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1. Dialogmøde med Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2012 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 9. juni 2011 kl. 15. 

  

Punkter fra Handicaprådet til dialogmødet fremsendes Børne- og 

Ungdomsudvalget inden mødet. 

 

Indstilling 

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

gennemfører dialogmøde med Handicaprådet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Dialogmøde gennemført. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Udkast til svar på Handicaprådets spørgsmål til dialogmøde 9.6.2011 (dok.nr.59088/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3566 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. 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 
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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 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2011 

Til orientering.  

Udvalget forudsætter konkrete handleplaner og initiativer. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Som opfølgning på udvalgsmødet i februar vil Tværgående Ungeteam orientere om 

status og det fremadrettede arbejde i Tværgående Ungeteam. 

  

Ultimo april deltog chefer fra relevante fagcentre i et forandringsseminar sammen 

med Koordinationsgruppen for Tværgående Ungeteam. Inspirationen herfra 

inddrages i den fremadrettede proces - herunder udarbejdelse af handleplan til 

opfølgning. 

  

Primo maj påbegyndtes arbejdet med behandlingen af konkrete sager i det 

Tværgående Ungeteam. 

  

I mødet orienteres ligeledes om status på deltagelsen i KL´s Ungepartnerskab og 

implementering af Ungepakken. KL-publikationen: "Sådan får flere unge en 

ungdomsuddannelse - kommunernes implementering af ungepakken er tilknyttet 

elektronisk, afsnit med referater fra Børne- og Ungdomsudvalget, eller via 

komunens Politikerportal. 

  

Britta Andersen og Mette Skov Pedersen, Tværgående Ungeteam er inviteret til at 

deltage i punktet kl. 16. 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Direktør med ansvar for Børn & Kultur,  

Direktør med ansvar for Social & Sundhed og  

Direktør med ansvar for Center for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30. maj 2011 

Til orientering. 
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Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 1. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

Nulpunktsanalysen vil efterfølgende blive udsendt til medlemmerne. 

  

Fraværende: Jytte Møller Pedersen, Lingathasan Ramalingam Sornalingam, Jacob 

Randrup og Søren Larsen (i stedet deltog Anne Marie Frederiksen).  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Taget til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Orienteringsbrev vedr. Tværgående Ungeteam januar (BUU 3.2.2011) (dok.nr.8436/11) 

Tidsplan for tværgående Ungeteam frem til maj 2011 (BUU 3.2.2011) (dok.nr.8434/11) 

KL-publikationen Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse - kommunernes implementering af 

ungepakken (kun elektronisk) (dok.nr.57204/11) 
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3. Overflytning fra drift til anlæg 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen har udmeldt en økonomisk ramme for de kommunale serviceudgifter i 

2011.  

  

Serviceudgiftsrammen udgør altså det økonomiske rum som Frederikshavn 

Kommune skal holde sig inden for. Såfremt Frederikshavn Kommune overskrider 

serviceudgiftsrammen kan det betyde, at kommunen vil blive pålagt en økonomisk 

sanktion af regeringen.  

  

Det er derfor af højeste prioritet at Frederikshavn Kommune overholder 

serviceudgiftsrammen i 2011.  

  

En mulighed for at skabe plads i serviceudgiftsrammen er at se på, om der er 

driftsudgifter, der rettelig bør afholdes som anlægsudgifter.  

  

På den baggrund er de decentrale enheder (eksempelvis daginstitutioner, skoler, 

ældrecentre, administrative centre) blevet anmodet om at gennemgå driftsbudgettet 

for 2011 for at afsøge alle køb/investeringer eller udviklingstiltag, der kan konteres 

som anlægsudgifter.  

  

Der søges samlet overflyttet 6,040 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

driftsbudget i 2011 til anlægsbudget. Beløbet fordeles sig således: 

  

·         Center for Skole & Ungdom:    3,682 mio. kr. 

·         Center for Dagtilbud                1,341 mio. kr. 

·         Center for Familie:                  1,017 mio. kr. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn & Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalgets 

driftsbudget i 2011 reduceres med 6,040 mio. kr., der herefter optages på 

anlægsbudgettet for 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Pia Karlsen 

  

 

Bilag 

Notat vedrørende serviceudgifter / serviceramme (dok.nr.54627/11) 

Skriftlig præsentation af ØKD-overførsel (dok.nr.47004/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4355 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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4. Drøftelse af særlige forudsætninger for budget 2012 - 2015 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2011 forslag til proces for arbejdet med 

budget 2012 - 2015. Heraf fremgår:  

  

 ”På udvalgenes møder i maj gøres status på budgettet i forhold til de hidtidige 

indregnede forudsætninger. Hvis der er behov herfor, udarbejdes der forslag til, 

hvilke initiativer der yderligere skal iværksættes på denne baggrund”. 

  

De enkelte centerchefer har i samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet 

oversigter over de budgetforudsætninger – gældende for 2011 til 2014 – som er 

vedtaget ved følgende: 

a.         Budgetvedtagelsen for 2010 

b.         Genåbningen af budgettet for 2010 

c.         Budgetvedtagelsen for 2011 

  

Herefter er disse drøftet indenfor de enkelte direktørområder, og der er gjort status i 

forhold til de initiativer der er – eller fortsat skal iværksættes i forhold til disse 

forudsætninger. 

