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1. Orientering vedr. Tværgående Ungeteam 

 

Sagsfremstilling 

Som efterfølger til KL´s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse til 

Alle) og UngeTeamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er Tværgående Ungeteam 

opstartet pr. 1. januar 2011. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen:  

 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse 
i 2015 

Opfyldelsen af målsætningen skal ske gennem en helhedsorinteret indsats på 

tværs af Børne- og Kulturforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Social- og 

Sundhedsforvaltningen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Målgruppen for Tværgående ungeteam er unge mellem 15 og 24 år med mere end 

et problem i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Teamet skal sikre, 

at de unge tilbydes en individuel, ubureaukratisk og løsningsorienteret 

sagsbehandling. 

Som en del af arbejdet deltager Tværgående Ungeteam i to projekter under KL: 

Implementering af ungepakken samt KL´s Ungepartnerskab. I begge projekter er 

der fokus på unge mellem 15 og 24 år. 

  

Hvor er teamet pt. 

Teamet består på nuværende tidspunkt af koordineringsgruppen samt leder af UU 

Vendsyssel. I løbet af februar skal teamet udvides, så det består af medlemmer fra:  

 Børne- og Kulturforvaltningen  

 Arbejdsmarkedscentret  

 Familieafdelingen  

 Sundhed- og Handicapafdelingen  

 Socialforvaltningen  

 Leder af UU Vendsyssel 

Herefter skal teamet sætte rammerne for det fremtidige arbejde og indsats. 

Efterfølgende orienteres alle relevante parter om teamet. Teamet skulle gerne blive 

et naturligt referencepunkt, for alle medarbejdere, der arbejder med unge som 

målgruppe.  

Teammedlemmerne har til opgave at udpege ad hoc medlemmer på de enkelte 

sager, hvor på det er nødvendigt.  

Primo maj påbegyndes arbejdet behandlingen af konkrete sager i det Tværgående 

Ungeteam. 

  

Britta Andersen Tværgående Ungeteam er inviteret til at deltage i punktet kl. 15. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: BKF/AMC 

 Sbh: mskp 

 Besl. 

komp: LBR/SOU/BUU/AMU/SUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. februar 2011 Side 6 af 35 

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 2. februar 2011 

Det Tværgående Ungeteam gav en kort redegørelse, og orienteringen blev taget til 

efterretning. 

  

Fraværende: Cai Møller, Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lotte Keller 

Christensen og René Johansen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Udvalget ønsker handleplan til opfølgning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Orienteringsbrev vedr. Tværgående Ungeteam januar (dok.nr.8436/11) 

Tidsplan for tværgående Ungeteam frem til maj 2011 (dok.nr.8434/11) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. februar 2011 Side 7 af 35 

 

 

2. Målsætning på klub og ungdomsskoleområdet i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket en Ungemålsætning, som en rettesnor for, 

hvordan Frederikshavn Kommune møder de unge, der kommer i kommunens 

tilbud. 

  

På ungeområdets dialogmøde den 28. oktober 2009 blev det besluttet, at der skal 

udarbejdes en fælles ungemålsætning for det samlede ungeområde, således at 

ungetilbuddene kan understøtte, at flere unge gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

  

Det foreliggende udkast til Ungemålsætningen er udarbejdet af ledere på 

ungeområdet og repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, og er drøftet i 

de respektive bestyrelser. 

  

Ungemålsætningen er rammen for det daglige arbejde i Frederikshavn Kommunes 

ungetilbud. 

  

Fælles for meget af det arbejde, der foregår på ungeområdet er, at tilbuddene er 

frivillige. Unge kan benytte tilbuddene, hvis de har lyst.  

Fælles for ungetilbuddene er også, at Ungemålsætningen viser, hvilke fælles mål vi 

arbejder for og hvad vi står for.  

Den er ikke en manual for, hvordan ungearbejdet skal organiseres. Den er et 

udsagn om fælles retning både i den daglige praksis og i det politiske arbejde for 

og med unge i Frederikshavn Kommune. 

  

Ungemålsætningen foreslåes revideret hvert 4 år. 

  

Til Ungemålsætningen knyttes indsatsområder, der angiver forpligtende indsatser 

for de forskellige aktører i ungeafdelingen. 

