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1. Temadrøftelse af kvalitet i dagtilbud  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: BKF/laho 
  
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 1. marts  2007 
Drøftet - genoptages i forbindelse med institutionsstruktur og disponering af midler 
til kvalitetsudvikling i dagtilbud. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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2. Udmøntning af pulje til imødegåelse af 
uhensigtsmæssigheder i forbindelse med 
serviceharmonisering  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 545807 
Sbh: BKF/lra 
  
Besl.komp: BUU/SOC Sagsfremstilling  

I forbindelse med indgået budgetforlig for budget 2007 blev afsat en pulje på 
3.083.000 i årene 2007 – 2010 til imødegåelse af uhensigtsmæssigheder i 
forbindelse med serviceharmonisering NY Frederikshavn Kommune. 
  
Indstilling  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter principper for 
anvendelse af puljen. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. novem ber 2006  
Fraværende: Niels Chr. Larsen, Brian Kjær deltog i pkt. 1 – 5 
  
Det er udvalgets opfattelse, at puljen alene er beregnet til Børne- og 
Ungdomsudvalgets område. 
  
Følgende principper har været drøftet: 
- øget fleksibilitet i dagtilbud 
- tilpasning af personaleressourcer i dagtilbud og SFO i Skagen 
- takster i aftenklubber 
  
Sagen genoptages med henblik på fordeling af puljen. 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get den 1. 
februar 2007  
Der har 24. januar 2007 været afholdt budgetejermøde. Som oplæg til 
mødet var fremlagt følgende forslag til udmøntning: 
  

  
Budgetejerne godkendte forslag til udmøntning og det blev samtidig 
besluttet, at der skal kompenseres fuldt ud på børneområdet (2,1 – 2,3 mio. 
kr.) 
Budgetejerne forventer, at der udarbejdes en beskrivelse af aftrapningen for 
så vidt angår børneområdet for det resterende beløb over den 4-årige 
periode. Det er principielt i orden at udnytte overførselsadgangen, således 
at der i de første år er underskud, så længe man holder sig inden for den 
samlede ramme. 
  
Indstilling  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
-         budgetejernes beslutning tages til efterretning. 
-         Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder detaljeret forslag til 

udmøntning. 

Delvis kompensering af dagtilbudsområdet og SFO 
(primært Skagen) 
(Fuld kompensation på dagtilbuds- og SFO-området 
er opgjort til ca. 2,1 – 2,3 mio. kr.) 

0,983 mio. kr. 

Takstudjævning ved klub-medlemskab 
(aftenklubber) 

0,600 mio. kr. 

Socialforvaltningens regi 0,750 mio. kr. 
Deltids- og fleksible pladser inden for 
dagtilbudsområdet m.v. 

0,750 mio. kr. 

I alt 3,083 mio. kr. 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. februar 2 007 
Fraværende: Ingen 
Indstillingen godkendt. 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. marts 2007  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af 
puljen, der i 2007 forventes at udvise et forbrug på 3,8 mio. kr., der 
gradvis nedsættes over den 4-årige budgetperiode.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender 
forvaltningens forslag til udmøntning af puljen i 2007.  
  

  
  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til udmøntning af pulje (dok. 553457v4) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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3. Oprettelse af fleksible institutionspladser i 
Frederikshavn kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571262 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har bevilget kr. 750.000 kr. til oprettelse af 
fleksible pladser i Frederikshavn kommune.  
Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til retningslinjer for 
anvendelse af fleksible pladser. 
 
En fleksibel plads udgør 32 timer pr. uge, som kan benyttes således: 
 

•          der skal være en rytme i anvendelsen - evt. over en 14 dages 
periode 

•          det er forældrenes ansvar at timetallet overholdes 
•          det er forældrenes pligt at notere barnets ankomst/”gå hjem 

tid” 
•          timerne kan ikke spares op - f.eks. i forbindelse med sygdom 

eller ferie 
•          der kan ikke tilvælges udvidet åbningstid 
•          en fleksibel plads kan opsiges med dags varsel for forældrene 
•          en fleksibel plads kan opsiges af institutionen med dags varsel 

ved gentagne misligholdelser af aftalen 
•          en fleksibel plads kan tildeles med 1 måneds varsel til den 15. 

eller den 1. i måneden i det omfang, der er ledige pladser 
•          der tildeles økonomisk tilskud efter gældende regler 

  
Forvaltningen har foretaget en beregning over, hvad en fleksibel plads 
skal koste. 
 
Der er i beregningen taget hensyn til følgende: 
 
- Pris på fuldtidsplads kr. 1.375,00.  
- gennemsnitlig åbningstid pr. uge 49,5 timer 
- gennemsnitlig lønudgift af institutionens budget = 85% 
- diverse udgifter/aktiviteter af institutionens budget = 15% 
 
Ovenstående procentsatser ses i forhold til, at de fleste aktiviteter, 
arrangementer samt bespisning oftest foregår midt på dagen (15%) 
samt en mindre personalekontakt til barnet (85%). 
En fleksibel plads kan derfor udregnes således: 
 
kr. 1.375 – 15% = 1.168 kr.  
32/49,5 af kr. 1.168 = kr. 755,00 
kr. 1.375 x 15% = kr. 207,00 
Total = 755,00 + 207,00 = kr. 962,00 
  
Dette bevirker, at det på årsplan bliver muligt at oprette 165 fleksible 
pladser, hvilket svarer til 8,3%. 
 
