.110261/12) 

Strandby Skole, Kvalitetsrapport (dok.nr.110475/12) 

Sæbygaardskolen, Kvalitetsrapport (dok.nr.110825/12) 

Sæby Skole, Kvalitetsrapport (dok.nr.110615/12) 

Torslev - Kvalitetsrapport (dok.nr.127661/12) 

Aalbæk, Kvalitetsrapport (dok.nr.110974/12) 
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5. Fastlæggelse af serviceniveau - servicelovens re gler om 

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

 

Sagsfremstilling  

Med afsæt i budgetbemærkningen i budget 2012 om ”De specialiserede social- og 

familieområder”, hvoraf det fremgår, at: ”De ansvarlige udvalg pålægges at 

frembringe og vedtage et visitations- og anbringelsesgrundlag, der medfører, at 

serviceniveauet på de specialiserede områder bringes i fuld overensstemmelse 

med de afsatte ressourcer på området”, har Center for Familie udarbejdet udkast til 

serviceniveau i forhold til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og supplerende tabt 

arbejdsfortjeneste. 

  

Herudover har en benchmark-analyse på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i 

kommunerne Varde, Aabenraa, Horsens, Rebild og Frederikshavn peget på, at 

Frederikshavn Kommune har det højeste udgiftsniveau på disse områder, og dette 

er selvfølgelig indgået i arbejdet. 

Udkastet skal ses som et af de skridt, der skal tages i arbejdet med 

budgetoverholdelse og de tidligere besluttede besparelser på det samlede område 

med forebyggende foranstaltninger og anbringelser, som er indeholdt i tidligere 

budgetår og i budget 2013. 

Der er tale om et serviceniveau, som tager afsæt i inspiration fra andre kommuner, 

afgørelser der kan bredes ud i praksis og Center for Families vurdering af, hvordan 

et serviceniveau kan se ud i lyset af den samlede budgetramme på området. 

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer en praksisopstramning af målgruppen for 

medudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, med afsæt i ankepraksis og opstramning af 

serviceniveauet på områderne: 

•         Børn med børneeksem, drift af bil, medicin i forhold til kopipræparater, 

kurser, specialkonsulentstøtte, tilskud til tøj og sko, tabt arbejdsfortjeneste 

og barnepige/hjælperområdet 

  

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer også elementer, der forventes at bidrage 

positivt til oplevelsen af serviceniveauet samtidig med, at der forventes 

besparelser: 

•         der er tale om opprioritering af specialkonsulentydelser som en tidligere og 

hurtigere indsats, der forventes at give en besparelse på sigt. Herudover 

etableres egen kursusvirksomhed, som forankres lokalt, så brugerne ikke 

skal rejse for langt. Samtidig forventes en besparelse på grund af mindre 

transport, besparelse på tabt arbejdsfortjeneste og en forventeligt billigere 

kursuspris 

 

 

 

Oplægget forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på udvalgets 

formidling af materialet til høring i Handicaprådet og efterfølgende godkendelse i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/10522 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Børne-og Ungdomsudvalget primo 2013.  

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

Ungdomsudvalget drøfter forslaget til serviceniveau og sender forslaget i høring i 

Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse af forslag til serviceniveau, 

primo 2013. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Drøftet 

Forslag sendes i høring 

Sagen genoptages 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Udkast Serviceniveau 2012 Familierådgivningen Handicap §§ 41-43 (dok.nr.135213/12) 

 

 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 29. november 2012 Side 15 af 24 

 

6. Status vedrørende forslag til Tvillinge- og Omso rgshjælp i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i maj og juni 

måned 2012, på baggrund af ansøgning om tvillingehjælp, at Center for Familie 

(CFA) i samarbejde med Center for Arbejdsmarked (CAM) skal udarbejde 

retningslinjer for flerlingehjælp. 

  

CFA og CAM har nu i fællesskab udarbejdet forslag til etablering af Tvillinge- og 

Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune jf. vedlagte bilag. 

  

I arbejdet har der, som det fremgår af bilaget, været arbejdet med 3 modeller. På 

baggrund af administrative vurderinger og erfaringer fra andre kommuner (Aalborg 

og Brønderslev) peges der på, at etablering af Tvillinge- og Omsorgshjælp sker 

under de i forslaget skitserede forudsætninger. 

  

Forudsætningen fra Arbejdsmarkedsudvalget om udgiftsneutralitet har undervejs 

vist sig ikke at  kunne imødekommes fuldt ud, da der skal findes finansiering til en 

årlig kørselsudgift til ordningen. Udgiften er skønnet til 80-120.000 kr. årligt. 