  

Efter en drøftelse i de respektive klubber og Ungdomsskolen for 2011 foreslås at 

de forpligende indsatser i 2011 fokuseres på nedenstående områder: 

1. Digitalisering på ungdomsområdet. 

2. Den forebyggende indsats i forhold til målgruppen. 

  

De enkelte aktører, forpligtes herefter til at udarbejde handleplaner på de nye 

indsatser.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tiltræder forslag til Frederikshavn Kommunes Ungemålsætning på klub og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16640 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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ungdomsskoleområdet  

 tiltræder, at Ungemålsætningen revideres hvert 4. år  

 tiltræder de i sagsfremstillingen nævnte indsatsområder som gældende 
indsatsområder for 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget ønsker at målsætningen sendes i høring i bestyrelserne, herefter kommer 

sagen tilbage i udvalget. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forslag til ungemålsætning (dok.nr.25037/10) 
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3. Udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2011 -2014 er der truffet 

beslutning om såvel tilførsel af midler til specifikke områder, ligesom der er 

indarbejdet en række prioriterede besparelser, der umiddelbart vil kunne omsættes.  

  

Budgetaftalen omfatter imidlertid flere områder, hvor udvalget anbefales at drøfte 

metode til realisering af vedtagne besparelser. 

  

Forvaltningen har udarbejdet en opstilling – se bilag, der viser budgetaftalens 

omfang (inklusiv konsekvenser af genåbning af budget 2010).  Finansieringen af 

det ikke fordelte negative budgetbeløb er i 2011 på –10,02 mio. kr. stigende i 

overslagsårene. 

  

Finansieringen af det ikke fordelte negative budgetbeløb kan eventuelt ske på 

følgende måde: 

  

•           Anvendelse af ikke benyttede spareforslag 

•           Procentvis fordeling på de enkelte omkostningssteder 

•           Evt. nye spareforslag 

•           En kombination af spareforslag og procentvis besparelse  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

udmøntning af det ikke fordelte budgetbeløb.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Sagen er drøftet. Sagen genoptages. 

Forvaltningen udarbejder nye spareforslag. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

På baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

har forvaltningen udarbejdet nye spareforslag til udmøntning af det i 2011 ikke 

fordelte budgetbeløb. Se bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 

fordelingen af det i 2011 og overslagsårene ikke fordelte budgetbeløb på 10,02 

mio. kr.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Punktet udsættes til næste måned. 

Barselsudligningspulje udmøntes ved procentvis fordeling. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Sagen genoptages fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. december 2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 

fordelingen af det i 2011 og overslagsårene ikke fordelte budgetbeløb på 10,02 

mio. kr. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Følgende blev vedtaget udmøntet: 

  

Kørsel fordeles på 
omkostningsstedet 

1,2 mio. 

Ressourcepædagoger 0,2 mio. 

Inklusion på 
normalområdet 

1,0 mio. 

SFO 1,0 mio. 

Familieklasser/stuer 1,2 mio. 

Konsulenter/koordinatorer 0,8 mio. 

Fleksible pladser 0,170 mio. 

  

Sagen genoptages på næste møde med hensyn til udmøntning af 2,53 mio. 

  

Udvalget ønsker en nærmere undersøgelse af ungdomsområdet samt SSP. 

  

Fraværende Jette Fabricíus Toft 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 

2011 

Sagen genoptages fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. januar 2011. 

Forvaltningen vil i mødet forelægge nærmere undersøgelse af ungdomsområdet 

samt SSP. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 

endnu ikke udmøntede del (2,53 mio. kr.) af vedtagne budgetbesparelse for 2011 

og overslagsårene (10,02 mio. kr.).  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget anmoder forvaltningen om flere spareforslag. 
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Sagen genoptages. 

Anders Broholm og Pia Karlsen ønsker ført til referat at V ønsker, at der træffes en 

beslutning på mødet. Jette, Christina, Birthe Marie, Jeppe, Jørgen tilslutter sig 

synspunktet. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

dok 126987-10 incl. bilag: Notat til BUU vedr. udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 (BUU 

4.11.2010) (dok.nr.127738/10) 

Oversigt spareforslag BUU møde 02.12.2010 (dok.nr.142181/10) 
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4. Orientering om foreløbigt regnskabsresultat 2010 Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Supplementsperioden for regnskabsåret 2010 udløb den 18. januar 2011 og 

processen med udarbejdelse af regnskab for 2010 er sat igang. 

Forvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige regnskabsresultat. (bilag 

udleveres i mødet). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Orienteringen tages til efterretning. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forbrugsopgørelse 2010 BUU pr. 02.02.2011  (dok.nr.13434/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/378 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: BUU 
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5. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 4. november 2010, at der skal 

ske en månedlig opfølgning på handlingsplan efter gennemført budgetanalyse på 

dele af Familieafdelingens område. 

