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1. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 

2011 

Sagen genoptages fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. februar 2011. 

Forvaltningen forelægger spareforslag i mødet. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Direktør med ansvar for børn og kultur 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. marts 2011 

Pedel/service fritidscentre harmonisering 0,3 mio. kr. 

SSP 0,1 mio. kr. 

Ungdomsområdet 0,050 mio. kr. 

Ungdomsskolen 0,150 mio. kr.- 

Læreraftalen 0,5 mio. kr. 

Befordring af skoleelever 0,3 mio. kr. 

PR/SPR 0,5 mio. kr. 

Konsulenter 0,6 mio. kr. – Må ikke ramme skole og daginst.område 

I alt 2,5 mio. kr. 

  

Jette Fabricius Toft udtrykker imidlertid skepsis og bekymring i forhold til yderligere 

besparelser på ungdomsskoleområdet. 

Christina Lykke Eriksen udtrykker imidlertid skepsis og bekymring i forhold til 

yderligere besparelser på PR/SPR-området. 

  

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) 

BKMED: udtalelse til spareforslag til forelæggelse for BUU - budgetramme 2011 (dok.nr.23454/11) 
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2. Anmodning fra UUV om tildeling af midler til øgede 

arbejdsopgaver. 

 

Sagsfremstilling 

UU-Vendsyssel har fremsendt anmodning til Frederikshavn Kommune om at 

genoverveje beslutningen om at indefryse bloktilskuddene vedr. øgede 

arbejdsopgaver til UU-Vendsyssel. 

  

Resume: 

Som led i globaliseringspuljen har Folketinget besluttet at videreføre de hidtidige 

initiativer på UU-området fra globaliseringsaftalen i 2007. Det drejer sig om tidlig 

indsats og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og 

systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen, for unge op til det fyldte 25. år.  

Den økonomiske kompensation udgjorde oprindeligt 50 mio.kr. årligt på finansloven 

fra 2010 - 2012 eller i alt 150 mio. kr.  

De 50 mio. kr. er efterfølgende reguleret op med årligt 8. mio. kr. til 58 mio. kr. pr. 

år i årene fra 2010 - 2012 - eller i alt 174 mio. kr.  

Frederikshavn kommunes andel af kompensationen udgør ca. 508.950 kr. pr. år. 

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010. 

  

UU-Vendsyssel er i budget 2011 tildelt 5.752.531 kr. for at varetage opgaven med 

uddannelsesvejledning af børn og unge i Frederikshavn Kommune. 

I 2010 blev UU-Vendsyssel tildelt 5.705.011 incl. 294.000, der blev tildelt i ekstra 

bloktilskud, jf. senere i teksten. 

I 2009 blev UU-Vendsyssel tildelt 5.400.170 til opgaven med 

uddannelsesvejledning af børn og unge i Frederikshavn Kommune.  

I perioden 2009 til 2011 har der været et fald i antallet af 12 – 18 årige og samtidig 

en stigning i antallet af STU-elever. 

  

I 2010 blev bloktilskuddet til UU-Vendsyssel omfattet af Frederikshavn Kommunes 

generelle besparelser, samt kommunens 5 % besparelse på budgettet i øvrigt. 

  

Hjørring - og Frederikshavn kommuner har efter forhandling med UU-Vendsyssel 

dækket det underskud, som UUV oparbejdede i 2010, som følge af den manglende 

tildeling af bloktilskud. Tilskuddet var på ca. 300.000 kr. fra hver kommune og 

udgjorde således ca. halvdelen af det bloktilskud, som kommunen fik. 

  

Frederikshavn Kommune får ved midtvejsreguleringen i 2011 ca. 508.950 kr. 

Midtvejsreguleringerne er omfattet af Frederikshavn Kommunes generelle 

besparelser for dette år vedr. DUT-midler (det udvidede totalbalanceprincip), og er 

således ikke tilført Børne- og U/ngdomsudvalgets budgetramme.  

  

Disse midler søger UUV frigivet til varetagelse af den ændrede opgavetildeling. I 

2011 er det fortrinsvis tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt 

udsatte og systematisk opsøgende indsats for unge op til 25 år, der medfører 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1930 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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øgede udgifter. Beløbet kompenserer for virkningerne af globaliseringsaftalen. 

  

Konsekvensen ved at bevilge UUV de nævnte 508.950 kr. for 2011 er, at Børne- og 

Ungdomsudvalget må finde en tilsvarende besparelse et andet sted inden for 

udvalgets budgetramme, alternativt at udvalgets serviceramme for indeværende år 

overskrides.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter anmodning fra UU Vendsyssel  

 tager stilling til om anmodning fra UU Vendsyssel skal imødekommes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

UUV: Forslag til budget for UU Vendsyssel i 2011 og i overslagsårene (dok.nr.20104/11) 
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3. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering marts 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 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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4. 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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13022 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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5. Beslutning om ophævelse af skærpet tilsyn med 

Opholdsstedet Nordlys 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/19125 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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6. Orientering om status for etablering af ny døgninstitution 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 3. februar 2011 om at 

arbejde videre med placering af ny døgninstitution på matriklen Nordre Strandvej 2, 

er der nu fremsendt anmodning til Plan og Miljøudvalget om igangsætning af 

lokalplan proces.  