 

Indstilling 

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

drøfter særlige forudsætninger, der skal indarbejdes i budgetlægningen for 2012 - 

2015. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Drøftet. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Børne- og Ungdomsudvalget har for budget perioden 2012 - 2015 følgende endnu 

ikke udmøntede besparelser:  

2012 1,35 mio. kr. 

2013 1,71 mio. kr. 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

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

drøfter udmøntning af de endnu ikke udmøntede besparelser for 2012. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Udsat til næste ordinære udvalgsmøde. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Skrivelse fra medarbejdersiden MED skole SFO og Ungdom til BUU omkring budgetlægning 

2012 (dok.nr.54353/11) 

Fokusområder i budgetlægningen 2012 (dok.nr.46989/11) 

Budget 2012 (dok.nr.59401/11) 
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5. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering juni 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. 

Fagcenter for Familie 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 Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Udvalget ser med bekymring en direkte sammenhæng mellem 

personalenedskæringer på Center for Families andel af kto. 6 og antallet af 

anbringelser. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2011 (dok.nr.14144/11) 

Bemærkninger til skema "Køb og salg" af døgntilbud/anbringelser - børn og unge 2011(14144-

11v8)" (dok.nr.59794/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Juni 2011 - Orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder 

- orientering fra møde den 17. maj 2011 i bygge- og Koordineringsudvalget, ny 

skole 

- orientering fra orienteringsmøde 30. maj 2011 for om den igangværende proces 

vedrørende byggeri af ny skole i Frederikshavn by. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære udvalgsmøde. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Sikring af skoleveje (dok.nr.58498/11) 

Oversigtskort, sikring af skoleveje (dok.nr.59111/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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7. Fysisk udviklingsplan for Ankermedets skoles bygninger 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets beslutning om at sammenlægge Ankermedets skole og 

Hedeboskolen i Ankermedets skolebygninger, godkendte Børne- og 

Ungdomudvalget i møde den 12. april 2011 udkast til kommissorium for 

udarbejdelse af fysisk udviklingsplan. 

Planen indeholder ekstern byggesagkyndigs vurdering af de anlægsmæssige 

muligheder og behov ved fysisk sammenlægning af de to skoler i Ankermedets 

skolebygninger. 

  

Udviklingsplanen, der er under udarbejdelse forelægges i udvalgets møde. 

  

Udmøntning af planen foreslåes finansieret via midler reserveret til kvalitetsfonds-

områder. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 drøfter den udarbejdede udviklingsplan  

 beslutter udmøntningen af den udarbejdede udviklingsplan  

 anbefaler via Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd godkender, at 
projektet finansieres af "Midler reserveret til kvalitetsfondsområdet (projekt 
nr. 888890)" i 2011 og overslagsårene  

 godkender, at rådighedsbeløb frigives, når den detaljerede 
ombygningsplan er på plads og konkrete anlægsudgifter kan fordeles på 
de enkelte år.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Drøftet. 

Udviklingsplan godkendt til videre udmøntning.  

Indstilling vedr. finansiering anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Pluskontoret A/S Ankermedets Skole - helhedsplan - 2011 (dok.nr.58500/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2905 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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8. Høringssvar vedr. Campus og 10. klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 6. marts 2011 at sende 

principdokumentet ”Etablering af 10. klassecenter”, med overvejelser om indhold, 

rammer og proces for etablering af kommunens nye 10. klassecenter samt 

principdokumentet ”Campus i Frederikshavn Kommune i høring  

 blandt høringsrelevante parter. 

  

Høringsspørgsmålene var for begge dokumenters vedkommende: 

1.       Kan I som høringspart tilslutte Jer principdokumentets overordnede 

retninger og intentioner? 

2.       Kan I som høringspart tilslutte jer den fremadrettede proces med henblik 

på evt. realisering og udmøntning? 

3.       Har I som høringspart andre bemærkninger til principdokumentet ? 

  

Høringsrelevante parter 

  Etablering af 10. 

klassecenter 

Campus i Frederikshavn 

Kommune 

Frederikshavn Handelsskole x x 

Frederikshavn Gymnasium & 

HF-kursus. 
x x 

EUC Nord x x 

VUC x x 

Martec x x 

Produktionsskolen og EGU x x 

UU Vendsyssel x x 

Ankermedets Skole x x 

Bangsbostrand Skole x x 

Ørnevejens Skole x x 

Aalbæk Skole x x 

Ungdomsskolen X x 

SSP x x 

Ungdomsvejledningen x x 

Tværgående Ungeteam x x 

Ungenetværket x x 

Fælles elevråd x x 

Ungdomsuddannelsernes 

elevråd 
x x 

Sportscollege x x 

Skole-, SFO- og Ungdoms-MED x x 

Erhvervsrådet   x 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9359 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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LO Frederikshavn   x 

  

Stort set alle de høringsrelevante parter har givet et høringssvar og der er desuden 

kommet udtalelser fra enkelte skoler samt fra skoleledelsesnetværk. 

  

  

Center for Skole og Ungdoms sammenfatning og sammenskrivning af indkomne 

høringssvar og udtalelser. 

Det er Center for Skole og Ungdoms helt overordnede vurdering, på baggrund af en 

sammenskrivning af de indkomne høringssvar og udtalelser, at: 

-      Der er stor tilslutning til principdokumenternes overordnede retninger og 

intentioner samt den fremadrettede proces. 

