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1. Harmonisering af fritidstilbud for børn på Hørby-Dybvad 

skole 

 

Sagsfremstilling 

Hørby-Dybvad skole har på vegne af skolen og Hørby Børnehus henvendt sig til 

formanden for Børne- og Ungdomsudvalget med ønske om at fremlægge et forslag 

for udvalget om at harmonisere skolebørnenes fritidstilbud. 

  

Forældre til elever på Hørby-Dybvad Skole har mulighed for at vælge mellem to 

forskellige fritidstilbud til deres børn. 

  

På Hørby-Dybvads Skoles afdeling i Dybvad er der oprettet en skolefritidsordning 

jf. Folkeskolelovens § 3, stk. 4. Skolefritidsordningen har et SFO1 tilbud til eleverne 

på 0.-3. årgang og et SFO 2 tilbud for eleverne på 4.-6. årgang. 

  

SFO 1 har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori: Antal Pris 

SFO morgen 3 425 kr. 

SFO eftermiddag 27 1305 kr. 

SFO heldagstilbud 29 1730 kr. 

  

SFO 2 har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori: Antal Pris 

SFO2 morgen 1 340 kr. 

SFO2 eftermiddag 23 550 kr. 

SFO2 heldagstilbud 2 890 kr. 

  

Der findes ingen bestemmelser om prisen, som fastlægges af 

Kommunalbestyrelsen, dog må det ikke vedtages at SFO er gratis for alle forældre, 

jf. bemærkningerne til Folkeskolelovens § 50, stk. 2.  

I dag er forældrebetalingen for en SFO plads på 50 % af den faktiske udgift. 

  

Forældrene har desuden mulighed for at vælge et fritidstilbud i Hørby Børnehus, 

der er et tilbud efter Dagtilbudslovens § 19. 

Tilbuddet er opdelt i et Fritidshjemtilbud til børn til og med 3. klasse og et Klubtilbud 

til de elever der er ældre. 

  

Fritidshjemmet har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori: Antal Pris 

Fritidshjem morgen 0 285 kr. 

Fritidshjem eftermiddag 28 775 kr. 

Fritidshjem heldagstilbud 19 1060 kr. 

  

  

Klubtilbuddet har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10362 

 Forvaltning: CSK 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Kategori: Antal Pris 

Klub morgen 0 285 kr. 

Klub eftermiddag 0 490 kr. 

Klub heldagstilbud 0 775 kr. 

  

Forældrebetalingen for fritidstilbud ligger på 25-30 % af den faktiske udgift.  

  

  

Repræsentanter for Hørby-Dybvad skole og Hørby Børnehus er inviteret til at 

deltage i udvalgets møde kl. 15. 

 

Indstilling 

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

drøfter forslag fra Hørby-Dybvad skole og Børnehuset i Hørby om at harmonisere 

skolebørnenes fritidstilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Center for Skole og Ungdom samt Center for Dagtilbud udarbejder i samarbejde 

med repræsentanter for Hørby-Dybvad skole og Hørby Børnehus forslag til 

modeller for etablering af samlet fritidstilbud til 0. – 3. kl. børn på Hørby-Dybvad 

skole. 

  

Forslag skal beskrive pædagogiske og økonomiske konsekvenser. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Hørby-Dybvad skole - redegørelse for møde med BUU vedr fritidstilbud (dok.nr.116103/11) 
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2. Orientering om procedure for tandregulering for børn i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har anmodet om, at Børne- og Ungdomsudvalget 

orienteres om Den Kommunale Tandplejes arbejdsgang i forbindelse med 

tandregulering for børn i Skagen-området. 

På baggrund af Pia Karlsens anmodning og på baggrund af, at udvalget i sin 

besøgsrunde hos skoler og institutioner i udvalgets regi, stadig mangler at besøge 

Tandplejen, afvikles udvalgets november-møde hos Den Kommunale Tandpleje, 

Hangaardsvej 13, 2.B, Frederikshavn.  

 

Ledende tandlæge Kirsten Thyø giver en rundvisning i klinikken og orienterer om 

arbejdsgangen vedr. tandregulering for børn i Frederikshavn Kommune, herunder 

for børn i Skagen-området. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

  

  

 

Bilag 

Notat fra Frederikshavn Kommunale Tandpleje vedr. organisering og udførelse af det vederlagsfrie 

tandreguleringstilbud (dok.nr.114962/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10116 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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3. Budgetrevision 2011 pr. 30. september 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret har foretaget budgetrevision pr. 30. september 2011 for Børne- 

og Ungdomsudvalgets område. 

Der orienteres i mødet om resultatet af budgetrevisionen. 

  

I henhold til lndenrigsministeriets bevillingsregler må der ikke afholdes udgifter i 

landets kommuner uden fornøden bevillingsmæssig dækning. For at overholde 

bevillingsreglerne, har det været praksis i tidligere år i Frederikshavn Kommune, at 

der på Byrådets møde i december foretages en teknisk tilretning af disse 

budgetområder, således at bevillingsreglerne overholdes. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn & Kultur indstiller, at notat fra budgetrevisionen på 

Børne- og Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Notat fra budgetrevisionen videreformidles til Byrådets orientering. 