Som udgangspunkt tilknyttes hver institution fleksible pladser svarende 
til 10%. 
I tilfælde af at flere skulle ønske en fleksibel plads oprettes venteliste. 
 
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

•          udvalget godkender forvaltningens forslag til rammer for 
fleksible institutionspladser 
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•          takst for en fleksibel plads oversendes til Byrådets godkendelse 
 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Rammerne godkendt. 
Taksten anbefales over for Byrådet. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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4. Henvendelse fra SFO -personalet ved Hedeboskolen og 
Ankermedet skole vedr. SFO-arbejdsvilkår efter 
kommunesammenlægningen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573028 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

SFO-personalet ved Hedeboskolen og Ankermedet skole har fremsendt 
åbent brev til politikerne i Frederikshavn kommune vedr. arbejdsvilkårene 
i SFOerne efter kommunesammenlægningen. 
Personalet peger konsekvenser som  

•          nednormering fra 2,2 til 1,8 time pr. barn pr. uge,  
•          nedlæggelse af 10-timers modul 
•          mulighed for klubber til at optage børn fra 3. klasse 

SFO-personalet anfører, at de er bekymret for de sværere for sværere 
vilkår for SFOerne og savner på baggrund heraf, at politikerne udarbejder 
visioner for SFO-området, og at området ikke kun betragtes som et 
påhæng til skolen. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at SFO-personalets henvendelse 
fremlægges til drøftelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Klage SFO-arbejdsvilkår efter kommunesammenlægningen (dok 
573083).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse SFO-arbejdsvilkår efter 

kommunesammenlægningen (dok. 573083) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Drøftet - udvalget fastholder de hidtidige beslutninger vedr. serviceniveauet på 
området. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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5. Anmodning fra Børnehaven Corasvej i Skagen om 
tilladelse til navneændring  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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6. Ansøgning om tilskud til børnearrangement i forbind else 
med Skagen Festival 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565546 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KFU 

Sagsfremstilling 
Som en del af Skagen Festivalen har der tidligere været afholdt 
børnearrangementer. Ved fraflytning fra festivalpladsen udenfor byen 
bortfaldt traditionen. 
  
Festivalen ønsker i 2007 at give børnene en musikalsk oplevelse og 
planlægger at invitere byens daginstitutioner til børnekoncert om 
formiddagen torsdag 5. juli – muligvis også fredag 6. juli 2007. Udbyttet 
af den musikalske oplevelse skal bruges i det videre pædagogiske arbejde 
med børnene. 
  
Skagen Festivalen søger gennem den ansvarlige for børnearrangementet 
om 10.000 kr. til arrangement.  
  
Skagen kommune har ikke tidligere ydet tilskud til børnearrangementet. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at sagen drøftes. 
  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. februar 2007 
Videresendes til B&U i forhold til det pæd. arbejde for børn i byens 
daginst.  
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 
  
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. marts 2007  
Ansøgningen har været belyst i Børne- og Kulturforvaltningen i forhold til 
det pædagogiske arbejde for børn i Skagens daginstitutioner. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes 
med finansiering via fælles konti dagtilbud. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer i forbindelse med Skagen 
Festival 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer i 

forbindelse med Skagen Festival 2007 
(564929) 
  

KFU, BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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7. Driftsoverenskomster for selvejende klubber og 
daginstitutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 543628 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Ved kommunesammenlægningen blev antallet af selvejende 
klubber/fritidscentre og daginstitutioner i Frederikshavn Kommune på 13 i 
alt. 9 daginstitutioner og 4 klubber/fritidscentre. 
  
Forholdet mellem den enkelte selvejende institution og kommunen er 
reguleret i en driftsoverenskomst, som indeholder økonomiske og 
indholdsmæssige rammer for institutionens drift. 
I forbindelse med kommunesammenlægningen oplyste KL, at 
driftsoverenskomster ikke skal opsiges, men uden videre kan overgå til 
den nye kommune. 
  
En gennemgang af de 13 eksisterende driftsoverenskomster viser dog, at 
der er behov for en mere tidssvarende udformning i både tekst og 
indhold. Der er flere beslutninger i kommunesammenlægningsprocessen, 
som bør præciseres i en driftsoverenskomst med de selvejende 
institutioner og som hidtil har været forskellige: F.eks. regelsæt om 
økonomisk decentralisering, deltagelsen i MED-aftalen, beslutninger om 
støtte til børn/unge med særlige behov og betingelser om 
ejendomsvedligehold.  
  
Det vil også være hensigtsmæssigt, at der sker en vis harmonisering af 
driftsoverenskomsterne, så f.eks. pladsvisitation og åbningstider 
reguleres efter samme rammer i de selvejende institutioner som i de 
kommunale institutioner. 
  