-      Der er stor interesse for aktivt at deltage i processen. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

 tager de indkomne høringssvar tages til efterretning 

 bemyndiger Center for Skole og Ungdom til at igangsætte proces med 

etablering af 10. klassecenter og Campus jf. principdokumenter. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Høringssvar taget til efterretning. 

Center for Skole og Ungdom bemyndiget til at igangsætte proces. 

Udkast til handleplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i august 2011, 

herunder forslag til følgegruppe. 

Udvalget har besluttet, at der er een leder og een bestyrelse for Ungdomsskolen og 

10. klassecenteret. 

En fremtidig samarbejdsmodel mellem SSP, klubber og 10. klassecenteret drøftes. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Sammenskrivning af høringssvar vedr. Campus og 10. klassecenter (dok.nr.55001/11) 
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9. Udmøntning af KLKs anbefalinger til udvikling af 

specialundervisningen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2010 at igangsætte 

 en udvidet revision af specialundervisningen.  

I februar 2011 afleverede KLs konsulentafdeling rapporten Udvidet revision af 

specialundervisningen.  

Revisionen blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 til 

drøftelse og videre foranstaltning. Udvalget besluttede, at igangsætte en 

udmøntning af de 14 anbefalinger i revisionen. 

Udmøntningen beskrives i bilaget Udmøntning af KLKs anbefalinger til udvikling af 

specialundervisningen i Frederikshavn Kommune.  

Revisionen oplister 14 anbefalinger, som Center for  Skole- og Ungdom har 

grupperet omkring seks fokusområder: 

1. Mål og værdier for inklusion  
2. Overordnet struktur og økonomi  
3. Kompetenceudvikling  
4. Samarbejde mellem skoler og centrale rådgivningsenheder  
5. Fælles sprog, tilgang og ansvar  
6. Visitation  

Arbejdet med udmøntning af anbefalingerne organiseres som en 

projektorganisation med Børne- og Ungdomsudvalget som øverste 

beslutningsorgan.  

Der etableres en styregruppe, en koordineringsgruppe samt seks arbejdsgrupper 

med hver sit fokusområde og hver sit kommissorium. Kommissoriet for 

arbejdsgruppe 1 er udarbejdet og danner skabelon for de øvrige kommissorier, 

som for nuværende er beskrevet med  formål. 

De fuldstændige kommissorier for de øvrige fem arbejdsgrupper vil blive udarbejdet 

i løbet af sommeren. 

Arbejdsgrupperne  sammensættes af  repræsentanter fra koordineringsgruppen 

samt en bred repræsentation af decentrale ledere og nøglepersoner inden for 

skoler, PR/SPR, rådgivere, fritidsområdet samt institutionsområdet.  

Arbejdsgrupperne igangsættes lidt forskudt, da eksempelvis fokusområde 1 er 

overordnet styrende for de øvrige arbejdsgruppers arbejde. 

Det samlede realiseringsgrundlag har virkning fra skoleåret 2012/13. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender udmøntning af KLKs anbefalinger til udvikling af 

specialundervisningen jf. vedlagte handle- og tidsplan. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære møde i udvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12625 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Handle- og tidsplan, maj 2011 (dok.nr.54364/11) 
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10. Principbeslutning vedr. klassedannelse med flere elever 

end folkeskolelovens normale maksimum 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en flerårig praksis har der ikke, efter at timeressourcerne i foråret 

er udmeldt til de enkelte skoler, været foretaget ændringer i tildelingen på baggrund 

af tilflytning eller fraflytning af elever.  

  

Dette har i få tilfælde ført til, at skoler er startet op efter sommerferien med en 

klasse med flere elever end styrelsesvedtægtens maksimum, og i andre få tilfælde, 

at en skole er startet op med ressourcetildeling til en klasse mere end elevtallet 

egentlig tilsiger. 

I begge situationer er ressourcetildelingen naturligvis næstfølgende skoleår tilrettet 

i forhold til de faktiske elevtal. 

  

Efter at det er besluttet, at klassedannelsestallet i Frederikshavn Kommune er 28 

elever, vil denne praksis imidlertid hyppigere end hidtil kunne føre til, at 

folkeskolelovens normale maksimum vil kunne overskrides midlertidigt, indtil 

ressourcerne tilpasses i det efterfølgende skoleår. 

  

Det skal bemærkes, at dette for det kommende skoleår er tilfældet for én 

børnehaveklasse. 

  

Folkeskoleloven hjemler mulighed for at fortsætte denne praksis selvom 

klassedannelsestallet nu er 28, idet Folkeskolelovens §17 giver mulighed for at 

godkendelse af klasser med op til 30 elever i ”særlige tilfælde”. Af lovens 

bemærkninger fremgår, at et sådant særligt tilfælde blandt andet kan være: 

”tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31. juli 

kommer til at overstige 28 som følge af tilflytning af elever”. 

  

Det er Center for Skole- og Ungdoms opfattelse, at en fortsættelse af den hidtidige 

praksis i de fleste tilfælde giver den bedste kontinuitet i forhold til skolernes 

forældresamarbejde, planlægning, klassedannelse og personalenormering. 

  

Såfremt det besluttes, at den hidtidige praksis ikke kan fortsætte, vil der alternativt 

hvert år kunne ske regulering af ressourcer og personalenormering frem til 31. juli 

(eller eventuelt en tidligere fastsat dato på et tidspunkt mellem 

ressourceudmeldingen og 31. juli).  