Forvaltningen vil i mødet give en  mundtlig orientering om status på udmøntning af 

handlingsplan og prioriterede indsatsområder i forlængelse af analysen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterreting. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Henvendelse vedr. placering af Opholdsstedet Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Bjarne Kvist samt fremsendt 

klager til Børne- og Ungdomsudvalget fra grundejerforeningen Anchers Have samt 

borgere i Skagen er sagen sat på udvalgets dagsorden. 

Der klages over Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af Opholdsstedet 

Skagen på udvalgets møde den 2. december 2010. 

Klagen over udvalgets beslutning henføres til placeringen af opholdsstedet på 

adressen Markvej 38, Skagen. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger i mødet en redegørelse til klagen.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager redegørelsen til efterretning  

 drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Redegørelsen blev taget til efterretning. 

  

Udvalget har modtaget nye oplysninger vedr. grundlaget for godkendelse af 

Opholdsstedet Skagen. Oplysninger forelægges GOT med henblik på, om det giver 

anledning til en revurdering af godkendelsen. 

  

Sagen genoptages i udvalget. 

  

Udvalget giver udtryk for, at det kunne være ønskværdigt, om der altid blev 

foretaget nabohøring i forbindelse med etablering af private opholdssteder. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Anonymiseret udgave dok. 10125-11 - klage fra borger i Skagen over placering af Opholdsstedet 

Skagen (dok.nr.14091/11) 

Grundejerforeningen Anchers Have: klage tover godkendelse af Opholdsstedet Skagen, Markvej 38, 

Skagen (dok.nr.12899/11) 

kopi dok. 139838 Forudsætninger for godkendelse Opholdsstedet Skagen (dok.nr.10775/11) 

kopi dok. 139854 GODKENDT Godkendelsesskrivelse Opholdsstedet Skagen (dok.nr.10772/11) 

kopi Godkendelse af Markvej 38 til opholdssted  (dok.nr.10747/11) 

KORRIGERET Redegørelse godkendelse Opholdsstedet Skagen (dok.nr.10760/11) 

BK-forvaltningen beklager forkert oplysning i redegørelse vedr Opholdssted Skagen (dok.nr.12550/11) 

Borgerhenvendelse vedr. ukorrekte oplysninger i BUU-dagsorden 3.2.2011 pkt 6 (dok.nr.12541/11) 

Opsamling redegørelser fra TF godkendelse placering Opholdssted Skagen - incl. 

underbilag (dok.nr.13437/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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7. Forældrehenvendelse vedr. skolestart 2011/2012 i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Et forældrepar til et skolesøgende barn i Skagen har henvendt sig til Børne- og 

Ungdomsudvalget omkring beslutning om skolestart for de kommende 

børnehaveklasseelever i Skagen.  

  

De skriver: ”Vi er en del forældre der finder det underligt at vores børn skal starte 

deres skolegang på Hedeboskolen, da den skal lukke til august 2012. Mange af 

børnene kommer ikke til at gå på Hedeboskolen i et helt år, da de har rullende 

skolestart. Nogle af børnene har allerede været igennem 4 flytninger pga lukning af 

børnehaver, senest den1 februar 2011, hvor de skal sammenlægges i en ny og 

større børnehave (Pilekrattet), og inden de er i skolen, hvor de skal være, bliver det 

til 6 skift på bare 2 1/2 år. Kalder man det tryghed (det mener vores nuværende 

pædagoger ikke) 

  

Vi kan ikke se fornuften i denne beslutning, da det ligeså godt kunne foregå på 

Ankermedets skole, da personalet har meldt ud, at der er plads og de pålagte 

ændringer kan være færdige til at tage imod alle børnene i rullende skolestart pr 1 

august 2011. Det er 1 skift mindre. 

  

Nogle forældre overvejer at lade deres børn blive i børnehave indtil skoleklassen 

flytter tilbage til Ankermedetskole!!!! 

Det mener skoleledelsen dog at det vil ødelægge den rullende skolestart!!!! 

  

Det er i vores øjne helt utænkeligt at man flytter elever fra en skole der er fremtiden 

til en skole der skal lukke om et år, og så flytte eleverne tilbage. 

  

Beslutningen om alt dette er taget over hovederne på alle forældrene.” 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

henvendelsen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget har drøftet henvendelsen. 

  

Udvalget bakker fortsat op om skolebestyrelsernes beslutning vedrørende 

skolestart. 