  

Det er i den forbindelse blandt andet oplyst overfor Plan og Miljøudvalget, at: 

  

Den nye institution skal til dels erstatte en af Frederikshavn kommunes nuværende 

døgninstitutioner, Minibo, beliggende i Skansegade 2 og 10, Frederikshavn by.  

  

Minibo har 8 pladser, og den nye institution skal dels rumme disse 8 pladser, dels 

maksimum 10 nye pladser. Det bemærkes i denne forbindelse, at Minibo har 

eksisteret i mange år, og at der aldrig har været klager fra naboer eller andre, om 

gener fra institutionen. 

  

Målgruppen for institutionen er primært børn og unge i alderen 11 – 18 år, det vil 

dog forekomme, at der periodisk kan bo både yngre børn og ældre unge. Det vil 

være børn og unge, der på grund af deres hjemlige forhold har brug for anbringelse 

udenfor hjemmet, og som vil have behov for omsorg, socialpædagogisk behandling 

og støtte, og evt. udredning med henblik på efterfølgende valg af endeligt 

anbringelsessted. 

  

Institutionen skal fungere som børnenes og de unges hjem under anbringelsen, og 

det vil derfor skulle tilstræbes, at institutionen, såvel bygnings- som 

indretningsmæssigt udstråler værdier som hjemlighed og harmoni. Det fremgår 

endvidere, at institutionen skal etableres med fleksible rammer, hvilket dels 

indebærer at der skal være mulighed for at tage pladserne i brug successivt , dels 

at institutionen skal kunne fungere som flere mindre enheder. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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7. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 

2011 

Godkendelses- og tilsynsafdelingen (GOT) har modtaget oplysningerne, som tilgik 

Børne- og Ungdomsudvalget op til sidste udvalgsmøde. Herudover har GOT 

modtaget redegørelse i sagen den 6. februar 2011 og afholdt møde på den 7. 

februar 2011.  

  

På den baggrund er det GOTs vurdering, at oplysningerne ikke giver anledning til 

at revurdere godkendelsen af Opholdsstedet Skagen.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Direktør med ansvar for området børn og kultur indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tilslutter sig GOTs vurdering og godkender 

 at de modtagne oplysninger ikke giver anledning til at revurdere 
godkendelsen af Opholdsstedet Skagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Udvalget fastholder godkendelse af Opholdsstedet Skagen. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

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

Skagen (BUU3.2.2011) (dok.nr.14091/11) 

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

Skagen (BUU3.2.2011) (dok.nr.12899/11) 

kopi dok. 139838 Forudsætninger for godkendelse Opholdsstedet Skagen 

(BUU3.2.2011) (dok.nr.10775/11) 

kopi dok. 139854 GODKENDT Godkendelsesskrivelse Opholdsstedet Skagen 

(BUU3.2.2011) (dok.nr.10772/11) 

kopi Godkendelse af Markvej 38 til opholdssted (BUU3.2.2011) (dok.nr.10747/11) 

KORRIGERET Redegørelse godkendelse Opholdsstedet Skagen (BUU3.2.2011) (dok.nr.10760/11) 

BK-forvaltningen beklager forkert oplysning i redegørelse vedr Opholdssted Skagen 

(BUU3.2.2011) (dok.nr.12550/11) 

Borgerhenvendelse vedr. ukorrekte oplysninger i BUU-dagsorden 3.2.2011 pkt 6 

(BUU3.2.2011) (dok.nr.12541/11) 

Opsamling redegørelser fra TF godkendelse placering Opholdssted Skagen - incl. underbilag 

(BUU3.2.2011) (dok.nr.13437/11) 

GOT: Vurdering af oplysninger vedrørende Opholdsstedet Skagen (dok.nr.16701/11) 

GOT: Redegørelse fra Bent Vestergård - modtaget 6 februar 2011 (dok.nr.16703/11) 

GOT: Referat af møde med Bent Vestergård 7 februar 2011  (dok.nr.16702/11) 
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8. Børnehaven Børnetoftens bygninger efter 

skimmelsvampangreb 

 

Sagsfremstilling 

I løbet af efteråret/vinter 2010 opstod mistanke om problemer med Børnetoftens 

pavillonbygning på Toftegårdsvej. Frederikshavn Kommune fik den 12/1 2011 

endeligt svar på, at der var tale om et angreb af skimmelsvamp, forårsaget af fejl i 

bygningskonstruktionen.  

 

Ud fra prøvesvaret fra Dansk Miljørådgivning og embedslægens vurdering, blev det 

besluttet at genhuse børnene i alternative lokaler, indtil det er afklaret om 

bygningen kan renoveres eller ej. Firmaet som i sin tid leverede bygningen til 

Frederikshavn Kommune eksisterer ikke længere, og der er ikke 

forsikringsdækning på denne type skade. 