KL har i samarbejde med de selvejende daginstitutioners 
paraplyorganisationer udarbejdet et eksempel på en mere tidssvarende 
standard-driftsoverenskomst. Forvaltningen har med udgangspunkt i KL’s 
standard udarbejdet 2 udkast til nye driftsoverenskomster for henholdsvis 
daginstitutioner og klubber/fritidscentre.  
Med udgangspunkt i disse udkast foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, 
at der tages initiativ til at nye driftsoverenskomster indgås med hver af 
de 13 selvejende daginstitutioner og klubber/fritidscentre. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  

  
 
 

•            Børne- og Kulturforvaltningen meddeles tilladelse til at 
opsige alle de nugældende driftsoverenskomster med 
selvejende daginstitutioner i Frederikshavn Kommune 

•            der optages forhandlinger med hver af de 13 institutioner 
om en ny driftsoverenskomst 

•            driftsoverenskomsterne forelægges udvalget til 
godkendelse 

Bilag   Fordeling 
1. KL’s eksempel på standard driftsoverenskomst (dok. 

572119) 
BUU 

2. Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende 
daginstitutioner (dok. 569877) 

BUU 

3. Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende 
fritidscentre (dok. 569951) 

BUU 
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Elektroniske bilag:  
 Eksempel på KL's standard driftsoverenskomst.pdf 
 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende daginstitutionre.pdf 
 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende fritidscentre.pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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8. Førstehjælpsberedskab i skoler og institutioner i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573016 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

På baggrund af omtale i Nordjyske Stiftstidende den 21. februar 2007 
vedr. førstehjælpsberedskabet på folkeskolerne i Frederikshavn og 
Hjørring Kommuner ønskes en drøftelse af førstehjælpsberedskabet i 
kommunens skoler og institutioner. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at førstehjælpsberedskabet 
drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Avisartikel Nordjyske Stiftstidende førstehjælpsberedskab folkeskoler 
(dok 573018).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Avisartikel i Nordjyske Stiftstidende 21.2.2007 (dok. 

573018) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Forvaltningen udarbejder forslag til minimumsberedskab på området. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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9. Orientering om indskrivning til børnehaveklasse 200 7/08 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 553168 
Sbh: BKF/ac 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I januar har der været indskrivning til børnehaveklasse 2007/08.  
  
Efter at indskrivningstallene med ansøgning om anden skole end 
distriktsskolen har været behandlet jf. reglerne om frit skolevalg, så 
tallene ud som i første kolonne – uddelt på BUU’s møde den 1. februar 
2007. 
  
Anden kolonne viser indskrivningstallene pr. 14. februar 2007 efter 
tilbagemelding fra skolerne. 
  

  
Indstilling 

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

Ankermedets Skole 42 40 
Hedeboskolen 39 39 
Aalbæk Skole 21 22 
Abildgårdskolen 23 24 
Bangsbostrand Skole 69 70 
Elling Skole 12 12 
Fladstrand Skole 35 36 
Gærum Skole 19 19 
Hånbækskolen 45 45 
Jerup Skole 18 19 
Munkebakkeskolen 23 23 
Ravnshøj Skole 29 29 
Strandby Skole 33 33 
Ørnevejens Skole 32 31 
Dybvad Skole 22 22 
Hørby Skole 17 17 
Stensnæsskolen 23 22 
Sæby Skole 39 39 
Sæbygaardskolen 43 43 
Torslev Skole 40 39 
Volstrup Skole 13 12 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Taget til efterretning. Paul Rode Andersen tager forbehold. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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10. 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  

  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 4. januar 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Ingen 

•        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 
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Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. marts 2007  

Indskrivning til børnehaveklasse 2007/08 er gennemført. Det har 
betydet, at flere familier har fået afslag på optagelse i en bestemt 
børnehaveklasse. Tre af disse familier har klaget over afslaget, og 
forvaltningen ønsker derfor en yderligere drøftelse af de gældende 
principper. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de gældende 
principper for frit skolevalg 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til principper for optagelse af elever (dok 561229).pdf 
 Ressourceforbrug ved klassedannelse med hhv 26 og 28 elever pr 

klasse (dok 561310).pdf 

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

28 elever pr. klasse (dok. 561310) 
BUU 04.01.07 

2. Udkast til principper for optagelse af elever i 
Frederikshavn Kommunes folkeskoler efter reglerne 
om frit skolevalg (dok. 561229) 

BUU 04.01.07 

3. Klage 1 over afslag på indskrivning til 
Munkebakkeskolen, (ikke til offentliggørelse) (dok. 
570430) 

BUU 01.03.07 

4. Klage 2 over afslag på indskrivning til 
Munkebakkeskolen  (ikke til offentliggørelse)(dok. 
571343) 

BUU 01.03.07 

5. Klage 3 over afslag på indskrivning til 
Munkebakkeskolen (ikke til offentliggørelse)(dok. 
573218) 

BUU 01.03.07 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Et flertal i udvalget fastholder de gældende principper. 
 
