
 

 

 

Referat ex. ord. 
møde 

Børne- og Ungdomsudvalget 

12-04-2011 

Dato 12. april 2011 

Tid 19:00 

Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus 

NB.  

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand 

Anders Broholm (V)  

Birthe Marie H. Pilgaard (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Pia Karlsen (V)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Jette Fabricius Toft (F)  

Jeppe Nielsen Kyk (O)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 30944/11 Åben Beskrivelse af undervisningsområder (BUU 31032011) 

2 30572/11 Åben Hvad betyder ændring i timer til holddannelse (BUU 

31032011) 

2 31906/11 Åben Notat implementering af besparelser skoleåret 2011/2012 

(BUU 31032011) 

2 34331/11 Åben Hvad betyder de forskellige ændring i tildelingskreterier (BUU 

31032011) 

2 35073/11 Åben Udtalelse fra skoleledergruppen vedr. skoleårets planlægning - 

timetildeling til undervisnin skoleåret 2011/12 (BUU 31032011) 

2 35075/11 Åben Udtalelse fra lærerrepr i MED-skole-SFO og ungdom vedr 

skoleårets planlægning 2011-2012 (BUU 31032011) 

3 37106/11 Åben UDKAST Kommissorium, fysisk udviklingsplan ifm 

ibrugtagning af ankermedet skole 
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1. Udmøntning af skolestruktur - del vedr. Abildgård- / 

Fladstrand skole 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 31. marts 2011, at udvalget 

hurtigst muligt ønsker at træffe beslutning om, hvilken af de to skolebygninger 

Abildgårdskolen eller Fladstrand skole, der skal være den blivende, og de 

nødvendige undersøgelser skal iværksættes. 

  

Udvalget besluttede også, at afholde dialogmøde med de berørte ledelser og 

skolebestyrelser i forbindelse med næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Dialogmøde er efterfølgende aftalt til tirsdag den 12. april 2011 kl. 19. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 gennemfører dialogmøde med ledelse og skolebestyrelser ved 
Abildgårdskolen og Fladstrand skole  

 drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. april 2011 

Jette Fabricius Toft erklærede sig som inhabil under punktets behandling. 

  

Dialogmøde gennemført og sagen drøftet. 

  

A og O fremsætter forslag om at udskyde beslutning om delingsmodellen for 

Fladstrand- Abildgård skoler til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. maj 

2011.  

F og V stemmer imod.  

Forslaget bortfaldet. 

F og V bakker op om, at den igangværende fusionsproces fortsætter. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler for nyindskrevne elever, frit valg af 

Abildgårdskolen eller Fladstrand skoles SFO i perioden 1. juni 2011 – 1. august 

2011. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3157 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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2. Skoleårets planlægning - timetildeling til undervisning 

skoleåret 2011/2012 

 

Sagsfremstilling 

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. 

  

Økonomicenterets beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for skoleåret 

2011/2012 viser, at det ikke er muligt - indenfor den udmeldte budgetramme - at 

fastholde det nuværende serviceniveau. 

  

Som følge af genåbningen af budget 2010, budgetvedtagelsen for 2011, tidligere 

rammebesparelser på skoleforlig samt forskydning af demografien på skoleåret på 

3,4 mio. kr. er der et behov for en personalemæssig reduktion på i alt 58 

normeringer, som er fordelt med henholdsvis 48 på normalundervisningsområdet 

og 10 på specialundervisningsområdet. 

  

Besparelseskravene er indregnet i den økonomiske skoleårsplanlægning med fuld 

virkning i 2011 og med 7/12-deles virkning i 2012. Den økonomiske effekt af de 

resterende 5/12-dele, der vedrører 2012, indregnes i skoleåret 2012/2013. 

  

  

Normalundervisningsområdet 

Besparelsen på normalundervisningsområdet er indregnet i skoleåret 2011/2012 

ved at ændre i timetildelingen til holddannelse: 

1. Fra 3,25 til 2,5 timer pr. elev i 0.-9. klasse.  
2. Fra 8,6 til 7,8 timer fra den 16.-20. elev i en klasse.  
3. Fra 12,6 til 11,5 timer pr. elev fra den 21.-28. elev i en klasse.  
4. Holddelingstimerne til 10. klasse falder bort  

  

Specialundervisningsområdet. 