  

Det anbefales overfor byrådet, at der overflyttes 2.352.356 kr. fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets driftsbevilling i 2011. Beløbet optages på udvalgets 

anlægsbevilling i 2011.  

  

Et enigt udvalg ønsker at tilkendegive overfor enheder i udvalgsregi, at udvalget 

ikke ønsker at inddrage opsparet overskud med tilbagevirkende kraft. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

  

  

 

Bilag 

Budgetrevision pr. 30.09.2011 (dok.nr.93460/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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4. Udmøntning af budget 2012 - 2015 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der besluttet en besparelse i 

overslagsår 2012 som Børne- og Ungdomsudvalget valgte, at afvente den konkrete 

udmøntning af indtil budgettet for 2012 var vedtaget. Besparelsen er på 1,37 mio. kr. 

i 2012 og stigende i overslagsårene. 

  

Ved budgetforliget for 2012 er der tre spareforslag, som afventer en konkret 

stillingtagen fra Børne- og Ungdomsudvalget i forhold til den konkrete udmøntning. 

Det drejer sig om følgende besparelsesforslag: 

  

BUU2 Omlægning af dagtilbud til SFO1. Alle elever i 0. - 3. klasse tilbydes samme 

fritidstilbud under Folkeskoleloven eller Ungdomsloven. Det vil betyde en ændring af 

forældrebetalingen. Besparelsen er på 0,875 mio. kr. kr. i 2012 og stigende i 

overslagsårene. 

BUU3 Harmonisering af og øget forældrebetaling i SFO2, aldersintegrerede 

institutioner og fritidscentre. Alle elever i 4.-7. klasse tilbydes samme fritidstilbud 

under Folkeskoleloven eller Ungdomsloven. Det vil ligeledes betyde en ændring af 

forældrebetalingen. Besparelsen er på 0,510 mio. kr. i 2012 og faldende i 

overslagsårene. 

BUU25 Opsigelse af aftale med puljeinstitution. Opsigelse af driftsaftale med 

Thorshøj Børnehus, og herved en besparelse svarende til de faste udgifter, som 

ligger ud over de børne- og medarbejderrelaterede udgifter. Besparelsen er på 

0,490 mio. kr. fra 2013. 

  

Budgetår 2012 2013 2014 2015 

A.    Restbesparelse fra 

budgetforlig 2011 - 

2014 

1.376.707 3.135.271 3.135.271 3.135.271 

B.    BUU2 Omlægning af 

dagtilbud til SFO1 

875.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 

C.    BUU3 Harmonise-

ring/øget forældre-

betaling SFO2 

510.000 460.000 415.000 371.000 

D.    BUU25 Opsigelse af 

aftale med pulje-

institution 

0 490.000 490.000 490.000 

I alt 2.761.707 6.085.271 5.940.271 5.796.271 

  

Børne- og Ungdomsudvalget gøres opmærksom på, at der i 2012 er en 

dispositionspulje på 4,1 mio. kr. 

 

Indstilling 

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

tager stilling til udmøntning af besparelserne punkt A, B, C og D for 2012. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

A finansieres via dispositionspuljen. 

  

Det anbefales over for byrådet, at pkt. B til D finansieres via den afsatte 

dispositionspulje. 

  

Socialdemokraterne påpeger, at det er ulovligt, at sagen optages til behandling i 

Børne- og Ungdomsudvalget. Kompetence til sagens behandling er Frederikshavn 

Byråd. 

  

Socialdemokraterne ønsker præciseret, at reduktionen ikke bæres af 

daginstitutionsområdet alene, men dækkes via Børne- og Ungdomsudvalgets 

samlede budgetramme. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 
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5. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering november 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. 

Bilag indeholdende tal pr. ultimo oktober 2011 udleveres i mødet. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

Bilag 

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

Bemærkninger køb-salg ultimo oktober (dok.nr.118415/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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6. 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 

ovennævnte omstændigheder, og skal derfor bede Børne- og Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5162 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. november 

2011 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10. juni 2011 har 

Center for Skole og Ungdom udarbejdet et forslag til en praksis (se bilag), der i 

planlægningen af et skoleår forsøger at tage højde for både den usikkerhed i 

antallet af klasser, der skal dannes og de afledte ændringer der ved ændringer i 

klassetallet kan forekomme m.h.t. omdannelse af klasser, lærerskift, regulering i 

tildelingen af undervisningsressourcer til skolerne m.v.  

Proceduren tager ligeledes højde for situationer, hvor der kunne være dannet færre 

klasser, end det på baggrund af det oprindelige elevtal antoges at være 

nødvendigt. 

  

Konsekvensen for ovennævnte procedure er, at der med kort varsel og på et sent 

tidspunkt i forhold til skoleårets start, kan give behov for omdannelse af klasser 

med heraf følgende lærerskift m.v.  

