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1. Konstatering af Børne - og Ungdomsudvalgets 
sammensætning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486269 
Sbh: BKF/id 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2007 består Børne- og Ungdomsudvalget af følgende 
medlemmer: 

•          Paul Rode Andersen 
•          Mogens Brag 
•          Anders Broholm 
•          Frode Thule Jensen 
•          Knud Hjørnholm 
•          Birthe Marie Pilgaard 
•          Anders Starberg Pedersen 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ingen 
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2. Valg af formand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486269 
Sbh: BKF/idj 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Valg af formand 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Paul Rode Andersen blev valgt. 

Fraværende: Ingen 
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3. Valg af næstformand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486269 
Sbh: BKF/idj 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Valg af næstformand 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Mogens Brag blev valgt. 

Fraværende: Ingen 
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4. Temadrøftelse af kvalitet i folkeskolen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen kommer med oplæg til temadrøftelse i 
mødet. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Drøftet. 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Ingen 
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5. Principbeslutning vedr. klassekvotienter i folkesko ler i 
Frederikshavn Kommune med virkning fra 1. august 
2007 (kommende bilag til skolestyrelsesvedtægt)  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 560571 
Sbh: BKF/arc 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

I forbindelse med den snarligt forestående indskrivning af elever til 
folkeskoler i Frederikshavn Kommune er der behov for at få fastlagt det 
maximale elevtal pr. klasse i alle årgange i kommunens folkeskoler. 
De tre daværende kommuner har haft følgende maksimale antal elever 
pr. klasse: 
- daværende Skagen Kommune: max. 28 elever pr. klasse, dog mulighed 
for flere i 10. klasse 
- daværende Frederikshavn kommune: max. 28 elever i 0. klasse og 
max. 26 elever i 1.-10. klasse 
- daværende Sæby Kommune: max. 28 elever pr. klasse på alle årgange 
  
Det fremgår af Folkeskolelovens § 17, at elevtallet i børnehaveklassen og 
i grundskolens klasser  normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets 
begyndelse.  
  
Skolechefen anbefaler, at det maximale elevantal er 26 på alle årgange, 
på alle folkeskoler i Fre-derikshavn Kommune. Dette elevtal begrundes ud 
fra overvejelser om klassens faglige, pædagogiske og sociale miljø. Det 
vedlagte bilag indeholder en beregning af økonomiske konsekvenser. 
Folkeskolelovens § 40 omhandler det frie skolevalg, som indebærer, at 
forældre har ret til at søge om at få deres barn optaget på en anden skole 
end distriktsskolen.  Denne ret er dog modificeret bl.a., at 
kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinier for fordeling af 
børnene – f.eks. fortrinsret til børn med ældre søskende på skolen og 
hensyn til elevtallet.  
  
Skolechefen anbefaler, at frit skolevalg for elever uden for skoledistriktet 
udmøntes således at føl-gende prioriteres: 
- børn, der er bosat i Frederikshavn kommune 
- børn, der har ældre søskende på skolen 
- geografisk afstand til skolen 
- hensyntagen til skolernes mulighed for at modtage tilflytterbørn fra 
skoledistriktet, uden at det udløser en ekstra klasse. 
  
Det vedlagte bilag indeholder forslag til retningslinier for udmøntningen af 
frit skolevalg i Frede-rikshavn kommune. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  

•        Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at det maksimale 
elevtal pr. klasse, på alle årgange, på alle folkeskoler i 
Frederikshavn kommune er 26 

•        Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at det frie skolevalg 
udmøntes med en prioritering af børn fra kommunen, børn 
med ældre søskende på skolen, hensyntagen til barnets 
geografiske afstand til skole samt hensyntagen til skolernes 
mulighed for at modtage evt. tilflytterbørn 

Bilag   Fordeling 
1. Ressourceforbrug ved klassedannelse med hhv. 26 og 

28 elever pr. klasse (dok. 561310) 
BUU 

2. Udkast til principper for optagelse af elever i 
Frederikshavn Kommunes folkeskoler efter reglerne 

BUU 
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Elektroniske bilag: 

 Ressourceforbrug ved klassedannelse med hhv 26 og 28 elever pr 
klasse (dok 561310).pdf 

 Udkast til principper for optagelse af elever (dok 561229).pdf 

om frit skolevalg (dok. 561229) 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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6. Principbeslutning vedr. Frederikshavn Kommunes 10. 
klassedistrikter pr. 1. august 2007 (kommende bilag  til 
skolestyrelsesvedtægt)  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 560569 
Sbh: BKF/arc 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2007/2008 er der behov 
for at få fastlagt skoledistrik-terne for Frederikshavn Kommunes 10. 
klasser. 
Skolechefen anbefaler, at der oprettes 3 skoledistrikter, og at 10. 
klasse-undervisningen fordeles på 5 skoler, der alle hidtil har varetaget 
10.klassetilbudene i de tre daværende kommuner. 
Skolechefen foreslår følgende distrikter for 10. klasseundervisningen: 
  