Paul Rode Andersen ønskede at imødekomme klagerne. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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11. Temadrøftelse af kvalitet i folkeskolen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564478 
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 4. januar 2007 
Drøftet. 
Sagen genoptages. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. marts 2007  

Genoptagelse af sag jfr. beslutning i udvalget 4. januar. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøftelse i udvalget 
genoptages. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Udsættes. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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12. Invitation fra KL til partnerskab om folkeskolen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573045 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

KL har fremsendt indbydelse til landets kommuner om, at 15 kommuner 
og KL indgår et partnerskab om folkeskolen. Henvendelsen har baggrund 
i disse års kritik mod en utilfredsstillende faglighed i folkeskolen. 
KL anfører, at det er partnerskabets formål at svare på kritikken om en 
utilfredsstillende faglighed ved at dokumentere, at eleverne får et øget 
udbytte af undervisningen. 
Grundidéen i partnerskabet er, at udnytte hinandens forskellighed og 
skabe synergi og innovation gennem et forpligtende samarbejde. 
Partnerskabet skal bygge på en politisk aftale mellem de deltagende 
kommuner og KL’s bestyrelse. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at KL’s invitation til partnerskab 
drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Invitation til partnerskab om folkeskolen (dok 573074).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Invitation fra KL til partnerskab om folkeskolen (dok. 

573074) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Udvalget ønsker ikke at ansøge om partnerskab p.t. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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13. Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Volstrup Skole  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 490857 
Sbh: BKF/lra 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Volstrup Skole fremsender skrivelse med kommentarer til forvaltningens 
oplæg om skolestruktur. Der er vedlagt fotoserie fra Volstrup Skole. 
  
Indstilling 

Det indstilles, at henvendelsen drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse fra skolebestyrelsen Volstrup Skole 1(dok 572339).pdf 
 Fotoserie Volstrup Skole a.pdf 
 Fotoserie Volstrup Skole b.pdf 
 Fotoserie Volstrup Skole c.pdf 
 Udkast svarbrev til Volstrup skole (dok 573798)_.pdf 
 Notat vedr. henvendelse Volstrup skole vedr. skolestruktur (dok 

573817).pdf 

Bilag   Fordeling 
1.  Skrivelse fra skolebestyrelsen ved Volstrup Skole 

bilagt fotoserie (dok. 572339) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Forvaltningens udkast til svar godkendes. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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14. Etablering af skolestruktur i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 490857 
Sbh: Arthur Corneliussen 
  
Besl.komp: BUU/SLU 

Sagsfremstilling 

Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 22. februar 2006 at 
give S-Børne- og Ungdomsudvalget kompetence til at iværksætte en 
analyse af den samlede skolestruktur og at fremsætte forslag til den 
fremtidige skolestruktur i Ny Frederikshavn Kommune.  
  
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede i mødet den 27. februar 2006 den 
videre proces og forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag 
til proces. Målet er, at evt. ændringer kan træde i kraft senest den 1. 
august 2008. 
  
Formålet med at drøfte skolestruktur er bl.a.: 
  
•                 faldende elev-/børnetal, og dermed stigende enhedsomkostninger 

ved uændret serviceniveau 
•                 ønske om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i 

folkeskolen 
•                 fremme muligheder for en mere innovativ, rummelig og fleksibel 

folkeskole  
•                 at afdække sammenhænge mellem skolens virksomhed og de 

fysiske rammer 
•                 drøfte kvalitet i folkeskolen 
  
Skolestrukturændringer er en kompliceret proces, som primært er 
reguleret af Folkeskoleloven og relaterede bekendtgørelser.  
  
Processen forudsætter høj grad af medinddragelse af politikere, 
skolebestyrelser, skoleledelser og –medarbejdere. Det foreslås derfor, at 
processen kvalificeres via: 
  
•                 En administrativ projektgruppe bestående af repræsentanter fra 

Børne- og Kulturområdet, som bl.a. udarbejder beregninger, 
modelforslag, analyser m.m., som bygger på dialog og 
tilkendegivelser fra det politiske system og fra skolerne (ledelse, 
medarbejde og bestyrelser). (Se bilag 1). 

•                 En skolefaglig følgegruppe bestående af skoleledere, 
skolebestyrelsesformænd og tillidsmænd fra DLF, BUPL og FOA, 
som indgår i dialog med projektgruppen om beslutningsgrundlaget. 
(Se bilag 1). 

•                 Løbende behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, 
Sammenlægningsudvalget og øvrige politiske udvalg ved behov 

  
Derudover vil der ved behov være dialog med skolelederkredsen, BK-
forvaltningsledelsen, skolebestyrelser og samarbejdssystemet i Børne- og 
Kulturforvaltningens regi. 
  