Teknisk Service ved Frederikshavn Kommune har vurderet, at det ikke er 

økonomisk rentabelt at renovere bygningen, hvor der ville være tale om omfattende 

ændringer og udskiftninger i tag- og gulvkonstruktion foruden en generel 

skimmelsvampsanering. 

 

Børnehaven Børnetoften er en del af dagtilbudsområdet "Frederikshavn I" som 

også omfatter Børnehaven Børnebakken og Vuggestuen Storkereden. 

Børnebakken ligger i en fløj på Munkebakkeskolen og får brug for andre lokaler, 

når den nye skole etableres. Vuggestuen Storkeredens bygning på Suensonsvej er 

i bygningsrapporten fra Kuben beskrevet uden udviklingstiltag, da der 

er indretningsmæssige udfordringer, som er dyre at ændre på, og der ikke er plads 

til udvidelser på grunden. 

Center for Dagtilbud vil på baggrund af ovenstående oplysninger foreslå, at der i 

stedet for renovering af Børnetoften, arbejdes videre med bygningsmæssige 

løsninger som tilsammen kan afhjælpe de 3 institutioners forskellige 

bygningsmæssige problematikker. 

Forslaget til en samlet løsning for dagtilbudsområdet udarbejdes i samarbejde 

med forældrebestyrelsen, som repræsenterer forældre og medarbejdere i de 3 

huse, og skal have det overordnede formål, at der også fremover kan tilbydes 

vuggestue- og børnehavepladser i det geografiske område, som de 3 institutioner i 

dag dækker.  

 

Forslaget skal desuden tilgodese Helhedsplanens mål om at stræbe efter en 

bygningstørrelse, som kan medvirke til at nedbringe antallet af decentrale enheder, 

og befordre en fleksibel og fremtidsrettet drift. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12539 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: PISO 

 Besl. komp: BUU 
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beslutter, at 

 Børnehaven Børnetoftens pavillonbygning på Toftegaardsvej ikke 
renoveres   

 der arbejdes videre med forslag til en samlet løsning for de 3 institutioner i 
Frederikshavn I (Børnehaven Børnetoften, Børnehaven Børnebakken og 
vuggestuen Storkereden) 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Ejendomscentret vurderer, at skimmelsvamp-sanering af Børnetoftens bygninger ikke er økonomisk 

rentabelt (dok.nr.20097/11) 
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9. Marts 2011 - orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder 

 møde den 14. februar 2011 i Bygge- og koordineringsudvalget, Ny skole  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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10. Sundhedspolitikken i fokus ved planlægning af ny 

midtbyskole i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har fremsendt opfordring til Børne- og Ungdomsudvalget om, at 

Sundhedspolitikken vil være særligt i fokus i forbindelse med planlægningen af den 

nye skole, samt i den fremadrettede pædagogiske praksis i skolens hverdag. 

  

Sundhedsudvalget skriver bl.a., at udvalget med stor interesse følger med i 

planerne omkring etablering af en ny midtbyskole og at udvalget ser, at der i 

forbindelse med etableringen netop er fin lejlighed til i praksis at indtænke 

elementer fra kommunens fælles sundhedspolitik. 

Udvalget ser frem til, at fokus på Sundhedspolitikken kan være med til at 

understøtte en god trivsel og sundhed for børn og unge på den kommende skole.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter opfordring fra Sundhedsudvalget. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Opfordringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

kopi dok. 537415-08 Sundhedspolitik, miniudgave.pdf (dok.nr.18885/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1096 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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11. Konsekvenser for fritids- og foreningslivet ved udmøntning 

af ny skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget fik i møde den 9. februar en orientering vedr. de 

udfordringer, der må forventes på fritidsområdet efter skolelukninger m.v. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at gøre Børne- og Ungdomsudvalget 

opmærksom på de udfordringer, der opstår i forbindelse med lukning af skoler, 

herunder behovet for en eventuel multihal ved Arena Nord, samt konsekvenser for 

hallen ved lukning af Hedeboskolen. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar  for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager oplysninger om udfordringer for fritids- og foreningslivet ved udmøntning af 

skolestruktur til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Oplysninger om udfordringer taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Følgevirkninger på fritidsområdet - demografi,skolelukninger,lukning af svømmesale, ændring på 

baneanlæg. - hedeboskolens hal[1].doc (dok.nr.12610/11) 

Udfordringer i forbindelse med lukning af skoler (dok.nr.13681/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: BUU 
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12. Beslutning om skolebestyrelse pr. 1. august 2011 for 

fusionerede Abildgård - og Fladstrand skole 

 

Sagsfremstilling 

Abildgårdskolen og Fladstrand Skole er som besluttet på byrådsmødet den 24. 

november 2010 en samlet skole pr. 01. august 2011. 

I forlængelse af dette skal byrådet beslutte, hvordan den fremtidige skolebestyrelse 

skal sammensættes. 