Reduktionen af området for specialundervisning er indregnet i skoleåret 2011/2012 

ved at ændre tildelingen pr. elev til: 

1. Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 4,4 til 4,1 
ugentlige lektioner pr. elev.  

2. Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder fra 6,75 
til 6,4 ugentlige lektioner pr. elev.  

3. Strukturklasser og kontaktklasser fra 8,45 til 8,0 ugentlige lektioner pr. elev  
4. AKT-klasser fra 4,9 til 4,5 ugentlige lektioner pr. elev  

Herudover er tildeling af timer til inklusion nedsat med 2 x 840 timer som følge af 

sammenlægning af Hørby - og Dybvad Skoler samt af Abildgård- og Fladstrand 

Skoler. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/241 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

 drøfter den forelagte timetildeling  

 beslutter tildelingen for skoleåret 2011-12.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Drøftet. 

  

Et enigt udvalg ønsker, at førstkommende budgetejermøde (den 8. april) 

forelægges budgetproblem på 8,8 mio. kr. (budgetforligunderskud på 5,4 mio. kr. 

samt eengangs demografiforskydning på 3,4 mio. kr.) 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. april 

2011 

Sagen genoptages efter afholdt budgetejermøde. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. april 2011 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter timetildelingen  

 beslutter tildelingen for skoleåret 2011-12. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. april 2011 

Udvalget har fået tilført 5,4 mio. kr. 

Udvalget ønsker, at udmeldte demografiregulering på 3,4 mio. finansieres via den 

afsatte dispositionspulje. 

  

Timetildeling godkendt med tilbagerulning af udmeldte besparelser ( 5,4 + 3,4 mio. 

kr.) , således at serviceniveauet det kommende skoleår er lig indeværende skoleår. 

  

Et flertal i udvalget (F, A og O) ønsker, at der ikke afskediges lærere til fordel for 

ansættelse af undervisningsassistenter. 

V ønsker at forliget fastholdes. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Beskrivelse af undervisningsområder (BUU 31032011) (dok.nr.30944/11) 

Hvad betyder ændring i timer til holddannelse (BUU 31032011) (dok.nr.30572/11) 

Notat implementering af besparelser skoleåret 2011/2012 (BUU 31032011) (dok.nr.31906/11) 

Hvad betyder de forskellige ændring i tildelingskreterier (BUU 31032011) (dok.nr.34331/11) 
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Udtalelse fra skoleledergruppen vedr. skoleårets planlægning - timetildeling til undervisnin skoleåret 

2011/12 (BUU 31032011) (dok.nr.35073/11) 

Udtalelse fra lærerrepr i MED-skole-SFO og ungdom vedr skoleårets planlægning 2011-2012 (BUU 

31032011) (dok.nr.35075/11) 
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3. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af fysisk 

udviklingsplan for Ankermedets skole 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 31. marts 2011 at tilkøbe 

ekstern vurdering af Ankermedets bygningsmæssige tilpasninger og justeringer. 

  

Med baggrund i beslutningen har Center for Skole og Ungdom udarbejdet udkast til 

kommissorum for udarbejdelse af udviklingsplan. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

godkender udkast til kommissorium vedr. ekstern byggesagkyndig vurdering af de 

anlægsmæssige muligheder og behov ved fysisk sammenlægning af Ankermedet 

skole og Hedeboskolen i Ankermedet skoles bygninger. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. april 2011 

Udvalget godkendte udkast til kommissorium. 

  

A finder, at den eksterne vurdering af bygningsmæssige tilpasninger og justeringer 

burde være foretaget inden beslutning om valg af blivende skole. 

  

Fraværende: ingen  

 

Bilag 

UDKAST Kommissorium, fysisk udviklingsplan ifm ibrugtagning af ankermedet skole (dok.nr.37106/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2905 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