Der foreslås endvidere, at nuværende Frederikshavn kommunes 
analyseerfaringer og –modeller videreudvikles og udbredes til 
nærværende analyse af hele skolevæsenet i Ny Frederikshavn Kommune. 
Da de tre nuværende kommuners skolevæsen er organiseret og 
administreret forskelligt vil der være behov for at fastlægge 
analysearbejdets forudsætningsgrundlag – bla. forudsætninger i forhold 
til styrelsesvedtægter, herunder anvendt ressourcetildelingsmodel. 
  
Det foreslås, at analysen bygger på bl.a. prognoser og beregninger om: 
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•                 udviklingen i elevtal for hver skole over en 10-årig periode 
•                 principper for tildeling af ressourcer til skolernes 

normalundervisning 
•                 redskaber til højnelse af undervisningens kvalitet og andre 

pædagogiske udviklingsmuligheder 
•                 sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer. 
  
Derudover foreslås endvidere, at det forestående arbejde med 
harmonisering af skolevæsen skal belyse forslag til fremtidig 
skolestruktur, herunder: 
•                 fælles ledelse af flere skoler 
•                 sammenlægning af skoler 
•                 lukke en eller flere skoler 
•                 bygge en ny skole  
•                 etablere et teenagecenter 
•                 flytte oplandsbyernes overbygning 
•                 vurdere antal klassetrin på folkeskolerne i Ny Frederikshavn 
•                 etablere et eller flere 10. klassecenter /-centre. 
  
Nogle forslag kan  evt. have afledt effekt eller snitflader til 
”Ungdomsindsatsen” og ”Sundhed og Udvikling”. Modelforslagene vil blive 
belyst i forhold til styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. 
  
Selve processen vil være en vekselvirkning mellem administrativt arbejde 
og dialog med berørte aktører. I korte træk kan processen sammenfattes 
i følgende faser (se bilag 2): 
  
•                 den administrative analyseperiode 
•                 dialog med det politiske niveau og følgegruppen 
•                 offentliggørelse af strukturrapport og høring 
•                 færdiggørelse af strukturrapport 
•                 politisk beslutningstagning 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at  

  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. april 2006  
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Anders Broholm deltog i pkt. 1 - 4 
Godkendt. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og 

Ungdomsudvalget 19. juni 2006  

Børne- og kulturforvaltningen har arbejdet med skolestrukturrapportens 
form og indhold, og skolechefen vil på baggrund heraf orientere om 
status. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at skolechefens orientering tages 
til efterretning. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2006  
Fraværende: Ingen 
Taget til efterretning. 
  

•               S-BUU godkender, at skolestrukturprocessen gennemføres som 
beskrevet ovenfor. og at ovenstående sagsfremstilling udgør 
arbejdsgrundlaget for den Administrative Projektgruppes videre 
arbejde 

•             

  
S-BUU godkender tids- og procesplanen, dog således at den 
løbende justeres ved behov 
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Supplerende sagsfremstilling til Børne- og 

Ungdomsudvalget 5. september 2006  

Skolechef Arthur Corneliussen redegør i mødet for status i det 
administrative skolestrukturarbejde.  
Der lægges op til en indledende drøftelse af kvalitet i folkeskolen. 
Baggrund for denne drøftelse er KL’s pjece ”Folkeskolen – et 
kommunalpolitisk ansvar” og forvaltningens oplæg til drøftelse af kvalitet 
i folkeskolen i NY Frederikshavn Kommune. 
I mødet præsenteres mulige udviklingsscenarier for fremtidens 
skolevæsen i NY Frederikshavn kommune. 
Forvaltningen har også udarbejdet en revideret tidsplan for 
strukturarbejdet, som holder sig inden for den tidligere aftalte tidsramme. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 

2006  
Fraværende: Mogens Brag 
Skolestrukturen blev drøftet. 
Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til fælles 
kommunikation fra skolerne til forældrene samt forslag til etablering af 
fælles faglige miljøer på tværs af skolerne. 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

2. november 2006 

Skolechefen orienterer om status på skolestrukturprocessen, herunder 
bl.a. udarbejdelse af prognosemateriale og fremlæggelse af revideret 
procesplan.  
Ændringer i procesplanen er afledte konsekvenser af, at den 
administrative projektgruppe afventer prognosemateriale fra ekstern 
part. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at   
•          skolechefens orientering tages til efterretning 
•          at revideret procesplan godkendes 

  
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. november 

2006  

Fraværende: Niels Chr. Larsen, Brian Kjær deltog i pkt. 1 – 5 
  
Indstillingen godkendt. 
  
Udvalget ønsker en temadrøftelse af kvalitet i folkeskolen i januar 07. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget 7. 

december 2006 

Skolechefen orienterer om sit møde 20. november 2006 med 
Følgegruppen. Mødet omhandlede bl.a.  den hidtidige proces og den 
fremadrettede dialog med repræsentanter for ledelse, forældre og 
tillidsmænd på skolerne (se bilag, dok. 554525). Skolechefen orienterer 
også om tendenser i befolkningsudviklingen i Frederikshavn Kommune, jf. 
at Forvaltningen har modtaget en første udgave af befolkningsprognose. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at   
•          skolechefens orientering tages til efterretning 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. december 2006 
Sagen blev drøftet. 
  