  

”Skolebestyrelsesbekendtgørelsen”, BEK nr. 114 af 26. januar 201 angiver, hvilke 

muligheder der er for dannelsen af skolebestyrelser i en sådan situation: 

  

1.     Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, 

at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives i skole er endeligt 

fastlagt - § 2, stk. 2 

Forældrerepræsentanternes valgperiode er resten af valgperioden - § 5, 

stk. 1. 

2.     I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges kan kommunalbestyrelsen 

beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fungerer sammen indtil 

udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode - § 34, stk. 2. 

  

På et møde mellem skolelederne på de to berørte skoler og forvaltningen blev det 

besluttet, at Center for Skole og Ungdom skulle anmode de to skolebestyrelser om 

en udtalelse til ovenstående. 

  

De to skolebestyrelser anbefaler i deres svar, at de eksisterende skolebestyrelser 

fortsætter valgperioden ud.  

  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

beslutter at alle skolebestyrelsesmedlemmer på Abildgårdskolen og Fladstrand 

skole fungerer sammen indtil udløbene af de enkelte medlemmers valgperiode. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Abildgårdskolen: Udtalelse vedr skolebestyrelsen Abildgård-Fladstrand skole (dok.nr.20667/11) 

Fladstrand skole: Udtalelse vedr ny bestyrelse for Abildgård-Fladstrand skole (dok.nr.20661/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1958 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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13. Udmøntning af skolestrukturforlig pkt. 4 - etablering af 10. 

klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 28. juni 2010 et skolestrukturforlig, der bl.a. 

betyder etableringen af et 10. klassecenter. 

Skolestrukturforliget er pt. i høring. Høringsfristen udløber mandag den 27. 

september 2010 kl. 10 og høringssvarene forelægges Børne- og Ungdomsudvalget 

i møde den 30. september 2010. Se særskilt punkt på dagsordenen. 

  

Skolestrukturforliget vedr. 10. klasse, incl. præciseringer: 

"Der etableres 10. klassecenter på Hånbækskolen. Der etableres samtidig en 

"satellit" af dette center på Aalbæk Skole. 

Ungdomsskolen og den øvrige ungeområdeindsats samtænkes både fysisk og 

ledelsesmæssigt med 10. klassecentret." 

10. klassecentret etableres samtidig med ibrugtagning af den nye skole i 

Frederikshavn by, dvs. med virkning fra og med skoleåret 2012/2013. 

  

I 2007 blev udarbejdet et forslag til nyt indhold og organisering af 10. klasse-center i 

Frederikshavn Kommune. Forslaget blev udarbejdet i et samarbejde mellem 

ungdomsuddannelserne, UU Vendsyssel og Frederikshavn Kommune.  

På baggrund af dette forslag og en fælles henvendelse februar 2010 fra 

ungdomsuddannelserne til Frederikshavn Kommune, som anbefaler et samlet 

center i Frederikshavn by, blev 19. august 2010 afviklet et dialogmøde mellem 

Børne- og Ungdomsudvalget og interessenter for 10. klasse i Frederikshavn 

Kommune.  

I mødet deltog repræsentanter for Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn 

Gymnasium, EUC Nord, VUC Nordjylland, Frederikshavn Produktionsskole, 

Ungdomsskolen samt repræsentanter for kommunens nuværende fire 10. klasse 

skoler: Ankermedet skole, Bangsbostrand skole, Ørnevejens skole og Ålbæk skole. 

  

I dialogmødet blev drøftet ønsker og fremsat forslag til et kommende 10. 

klassecenter. Se bilag. 

  

Sagen har efterfølgende været drøftet i møder i bestyrelsen for Frederikshavn 

Produktionsskole og i Ungdomsskolens bestyrelse. Referater fra møder er 

vedhæftet. 

  

 Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en samlet ramme, der 

evt. kan danne grundlag for en fortsat dialog med relevante parter om udvikling af 

indsatsen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder 

etablering af 10. Klassecenter i evt. ledelsesfællesskab med ungdomsskolen og 

SSP. Den samlede ramme omfatter således ud over 10. klasse også ønsker fra 

Produktionsskolen og udvalgets beslutning om i samarbejde med 

Arbejdsmarkedsudvalget at etablere en fælles indgang for at styrke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9359 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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uddannelsesperspektivet i den samlede indsats for unge, ligesom rammen åbner 

op for samarbejde med en lang række eksterne interessenter. 

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet materialet "Overvejelser om Campus i 

Frederikshavn Kommune".  

Materialet indeholder  

 et rids over de hidtidige processer i sagen om etablering af  10. 
klassecenter i Frederikshavn Kommune  

 oplysning om den overordnede ramme for 10. klassse  

 en beskrivelse af tankerne bag Campus  

 overvejelser om den videre proces. 

Forvaltningen forelægger materialet i mødet. 