Ligeledes vil det efter Center for Skole- og Ungdoms opfattelse være en logisk 

følge af en sådan beslutning, at der indenfor samme tidsramme også bør foretages 

nedadgående regulering af ressourcetildeling og personalenormering i de tilfælde, 

hvor fraflytning af elever bringer en årgang ned på eller under 28 elever. 

  

Center for Skole- og Ungdom er blevet opmærksom på, at der ikke foreligger 

nogen eksplicit politisk tilladelse til at overskride et elevtal på 28 elever under de 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5162 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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ovennævnte omstændigheder, og skal derfor bede Børne- og Ungdomsudvalget 

tage stilling til problematikken. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter, om der i tilfælde, hvor en skoles elevtal i tiden mellem 

skoleårets planlægning og den 31. juli på en årgang kommer til at overstige 

henholdsvis 28, 56, 84 eller 112 elever som følge af tilflytning af elever for det 

følgende skoleår tillades en klassedannelse med op til 30 elever pr. klasse.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Drøftet. 

Indstilling afvist. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 
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11. Orientering om udviklingen i folkeskolernes serviceniveau 

2009/10, 2010/11, 2011/12 

 

Sagsfremstilling 

De socialdemokratiske medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet 

om en synliggørelse af Frederikshavn Kommunes serviceniveau på 

folkeskoleområdet i 2009/10, 2010/11 og 2011/12. 

  

Gruppen ønsker belyst, hvordan udviklingen har været og hvilke konsekvenser har 

de årlige besparelser på området haft? 

  

Frederikshavn Kommunes Økonomicenter er pt. i gang med at udarbejde materiale 

til at besvare ovennævnte spørgsmål. Materialet forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Orienteringen suppleres i et senere udvalgsmøde. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Efter sidste møde i Børne- og Ungdomsudvalget er der udarbejdet yderligere 

dokumentation for den bevillingsmæssige udvikling på folkeskoleområdet i 

Frederikshavn Kommune i perioden 2009 - 2011. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Serviceniveau folkeskoleområdet skoleår 2009/10, 2010/11 og 2011/12 (dok.nr.45393/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3992 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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12. Tilskud til pasning af egne børn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget et par henvendelser fra forældre, som 

ønsker at modtage tilskud til pasning af egne børn i hjemmet. 

  

Dagtilbudsloven beskriver muligheden for, at forældre kan tildeles tilskud til pasning 

af egne børn, men Frederikshavn Kommune har ikke efter 

kommunesammenlægningen i 2007 taget stilling til om denne mulighed skal 

udnyttes. Det fremgår af loven, at det er den enkelte kommune, der afgør om 

muligheden skal forefindes i en kommune. Forældre har således ikke et lovkrav på 

få tilskud til pasning af egne børn. 

  

Hvis en kommune beslutter at yde tilskud til pasning af egne børn, skal det ved 

beslutningen fastlægges om tilbuddet skal gælde hele aldersgruppen fra 24 uger 

og op til skolestart, eller kun en bestemt aldersgruppe indenfor samme 

aldersgrænse. 

  

Kommunen skal også fastsætte tilskuddets størrelse som højst kan udgøre 85% af 

den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. 

Kommunen kan beslutte at fastsætte tilskuddet lavere end maksimumtilskuddet (se 

bilag med beregnet tilskudsudgift). 

  

Love og vejledninger beskriver flere forskellige betingelser som skal være opfyldt, 

hvis en kommune vælger at give forældre mulighed for tilskud til pasning af egne 

børn. Fx skal tilskuddet stå i stedet for at benytte et andet dagtilbud til barnet og 

tilskuddet kan ikke kombineres med at en forældre modtager offentlig 

overførselsindkomst eller har anden indtægt. Forældre skal have opholdt sig i 

Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for at modtage tilskuddet, dog undtaget forældre 

som er omfattet af EU-retten. Tilskuddet kan maksimalt udbetales til 3 børn i 

samme husstand, og højst for en periode på 1 år. 

  

Forældre kan gives afslag på tilskuddet, hvis hensynet til barnet taler for at barnet 

skal optages i et dagtilbud med støtte eller skal have særlig støtte efter 

Servicelovens §52. 

  

Ved tildeling af maksimalt tilskud på 85% og forældre vælger tilskuddet frem for en 

anden dagtilbudsplads, vil kommunen årligt kunne spare 10.508 kr. pr. plads til et 

barn mellem 0-2 år og 5.254 kr., når der er tale om et barn i alderen 3-6 år (fremgår 

af bilag).  

Center for dagtilbud vurderer at tilbuddet kun vil være interessant for et meget 

begrænset antal forældre.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4311 

 Forvaltning: Center for Dagtilbud 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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ungdomsudvalget  

 tager stilling til om forældre skal kunne modtage tilskud til pasning af egne 
børn 
 
Hvis tilskudsmuligheden besluttes,  

o tager stilling til, om der skal ske afgrænsninger i forhold til 
aldersgruppen  

o træffer beslutning om der skal gives maksimalt tilskud på 85 % 
eller mindre. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udvalget besluttede, at der ikke ydes tilskud. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

-Beregning af tilskud til pasning af egne børn (dok.nr.55590/11) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 09. juni 2011 Side 24 af 40 

 

 

13. Ankestyrelsens praksisundersøgelse - inddragelse af børn 

og forældre i sager om frivillige foranstaltninger (april 2011) 

 

Sagsfremstilling 

Ankestyrelsen har  lavet en praksisundersøgelse, om inddragelse af børn og 

forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Rapporten skal behandles i 

kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen skal orientere ankestyrelsen om 

behandlingen og hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet 

anledning til. 