  

Det foreslås, at målgruppen bliver familier, der har fået flerlinger, og som har brug 

for en ekstra hånd i den første tid efter fødslen, og/eller familier der på grund af 

særlige omstændigheder har brug for praktisk hjælp i en kortere periode. 

  

Visitation varetages af Sundhedstjenesten via spæd- 

småbørnssundhedsplejerskerne. Hjælpen kan omfatte en række nærmere 

definerede opgaver og udgør typisk ca. 3 timers praktisk daglig hjælp på hverdage, 

i en 3 måneders periode. 

  

Medarbejdere i fleksjob kan ansættes i Sundhedstjenesten og Jobcenteret hjælper 

med at finde frem til egnede medarbejder. Løn-understøttelse via 

Arbejdsmarkedsområdet forudsættes, og et af kravene er, at de pågældende i en 

forudgående periode på mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse. 

  

Fagligt anbefales etablering af en ordning under forudsætning af, at kørselsudgiften 

kan finansieres.  

  

Der er forventeligt ændringer på vej ultimo 2012 i forhold til fleksjobordningen, men 

indholdet kendes endnu ikke. Såfremt dette ændrer de nuværende forudsætninger, 

må sagen eventuelt genoptages på den baggrund. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie og Direktøren med ansvar for 

Arbejdsmarked indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CAM/CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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1. drøfter og godkender forslag til etablering af Tvillinge- og omsorgshjælp i 

Frederikshavn Kommune  

2. drøfter muligheden for finansiering af kørselsudgiften på 120.000 kr. årligt, 

herunder om forslaget skal overgå til de igangværende drøftelser af budget 

2013 

3. at ordningen evalueres 1 år efter etablering 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Et enigt udvalg oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2013 og 

overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 8. november 2012  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i september 2012 at oversende sagen til 

budgetforhandlingerne for 2013 – 2016. 

Budgettet for 2013 – 2016, der blev vedtaget af byrådet i oktober, omfatter ikke 

udgifter til tvillingehjælp. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Udsættes. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 29. november 

2012 
Center for Arbejdsmarked er kontaktet og har undersøgt mulighederne for at finde 

finansiering til etableringen af tvillinge-omsorgshjælp  - herunder kørselsudgifterne -

efter de seneste regler om akutjob og/eller i den puljefinansiering, der er etableret 

under Arbejdsmarkesudvalget i forhold til at undgå, at ledige dagpengemodtagere, 

som mangler et mindre timetal, mister dagpengeretten.  

Akutpuljen åbner mulighed for en bonus til arbejdsgivere, og 

Arbejdsmarkedsudvalgets pulje kan kun udbetales som ren lønkompensation. 

Ingen af modellerne giver dermed yderlig mulighed for finansiering, end den 

skitserede model med fleksjob, og løser derfor ikke finansieringsudfordringen i 

forhold til etableringen af tvillinge- og omsorgshjælp. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Sagen udsættes 
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Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune (dok.nr.79539/12) 
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7. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - planlagt 

bygningsvedligehold budget 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar 

for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver 

kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene 

interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i, 

hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af 

kommunale ejendomme. 

  

Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en 

helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er 

sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt 

energirenovering. Se vedhæftede bilag ”Planlagt vedligehold og anlægsopgaver – 

procedurer og arbejdsgange”. 

  

Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang – 

udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger. 

Oplæg drøftes med fagcentrene inden færdiggørelse og forelægges efterfølgende 

fagudvalgene til høring inden endelig behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Ejendomscenteret har for 2013 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet 

”Planlagt bygningsvedligehold skoler” og ”Planlagt bygningsvedligehold øvrige 

ejendomme”. Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2013: 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold folkeskoler                    8.453.000 kr. 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme        5.033.000 kr. 

Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter. 

  

Af den samlede budgetramme afsættes hvert år 80 % til fastlagte opgaver, mens 

20 % reserveres til opgaver, der opstår i årets løb, fx som følge af påbud fra 

Arbejdstilsynet eller fejl og mangler, der kan medføre risiko for personskade.  

  

De prioriterede forslag jf. bilag forelægges udvalgene, som driver kommunale 

opgaver i bygningerne, med henblik på, at udvalgene (Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Socialudvalget) 

tager orienteringen om planlagt bygningsvedligehold 2013 til 

efterretning/tilkendegiver, om udvalget har bemærkninger til den påtænkte 

bygningsvedligehold i 2013, udvalgets ressort. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at  

1. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og 

Økonomiudvalget som fagudvalg, anbefaler Ejendomscenterets forslag til 

planlagt bygningsvedligehold i budgetåret 2013 

2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2013 til planlagt 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11145 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/KFU/SOU/ØU/BR 
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bygningsvedligehold 8.453.000 kr. og 5.033.000 kr. frigives med henblik på 

udmøntning jf.bilag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Anbefales 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en temadrøftelse i et kommende 

udvalgsmøde: ”Sammenhæng mellem bygninger og indhold”. 