  

  

Ungdomsskolebestyrelsen har i brev af 15. december 2010 fremsendt bestyrelsens 

tanker, forventninger og holdninger til udmøntning af skoleforliget af 28. juni 2010, 

specifikt 10. klassecenter og organisering heraf. Det er Ungdomsskolebestyrelsens 

håb, at bestyrelsens betragtninger vil indgå konstruktivt i den kommende 

beslutningsproces. Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter sagen på baggrund af udarbejdet oplæg fra Børne- og 
Kulturforvaltningen  

 tilkendegiver retning for forvaltningens videre arbejde mod reorganisering af 
10. klasse i Frederikshavn Kommune, herunder tager stilling til evt. 
efterfølgende dialogproces.  

 tager Ungdomsskolebestyrelsens henvendelse til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Pind 1: Sagen drøftet 

  

Pind 2: Forvaltningen udarbejder materiale klar til drøftelse i udvalget og 

efterfølgende høring hos interessenterne. 
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Pind 3: Tager ungdomsskolens henvendelse til efterretning. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 

2011 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 6. januar 2011 har 

Administrationen udarbejdet et udkast til principdokument med overvejelser om 

indhold, rammer og proces for etablering af kommunens nye 10. klassecenter.  

Materialet beskriver målgruppe, nationale, faglige og lokale forventninger til 10. 

klassecentret m.v.. Forhold som tilsammen er med til at sætte rammer for, hvordan 

centret kan organiseres og realiseres.  

  

I udvalgsmødet den 6. januar indgik også en drøftelse af idéen om en campus i 

Frederikshavn Kommune, i og omkring Hånbæk-området.  

Denne drøftelse danner baggrund for Administrationens udkast til principdokument 

om Campus i Frederikshavn Kommune. 

  

Begge udkast til principdokumenter forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med 

henblik på udvalgets godkendelse og efterfølgende høringsproces. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender udkast til principdokument for etablering af 10. klassecenter i 
Frederikshavn Kommune  

 tiltræder, at principdokumentet sendes i høring i henhold til oplysninger som 
nævnt i dokumentet  

 godkender udkast til principdokument for Campus i Frederikshavn 
Kommune  

 tiltræder, at principdokumentet sendes i høring i henhold til oplysninger som 
nævnt i dokumentet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Principdokument for etablering af 10. klassecenter godkendt med de faldne 

bemærkninger. 

Principdokument vedr. 10. klassecenter sendes i høring. 

Principdokument for Campus i Frederikshavn Kommune godkendt. 

Principdokument vedr. Campus sendes i høring. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

SKOLEFORLIG - kopi dok. 75572-10 Forlig om åbning af budget 2010 samt skolestrukturforlig (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.109603/10) 

kopi dok. 95471-10 GRUPPEARBEJDE OM 10. KLASSE: Brainstorm, overvejelser, gode råd .. udfyldt 

processkema, temamøde den 19. august 2010 (BUU 30.9.2010) (dok.nr.109615/10) 

Kopi referat fra møde i Ungdomsskolebestyrelsen 24.8.10 (BUU 30.9.2010) (dok.nr.110307/10) 

Kopi dok. 104874-10 Produktionsskolens ønske inddragelse proces udvikling af "CAMPUS 9900 FRH" 
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(BUU 30.9.2010) (dok.nr.111760/10) 

Oplæg om Campus, december 2010 (BUU 06.01.2011) (dok.nr.147205/10) 

Campus-tegning (BUU 06.01.2011) (dok.nr.152006/10) 

Ungdomsskolebestyrelsens tanker, forventninger og holdninger til 10. klassecenter og organisering heraf 

(BUU 06.01.2011) (dok.nr.153353/10) 

høringsmateriale, 10. klassecenter (dok.nr.16458/11) 

campus, principdokument, februar 2011 (dok.nr.17786/11) 
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14. Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 

2011/2012 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har via Web indskrivning samt 

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

Frederikshavn Kommunes børnehaveklasser til skoleåret 2011/2012. 

  

I alt er der indskrevet 572 børn. Af disse ønsker 90 en anden skole 

end egen distriktsskole, svarende til 15%. 

  

Forvaltningen har efterfølgende dannet de nye børnehaveklasser i 

henhold til bestemmelserne i styrelsesvedtægten for kommunens 

skolevæsen (herunder bestemmelsen om at børnehaveklasseelever 

har ret til at blive indskrevet på samme skole som ældre søskende).  

  

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

andre distrikter  til og med elev nr. 25 pr. klasse er der 15 

børn/forældrepar, der får afslag på deres ansøgning om anden skole 

end distriktsskolen. 

  

De forældre som i henhold til ovenstående har fået afslag på deres 

ønske, har mulighed for efterfølgende at søge ind på andre af 

kommunens skoler. Dette kan potentielt give plads til andre 

ansøgere på en eller flere af skolerne – pågældende forældre bliver i 

givet fald kontaktet herom. 

  

Det kan oplyses, at der er 28 børn hvor Center for Skole og Ungdom 

endnu ikke har kunnet få oplysning om den kommende skolegang. 