1. distrikt for 10. klasse-undervisning på Ankermedets og Aalbæk skoler 
udgøres af: 
- Ankermedets skoledistrikt 
- Hedeboskolens skoledistrikt 
- Aalbæk skoledistrikt 
  
2. distrikt for 10. klasse-undervisning på Bangsbostrand og Ørnevejens 
skoler udgøres af: 
- Abildgård skoledistrikt 
- Bangsbostrand skoledistrikt 
- Fladstrand skoledistrikt 
- Gærum skoledistrikt 
- Hånbæk skoledistrikt 
- Jerup skoledistrikt 
- Munkebakkens skoledistrikt 
- Ravnshøj skoledistrikt 
- Strandby / Elling skoledistrikt 
- Ørnevejens skoledistrikt 
  
3. distrikt for 10. klasse-undervisning på Volstrup skole udgøres af: 
- Dybvad / Hørby skoledistrikt 
- Stensnæsskolens skoledistrikt 
- Sæby skoles skoledistrikt 
- Sæbygårdskolens skoledistrikt 
- Torslev skoledistrikt 
- Volstrup skoledistrikt 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der for 10. 
klasseundervisningen oprettes 3 skoledistrikter, og at undervisningen 
placeres i distrikt 1 på Ankermedets- og Aalbæk skoler, i distrikt 2 på 
Bangsbostrand- og Ørnevejens skoler og distrikt 3 på Volstrup skole. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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7. Resultat af udbud af skolekørsel for Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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8. Tidsplan og kommissorium for struktur på 
dagtilbudsområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 553875 
Sbh: BKF/lfh 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 fremgår det af 
budgetbemærkningerne, at der skal arbejdes særligt med den fremtidige 
daginstitutionsstruktur i kommunen. 
Børne- og Kulturforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tids- og 
handleplan for denne proces. I processen indgår, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter for området, 
og der er opstillet forslag til kommissorium for arbejdsgruppens opgave. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til tids- og handleplan 
samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur, 
godkendes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium 
(dok557288).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til tids- og handleplan samt forslag til 

kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur 
(dok. 557288) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Udvalget finder, at forældrebestyrelserne skal tilbydes repræsentation i 
arbejdsgruppen. 
Udvalget ønsker at en kvalitetsdebat lægges ind i tidsplanen. 

Fraværende: Ingen 
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9. Oprettelse af privatinstitutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 555228 
Sbh: BKF/lfh 
  
Besl.komp: BUU 

Pr. 1. oktober 2005 åbnede Lov om Social Service mulighed for drift at 
privatinstitutioner.  

Det betyder at private kan oprette daginstitutioner med kommunalt 
driftstilskud. I loven lægges op til, at der normalt gives tilskud indtil et 
barn optages i børnehaveklasse, men en kommune kan beslutte at yde 
tilskud også efter dette tidspunkt. 

Minimumkravet til godkendelse af en privat institution med kommunalt 
tilskud er, at institutionen, foruden at opfylde de decentralt fastsatte 
love og regler på området, også lever op til kommunens mål og 
rammeplaner for de kommunale institutioner.  

Er disse krav opfyldt kan en kommune ikke nægte en privat institution 
godkendelse.  

I forbindelse med den nye mulighed for tilskud til privat institution skal 
kommunen offentliggøre, hvor meget der kan gives i driftstilskud pr. 
plads. Driftstilskuddet består af et tilskud pr. barn, et 
administrationsbidrag og et bygningstilskud. Der er i loven angivet, 
hvorledes disse tilskud og bidrag udregnes, og tallene for Frederikshavn 
kommune vil i regnskabsåret 2007 samlet være følgende: 
 
Tilskud for 0-2 årige                  kr.    72.970 *) 

Tilskud for 3-5 årige                  kr.    39.609 *) 

Tilskud for 6-9 årige (evt.)         kr.   10.947 *)  

*) Tilskudsbeløbene reduceres  i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser 
eller begrænset åbningstid. 
 
 
Desuden kan kommunen beslutte, om der ved ansøgning om 
godkendelse skal indbetales 30.000 kr.  i depositum, ligesom det er 
muligt at fastsætte en ramme for leverancegaranti svarende til 
udgifterne på op til 3 måneders drift.  

Kommunen har en interesse i leverancegarantien, idet kommunen 
herved sikres tid, hvis den private institution pludselig lukker, og 
kommunen skal ud at anvise børnene pladser i andre institutioner.  

Kommunen har tilsynsforpligtelse overfor en privat institution, men det 
er den private institution selv, der fastlægger omfanget af åbningstider, 
opkræver forældrebetaling og administrerer venteliste og 
optagelsesprocedure. 

Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men bevilges lig 
med udgiften til støttepædagog i alm. kommunal institution.  

I forhold til ansættelse af medarbejdere og ledelse er det ligeledes 
institutionen selv, der tager sig af disse ting.  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der gives mulighed for 
oprettelse af privatinstitutioner for børn i aldersgruppen 6 – 9 år på lige 
vilkår som 0 – 5 årige børn, herunder 
  
- at tildeling af støtteressourcer sker efter kommunens visitationsregler 
og finansieres af kommunen ved siden af det beregnede driftstilskud. 
 
- at der ved ansøgning skal opkræves depositum, som tilbagebetales 
efter godkendelse af institutionen.  
  
- at der opkræves et beløb for leverancegaranti, svarende til 3 
måneders drift af institutionen. 
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- at der ved godkendelse er krav om indgåelse af overenskomst.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
- at muligheden for drift af privat institution med kommunalt tilskud 
tages til efterretning.  
  
- at udvalget tager stilling til, om der skal gives mulighed for oprettelse 
af privatinstitutioner for børn i aldersgruppen 6 – 9 år på vilkår som 
beskrevet i sagsfremstillingen. 
  
- at forvaltningen udarbejder overordnet beskrivelse af 
godkendelseskravene. 
  
  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Udvalget godkender vilkårene for oprettelse af private institutioner for 0 - 5 årige 
med kommunale tilskud. 
Et flertal i udvalget kan ikke tilslutte sig muligheden for tilskud til private 
institutioner for 6 - 9 årige. 
Frode Thule Jensen, Mogens Brag og Anders Broholm ønskede mulighed for 
tilskud også til institutioner for 6 - 9 årige. 
Der udarbejdes overordnet beskrivelse af godkendelseskravene.  

Fraværende: Ingen 
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10. Henvendelse fra Voerså Børnehave vedr. budget 
2006/2007 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 559511 
Sbh: BKF/lfh 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Voerså Børnehave har henvendt sig Børne- og 
Kulturforvaltningen vedrørende børnehavens økonomiske situation. 
Børnehaven oplyser, at institutionen på grund af personaleudskiftning må 
gå ud af 2006 med et underskud på ca. 350.000 kr.  Institutionen ser 
ingen muligheder for at rette op på dette underskud inden for rammen for 
budget 2007, uden at det vil få konsekvenser for børnehavebørnenes 
dagligdag. 
Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at sagen har været behandlet i 
Sæby Kommune, hvor vurderingen var, at børnehaven har mulighed for 
at få økonomien i balance over en kortere årrække. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes i udvalget. 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse fra Voerså børnehave (dok 558790).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse fra Voerså børnehave (dok. 558790) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen om at få tildelt yderligere 
ressourcer. 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Ingen 
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11. Organisering af Frederikshavn Kommunes 
støtte/ressourceteam i forhold til Bødkergården, 
Østervrå  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 545789 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

Den. 9. oktober 2006 besøgte fire forældrerepræsentanter samt en 
pædagog fra forældrebestyrelsen ved den integrerede institution, 
Bødkergården, Østervrå, Børne- og Kulturdirektør Lis Rom Andersen. 
  
Henvendelsen vedrørte budget 2007 og organiseringen af Ny 
Frederikshavn kommunes støtte/ressourceteam. I forbindelse med 
besøget blev der afleveret forældreunderskrifter på følgende ønsker til 
kommunens politikere: 
  
Forældrene til børn i Bødkergården i Østervrå ønsker, at 
  
•          bevare Bødkergården som en tryg institution for alle børn 
•          det en enkelte barn fortsat møder imødekommenhed, får 

opmærksomhed, oplever kontinuitet og faste rammer hver dag 
•          der fortsat kan være fokus på integrationen mellem vores normale 

børn og vores børn med særlige behov 
•          give udtryk for, at vi som forældre er utilfredse med prioriteringen af 

besparelserne i det nye budgetforslag 
  
Børne- og Kulturforvaltningen er enig i, at forældrenes tre første ønsker 
er sammenfaldende med de målsætninger, der er såvel på dagpasning - 
som på støtteområdet. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen har ikke indflydelse på det sidste ønske, da 
det er en ren politisk beslutning. 
  
Der, hvor Bødkergården føler, at de rammes hårdt, er ved 
serviceharmoniseringen på støtteområdet. 
  
Støtteområdet er i dag organiseret forskelligt i de tre kommuner. I 
Skagen Kommune er der et støtteteam med egen leder. Det samme er 
tilfældet i Frederikshavn Kommune. I Sæby Kommune er midler tildelt de 
enkelte institutioner i en pose penge efter visitation i visitationsudvalget. 
  