I praksisundersøgelsen vurderes det, om kommunerne i forbindelse med afgørelser 

om tre typer af frivillige foranstaltninger til børn og unge har udarbejdet § 50 

undersøgelser (børnefaglige undersøgelser), handleplaner og afholdt 

børnesamtaler. De tre typer frivillige foranstaltninger efter Serviceloven,  er 

aflastningsordninger, fast kontaktperson og afgørelse om anbringelse. Der er 

udtaget sager i 15 kommuner. Ankestyrelsens vurdering er suppleret med en 

børnesagkyndig vurdering i 40 af de i alt 120 sager der er udtaget. Frederikshavn 

kommune har bidraget med 9 tilfældigt udvalgte sager, både fra handicapområdet 

og særligt udsatte området. Sagerne er udtaget i jan/feb. måned 2010. 

Samlet vurdering: 

I forhold til § 50 undersøgelse, er der ingen fejl i de 9 udvalgte sager i 

Frederikshavn kommune. 

I forhold til oplysningsgrundlaget, mangler der i 1 sag væsentlige oplysninger mens 

der i 2 sager mangler mindre væsentlige oplysninger. De væsentlige oplysninger 

der mangler i den ene sag, er, at der ikke forinden etablering af kontaktperson, har 

været kontakt til biologisk mor, der også har del i forældremyndigheden. 

I forhold til handleplaner burde der i 2 af sagerne have været en handleplan. 

Samlet set, er det derfor Ankestyrelsens vurdering, at 4 af sagerne er korrekte, 

mens 5 sager ikke er fuldt ud korrekte. 

Dette samlede resultat gør, at Frederikshavn Kommune ligger i den positive halvdel 

af de 15 deltagende kommuner. 

  

Resultater for Frederikshavn kommune: 

Vedr.  § 50 undersøgelse, børnefaglig undersøgelse, viser undersøgelsen, at af de 

9 sager, var der udarbejdet § 50 undersøgelse i 8 sager. I den sidste af de 9 sager, 

var der tale om en akut foranstaltning/anbringelse, hvilket giver mulighed for at § 50 

undersøgelsen udarbejdes efter at foranstaltningen er iværksat. Sammenfattende 

kan siges, at Frederikshavn kommune lever 100 % op til lovens krav, i øvrigt som 

den eneste kommune.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4939 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Vedr. oplysningsgrundlaget, viser undersøgelsen at der i 6 sager ikke mangler 

oplysninger, at der i 2 sager mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger. I en 

enkelt sag mangler væsentlige oplysninger. 

Vedr. handleplaner, viser undersøgelsen, at de 6 sager er i orden. I 1 af sagerne 

var der ikke en handleplan, fordi sagen var akut, hvilket er lovmedholdeligt. 

Handleplanen udarbejdes efterfølgende. I 2 af sagerne burde der have været en 

handleplan. Her ligger Frederikshavn på linje med resultatet for over halvdelen af 

de 15 kommuner. 

  

Handleplan – initiativer der er eller vil blive iværksat for at fremme kvaliteten 

af arbejdet på området: 

Siden anbringelsesreformen ( 1. januar 2006), hvor der skete en opstramning af 

kravene til sagsbehandling -herunder krav om udarbejdelse af handleplaner før 

iværksættelse af foranstaltninger, har der i Familierådgivningen løbende været 

arbejdet med form og indhold af handleplaner. Det har været en proces, hvor 

rådgiver har skullet se handleplanen som et dynamisk værktøj til brug for at 

inddrage familien for at sikre fælles forståelse, men også et værktøj til at beskrive 

forventninger til leverandør, og sidst men ikke mindst at bruge handleplanen ved 

opfølgningsmøder  til at vurdere/måle på effekten af en indsats.  

Der har i efteråret 2010 været afholdt kurser i ICS, Integrated Children`s System, 

for samtlige rådgivere i familierådgivningen. Systemet hjælper rådgiverne med at få 

den helhed i sagsbehandlingen, som er nødvendig i arbejdet med udsatte børn og 

unge, og som lovgivningen kræver og forudsætter. Det handler om at forbedrer 

kvaliteten i de forskellige faser i sagsbehandlingen, og understøtter :  systematik og 

helhedstilgang i sagsbehandlingen, inddragelse af både det enkelte barn eller unge 

samt forældrene, relevante samarbejdspartnere i bl.a.  sundhedspleje, 

daginstitutioner, skoler m.m. Metoden understøtter i høj grad anbefalingerne fra 

Ankestyrelsen. 

Der er i februar 2011 gennemført en organisationsændring i afdelingen, med de 

formål : At optimere ressourceudnyttelsen, at øge styrbarheden af området samt at 

optimere borgerservicen. Organiseringen skal bl.a. understøtte ensartet håndtering 

af underretninger, fokusere sagsbehandlingen og dermed kontakt til børnene/de 

unge og deres forældre. Alt sammen i overenstemmelse med en række af de 

væsentlige anbefalinger fra Ankestyrelsen. 