Det vurderes ikke umiddelbart, at disse børn vil kunne blive 

klasseudløsende. 

  

  

Skole: Bh. kl. 2011 Bh. kl. 2010 

(pr. 1/9 2010) 

Abildgård/Fladstrand 76                  3. kl.   

Abildgård   28                  2. kl.  

Bangsbostrand 75                  3. kl.  58                  3. kl.  

Fladstrand   56                  3. kl.  

Elling 21                  1. kl. 23                  1. kl.  

Gærum 15                  1. kl.  14                  1. kl.  

Hånbæk 20                  1. kl.  18                  1. kl. 

Jerup 12                  1. kl.  15                  1. kl.  

Munkebakken 26                  1. kl.  26                  1. kl.  

 
   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8569 

 Forvaltning: Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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Ravnshøj 26                  1. kl.  23                  1. kl.  

Strandby 28                  1. kl.  35                  2. kl.  

Ørnevejen 35                  2. kl.  18                  1. kl.  

Hedebo/Ankermedet 41                  2. kl.   

Hedebo   38                  2. kl. 

Ankermedet   16                  1. kl. 

Aalbæk 22                  1. kl.  11                  1. kl.  

Sæby 41                  2. kl.  34                  2. kl.  

Sæbygård 60                  3. kl.  32                  2. kl.  

Hørby/Dybvad 25                  1. kl.   
Hørby   17                  1. kl.  

Dybvad   20                  1. kl. 

Stensnæs 19                  1. kl.  15                  1. kl.  

Torslev 30                  2. kl.  27                  2. kl.  

I alt 572               27 kl. 524               30. kl.  
 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at 

klassedannelsen godkendes således, at børn tildeles ansøgte skoler jf. gældende 

regler om det fri skolevalg samt bestemmelsen i styrelsesvedtægten om, at 

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

søskende. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Indskrivningstal til skoleåret 2011/2012 (dok.nr.18069/11) 
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15. Forsøg med undervisningsassistenter 

 

Sagsfremstilling 

I forlig vedrørende genåbning af budget 2010-2014 blev det besluttet at afsætte en 

pulje til efteruddannelse og forsøg med to-lærerordninger/undervisningsassistenter. 

Puljen er for skoleåret 2011/12 på i alt 4 mio. kr. 

  

Center for Skole og Ungdom har udarbejdet følgende forslag til udmøntning af den 

samlede pulje. 

  

Det foreslås, at der med et inkluderende og forebyggende sigte afsættes 3 mio. kr. 

til forsøg med undervisningsassistenter og to-lærerordninger i 0.-3. klasse  og 1 

mio. kr. til efteruddannelse af lærere og SFO pædagoger. 

På den baggrund foreslås det, at efteruddannelsespuljen anvendes til lærere og 

SFO pædagoger inden for områderne AKT, klasseledelse og lignende. 

Efteruddannelsesindsatsen tænkes primært rettet mod opkvalificering af lærere og 

SFO pædagoger uden anden specialuddannelse 

  

To-lærerordniniger er et kendt begreb, som ikke uddybes nærmere her. 

  

Undervisningsassistentbegrebet er nyt, hvorfor det præciseres nærmere. 

  

Formål med og indhold i undervisningsassistentarbejdet: 

 At etablere en forebyggende indsats med henblik på øget inklusion i / og 
mindsket eksklusion fra almenundervisningen  

 At sikre struktur og ro i undervisningen  

 At styrke et godt arbejdsmiljø  

 At optimere indlæringsbetingelserne for alle elever i klassen  

 At øge trivsel og udbytte af undervisningen for elever med særlige behov  

 At støtte enkeltelever, yde lektiehjælp, støtte læreren og hjælpe med 
praktiske problemer  

 At have egne veldefinerede opgaver  

 Undervisningsassistenten fungerer ikke som dobbeltlærer  

 Undervisningsassistenten har ikke ansvaret for undervisningen  

 Undervisningsassistenter betragtes som en særlig støtte til læreren og til 
elever med særlige behov i almindelige klasser.  

Med undervisningsassistentordningen tilgodeses primært de fagligt og socialt 

svage elever. 

  

  

Undervisningsassistentopgaverne kan løses af personale inde for FOA området, 

BUPL området og/eller DLF området. 

  

Forvaltningen foreslår, at midlerne til ansættelse af undervisningsassistenter 

tildeles skolerne efter objektive kriterier på baggrund af elevtal og klassekvotienter 

på 0.-3. klassetrin: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1493 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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 Skoler med store klassekvotienter (over 22 elever) uden samlæsning  

 Skoler med samlæsning i skoleåret 2011/12  

  

  

Skolerne tilskyndes til med disse yderligere økonomiske midler systematisk at 

igangsætte eller videreudvikle tværgående holddannelse (eksempelvis 

farvebånd/hold, LP modellen, ICDP modellen, der alle er forskellige pædagogiske 

metoder med det formål at skabe optimale læringsmiljøer).  