Det kan derfor overvejes, at skolerne i sådanne situationer tillades i stedet at tilføre 

de pågældende årgange ressourcer svarende til dannelse af yderligere en klasse, 

således at ressourcerne i stedet anvendes til f.eks. flerlærerordninger, 

holddannelse o.lign. 

  

 

Indstilling 

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

ungdomsudvalget beslutter 

        om den foreslåede procedure for klassedannelse og ressourcetildeling 

kan godkendes 

         om skoler, der på et sent tidspunkt i forhold til et skoleårs start 

kommer i en situation, hvor der skal udløses yderligere klasser kan 

tillades i stedet at anvende ressourcer svarende til den ekstra 

klassedannelse til f.eks. flerlærerordninger, holddannelse o.lign. på den 

pågældende årgang 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Forslag til procedure godkendt med de faldne bemærkninger. 

  

Pind 2 godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

Bilag 

Forslag til procedure for klassedannelse og ressourcetildelingen  (dok.nr.114004/11) 
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7. Omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i et stærkt pres på Dagplejens økonomi, konklusioner om 

Dagplejens udfordringer i den udvidede Forvaltningsrevision 2009, samt venteliste 

til vuggestuepladser, har Center for Dagtilbud iværksat udarbejdelsen af et oplæg 

til, hvordan Frederikshavn Kommune kan imødegå de økonomiske udfordringer og 

samtidigt tilbyde en eftertragtet service til borgerne i et større omfang end nu. 

Oplægget fremlægges nu til udvalgets drøftelse. 

  

Dagplejens budget har de senere år været under stort pres, fordi dagplejen 

varetager fleksibiliteten i pasningsgarantien for de 0-2årige. Samtidigt med et 

generelt faldende børnetal sender det dagplejen ind i en negativ spiral, hvor 

reduktioner i Dagplejens økonomi medfører, at forældre og børn oplever flytninger 

som resultat af, at organisationen tilpasses efterspørgslen i det geografiske 

område, samtidigt med at der skal være pladser ledige til nye indskrivninger. 

Problematikken blev påpeget allerede ved den udvidede forvaltningsrevision i 

2009, hvor man påpegede, at dagplejen får underskud på driften i sin medvirken til 

at overholde kommunens pasningsgaranti på 0-2 års området. Budgetpresset i 

dagplejen er nu så stort, at der må ske en ændring hurtigere end det faldende 

børnetal alene giver mulighed for. 

  

Det indgår i Helhedsplanen for sammenlægning og udvikling af dagtilbud, at 

børnehaver med tiden skal omlægges til 0-6 års institutioner, efterhånden som det 

faldende antal børnehavebørn giver plads til det. I daginstitutioner giver udsving i 

efterspørgslen ved fx faldende børnetal også behov for budgetreduktioner, men på 

grund af enhedernes størrelse, kan institutioner bedre justere budgettet efter 

pladsantallet, uden at det, som i dagplejen, influerer direkte på tilbuddet til de 

enkelte børn og forældre.  

  

Center for Dagtilbud har i en arbejdsgruppe drøftet perspektiverne i en omlægning 

med repræsentanter fra FOA og Dagplejen. Disse perspektiver er synliggjort i 

”Oplæg – dagplejepladser til vuggestuepladser”, der er vedlagt som bilag. 

Oplægget viser, at en løsning på den negative økonomiske spiral og flytningen af 

børn mellem dagplejere på grund af kapacitetstilpasninger, kan være en 

omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser, og at lade vuggestuepladserne 

være buffer for pladsgarantien. På lang sigt forventes det også at kunne imødegå 

en usikkerhed i ansættelsen for dagplejere, idet man i større grad vil kunne forudse 

efterspørgslen på dagplejepladser. 

  

Kommunen har generelt en stor efterspørgsel efter vuggestuepladser; i alt 168 

børn var pr. 1. august 2011 på venteliste. Frederikshavn Kommune har pt. 196 

besatte vuggestuepladser. Vuggestuepladser dækker pt. 18 % af dagtilbuddene til 

de 0-2årige, dagpleje 70 % og tilskud til privat pasning 12 %. Flere 

forældrebestyrelser i dagtilbudsområder og daginstitutioner har ytret ønske om 

udvidelse med vuggestuepladser, og ser det som en god måde at skabe helhed i 
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barnets dagtilbud i årene op til skolestart. FOA har januar 2010 udgivet rapporten 

”Dagplejens ledelse”, der viser, at mange jyske kommuner har en fordeling på 60 % 

dagplejepladser og 40 % vuggestuepladser. De større kommuner som fx Aalborg 

og Kolding har en fordeling på 50/50. Ved en omfordeling af dagplejepladser til 

vuggestuepladser til en fordeling 60/40, vil der i Frederikshavn Kommune skulle 

oprettes yderligere cirka 200 vuggestuepladser. Det vurderes, at en omlægning af 

pladser bedst muligt gennemføres over en maksimalt fireårig periode i 

overensstemmelse med sammenhængen mellem faldende børnetal, fysisk 

udvikling i henhold til Helhedsplanen og Dagplejens personaleomsætning. 