Efter rapportens udgivelse: 

Der har i forbindelse med omorganiseringen været en del sager, der har skiftet 

rådgiver. For at sikre at rådgiverne har fået overblik i de nye sager, har rådgiverene 

i maj måned 2011 gennemgået sager med særligt fokus på dokumentation og 

inddragelse i overensstemmelse med Ankestyrelsens anbefalinger. 

Det er fortsat et udviklingspunkt at se handleplanen som et effektivt 

arbejdsredskab, og der er fortsat fokus på det. Handleplanerne vil blive fulgt i 

forbindelse med ledelsestilsyn, og vil være et særligt opmærksomhedspunkt på 
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baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse.  

Herudover er der sat særligt fokus på kollegial læring i handleplanarbejdet. 

Der er d. 26. og 27. maj 2011 afholdt kursus for samtlige rådgivere i Barnets 

Reform med særligt fokus på lovgivningens skærpede og nye krav til 

sagsbehandlingen, inddragelse og barnets tarv og rettigheder.  

Barnets reform trådte i kraft d. 1. januar 2011. Formålet med reformen er, bl.a. at 

sikre kontinuitet i anbringelser, at sikre børn og unge en stabil og nær 

voksenkontakt, at styrke hensynet til barnets tarv og at sikre udsatte børns 

rettigheder, at sikre en tidlig indsats, at sikre mere kvalitet i både sagsbehandling 

og i indsatsen, og at sikre bedre rammer for kommunernes indsats. 

Samlet vurderes de iværksatte og planlagte initiativer, at sikre fortsat fokus på 

kvaliteten i sagsbehandlingen - herunder den fornødne inddragelse af børn og 

forældre. 

  

Rapporten "Ankestyrelsens praksisundersøgelse findes elektronisk via kommunens 

hjemmeside, afsnit med referater fra Børne- og Ungdomsudvalget, eller via 

kommunens Politikerportal. 

 

Indstilling 

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

 anbefaler Byrådet at tage orienteringen om praksisundersøgelsen til 
efterretning  

 anbefaler Byrådet at godkende, at iværksatte og planlagte initiativer er de 
fornødne foranstaltninger, som undersøgelsen giver anledning til  

 anbefaler Byrådet, at orientering til Ankestyrelsen sker ved, at referat af 
byrådets behandling af sagen fremsendes til Ankestyrelsen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Rapport Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige 

foranstaltninger (kun elektronisk) (dok.nr.55421/11) 
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14. Orientering vedr. klubområdets rolle i forhold til 

forebyggelse og håndtering af misbrugsproblematikker 

 

Sagsfremstilling 

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. maj 2011 under statusorientering på 

området under Center for Familie blev udvalget informeret om, at der i 

anbringelsessager er markant mange sager, hvor forældre og eller børn er 

involveret i misbrug. 

På den baggrund bad udvalget om forslag til konkret handleplan for klubbernes 

inddragelse i kommunens foranstaltning på misbrugsområdet. 

  

Center for Familie har i samarbejde med repræsentanter fra ungdomsområdet 

udarbejdet notat til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. klubområdets rolle i forhold 

til forebyggelse og håndtering af misbrugsproblematikker. 

  

Administrationen ser, at der pt. fra flere forskellige vinkler er meget fokus på 

sundhed og tidlig indsats. Se bl.a. efterfølgende sagsfremstilling vedr. opfølgning 

på Region Nordjyllands sundhedsprofil 2010 og resultat af den sidste SSP-

livsstilsundersøgelse, hvor der er ønske om særligt fokus på tidlig indsats ift. 

rygning. 

  

Også kommunens ungemålsætning 2010 - 2013, der efter udvalgets behandling i 

februar 2011 har været udsendt i høring, sætter fokus på den forebyggende indsats 

i forhold til målgruppen.  

  

Center for Familie og Center for Skole og Ungdom anbefaler, at forslag til konkret 

handleplan for klubbernes inddragelse i kommunes foranstaltning på 

misbrugsområdet udarbejdes som en integreret del af Ungemålsætning 2010 - 

2013. 

 

Indstilling 

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

 tager orienteringen til efterretning  

 tager stilling til retning for det videre arbejde. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Godkendt, at forslag til konkret handleplan for klubbernes inddragelse i 

kommunens foranstaltning på misbrugsområdet udarbejdes som en integreret del 

af Ungemålsætning 2010 - 2013. Fokus på tværgående samarbejde. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5090 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Notat til BUU vedr. klubområdets rolle i forhold til forebyggelse og håndtering af 

misbrugsproblematikker (dok.nr.55274/11) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 09. juni 2011 Side 29 af 40 

 

 

15. Sundhedsprofilundersøgelse 2010 og særligt fokus på tidlig 

indsats ift. rygning 

 

Sagsfremstilling 

Den sidste nye sundhedsprofil 2010 for Region Nordjylland blev præsenteret i 

marts måned 2011, og havde som noget nyt en særlig sundhedsprofil for unge 

mellem 16 og 29. år. Sammenholdt med livsstilsundersøgelsen, som er udarbejdet 

af SSP i Frederikshavn Kommune, og de initiativer som Sundhedsudvalget bl.a. har 

iværksat ift. rygestopaktiviteter peges nedenfor på anbefalinger på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område. 