Repræsentanter for Ejendomscenteret inviteres til mødet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Procedurer og arbejdsgang udmøntning planlagt bygningsvedligehold budget 2013 (dok.nr.137312/12) 

Prioritering 2013 vedligehold skoler (dok.nr.137354/12) 

Prioriteret vedligehold skoler - budget 2013 (dok.nr.137357/12) 

Prioritering 2013 vedligehold øvrige ejendomme (dok.nr.137322/12) 

Prioriteret vedligehold 2013 for øvrige ejendomme (dok.nr.137319/12) 
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8. Orientering om Nordstjerneskolens adgang til 

idrætsfaciliteter pr. 1. januar 2013 

 

Sagsfremstilling  

Vedtaget budget 2013 indeholder følgende beslutning om Nordstjerneskolens 

idrætsfaciliteter: ”Forligspartierne ønsker, at faciliteterne ved Arena Nord udbygges 

med henblik på at skabe de fornødne faciliteter til både Nordstjerneskolens 

idrætsundervisning og dermed også plads til foreningslivet samt en forøget 

aktivitetsmulighed for Arena Nord. Forligspartierne er enige om, at arbejde for at 

tilvejebringe sådanne anlægsmidler så hurtigt som muligt, der ikke belaster den 

kommunale anlægsøkonomi. Etableringen afventer således opfyldelsen af denne 

betingelse”. 

  

Det har således været nødvendigt at etablere en midlertidig løsning for 

Nordstjerneskolens adgang til idrætsfaciliteter pr. 1. januar 2013. 

  

Administrationen har sammen med blandt andet Nordstjerneskolen udarbejdet et 

notat indeholdende en beskrivelse af, hvordan idrætsundervisningen midlertidigt 

realiseres. Se bilag. 

Notatet bygger på oplysninger, som har været forelagt administrativt og/eller 

politisk i løbet af Nordstjerneskolens byggeperiode, og indeholder beskrivelser af, 

hvordan idrætsundervisningen på Nordstjerneskolen gennemføres med virkning fra 

1. januar 2013.  

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en snarlig temadrøftelse i byrådet omkring 

permanent løsning af Nordstjerneskolens idrætsfaciliteter. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Nordstjerneskolens adgang til idræt pr. 1.1.2013 (dok.nr.129933/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8156 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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9. 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 oktober 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra oktober 2011 til og med oktober 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  
Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Fraværsstatistik - oktober 2012.pdf (dok.nr.134822/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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10. November-december 2012 - orientering fra Børne-  og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling  

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi.  

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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11. Tilskud til bedre dagtilbud 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune får i alt 4.472.000 kr. i 2013 fra finansloven til bedre 

normeringer i dagtilbud.  

Formålet med tildelingen er at give kommunerne mulighed for at styrke kvaliteten i 

dagtilbuddene for børn mellem 0 og 5 år. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud forslår, at den ekstra tildeling udmøntes som et 

ekstra indekseringsbeløb pr. barn til daginstitutionerne, på samme vis som de i 

øvrigt tildeles ressourcer gennem en indekseret tildelingsmodel. 

  

Dagplejens øgede kvalitet er iværksat via den lavere dækningsgrad fra budget 

2013 samt uændret dagplejepædagognormering trods faldende børnetal. 

  

Lederne skal i forbindelse med den ekstra tildeling særligt prioritere det 

pædagogiske arbejde med forskellige forebyggende indsatser i dagtilbuddet. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Dagtilbuddene får i 2013 rådighed over yderligere 4. 472.000 kr.  

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

Ungdomsudvalget tiltræder, at  

1. ekstra budgetmidler for 2013, 4.472.000 kr. fordeles til daginstitutionerne 

efter indekseringsmodellen 

2. daginstitutionernes ledere forpligtes til ved regnskabsafslutningen 2013 at 

beskrive, hvorledes tildelingen er blevet udmøntet 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Anders Broholm og Pia Karlsen stiller forslag om, at der forlods afsættes 1 mio. kr. 

til projekt socialrådgivere i dagtilbud og at det resterende beløb udmøntes om 

beskrevet i indstillingen. 

Et flertal i udvalget kan ikke støtte forslaget. 

  

Et enigt udvalg tiltræder indstillingen, idet udvalget har noteret sig, at 

normeringsudfordringen i forhold til dagplejens tilsynsopgave er løst ad anden vej. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11400 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: piso 

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