  

På grund af de bygningsmæssige ændringer som allerede er en del af 

Helhedsplanen, vil en del af udvidelsen kunne indlægges i byggerierne, og dermed 

medvirke til at der bliver plads til flere vuggestuegrupper end den plads et fremtidigt 

faldende børnetal i børnehaverne vil frigive. Andre steder vil flere vuggestuepladser 

kunne opnås internt ved over en periode at ændre på alderssammensætningen i de 

allerede ny- og tilbyggede institutioner. Det vurderes, at der skal oprettes minimum 

12 pladser, gerne flere, i hver ny vuggestuegruppe, for at sikre en rentabel og 

effektiv daglig drift. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

En omlægning fra dagplejepladser til vuggestuepladser vil kunne finansieres 

indenfor den økonomiske ramme i Center for Dagtilbud. Etablering og udbygning af 

de bygningsmæssige rammer vil kunne finansieres indenfor den økonomiske 

anlægsramme til Helhedsplanen for dagtilbudsområdet. 

 

Henvendelser - dagpleje-regi 

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 6. oktober 2011 af 

ansøgning om udvidelse af Ålbæk Børnehave havde Forældrerådet for dagplejen i 

Ålbæk skrevet til udvalget med ønske om en uvildig undersøgelse af behovet for 

vuggestue i Ålbæk. 

  

I brev af 28. oktober 2011 har Forældrerådet i Strandby, Elling og Jerup skrevet til 

Børne- og Ungdomsudvalget med ønske om, at udvalget fravælger planer om en 

aldersintegreret institution i Strandby, idet det efter forældrerådets overbevisning vil 

ødelægge den kommunale dagpleje i de tre byer. 

Begge henvendelser er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for dagtilbud indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

1. drøfter oplægget  

2. drøfter henvendelser fra forældrebestyrelser i Dagplejen 

3. tilkendegiver om Center for Dagtilbud skal påbegynde en proces for 

iværksættelse af oplæggets forslag. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 
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1 Drøftet 

  

2 Drøftet 

  

3 Tiltrådt at proces påbegyndes i forhold til Skagen, Frederikshavn og Sæby ud fra 

60-40 modellen. Der igangsættes en dialog med oplandsbyer i forhold til at sikre en 

helhedsløsning. 

  

Udvalget anbefaler, at ændringer i dagplejen foretages ved naturlig afgang, samt at 

dagplejere har fortrinsret til ledige, nyoprettede PMF-stillinger i vuggestuer. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

  

  

 

Bilag 

Projekt Dagplejepladser omlægges til vuggestuepladser (dok.nr.92940/11) 

Notat med forskellige pladsantal nye vuggestuepladser (%) (dok.nr.104250/11) 

Brev til B-& U udvalget fra Forældrerådet for Dagplejen i Ålbæk (dok.nr.58507/11) 

Forældrerådet Strandby, Elling og Jerup - henvendelse vedr. oprettelse af integreret institution i 

dagtilbudsområde Opland Nord (dok.nr.114044/11) 
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8. Ansøgning om udvidelse af Aalbæk Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Aalbæk Borgerforening og den selvejende institution Aalbæk Børnehave søger i 

brev af 6. maj 2010 om at udvide børnehaven, så den i fremtiden kan blive en 

aldersintegreret 0-6 års institution med plads til 12 vuggestuebørn og 65 

børnehavebørn. I brevet anmodes om tilsagn til en forøgelse af huslejetilskuddet, 

inden der arbejdes videre med en udvidelse af børnehaven med i alt ca. 300 m2 

(se bilag). Aalbæk Børnehave bor til leje i Aalbæk Borgerforenings ejendom. 

  

Forvaltningen har på baggrund af pladsproblemer i Aalbæk Børnehave og 

børnehavens henvendelse været i dialog med forældrebestyrelsen om behov og 

alternative finansieringsmodeller jf Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 8. 

april 2010. 

  

Forslaget indebærer en større udvidelse end den Kubens bygningsgennemgang 

har foreslået. Kubens overslag på 530.000 kr. bygger på en forventning om at 

udbygningen er en tilbygning af garderober samt etablering af pavillon på grund af 

stigende pladsproblemer, kun til børnehavebørn. Udgiften til forslagets 

huslejeforhøjelse svarende til tilbygning af ca. 300 m2 er ikke indregnet i 

institutionsområdets nuværende ramme og vil skulle indgå som en merudgift i 

driftsbudgettet. Det er ikke nævnt i anmodningen, hvor stor huslejestigningen vil 

blive. Ved en pris på fx 500 kr. pr. kvadratmeter, som fra Teknisk forvaltning 

vurderes som et gennemsnitligt huslejeniveau, ville der blive tale om en 

huslejeforhøjelse på ca. 150.000 kr årligt.  