Udvalget opfordrer til, at der er en tæt dialog mellem skolebestyrelserne, 

skolelederne, personalet og forældrene i hele fusionsprocessen. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/978 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Dokumentation beslutningsproces vedr. indskolingsmodel i Skagen pr. 1.8.2011 (dok.nr.13339/11) 
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8. Forslag til placering af ny døgninstitution 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. til 

etablering af ny døgninstitution har forvaltningen modtaget oversigt over mulige 

placeringer af ny døgninstitution på kommunale grunde beliggende i Frederikshavn 

byområde. 

  

Bygningen forventes at skulle have et etageareal på 5-700 m2. Ud fra et skøn på 

max. bebyggelsesprocent lig boligområde dvs. 30-35 % er der fra teknisk 

forvaltning skønnet behov for grundareal på min. ca. 2.000 m2. Det er dog 

efterfølgende vurderet at der bør være et betydelig større grundareal til rådighed 

med henblik på etablering af gode udendørs opholdsarealer, ligesom 

udendørsfaciliteterne skal kunne understøtte, at institutionen kan anvendes til 

forskellige målgrupper samtidigt. Endelig vil der til en institution af den størrelse 

være behov for parkeringspladser. 

De fremsendte forslag har været drøftet og vurderet i forskellige faglige 

sammenhænge i Familieafdelingen med henblik på kvalificering af beslutningen, 

ligesom der har været besigtigelse på følgende 5 mest oplagte placeringer: 

  

  

Dannevirkevej 1 matr. nr. 6am Flade, Frederikshavn Jorder 

Arealstørrelse: 2340 m2 Byggeri til døgninstitution mulig indenfor gældende 

plangrundlag. 

Det er vurderet at placering på Dannevirkevej ikke er hensigtsmæssig, primært 

grundet arealets beskedne størrelse set i sammenhæng med nærheden til 

omliggende privatboligområde.  

  

  

Areal vest for Hånbækskolen del af matr. nr. 107 b Bangsbo, Frederikshavn Jorder 

Arealstørrelse: 2-3.000 m2 afhængig af om Hånbæk skolens legeplads vest for 

denne kan inddrages delvis. Byggeri til døgninstitution mulig indenfor gældende 

plangrundlag. 

Arealets størrelse vurderes tilstrækkeligt, og den geografiske beliggenhed er 

hensigtsmæssig. Det bør dog indgå i overvejelserne om en lidt større fysisk afstand 

til et ungdoms og uddannelsesområde kan være hensigtsmæssigt. 

  

  

Areal syd for Baldersvej 11 del af matr. nr. 189 a Bangsbo, Frederikshavn Jorder 

Arealstørrelse: 2-3.000 m2.  Byggeri til døgninstitution mulig indenfor gældende 

plangrundlag. Såvel placering som grundstørrelse vurderes hensigtsmæssig. 

Desuden hensigtsmæssigt at der er tale om et ikke tæt bebygget område. 

  

  

Peter Willemoes Vej 60 matr. nr. 2h Flade, Frederikshavn Jorder  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Arealstørrelse: 3034 m2.  Byggeri til døgninstitution er ikke mulig indenfor 

gældende plangrundlag. Dette betinger ny lokal plan. 

Henset til at adgangsforholdene til arealet kun kan ske ad lukket vej i boligområde 

sammenholdt med at plangrundlaget ikke er tilstede vurderes at denne placering 

ikke bør prioriteres. 

  

  

Nordre Strandvej 2 matr. nr. 49 hs Frederikshavn Markjorder 

Arealstørrelse: 12.245 m2.  

Plangrundlag: 

Rammeområde FRE.B.10.02, anvendelse helårsbeboelse dvs. parcelhuse samt 

tilhørende kollektive anlæg. 

Fællesplan nr. 45 parcel 165, anvendelse boldbane og legeplads samt til 

stedsegrønt beplantningsbælte langs Sindallundvej mv. Efter byrådets nærmere 

godkendelse tillades opført enkelte bygninger til legeplads eller fritidsformål. 

  

Byggeri til døgninstitution er ikke mulig indenfor gældende plangrundlag. Dette 

betinger ny lokal plan. 

Det bemærkes fra Teknisk forvaltning at: Arealet er så stort, at både den 

nuværende anvendelse og evt. ny døgninstitution kan være på arealet. Der er 

tilbage i 1999 meddelt dispensation til etablering af børnehave med 20 børn, 

bygning ca. 120 m2 på arealet. 