  

På trods af et faldende antal rygere i forhold til Sundhedsprofil undersøgelsen i 

2007 ligger antallet af rygere i Frederikshavn Kommune blandt den mest rygende 

fjerdedel i forhold til de øvrige kommuner i regionen, og i Sundhedsudvalgets regi 

er der peget på det bemærkelsesværdige og problematiske i, at 29,4% af kvinder 

mellem 25 og 44 år er rygere, og dermed placerer Frederikshavn Kommune med 

det højeste antal rygere i aldersgruppen. 

  

Heudover viser den regionale sundhedsprofilundersøgelse generelt for regionen, at 

18, 3 % af de 16-19 årige ryger dagligt og af dem er 8,9% storrygere. 

  

SSP´s livsstilsundersøgelse viser, at 7% af eleverne i en 9. klasse ryger dagligt og 

at 15% ryger lejlighedsvist. Herudover viser undersøgelsen en kraftig stigning i 

dagligerygere og festrygere fra 16 års alderen og op til 18-19 år, idet 20% er 

daglige rygere, og af dem er 12% storrygere. 

  

Sundhedsudvalget har bl.a. belsuttet, at der tilbydes 4 rygestopkurser til unge i 

samarbejde med ungdomsuddannelserne. En arbejdgruppe med repræsentanter 

fra Sundhedsplejen, Ungdomsskolen, SSP og skoleområdet har udarbejdet 

vedlagte notat om unge og rygning.  

I notatet skitseres dels: 

- faktuelle oplysninger om unge og rygning, 

- den nyværende indsats,  

- et helt nyt forsøg som starter i efteråret hvor unge mellem 12 og 18 år bliver tilbudt 

rygestopkurser i Skagen , Sæby og Frederikshavn for unge mellem 12 og 18 år. 

Kurserne udbydes i et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Center for 

Sundhedsfremme og forebyggelse, hvor en særlig uddannet rygestopinstruktør for 

unge vil varetage undervisningen og, 

- forslag om formulering af en langsigtet strategi, hvor målet er fortsat sikring af 

kravene til røgfrie miljøer, forebyggelse af rygestart og støtte til rygestop. Det 

foreslås at der udarbejdes forslag til strategi som forelægges Børne- og 

Ungdomsudvalget til godkendelse. 

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1242 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: BUU 
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 tager orienteringen om Sundhedsprofilundersøgelse 2010 og særligt fokus 
på tidlig indsats ift. rygning til efterretning  

 godkender forslag om formulering af en langsigtet strategi ift. fortsat sikring 
af røgfrie miljøer, forebyggelse af rygestart og støtte til rygestop. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Godkendt formulering af langsigtet strategi. 

Forslag til strategi forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

Notat - hvad véd vi om unge og rygning (dok.nr.55650/11) 
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16. Leasing af tandlægeligt udstyr til Frederikshavn 

Kommunale tandpleje 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 11/4325 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: kith 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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17. Orientering om årsrapport 2010 for Den Tværkommunale 

Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT)  

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af samarbejdsaftalen mellem Frederikshavn -, Hjørring - og 

Brønderslev kommuner, at der udarbejdes årsrapport for den Tværkommunale 

Godkendelses og Tilsynsafdeling (GOT). 

  

Der foreligger nu rapport vedrørende 2010, som fremsendes til Børne- og 

Ungdomsudvalgets orientering og drøftelse.  

  

Det fremgår ligeledes af samarbejdsaftalen, at der to gange årligt afholdes 

fællesmøde mellem de samarbejdende kommuner og GOT. Der er senest afholdt 

fællesmøde 13. april 2011.  

Frederikshavn kommune havde her ønsket drøftet, om forløbet af sagen omkring 

”Opholdsstedet Skagen” gav anledning til skærpelse eller ændring af procedurer. 

Det blev besluttet at indskrive i retningslinjerne, at der ved ledervurderinger også 

skal søges oplysninger via eksempelvis CVR-registret, hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen og generelt på internettet. Endvidere er konkluderet, at det er 

vigtigt at give samarbejdet med de tekniske forvaltninger stor opmærksomhed. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære møde i udvalget. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Årsrapport 2010 fra Den Tværkommunale Godkendelses- og tilsynsafdeling (GOT) (dok.nr.55792/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9640 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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18. Evaluering af skoledialogmøde og ungdomsdialogmøde 

 

Sagsfremstilling 

Der har den 5. maj 2011 været afholdt dialogmøde mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og folkeskolernes bestyrelser. Temaet for dialogmøde var 

"Specialundervisningsrapportens anbefalinger og udmøntning heraf". 

  

Den 31. maj 2011 var der dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvlaget og 

bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra ungdomsområdet. Temaet for dette 

dialogmøde var "Den forebyggende indsats og digitalisering". 