  

Skolerne afgør i dialog med Center for Skole og Ungdom, hvorvidt der konkret 

anvendes undervisningsassistenter eller to-lærerordninger og, hvilken faggruppe 

der anvendes. Dette for at sikre bredde i forsøgene samt nuancer i den 

efterfølgende evaluering. 

  

Med det sigte at skabe sammenhæng mellem barnets skole- og fritidstilbud 

opfordres skolerne til ved ansættelse af undervisningsassistenter at overveje 

mulighederne for at tildele yderligere arbejdstid til allerede ansat personale i SFO 

og andre fritidstilbud. 

  

Forvaltningen vil efterfølgende afdække, om det er muligt at øge puljen udover de 4 

mio. kr. ved hjælp af tiltag på arbejdsmarkedsområdet (eksempelvis jobrotation) og 

/eller fundraising i forhold til statsligt afsatte midler. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter og beslutter, om forvaltningens forslag til anvendelse af de 4 mio. kr. er i 

overensstemmelse med de politiske intentioner, der lå til grund for 

budgetvedtagelsen på området. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Godkendt. 

Forsøget evalueres. 

  

Fraværende: ingen 
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16. Orientering om afslag på ansøgning til satspuljen vedr. 

fritidspas  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 

2010 (henholdsvis 30. september og 6. oktober) at Frederikshavn Kommune skulle 

indsende ansøgning til Socialministeriet om økonomisk støtte fra ministeriets pulje.  

  

Socialministeriet har i brev af 9. februar meddelt afslag på Frederikshavn 

Kommunes ansøgning: "Udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas til 

projekt Et skub i den rigtige retning - et udviklingsprojekt med fritidspas i 

Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og 

Kultur- og Fritidsudvalget tager Socialministeriets afslag til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Socialministeriet: afslag på ansøgning om støtte forsøg fritidspas (dok.nr.16407/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6605 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/KFU 
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17. Frigivelse af anlægsmidler til helhedsplan for 

daginstitutionsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010 blev det besluttet at gennemføre helhedsplanen 

for dagtilbudsområdet, således at området ændres indenfor en 6-årig periode og 

får færre og større organisatoriske enheder samt forbedret og moderniseret 

bygningsmassen. 

  

I Frederikshavn Kommunes budget for 2011 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelsen af helhedsplanen. Det fremgår af 

investeringsoversigten, at der i 2011 er et budget på 14,036 mio. kr. til helhedsplan 

for dagtilbudsområdet. 

Der søges således om frigivelse af 14,036 mio. kr. til dækning af udgifter til 

henholdsvis entreprenører, bygherrerådgivning samt udgifter til arkitekter i 

forbindelse med nybyggeri og renovering/vedligehold af institutionsbygninger. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via 

Økonomiudvalget anbefaler, at Frederikshavn Byråd frigiver 14,036 mio. kr. for 

2011 til udmøntning af helhedsplan for dagtilbudsområdet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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18. Frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsmidler) til udmøntning 

af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 og overslagsårene er det besluttet at 

gennemføre digitaliseringsstrategi for skoleområdet indenfor en periode af 4 år. 

  

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

skolerne og deres repræsentanter i visionsworkshops og projektarbejdet. 

  

Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende: 

 kompetenceudvikling  

 kulturforandring  

 teknik og drift  

 digitale læremidler  

 ledelse og styring  

 kommunikation 

I Frederikshavn Kommunes budget 2011 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2011 er et budget på 2,295 mio. kr. 

til digitaliseringsstrategien for skoleområdet.  

  

Der søges således om frigivelse af 2,295 mio. kr. til dækning af de i budgetbilaget 

beskrevne omkostninger indenfor foranalyser og tilvejebringelse af tekniske 

grundelementer til videreudvikling af brugen af digitale læremidler. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via 

Økonomiudvalget anbefaler Frederikshavn Byråd at frigive 2,295 mio. kr. for 2011 

til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1825 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BRK/ØU/BR 
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19. Evaluering af institutionsdialogmøde den 17. februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Torsdag den 17. februar 2011 blev afviklet dialogmøde mellem 

bestyrelsesmedlemmer i dagtilbud i Frederikshavn Kommune, medlemmer af 

Børne- og Ungdomsudvalget samt repræsentanter fra Frederikshavn Kommunes 

administration. 

  

I mødet blev følgende emner drøftet: 

 Forældresamarbejde på nye måder  

 Forældrebestyrelser og medindflydelse  

 Besparelsestider i daginstitutioner  

 Digitalisering i dagtilbud 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for området børn og kultur indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget evaluerer det afholdte dialogmøde. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9119 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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20. Opfølgning på dialogmøde 7. februar 2011 i Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget deltog, efter invitation i møde med bestyrelserne i 

Torslev skole, Bødkergaarden, Thorshøj Børnehus samt områdets dagpleje i et 

dialogmøde i Østervrå den 7. februar 2011. 