Fraværende: Brian Kjær 
  
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. februar 2007  

Som nævnt indledningsvist i denne sagsfremstilling, besluttede 
Frederikshavn sammenlægningsudvalg den 22. februar 2006 at give 
sammenlægningsudvalgets Børne- og Ungdomsudvalg kompetence til at 
iværksætte en analyse af kommunens samlede skolestruktur, og at 
fremsætte forslag til den fremtidige skolestruktur i Frederikshavn 
Kommune.  
  
Det er besluttet, at evt. ændringer skal træde i kraft senest den 1. august 
2008. 
  
Formålet med at drøfte skolestruktur er bl.a.: 
  
-  faldende elev-/børnetal, og dermed stigende enhedsomkostninger ved 
uændret serviceniveau 
  
- et ønske om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i 
folkeskolen 
  
- at fremme muligheder for en mere innovativ, rummelig og fleksibel 
folkeskole  
  
- at afdække sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske 
rammer 
  
De budgetmæssige udfordringer på skoleområdet er ifølge  budget 2007-
2010 bl.a., at der i budgetperioden er indregnet en demografiregulering 
på ca. 5 mio. kr. pr. år. I budgetoverslagsåret 2009 er der indregnet en 
gevinst i forbindelse med strukturarbejde på 4 mio. kr., og i 2010 skal 
strukturtilpasningen medføre et økonomisk rationale på 9 mio. kr. – altså 
samlet set en strukturgevinst på 13 mio. kr. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af ovenstående opdrag, 
budgetforudsætninger og dialog med Børne- og Ungdomsudvalget 
udarbejdet et oplæg med forslag og anbefalinger til strukturændringer på 
skoleområdet i Frederikshavn Kommune. 
  
Forslagene skal sammen og hver for sig tilgodese følgende perspektiver: 
- kvalitative forbedringer i undervisning og fritidsordning 
-  økonomisk optimering, der er tilstrækkelig stor til at indfri de 
økonomiske krav, der er indbygget i budgettet. 
  
Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag: 
1. Nedlægge Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen og oprette 

en ny skole på Munkebakkeskolens område. Nedlægge 
Volstrup skole og udbygge Sæby Skole og Sæbygårdskolen, i 
det omfang, der viser sig behov for det 
  

2. Nedlægge Gærum -, Elling -, Jerup – og Hørby skoler og 
udbygge modtagende skoler i det omfang, der viser sig 
behov for det 
  

3. Overflytte 4. klasse fra Elling skole til Strandby skole og 7. 
klasse på Hørby skole til Dybvad skole – såfremt forslag 2 
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Disse fire forslag giver tilsammen -men ikke hver for sig – et 
driftsprovenue, der opfylder budgetmålsætningerne og kræver betydelige 
bygningsmæssige investeringer for at kunne realiseres. 
  
Forslagene kan effektueres samlet, eller hver for sig. Forvaltningens 
vurdering er, at alle forslag giver en betydelig kvalitativ forbedring. Både 
forslag 1 og 2 kræver betydelige investeringer sammenholdt med den 
forventede driftsbesparelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at 
forslag 1 på langt sigt vil give en fornuftig balance mellem drift og 
investering, mens forslag 2 vil kræve investeringer, som overstiger det 
forventede afkast i form af driftsbesparelser. Dette skal sammenholdes 
med, at ingen af skolerne i forslag 2 pt. er uforsvarlige at drive set fra et 
kvalitativt synspunkt.   
  
Forslag 3 og 4 rummer begge kvalitative forbedringer uden store 
investeringer eller påvirkning af driften og kan umiddelbart anbefales. 
Forslag 4 bør dog analyseres nærmere i sammenhæng med den øvrige 
kommunale unge-indsats.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  sagen drøftes. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. februar 2007 
Sagen genoptages den 1. marts 2007, hvor der sættes fokus på kvalitet i 
folkeskolen. 
Forvaltningen udarbejder tids- og handleplan omkring udarbejdelse af 
bygningsatlas til marts mødet. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 1. marts 2007  

Genoptagelse af sag jfr. beslutning 1. februar 2007  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøftelse i udvalget 
genoptages. 
  

ikke effektueres 
  

4. Oprette 1 eller flere 10. klassecentre 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigt over den administrative projektgruppe og 

følgegruppens medlemmer 
BUU 6.4.06 

2. Overordnet tids- og procesplan vedr. udarbejdelse af 
forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn 
Kommune 

BUU 6.4.06 + 
19.6.06 

3. Oversigt over skolestrukturrapportens indhold, maj 
2006 (515089v1) 

BUU 19.6.06 

4. KL’s pjece: ”Folkeskolen – et kommunalpolitisk 
ansvar” (dok. 535606) 

Buu 5.9.06 

5. Oplæg til drøftelse af kvalitet i folkeskolen i NY 
Frederikshavn Kommune (dok. 534259v2) 

BUU 5.9.06 

6. Overordnet tids- og procesplan vedr. udarbejdelse af 
forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn (dok. 
500291v3) 

BUU 5.9.06 

7. Revideret overordnet tids- og procesplan vedr. 
udarbejdelse af forslag til skolestruktur for NY 
Frederikshavn (dok. 500291v4) 

BUU 2.11.06 

8. Repræsentantskabet til Følgegruppen vedr. ny 
skolestruktur i Frederikshavn Kommune (dok. 
554525) 

BUU 7.12.06 

9. Rapport med forslag og anbefalinger til BUU 1.2.07 

Page 25 of 38

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_01-0...