Alternative løsningsmodeller til forslaget fra Aalbæk Borgerforening og Aalbæk 

Børnehave kunne være, at kommunen står for en udvidelse mod oprettelse af 

tinglyst gældsbrev samt binding af lejekontrakten i en vis årrække. En ide, der 

betyder at midlerne i helhedsplanen kan bruges til en udvidelse, dog under 

forudsætning af Aalbæk Borgerforenings accept. Det kan også være et alternativ, 

at projektet begrænses til at udvide bygningerne, så der alene bliver plads op til det 

nødvendige antal børnehavepladser.  

  

Ønsket om at udvide driften med vuggestuepladser forventes at reducere antallet af 

dagplejepladser i Aalbæk tilsvarende, ligesom en eventuel driftsudvidelse af 

børnehavepladser indgår i institutionsområdets ramme. Forslaget betyder derfor 

alene ekstraordinære driftsudgifter til lokaler.  

 

En eventuel udvidelse med vuggestuepladser skal indføjes i driftsoverenskomsten 

mellem Aalbæk Børnehave og Frederikshavn Kommune. 

  

Børne- og ungdomsudvalget skal tage stilling til, om der kan arbejdes videre med 

anmodningen om huslejeforøgelse eller, om der kan gives tilsagn til en delvis 

imødekommelse af anmodningen.  

  

Det er i forbindelse med henvendelsen fra Aalbæk Borgerforening og Aalbæk 
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Børnehave nødvendigt, at Børne- og ungdomsudvalget beslutter om der skal åbnes 

for vuggestuetilbud i Aalbæk. 

  

  

 

Indstilling 

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

 om der kan arbejdes videre med forslaget om tilbygning fra Aalbæk 
Borgerforening og Aalbæk Børnehave inklusiv huslejeforøgelse  

 om der kan arbejdes videre med udvidelse med vuggestuepladser i 
Aalbæk 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 

2011 

Aalbæk Borgerforenings Børnehave og Aalbæk Borgerforening har arbejdet videre 

med ønsker og muligheder for udvidelse, og søger i henvendelse af 23. juni 2011 

om at blive en aldersintegreret 0-6 års institution og udvide med en vuggestuedel 

på i alt 12 pladser (henvendelse vedlagt som bilag). I ansøgningen søges om 

ekstraordinært tilskud på i alt 135.000 kr. samt om låneaftale på i alt 450.000 kr. 

 

Udvidelsen med vuggestuepladser er begrundet i den selvejende institutions ønske 

om at fremtidssikre Aalbæk Børnehave, og kunne tilbyde vuggestuepladser i 

Aalbæk (se bilag).  

Center for Dagtilbud (CDT) vil kunne finansiere tilskud til inventar samt lånebeløbet 

af Helhedsplanens budget til bygningsmæssige ændringer og lånet skal sikres via 

en allonge til driftsoverenskomsten. Da børnehaven jf lovgivningen ikke vil kunne 

opkræve større forældrebetaling til dækning af et evt. lån, anbefaler CDT at hele 

beløbet på 450.000 kr. til køkken samt tilskuddet på 85.000 og 50.000 kr. i givet 

fald sikres via bindinger i driftsaftalen. 

  

Center for Dagtilbud oplever generelt stor forældreefterspørgsel til pladser i 0-6 års 

institutioner, men har ikke erfaringer med pladstypen i et lokalområde på størrelse 

med Aalbæk. Centrets erfaring er, at det ikke er økonomisk rentabelt at drive færre 

end 12 vuggestuepladser i en aldersintegreret institution. En eventuel 

gæsteplejeordning med dagplejen må derfor som minimum tage udgangspunkt i en 

samlet driftsøkonomi svarende til 12 vuggestuepladser.  

 

Aalbæk Børnehaves eventuelle udvidelse med 12 vuggestuepladser vil betyde 

tilsvarende reduktion i dagplejens pladsantal. Antallet af dagplejere i Aalbæk 

vil dermed falde fra 7 til 4 fastansatte dagplejere. Det er dagplejens generelle 

erfaring, at et område med kun 4 dagplejere ikke vil kunne løfte 
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gæsteplejeforpligtelsen indenfor nærområdet. Derfor vil Dagplejen være afhængig 

af at lave en gæsteplejeaftale med børnehaven, hvis ikke dagplejebørn skal 

tilbydes gæstepleje i en naboby.  

  

I forbindelse med planerne for at udvide med vuggestuepladser i Aalbæk 

Børnehave har forældrerådet for dagplejen i Aalbæk som orienteret om på Børne- 

og ungdomsudvalget i juni henvendt sig til Børne- og ungdomsudvalget, 

forældrerådets henvendelse er vedlagt som bilag. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget  

 drøfter henvendelse fra Aalbæk Børnehave og Aalbæk Borgerforening 

 beslutter, om udvalget vil imødekomme ønsket om udvidelse af Aalbæk 
Børnehave med 12 vuggestuepladser, herunder tilskud på 135.000 kr. + 
450.000 kr. som sikres via bindinger i driftsaftalen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2011 

Drøftet. 