  

Såvel grundstørrelse som geografisk beliggenhed er optimal. Der er cykel afstand 

til såvel uddannelses som indkøbsfaciliteter. Nærheden til strand og store 

udendørsområder med sports og andre aktivitets faciliteter vil kunne understøtte 

det pædagogiske arbejde hensigtsmæssigt, og give nye og gode 

aktivitetsmuligheder i dagligdagen uden at der skal bruges en masse ressourcer på 

transport m.v. Nærheden til Rønnehavnen vil gøre det oplagt at arbejde med 

Søsports aktiviteter hvis de unge er motiverede for det. Endelig er arealet 

beliggende frit i forhold til bebyggelserne i området i øvrigt.  

  

  

Samlet vurderes ud fra hensynet til at skabe gode pædagogiske rammer, og 

hensyntagende fysiske rammer for et døgninstitutionsliv, at en placering på Nordre 

Strandvej 2 bør prioriteres højt. Denne placering vil dog indebære en tidsmæssig 

forskydning af processen grundet arbejdet med ny lokalplan, som erfaringsmæssigt 

tager omkring 9 måneder. Der er dog ikke tekniske forhindringer i forhold til 

finansiering af anlægsbevillingen, selvom den først anvendes i 2012. 

  

Alternativt til placering på Nordre Strandvej, ses en placering på henholdsvis 

Baldersvej og vest for Hånbæk skolen som prioritet 2. og 3.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter forslagene til placering af ny døgninstitution og 

 godkender placering af ny døgninstitution, således at der arbejdes videre 
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på placering på Nordre Strandvej 2 uagtet, at der skal udarbejdes ny 
lokalplan, og det vil forlænge etableringsperioden, således at brug af 
anlægsbevillingen udskydes tilsvarende. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget drøftede forslagene. 

Udvalget godkender placeringen af ny institution på Nordre Strandvej 2. Der 

arbejdes videre på placeringen. 

  

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Udmøntning af anlægsbevilling i budget 2011 - Udvidelse af pladser på 

døgninstitutioner (dok.nr.2971/11) 

Kort over forslag til placering af ny døgninstitution (dok.nr.11536/11) 

Indsigelse vedr. etablering af døgninstitution på Nordre Strandvej 2. (dok.nr.14122/11) 
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9. Orientering om hovedtræk i Barnets Reform 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mellem 

satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen udmøntes med en række initiativer 

samt lovændring, hvis overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og 

unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer 

samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. 

Lovændringen indeholder en række ændringer, som sigter på at styrke den tidlige 

indsats, børns rettigheder og kvaliteten i indsatsen. Følgende overskrifter er 

centrale i de politiske aftaler: 

  

         Tryghed i opvæksten 

         Børn og unges klagerettigheder 

         Tidlig indsats 

         Kvalitet i indsatsen 

  

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2011.  

  

På mødet vil forvaltningen præsentere indholdet i Barnets Reform nærmere.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Udsættes til næste møde. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udsættes til næste møde. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13022 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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10. Afklaring af specialklasserne i ny skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

Udgangspunktet i skolestrukturen er, at alle skolens aktiviteter følger den 

pågældende skole over i den nye struktur. 

Dette udgangspunkt gælder ligeledes for specialklasserne. 

  

Specialklasserne på Hedeboskolen overflyttes med den nye struktur til 

Ankermedets Skole. 

Specialklasserne på Ørnevejens Skole overflyttes med den nye struktur til den nye 

skole. 

Specialklasserne på Sæbygaardskolen forbliver med den nye struktur på 

Sæbygaardskolen. 

Heldagsskolen forbliver med den nye struktur en selvstændig skole. 

Specialklassrne for elever med ADHD og for elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen overflyttes med den nye struktur til 

Abildgård/Fladstrand Skole. 

Specialklaserne for elever med autisme på Hånbækskolen overflyttes med den nye 

struktur til den nye skole. 

Specialklasserne på Hånbækskolen for AKT elever foreslås udfaset fra august 

2011 som en besparelse i forhold til budgetforliget. 

  

Generelt er der således ikke aktuelle planer om at ændre på 

specialtilbudsstrukturen, men der kan på sigt opstå pædagogiske, geografiske eller 

økonomisk betingede behov eller muligheder herfor - jf. også den påtænkte 

udvidede revision af specialundervisningen i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. 

Specifikt og aktuelt kan det imidlertid overvejes, om der i forbindelse med den 

forventede etablering af de to nye skoler i Frederikshavn by (den nye skole og den 

sammenlagte Abildgård/Fladstrand Skole) med fordel kan foretages en ændring af 

specialklassetilbuddet de to skoler imellem.  