 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 KL's pjece Folkeskolen - et kommunalpolitisk ansvar (dok 535606).pdf 
 Repræsentantskab til følgegruppen - skolestruktur (dok 554525).pdf 
 Rapport med forslag og anbefalinger til skolestrukturændringer januar 

2007 (dok 565329v2).pdf 
 Forslag A - byg en ny skole for M og Ø.pdf 
 Forslag B - Hørby skole nedlægges (dok 564807v3).pdf 
 Forslag C - Gærum skole nedlægges (dok 564812v2).pdf 
 Forslag D - Volstrup skole nedlægges (dok 564865v3).pdf 
 Forslag E - Elling nedlægges (dok. 564912v2).pdf 
 Forslag F - Volstrup nedlægges (dok565739v1).pdf 
 Forslag G - Elling nedlægges (dok 565772v2).pdf 
 Forslag H - lukning af Volstrup (dok 566305).pdf 
 Revideret overordnet tids- og procesplan vedr udarbejdelse af forslag til 

skolestruktur for NY Frederikshavn (dok 500291v4).pdf 
 Bilag I - Notat foreløbigt skøn bygningsmæssige forhold 

(dok565918v1).pdf 
 Bilag J - oversigt mindreforbrug (dok 565339v2).pdf 
 Bilag K - beregning 980 timer (dok 566291v2).pdf 
 Oversigt over følgegruppe og administrativ projektgruppe - skolestruktur 

marts 2006 (dok 502046).pdf 
 Tidsplan proces skolestruktur (dok 500291).pdf 
 Oversigt over skolestrukturrapportens indhold maj 2006 (dok 

515089v1).pdf 
 Overordnet tids- og procesplan vedr udarbejdelse af forslag til 

skolestruktur for NY Frederikshavn (dok 500291v3).pdf 
 Oplæg til drøftelse af kvalitet i folkeskolen i NY Frederikshavn 

(dok534259v2).pdf 

skolestrukturændringer januar 2007 (dok. 565329v2) 
10. Forslag A – byg en ny skole for M og Ø (dok. 

563589v3) 
BUU 1.2.07 

11. Forslag B – Hørby skole nedlægges (dok. 564807v3) BUU 1.2.07 
12. Forslag C  - Gærum skole nedlægges (dok. 

564812v2) 
BUU 1.2.07 

13. Forslag D – Volstrup skole nedlægges (dok. 
564865v3) 

BUU 1.2.07 

14. Forslag E – Elling skole nedlægges (dok. 564912v2) BUU 1.2.07 
15. Forslag F – Volstrup skole nedlægges (dok. 

565739v1) 
BUU 1.2.07 

16. Forslag G – Elling skole nedlægges (dok. 565772v2) BUU 1.2.07 
17. Forslag H – Lukning af Volstrup skole (dok. 566305) BUU 1.2.07 
18. Bilag I - Notat foreløbigt skøn bygningsmæssige 

forhold (dok. 565918v1) 
BUU 1.2.07 

19. Bilag J – Oversigt mindreforbrug (dok. 565339v2) BUU 1.2.07 
20. Bilag K – beregning 980 timer (dok. 566291v2) Buu 1.2.07 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Udsættes til ekstraordinært møde. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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15. Bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573034 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 blev der på anlægsbudgettet i 
budgetåret og overslagsårene afsat midler til bygningsinvesteringer i 
forbindelse med strukturelle ændringer vedr. skoler og institutioner. 
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af 
skolestrukturen, bad udvalget forvaltningen om at udarbejde tids- og 
handleplan omkring udarbejdelse af bygningsatlas. 
I mødet forelægger Børne- og Kulturforvaltningen forslag til overordnet 
tids- og procesplan for udarbejdelse af bygningsatlas. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til tids- og procesplan 
godkendes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat bygningsatlas folkeskoler (dok 572733).pdf 
 Overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af bygningsatlas (dok 

572875).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Notat vedr. bygningsatlas (dok. 57273) BUU 
2. Forslag til overordnet tids- og procesplan for 

udarbejdelse af bygningsatlas (dok. 572875) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 

Page 27 of 38

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_01-0...



        

16. Princip forældres egenbetaling i forbindelse med bø rns 
lejrskoleophold  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571243 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Der har i de tre hidtidige kommuner været forskellig praksis vedrørende 
opkrævning af kostpenge, når elever har deltaget i ekskursioner, 
lejrskoler og skolerejser m.m. med folkeskolen. Denne praksis skal 
harmoniseres, og bl.a. oplysninger herom skal vedlægges 
styrelsesvedtægten for folkeskolen som bilag. 
  