  

Stikord fra de to dialogmøder er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget evaluerer skoledialogmødet og ungdomsdialogmødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære møde i udvalget. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Opsamlingsnotat - skoledialogmøde 5.5.2011 (dok.nr.50881/11) 

Notat efter Ungdomsdialogmøde 31. maj 2011 (dok.nr.56997/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1831 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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19. Status på udvikling i behovet for døgninstitutionspladser/ 

opfølgning på fysisk udviklingsplan på Dag og Døgnafdelingens 

område 

 

Sagsfremstilling 

Center for Familie har i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling 

den 2. december 2010 arbejdet med følgende hovedopgaver i relation til 

døgninstitutionsområdet: 

  

1.     Igangsætning af udbygning af Granly 

2.     Fysisk placering af ny institution 

3.     Beskrivelse af kerneopgaver for døgninstitutionerne fremadrettet 

4.     Organisering af døgninstitutions området 

5.     Ny lokalitet til Familiehus funktionen 

  

Sideløbende er udviklingen af pladsbehovet på området fulgt tæt. Ultimo 2010 var 

der udsigt til, at der ville være mere end almindeligt forekommende pladsledighed 

fra januar 2011. Tilgang/afgang på området har imidlertid udviklet sig således, at 

det i perioden 1. December 2010 – 31.maj 2011 har været muligt at udnytte 

kapaciteten på egne institutioner fuldt ud. 

  

Status vedrørende udbygning af Granly 

Den projekterede udbygning er aktuelt i udbud, som afsluttes medio juni. Det 

forventes at byggeriet kan igangsættes i august 2011. Det vil være muligt at 

etablere to ekstra værelser som noget af det første, ved inddragelse af opholds- og 

mødefacilitet. Det skal vurderes, om værelserne kan tages i brug før det øvrige 

byggeri er afsluttet, henset til forhold vedrørende toilet og badefaciliteter, 

opholdsfaciliteter m.v. Den endelige vurdering foretages, når tidsperspektivet for 

byggeriet er endelig kendt efter udbudsrunden. 

  

Status vedrørende fysisk placering af ny institution 

For offentlighedsfasen er indledt med udsendelse af pressemeddelelse og pjece. 

Fasen løber over perioden 25.maj til 22. juni. Der afholdes borgermøde den 14. juni 

kl. 17 – 18.30. Sagen forventes behandlet på byrådets møde i august 2011. 

  

Status vedrørende beskrivelse af kerneopgaver for døgninstitutionerne 

fremadrettet 

Jævnfør Kubens rapport for området, er det vurderet, at flere af de unge der 

tidligere har været anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, kunne have 

været velanbragte på en af kommunens egne institutioner, såfremt der havde 

været ledig plads. Der er henset til det perspektiv, fremadrettet behov for at have 

plads til flere af de opgaver institutionerne i forvejen er gearet til at arbejde med, 

primært reserveret børn og unge over 12 år. Herudover ses der at være behov for 

at kunne etablere mere individuelle løsninger, og for at kunne modtage akut og 

etablere observationsanbringelser i eget regi. Det vurderes fortsat ikke at være 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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bæredygtigt økonomisk og fagligt at have eget kommunalt døgntilbud til de børn og 

unge, der har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud på grund af enten 

misbrug, kriminalitet, udadreagerende adfærd eller nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne. 

  

Status vedrørende organisering af døgninstitutionsområdet. 

Med det formål at sikre fortsat udvikling af den faglige kvalitet, og samtidig skabe 

rationel drift og optimere ressource anvendelse anbefales, at døgninstitutionerne 

fremadrettet samles i en fælles funktion "Døgncentret Frederikshavn". Arbejdet 

med den konkrete udmøntning sker administrativt. 

  

 Status vedrørende ny lokalitet til Familiehus-funktionen. 

Det har været styrende for afsøgningen af mulige placeringer af funktionen, at der 

skulle være en vis nærhed til offentlige transportmidler. Endvidere at placeringen 

skulle give mulighed for trygge og skærmende forhold for de forskelligartede 

opgaver, der arbejdes med. Endelig har det været prioriteret at anvende en af 

kommunens egne bygninger. Med afsæt i disse krav er peget på ejendommene 

Skansegade 2 og 10 (nuværende Minibo). Renoveringsbehov og mulighed for 

ændret anvendelse af bygningerne er aktuelt under udredning. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære møde i udvalget. 

  

Fraværende: ingen 
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20. 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: Center for Skole og 

Ungdom 

 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Bestyrelsen for Opland Nord og skolebestyrelsen ved Elling skole har fremsendt 

fælles brev til Børne- og Ungdomsudvalget, hvori bestyrelserne anfører:  

"at vi stadig finder, at det ud fra et pædagogisk synspunkt er rigtigt at oprette SFO 

ved Elling skole. 

Ønsket er fortsat betinget af, at forældrebetalingen for SFO ved Elling skole holdes 

på samme niveau som forældrebetalingen ved integrerede institutioner/fritidscentre 

indtil der er oprettet SFO ved alle kommunens skoler." 

  

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde besluttede udvalget, at forslag om oprettelse 

af SFO støttes, dog med gældende SFO-takster. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 tager svar fra bestyrelsen for Opland Nord og skolebestyrelsen ved Elling 
skole til efterretning  

 beslutter, at der ikke oprettes SFO ved Elling skole, idet Bestyrelsen for 
Opland Nord og Skolebestyrelsen ved Elling skole ikke ønsker SFO med 
gældende SFO-takster. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Elling skole og Andedammen: Ansøgning om ændring af organisationsstruktur (BUU 

3.6.2010) (dok.nr.56859/10) 
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21. Juni 2011 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Taget til orientering - herunder statusinfo om eventuel udvidelse af Ålbæk 

børnehave og info om modtaget henvendelse fra borger vedr. deling efter 5. klasse 

- fysisk placering på Frydenstrandskolen. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 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 
   

 

 
 