Der vil kunne peges på ændringer, der kan give pædagogiske/faglige forbedringer, 

ligesom de fysiske faciliteter for eleverne og de ansattes fysiske arbejdsmiljø 

herved kunne forbedres. Ændringerne vil kunne foretages uden væsentlige 

forskydninger i antallet af specialelever på hver af de to skoler. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at forvaltningen anmodes om, i dialog med de 

involverede skoler at igangsætte en proces til afklaring af specialklassetilbuddene 

på de to nye skoler i Frederikshavn by. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9072 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 

2011 

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 2. december 2010 har 

forvaltningen været i dialog med de involverede skoler om afklaring af 

specialklassetilbuddene på de to nye skole i Frederikshavn by. 

  

Det kan ud fra en faglig begrundelse overvejes at ombytte to specialklassetyper i 

forhold til ikke at følge nuværende skole. 

En ombytning af klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 

med klasser for elever med kontaktvanskeligheder. 

  

Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder kan overflyttes til ny skole - 

og følger dermed ikke overflytningen til Abildgårdskolen/Fladstrand Skole.  

I forvejen følger Ørnevejens Skoles specialklasser for elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder overflytningen til ny skole.      

Der er en overlapning mellem elever med generelle indlæringsvanskeligheder og 

elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.  

Disse elever befinder sig inden for samme målgruppe, med lettere 

indlæringsvanskeligheder i den ene yderlighed og svære indlæringsvanskeligheder 

i den anden yderlighed. 

Der sker jævnligt elevoverflytninger mellem disse klasser i dag, hvilket indebærer et 

skoleskift for eleverne. Der vil være en synergieffekt ved at have elever med 

generelle indlæringsvanskeligheder samlet på samme skole, uanset graden af 

vanskelighederne. Grænsen mellem disse to grupper er ikke skarp. 

Desuden har de sværest handicappede elever brug for bedre faciliteter omkring 

toilet- og badeforhold, hvilket vil kunne imødekommes ved nybygning. Forbedrede 

faciliteter tilgodeser ligeledes personalets arbejdsmiljø. 

  

Elever med kontaktvanskeligheder kan overflyttes til Abildgårdskolen/Fladstrand 

Skole - og følger ikke overflytningen til ny skole.  

Der kan opnås øget faglig sparring mellem personalet i ADHD klasserne og 

personalet i kontaktklasserne. Disse to elevgrupper er inden for det 

børnepsykiatriske område. De to elevgrupper fortsætter som to adskilte enheder. 

Der vurderes ikke at være ulemper for eleverne forbundet med den nævnte 

ombytning.  

Forældre og personale i kontaktklasserne har dog allerede været involveret i 

processen om flytning til ny skole. 

Bestyrelserne på Abildgårdskolen, Hånbækskolen og Ørnevejens Skole har udtalt 

sig om ombytningen af specialklasserne.  

Udtalelser udsendes Børne- og Ungdomsudvalget inden udvalgets møde. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til 

specialklassernes placering i en ny skolestruktur. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget fastholder at specialklasserne følger de respektive skoler over i den ny 
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struktur. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Høringsbrev A+H+Ø Specialklassernes placering i den nye skolestruktur (dok.nr.10629/11) 

Oplæg til høring: Specialklassernes placering i ny skolestruktur. (dok.nr.10630/11) 

Oversigt over specialklasserne i ny skolestruktur - forslag (dok.nr.137729/10) 

Udtalelse fra Abildgårdskolen (dok.nr.10644/11) 

Udtalelse Hånbækskolens bestyresle (dok.nr.12271/11) 

Udtalelse Ørnevejens Skoles bestyrelse (dok.nr.12908/11) 
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11. Ansøgning fra Hørby-Dybvad skole om udbud af linjefag 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen ved Hørby-Dybvad Skole har fremsendt ansøgning "Vedr. 

godkendelse af alternativ valgfagsordning" til Børne- og Ungdomsudvalget.  

  

Baggrunden for ansøgningen er, at Hørby-Dybvad Skole ønsker at oprette en 

række alternative valgfag i stedet for de fag, der er nævnt i Folkeskolelovens § 9, 

stk 1. 