Bødkergården er en selvejende integreret institution med ca. 80 
børnehavebørn, 110 fritidshjemsbørn, en amtsafdeling med 9 børn samt 
et heldagstilbud (skole og fritid) for 3 børn. Der er i gennemsnit 28 børn i 
2006, der modtager specialtilbud på Bødkergården. 
  
Bødkergården er det ene af Sæby Kommunes specialtilbud til børn med 
vidtgående handicap, derudover findes et lignende tilbud på St. 
Toftelund. 
  
Sæby Kommune samt forældrene er meget tilfredse med det tilbud, der 
tilbydes på Bødkergården. 
  
I forbindelse med serviceharmoniseringen viser det sig, at Sæby 
Kommune har brugt flere midler på dette område end Skagen og 
Frederikshavn Kommune. 
  
I budget 2007 er der afsat de tre nuværende kommuners budget til 
området, hvoraf der er trukket en besparelse på ca. 2,4 %. Dette svarer 
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til 13.445.530 kr.  
  
I forbindelse med udmøntningen af budgettet, er der fastsat følgende: 
  

* Institutionerne får i første omgang udbetalt halvdelen af beløbet, for 
første halvår af 2007. 
  
Det skal bemærkes, at det nuværende amtstilbud på Bødkergården får 
samme ressourcer i 2007 som i 2006, dog minus de 2,4 %. 
  
Bødkergården fik i 2006 tilført i alt 3.798.894 kr. til det kommunale 
støtteområde. 
  
Det skal bemærkes, at det altid er en individuel vurdering af det enkelte 
barn, der afgør hvor mange midler der tildeles. Dette skete i 2006 og vil 
også ske i 2007. 
  
Ved revisitationen for Sæby Kommune for første halvår af 2007 var der 
ønsker om 756 timer pr. uge,  men der blev tildelt 660 timer pr. uge. 
  
Ved revisitationen er der endvidere besluttet, at Bødkergården og St. 
Toftelund i perioden 1.1. 2007 til 30.6.2007 vil få tildelt en pose penge til 
støtteområdet. Der skal være en dialog i samme periode om etablering af 
faste grupper, brug af støtte/ressourceteam, tryghedsaftale for 
personalet, udviklingen på området m.m. 
  
Der skal endvidere udarbejdes en nærmere analyse af, hvorfor der 
bruges forholdsvis flere midler på området i Sæby end i de to andre 
kommuner. Foreløbig har det vist sig, at følgende faktorer er gældende: 
  

•          generelt højere normering i Frederikshavn og Skagen kommuner 
•          flere specialinstitutioner i Frederikshavn Kommune 
•          generelt større forbrug for handicappede børn i Sæby Kommune, 

dette gælder lov om social service (merudgifter samt tabt 
arbejdsfortjeneste) 

  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning 
  
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 2. november 2006 
Taget til efterretning. 
  
Supplerende sagsfremstilling 

Midler til det nuværende korps i Skagen 2.565.000 
Midler til nuværende ressourceteam/støttekorps i 
Frederikshavn, 0 til 6 års området 

2.961.000 

Midler til skoleområdet, Frederikshavn Kommune 1.028.500 
Efter revisitation for 2007 i Sæby   
Bødkergården Ca. 2.977.610 

* 
St. Toftelund Ca. 1.843.430 

* 
Tilførsel til det nyoprettede korps 1.392.600 
Pulje til nye individuelle vurderinger for resten af 
2007 

Ca. 700.000 

I alt Ca. 
13.445.530 
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Bestyrelsen for Bødkergården i Østervrå takker i brev af 7. december 
2006 for udvalgets svar på bestyrelsens henvendelse omkring budget 
2007 og organisering af kommunens støtte/ressourceteam. Samtidig 
beder bestyrelsen om dialog vedr. organiseringen af kommunens 
støtteområde, idet bestyrelsen gerne vil orientere Børne- og 
Ungdomsudvalget om, hvorledes Bødkergården har arbejdet med børn 
med specielle behov/handicappede siden 1985. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at formanden for Børne- og 
Ungdomsudvalget sammen med Børne- og Kulturdirektøren indgår i 
dialog med Bødkergårdens bestyrelse. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Følgebrev forældreunderskrifter (dok 545913).pdf 
 Tak for henvendelse + ønske om dialog med udvalget (dok 559019).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Følgebrev videreformidling forældreunderskrifter til 

Børne- og Ungdomsudvalget (dok. 545913) 
BUU 02.11.2006 

2. Tak for henvendelse + ønske om dialog med 
udvalget (dok. 559019) 

BUU 04.01.2007 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Formand, næstformand og direktøren optager dialog med bestyrelsen. 

Fraværende: Ingen 
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12. Orientering om ændring af fritidshjem til fritidskl ub jf. 
budgetforlig 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 554246 
Sbh: BUU/bra 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om ændring af 
fritidshjem til fritidsklub. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. janua r 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:30 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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