  

Udvalget beder borgerforeningen og institutionen om at dokumentere behov for 

oprettelse af vuggestuepladser. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft og Jørgen Tousgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. oktober 2011 

Aalbæk Borgerforening og Aalbæk Børnehave har udarbejdet 

spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre og borgere i Aalbæk har kunnet 

tilkendegive deres holdning til oprettelse af vuggestuepladser i Aalbæk Børnehave.  

  

32 skemaer er blevet besvaret.  

4 personer har svaret, at det ikke er en god ide med en vuggestue i Aalbæk,  

7 har svaret at de har et barn i vuggestuealderen, og gerne vil bruge vuggestuen.  

20 borgere som ikke har børn der skal i vuggestue, har svaret, at de synes 

vuggestue i Aalbæk er en god ide.  

En enkelt svarer, at det må være op til brugerne og oplyser at vedkommende selv 

har været glad for dagplejen. 

   

Forældrerådet for dagplejen i Aalbæk har i brev af 5. september 2011 skrevet til 

Børne- og Ungdomsudvalget med ønske om en uvildig undersøgelse af behovet for 

vuggestue i Aalbæk. Brevet er vedlagt som bilag. 

  

Center for Dagtilbud har udarbejdet samlet kommuneopgørelse angående fordeling 

af venteliste til vuggestuepladser. Opgørelsen viser, at der pr. august 2011 var 168 
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børn på venteliste til de nuværende 196 vuggestuepladser. Opgørelsen er vedlagt 

som bilag. 

  

Gæster i mødet er:  

Formand for Ålbæk Borgerforening Margrethe Vejby, Ålbæk Børnehaves 

bestyrelsesformand Connie Degn Jacobsen og leder Liselotte Knudsen for 

fremlæggelse af fremtidsplaner for Aalbæk Børnehave.. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget 

1. mødes med repræsentanter for Albæk Børnehave og Aalbæk 
Borgerforening vedr. børnehavens fremtidsplaner 

2. drøfter sagen 
3. beslutter, om udvalget vil imødekomme ønsket om udvidelse af Aalbæk 

Børnehave med 12 vuggestuepladser, herunder tilskud på 135.000 kr. + 
450.000 kr. som sikres via bindinger i driftsaftalen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011 

Drøftet. 

Sagen udsat til udvalgets møde i november 2011. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. november 

2011 

Beslutning vedr. udvidelse af Aalbæk Børnehave blev udsat i udvalgets møde 6. 

oktober 2011, idet udvalget ønskede, at kommunens samlede plan for dagpleje- og 

vuggestuepladser skulle være på plads inden endelig stillingtagen. 

  

I dagsordenens foregående punkt: ”Omlægning af dagplejepladser til 

vuggestuepladser” har udvalget taget stilling til kommunens samlede plan og 

nærværende punkt genoptages hermed til beslutning. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget  

        beslutter, om udvalget vil imødekomme ønsket om udvidelse af Aalbæk 

Børnehave med 12 vuggestuepladser, herunder tilskud på 135.000 kr. + 

450.000 kr. som sikres via bindinger i driftsaftalen 

        tiltræder, at tilskud på 135.000 kr. + 450.000 kr. finansieres via 

Helhedsplanens budget til bygningsmæssige ændringer. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 
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Afslået. 

  

Anders Broholm og Pia Karlsen ønsker at imødekomme ansøgningen om 

etablering af vuggestuepladser. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

Bilag 

Anmodning om udvidelse af Aalbæk Børnehave (BUU30092010) (dok.nr.110251/10) 

Ålbæk Børnehave: Ansøgning om at omdanne børnehaven til integreret institution 

(BUU11082011) (dok.nr.65569/11) 

Brev til B-& U udvalget fra Forældrerådet for Dagplejen i Ålbæk (BUU11082011) (dok.nr.58507/11) 

Notat om vuggestuepladser - belægning og efterspørgsel (BUU 06102011) (dok.nr.87721/11) 

Brev til BUU fra Ålbæk dagpleje forældreråd (BUU06102011) (dok.nr.92123/11) 
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9. Orientering om nedlæggelse af A. Nørregaard-Knudsen og 

hustrus legat 

 

Sagsfremstilling 

A. Nørregaard-Knudsen og hustrus legat blev stiftet 11. april 1975 med det formål 

at ”støtte frederikshavnske skolebørn, der under trange økonomiske vilkår søger 

videreuddannelse til en eller anden stilling. Det bemærkes udtrykkeligt, at legatets 

midler ikke alene skal kunne anvendes til akademisk uddannelse, men f.eks. også 

til uddannelser på seminarium, navigationsskole m.v.” 

  

Legatets samlede aktiver udgjorde pr. 31. december 2010 kr. 325.176,99. 

  

Legatets bestyrelse har efter bestemmelse i fundatsen været nedsat således: 

skoledirektøren i Frederikshavn Kommune, rektor for Frederikshavn Gymnasium og 

en repræsentant valgt af Bikuben. 