  

Med fokus på skolens indsatsområde det kommende skoleår: elevernes trivsel 

(herunder kost, sundhed og fritidsaktiviteter) ønsker skolen at udbyde følgende 

valgfag: 

  

•           Musik / Band Aid 

•           Mad fra andre kulturer 

•           Boldspil inde / ude 

•           Alternative idrætsgrene 

•           Designværksted 

•           Film og medier / Animationsværksted 

•           Lav din egen hjemmeside / IT for viderekomne 

•           Street Dance 

•           Kickboxing / konditionstræning 

  

Jf. Folkeskolelovens § 9 stk. 6 kan kommunalbestyrelsen godkende at der tilbydes 

undervisning i andre praktisk eller kunstnerisk betonede fag eller emner. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender ansøgning fra Hørby-Dybvad skole 

 anmoder skolen om at udarbejde lokale mål- og indholdsbeskrivelser for de 
udbudte valgfag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

Bilag 

Ansøgning om udbud af linjefag (dok.nr.8738/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/693 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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12. Ansøgning om oprettelse af SFO ved Elling skole og 

samtidig ændring af Andedammen til ren børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen ved Elling skole og Andedammens bestyrelse har fremsendt 

ansøgning om oprettelse af skolefritidsordning for årgangene 0. kl. - 4. kl. ved Elling 

skole pr. 1. august 2010 og samtidig ændring af den aldersintegrerede institution 

Andedammens status til ren børnehave. 

  

Begrundelsen for ansøgningen er for Andedammens vedkommende, at 

Andedammen i forbindelse med etablering af områdeledelse på 

daginstitutionsområdet, bliver en del af området "Opland Nord". Dette område 

består af områdets børnehaver. Såfremt Andedammen bibeholder den nuværende 

status som aldersintegreret institution vil den være eneste institution i området med 

en fritidsdel for skolebørn. Det pædagogiske arbejde i området "Opland Nord" vil 

primært være rettet mod førskolebørn. 

  

For Elling skoles vedkommende vil en oprettelse af et SFO-afsnit på skolen kunne 

styrke udviklingen af det pædagogiske arbejde med børn i skolealderen, herunder 

muligheden for i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger at skabe større 

helhed i skolebørnenes hverdag. 

  

Ansøgningen har været drøftet i BK-forvaltningsledelsesmødet og både 

Institutionschef og Skole- og Ungdomschef har tilkendegivet, at ændringen er helt i 

tråd med forvaltningens ønsker til en organisering på området. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Af ansøgningen fremgår, at den ændrede status fra aldersintegreret daginstitution 

til SFO har konsekvenser for forældrebetalingen, da taksterne gennemgående er 

højere i SFO end i integrerede institutioner. Af samme grund søger begge 

bestyrelser om, at der etableres en betalingsmæssig overgangsordning for de 

forældre, der d.d. har børn i Andedammen. 

  

Forvaltningen foreslår, at den betalingsmæssige overgangsordning etableres 

således: Etablering af SFO pr. 1. august 2010 og fastholdelse af nuværende 

forældrebetaling. Pr. 1. januar 2011 følger forældrebetalingen kommunens 

almindelige takst for pasning i SFO. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Forvaltningen oplyser, at det umiddelbart er muligt at overføre personale fra 

Andedammen til Elling skole, som i dag dækker pasning af "SFO-børnene". Dog vil 

en af de overførte personaler skulle dække afdelingslederfunktionen i den 

nyoprettede SFO, dvs. der vil være en merudgift som udgør forskellen mellem 

aflønning af en alm. pædagog og en afdelingsleder, anslået 75.000 kr. pr. år. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5057 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at  

 der oprettes en SFO ved Elling skole med virkning fra 1. august 2010  

 Andedammen samtidig ændres fra en integreret institution til ren 
børnehave  

 aktuelt personale i Andedammen overføres til Elling skole  

 merudgiften - ca. 75.000 kr. finansieres inden for skole- og 
ungdomsafdelingens budgetramme  

 der etableres en overgangsordning for forældrebetaling som beskrevet i 
sagsfremstillingen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 15. juni 2010 

Henvises til budgetforhandlingen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Christina Lykke Eriksen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 

2011 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 15. juni 2010 at ansøgning om 

oprettelse af SFO ved Elling skole og samtidig ændring af Andedammen til ren 

børnehave skulle henvises til budgetforhandlingen for 2011. 

  

Budgetvedtagelsen for 2011 og overslagsårene omfatter ikke oprettelse af SFO 

ved Elling skole, hvorfor den konkrete ansøgning incl. supplerende udtalelse fra 

henholdsvis Elling skolebestyrelse og udtalelse fra bestyrelsen for 

dagtilbudsområdet Opland Nord fremlægges til Børne- og Ungdomsudvalgets 

endelige beslutning. 