  

Efter dialogmødet har byrådsmedlem Frode Thule Jensen fremsendt notat fra 

dialogmødet til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Notat fra dialogmøde mellem Børne og ungdomsudvalget og skole/institutioner Østervrå-

området (dok.nr.21569/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2024 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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21. Fastlæggelse af tidspunkt for årets skole- og 

institutionsdialogmøder 

 

Sagsfremstilling 

I mødet fastlægges tidspunkt for afvikling af årets skole- og institutionsdialogmøder. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for området for børn og kultur indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget aftaler tidspunkt for afvikling af dialogmøder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Dialogmøder afvikles 5. maj 2011, 31. maj 2011 og 9. juni 2011. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1831 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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22. Marts 2011 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 fastlæggelse af klokkeslet og sted for udvalgets møde den 31. marts 
2011(samme dag er der indvielse ny bygning i Dagtilbudsområde Skagen: 
Fyrtårnet)  

 fastlæggelse af tidspunkter for afvikling af resterende del af udvalgets 
besøg i decentrale enheder. Se status i vedlagte oversigt.  

 statusorientering om ændringer i den kommunale organisation efter 
beslutning om etablering af fag- og fællescentre. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

1. Indvielse kl. 14, udvalgsmøde kl. 15 i Skagen.  
2. Forvaltningen udsender dato for afvikling af de resterende besøg.  
3. Til efterretning. 
  

Udvalget tog orientering om Undervisningsministeriets godkendelse af fælles 

ledelse på Ankermedets Skole og Hedeboskolen til efterretning. 

  

Udvalget tog orientering om arbejdet med etablering af leasingaftale på 

Tandplejens område til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

 

Bilag 

Status på BUU-intro i skoler og institutioner 2010 - 2011 (dok.nr.38031/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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23. Afhjælpning af fugtproblemer i Børnehaven Bispevangs 

kælder 

 

Sagsfremstilling 

Børnehaven Bispevang, selvejende institution i Sæby har en tid konstateret kraftige 

lugtgener på grund af fugt i kælderen. 

  

Børnehaven har igennem flere år haft kloakproblemer, som blev udbedret i 2010. 

I kubens bygningsgennemgang i 2009 beskrives problematiske forhold i kælderen, 

idet det hidtil ikke er lykkedes at ”isolere fugten ud af kælderen”. Og 

kloakreparation har ikke elimineret problemet. 

  

Institutionen har haft kontakt med ekstern rådgiver og har efterfølgende kontaktet 

kommunen for yderligere råd og vejledning.  

Konklusionen af undersøgelserne er, at kælderen må fyldes op og lukkes af, og 

diverse installationer (el/vand/varme) må flyttes. 

  

Teknisk Service, Frederikshavn Kommune har nu indhentet tilbud på opgavens 

løsning, som lyder på i alt 244.542 kr. 

  

Kommunens ejendomsvedligeholdelsesmidler er disponeret for indeværende år, og 

hvis kommunen skal finansiere udgiften, kan Fagcenter for Dagtilbud kun pege på 

midler afsat til "Helhedsplan for sammenlægning og udvikling af dagtilbud i 

Frederikshavn Kommune".I denne forbindelse skal det dog understreges, at de 

allerede nu registrerede behov ifølge helhedsplansen, ikke vil kunne finansieres 

indenfor den afsatte anlægsramme. 

  

På grund af institutionens status som selvejende daginstitution i egne bygninger, 

skal der tages stilling til, hvordan opgaven skal finansieres:  

  

1.     Skal institutionen selv skaffe finansiering?  

2.     Eller skal kommunen, som det er en mulighed i driftsoverenskomsten, stå 

for at udbedre skaden mod at få et pant i ejendommen i en årrække, til 

udgiften er afskrevet? 

3.     Desuden kan der peges på muligheden for at lade en eventuel kommunal 

finansiering være betinget af, at den selvejende institution accepterer en 

tilføjelse til driftsoverenskomsten i forhold til ejerforholdet til ejendommen, 

såfremt driftsoverenskomsten på et senere tidspunkt ophæves. 

 

Frederikshavn Kommune afholder i forvejen alle løbende udgifter 

vedrørende ejendommens drift, og herunder også renter og afdrag på det i 

ejendommen optagne lån. Den eksisterende driftsoverenskomst sikrer ikke 

kommunens adgang til aktiverne i den faste ejendom, hvis 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2212 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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driftsoverenskomsten ophører. En tilføjelse til driftsoverenskomsten kunne 

eksempelvis formuleres således: "Såfremt driftsoverenskomsten ophører, 

skal Frederikshavn Kommune have tilbud om at overtage ejendommen, for 

et beløb svarende til restgælden på de i ejendommen tinglyste lån".  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 beslutter, at fugtgener i Bispevang Børnehaves kælder afhjælpes som 
beskrevet i sagsfremstillingen  

 tager stilling til finansiering af udgiften kr. 244.542,-. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Der optages forhandlinger med institutionens ejer, Røde Kors med henblik på at 

afhjælpe problemet. 

  

  

Fraværende: Ingen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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