  

Hvert år har fondsbestyrelsen været samlet for at uddele legater. I de sidste 3 år 

har der været under 2.000 kr. til uddeling på grund af stærkt faldende 

renteindtægter og udgifterne til vedligeholdelse af Nørregaard-Knudsens gravsted, 

som skulle dækkes forlods, har været stigende. 

  

Fondsbestyrelsen har derfor med baggrund i legatets størrelse og renteafkastet 

vurderet, at midlerne overvejende blev brugt til vedligeholdelse af gravsted og 

depot afgift til Danske Bank.. 

Derfor har bestyrelsen tilladt sig at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at 

nedlægge legatet. 

Denne tilladelse er nu givet. Efter Civilstyrelsens praksis skal uddeling af kapitalen i 

forbindelse med opløsning ske i overensstemmelse med fondens formål. 

  

Bestyrelsen foreslår, at gravstedet vedligeholdes frem til 2019, derefter nedlægges 

gravstedet. I forlængelse heraf opgør Danske Bank kassebeholdningen efter salg 

af værdipapirer og betaling til depot og regnskab m.m. 

Det resterende beløb foreslås ligeligt delt mellem de i dag 3 gymnasier i 

Frederikshavn.  

  

Der har været afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse af lederne af de 3 

gymnasier og med sigtet, at midlerne skal anvendes i overensstemmelse med 

fundatsens ordlyd har de 3 gymnasier fremsendt følgende forslag til anvendelse af 

legatkapitalen: 

: 

 HTX EUCNord Frederikshavn: Der oprettes et etableringslegat for htx-elever, 

som påbegynder en længere videregående uddannelse umiddelbart efter htx 

uddannelsen. Legatet ansøges hos uddannelseschefen med oplysning om egen 

bopæl, egen indkomst, forældres indkomst for hjemmeboende samt oplysninger 

om optagelse på institution med videregående uddannelse. 
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Legatet tildeles i portioner á 5000,00 kr. Der gives højst 4 portioner hvert år. 

Handelsgymnasiet: Afgangselever fra Handelsgymnasiet, som ønsker at læse 

videre på en af de videregående uddannelser kan søge legatet. 

Legatet er et økonomisk tilskud til en elev som er ”mindre” bemidlet. Forældrenes 

stilling og årlige indkomst, samt hvilken videregående uddannelse, der er tale om 

skal oplyses. Der vil blive uddelt 1-2 legater à kr. 5.000 pr. år. Udvalget som står for 

tildelingen vil bestå af skolens direktør samt gymnasiets rektor. 

Frederikshavn Gymnasium: Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus legat 

uddeles efter ansøgning til: 

En eller flere udgående elever til videregående uddannelse, fortrinsvis til studier 

ved universiteterne eller andre højere læreranstalter. Legatmodtagerne skal være 

økonomisk trængende samt have udvist flid og udprægede evner for videre 

studium. Legatfordelingen foregår i praksis på indstilling fra skolens lærere, som 

blandt ansøgerne vælger dem, som lærerne mener vil være velegnede til det videre 

studium, som de pågældende elever har valgt. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 
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10. Evaluering af dialogmøde 8. november med 

folkeskolebestyrelser 

 

Sagsfremstilling 

Der har 8. november 2011 været afholdt dialogmøde mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og folkeskolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune. 

Temaet for dialogmødet var: ” Uddannelsesparathed/overbygning”. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget evaluerer det afholdte dialogmøde. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Drøftet. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1831 

 Forvaltning: CSK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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11. Orientering om sikkerheds- og kriseberedskab i 

kommunens folkeskoler 

 

Sagsfremstilling 

Undervisningsministeriet udgav i 2009 en vejledning om forebyggelse og 

håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner. 

I juli 2011 udsender daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen et brev 

til landets kommunalbestyrelser, hvor han opfordrer kommunalbestyrelserne til at 

sikre, at kommunens folkeskoler har oprettet og vedligeholdt et beredskab ud fra 

lokale forhold og i henhold til nævnte vejledning. 

Center for Skole og Ungdom kan i den forbindelse oplyse Børne- og 

Ungdomsudvalget om, at alle folkeskoler i Frederikshavn Kommune har 

opdaterede beredskabsplaner, som er tilgængelige på Frederikshavn kommunes 

intranetside vedr. beredskab. Skolernes beredskabsplaner indeholder: 

         Brand og evakueringsplan  

         Omsorgsplan  

         Kriseplan vedr. særlige geografiske områder  

         Sorgplan  

         Vold og trusler 

De fleste skoler har også en beredskabsplan vedr. skoleskyderi og anden ekstrem 

adfærd, således som Vejledningen foreskriver. I forhold til de resterende skoler, er 

der igangsat en proces i samarbejde mellem skolerne og forskellige myndigheder 

med henblik på, at også de snarest har en beredskabsplan klar på dette område, jf. 

Vejledningen. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7190 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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12. Orientering om udmøntning af digitaliseringsstrategi for 

skole-it 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i november 2010 Digitaliseringsstrategi for 

skole-it 2010-2014. Af strategien fremgår det, at udmøntningen følges ved årlige 

evalueringer, hvorfor der nu gives en orientering til udvalget efter det første års 

erfaringer. 