  

Både bestyrelsen for Elling skole og for Dagtilbudsområdet Opland Nord anfører, at 

det af pædagogiske hensyn vil være en fordel, at der etableres SFO på Elling 

skole. 

Begge bestyrelser er på den anden side meget bekymret for etablering af en SFO, 

set i lyset af de store takststigninger, der har været på SFO-området. 

  

På den baggrund indstiller bestyrelsen for Opland Nord, at bestyrelsen fortsat 

tilslutter sig oprettelsen af en SFO på Elling skole, såfremt der tages en beslutning 

om generelt at indføre SFO-ordning på alle kommunens skoler. 

  

Bestyrelsen for Elling skole tilslutter sig også oprettelsen af en SFO på Elling skole, 

under forudsætning af, at forældrebetalingen til Elling skoles SFO, indtil der er en 

generel beslutning om SFO-ordning på alle kommunens skoler, holdes på samme 

niveau som forældrebetalingen ved integrerede institutioner/fritidscentre. 
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Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne - og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Udvalget støtter, at der kan oprettes en SFO, dog med gældende SFO-takster. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

Bilag 

Elling skole og Andedammen: Ansøgning om ændring af organisationsstruktur (dok.nr.56859/10) 
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13. Februar 2011 - orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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14. Prioritering af afsatte midler til folkeskolernes planlagte 

bygningsvedligehold 2011 og frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2011 er der afsat 13,728 mio. 

kr. til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger. 

  

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen, har udarbejdet prioriteret budgetforslag, for 

budgetområdet: Planlagt vedligeholdelse for folkeskoler. Budgetrammen indstilles 

efter følgende fordelingsnøgle: 

Afhjælpende vedligehold (skolernes eget driftsbudget) 

Oprettende vedligehold, 18%  2.478.000 kr.  

Forebyggende vedligehold, 82% 11.250.000 kr.  

Det anbefales således at de 18% til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan adstedkomme Arbejdstilsyns påbud (AT 

påbud), og ellers afhjælpe uforudsete problemstillinger, og de 82% prioriteres til 

almindeligt forebyggende vedligehold på kommunens skoler. De 18% til oprettende 

vedligehold kan vise sig at være for lidt, idet Arbejdstilsynets besøg på skoler de 

seneste år, har betydet behov for større investeringer under oprettende 

vedligehold. 

  

Oprettende vedligehold 

Budgetsum for oprettende vedligehold prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for: 

 AT opgaver  

 Pludselige eller uforudsete opgaver  

 Følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses 

  

Forebyggende vedligehold 

Grundlaget for prioritering, bygger på den gennemførte bygningsgennemgang, 

samt tilbagemeldinger fra brugere og forvaltninger. Opgaver er valgt ud fra 

følgende 5 prioriteringer: 

 Prioritet 1 - lovbefalede krav  

 Prioritet 2 - sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 
personrisici, eller fare, hvis fejl og mangler får lov til at udvikle sig)  

 Prioritet 3 - udvendig forebyggende vedligehold  

 Prioritet 4 - indvendig forebyggende vedligehold  

 Prioritet 5 - bygningsmæssige forbedringer (energibesparelser, indeklima, 
forbedring af funktionsforhold, ønsker) 

  

Bygningsmæssige ændringer forårsaget af skolestrukturændringer er ikke indeholdt 

i prioritering, da dette ikke er muligt med den økonomiske ramme, som er afsat i 

budget 2011, og ligger også uden for det grundlag, som budgettet dækker. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/240 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via 

Økonomiudvalget anbefaler Frederikshavn Byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 

13,728 mio. kr. frigives til planlagt bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra 

prioriteringen som nævnt i sagsfremstilling og vedhæftet bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

Bilag 

Årsrapport skolebygninger - med henblik på vedligeholdelse 2011 (dok.nr.8709/11) 
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15. Tildeling af kontrakter efter udbud af skole- og 

handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/4153 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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16. Belægningsstatistik institutionsområdet til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Institutionsområdets belægningsstatistik pr. ultimo 2010 er udarbejdet og 

forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

belægningsstatistik pr. ultimo 2010 til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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17. Februar 2011 - Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen, herunder  

 orientering om status på afhjælpning af skimmelsvamp-angreb i 
Børnehaven Børnetoften.  

 orientering om navneændring af "Børnehaven Trindelvej" til "Børnehuset 
Trindelvej" i forbindelse med institutionens ændring fra ren børnehave til 
integreret institution. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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