  

Der har i overensstemmelse med den afsatte økonomi til programmet i løbet af det 

seneste år været arbejdet med rammesætningen for udmøntningen af 

digitaliseringsstrategien.  

  

Der er blevet udarbejdet et ydelseskatalog mellem Center for Skole & Ungdom og 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Ydelseskataloget skaber rammer 

for de tekniske services, it-afdelingen skal levere til skolerne. Ydelseskataloget 

udarbejdes i et samarbejde mellem centrene og evalueres og revideres minimum 

hvert år. 

  

Der er godkendt en kommunikations- og kanalstrategi for skolevæsenet, der er 

rammesættende for en fælles forståelse af, hvad der skal til for at optimere og 

målrette skolernes kommunikation med deres omverden. 

Kommunikationsstrategien skal udmøntes i praksis på den enkelte skole i 

indsatsområder, der er af pædagogisk værdi på skolen. 

  

Der er udarbejdet en foranalyse af kompetenceudvikling, kultur og videndeling i 

skolevæsenet. Alle skolers pædagogiske personale (skole og SFO personale) har 

været involveret i spørgeskemaundersøgelse og interviewrunder, for at tilvejebringe 

et billede af, hvor vi står digitalt lige nu. De enkelte skoler præsenteres for deres 

resultat af foranalysen i dialogmøder med arbejdsgruppen i løbet af 4. kvartal 2011. 

Formålet er et statusbillede som inspiration på den enkelte skole til at pege på 

minimum 5 indsatsområder, der bidrager til, at vi samlet set har realiseret den 

digitale skole i 2014. Skolernes indsatsområder følges via årlige evalueringer fra 

Center for Skole & Ungdoms program for udmøntning af digitaliseringsstrategien.  

  

Digitaliseringsstrategien blev i november 2010 vedtaget med en dynamisk tids- og 

handleplan indarbejdet i materialet. Det fremgik, at der i den fireårige periode for 

udmøntningen af strategien skulle iværksættes op til 26 projekter, heraf 

størstedelen som centralt styrede projekter med inddragelse af de enkelte skoler 

løbende. Det er i løbet af det første år blevet tydeligt, at denne tilgangsvinkel ikke 

skaber det ønskede ejerskab og dynamik i udviklingen af brugen af digitale 

læremidler i skolevæsenet. Programledelsen for udmøntning af 

digitaliseringsstrategien (bestående af blandt andre direktøren med ansvar for 

Skole og Ungdom, Skolechef, It-chef og repræsentanter fra Skole & Ungdoms 

område) har derfor besluttet at lægge en ny vinkel på udmøntningen af strategien.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/152 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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Der var i digitaliseringsstrategiens budget afsat beløb til indkøb af fleksible, digitale 

medier i 2012, 2013 og 2014 svarende til, at vi kunne indkøbe interaktive tavler 

(SmartBoards) til alle klasselokaler. Det er usikkert, om det er en fremtidssikret og 

pædagogisk god løsning, at satse på indkøb af interaktive tavler til hele 

skolevæsenet, idet ny forskning har peget på, at det ikke nødvendigvis skaber 

mere interaktiv eller differentieret undervisning end traditionelle læremidler. Derfor 

har programledelsen besluttet at tage udgangspunkt i skolernes indsatsområder for 

digitalisering ved indkøb af de fleksible digitale læremidler.  

Det gøres via ansøgningspuljer, som skolerne kan søge økonomisk støtte fra til at 

indkøbe digitale medier, læremidler og udvikle brugen af læremidler. På denne 

måde skaber vi et større ejerskab til brugen af de digitale læremidler og udviklingen 

af didaktikken når teknikken bruges i undervisningen og arbejdet med eleverne i 

øvrigt. Programledelsen forventer også, at koblingen af skolernes individuelle 

indsatsområder og ansøgningspuljer vil skabe mulighed for afprøvning af flere 

forskellige typer af fleksible interaktive medier på skolerne og at sikre, at det for den 

enkelte skole og SFO opleves som relevante undervisningsmidler og medier at 

arbejde med. Med den nødvendige videndeling om projekterne og deres resultater 

koblet til ansøgningsrammerne er formodningen også, at vi kan skabe et mere 

dynamisk indkøb af læremidler i skolevæsenet og herigennem få en bedre 

fremtidssikring i forhold til indkøbte fleksible digitale medier. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Digitaliseringsstrategien holder sig indenfor det afsatte budget. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Skole & Ungdom anbefaler, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 
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13. November 2012 - orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

        statusorientering vedr. frokostmåltider i daginstitutioner 

        Børnetopmøde 2012 

        Ministeriet for Børn og Undervisnings 2. del af undersøgelse af planlagt, 

gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen (1. del blev gennemført i 

november 2010) 

        status på sag vedr. ”kørsel til læge og speciallæge, midlertidig sygekørsel 

til Ungdomsuddannelserne – aftale med NT’s kommunale kørselsordning 

1. maj 2012”. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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