Udgangspunktet for harmonisering af området er ”Vejledning om 
ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen” fra 1999.  
  
Ekskursioner 
Det fremgår af Vejledningen, at kommunen skal betale de udgifter, som 
er forbundet med gennemførelsen af en ekskursion – f.eks. transport og 
entrébilletter til tilbud, som er en del af turens formål. Ekskursion er en 
integreret del af undervisningen, og der er mødepligt (jf. Folkeskolelovens 
§ 50, stk. 6). 
  
Der er intet til hinder for, at forældrene gennem en ”klassekasse” e.l. kan 
bidrage til udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde – 
f.eks. til køb af en is mv. 
  
Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre selv 
sørger for elevens forplejning på ekskursioner eller kommunalbestyrelsen 
kan overlade til den enkelte skolebestyrelse at træffe afgørelse herom, jf. 
Folkeskolelovens § 40.4. Skolen kan kun kræve betaling af forældrene, 
hvis det er aftalt med forældrene.  
  
Lejrskole og skolerejser 
Formålet med lejrskole er, at give elever lejlighed til på en anden lokalitet 
at gøre erfaringer, indhente viden m.m. som ikke kan erhverves på 
skolen. Lejrskole er således en integreret del af undervisningen med 
mødepligt (jf. Folkeskolens §§ 40 og 44). 
  
Kommunen skal afholde alle udgifter, som er nødvendige for lejrskolens 
gennemførelse. Det er udgifter som f.eks. er forbundet med lærernes 
deltagelse, elevtransport, ophold, entréudgifter m.m. (jf. 
Folkeskolelovens § 50,6). I praksis afholdes udgifterne af skolens budget. 
  
Skolerejser er primært af samværs- og oplevelsesmæssig karakter og 
omfatter bl.a. overnatning. Skolerejser er et supplement / alternativ til 
den almindelige undervisning, og er frivillig. (jf. Folkeskolens §§ 40 og 
44). 
  
Vejledningen om udgifter til forplejning på lejrskoler og skolerejser. 
Det fremgå af vejledningen, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at den 
enkelte forælder afholder udgifter til elevens forplejning på lejrskoler og 
skolerejser. Denne beslutning kan også overdrages til de respektive 
skolebestyrelser (jf. § 50, stk. 8, 2. pkt. og § 40, stk. 4). Betaling til 
forplejning skal fastsættes under hensyn til et anslået sparet 
hjemmeforbrug, som Forbrugerstyrelsen anslår til 30-50 kr. pr. dag 
(1998-priser). 
  
Hvis forældre og elever gennem fælles indsamling - eller på anden måde i 
fællesskab - kan skaffe midler til dækning af de udgifter, som ikke 
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dækkes af kommunen, er det tilladeligt.  
  
For alle skolens rejseaktiviteter gælder, at ingen elever kan udelukkes fra 
deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser, fordi forældrene ikke 
har råd til at bidrage til f.eks. forplejning. 
  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

  

1. Børne- og Ungdomsudvalget fastlægger, at folkeskoler i 
Frederikshavn kommune må opkræve kostpenge fra forældre 
til ekskursioner, lejrskoler og skolerejser, dog max. 50 
kr. /dag. 

2. Børne- og Ungdomsudvalget delegerer beføjelse til 
skolebestyrelsen på de enkelte skoler at beslutte, om de vil 
benytte sig af muligheden. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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17. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved 
Ålbæk skole  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570056 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsesmedlem Pia Lisa Knudsen, Ålbæk søger i brev af 5. 
februar 2007 om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Ålbæk 
Skole. Ansøgningen er begrundet i helbredsmæssige årsager. 
Ålbæk Skole har meddelt forvaltningen, at skolen imødekommer 
ansøgningen. Skolen oplyser samtidig, at 1. suppleant er Karl 
Vestergaard, Ålbæk.  
  
I henhold Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. 
september 2005 §37 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om 
fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, 
såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af 
andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at 
ønske sig fritaget for hvervet. 
En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af 
skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. 
  
I henhold til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune varetager 
Børne- og Ungdomsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver vedr. børn og unge, herunder opgaver vedr. folkeskoler.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

  
  
  

•        Pia Lisa Knudsen, Ålbæk med øjeblikkelig virkning, meddeles 
tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Ålbæk skole 

•        Suppleant på kandidatlisten, Karl Vestergaard indkaldes til at 
indtræde som medlem af skolebestyrelsen i den resterende 
del af valgperioden 

•        Udvalget tager stilling til, om kompetencen til at træffe 
beslutning om fritagelse for hvervet som 
forældrerepræsentant i en skolebestyrelsen skal delegeres til 
Børne- og Kulturdirektøren 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Anmodning imødekommes. 
Udvalget delegerer kompetencen til Børne- og Kulturdirektøren. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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18. Orientering om omlægning af den specialpædagogiske 
bistand i folkeskolerne i Frederikshavn kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572202 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med harmonisering af skolevæsnet pågår der p.t. et arbejde 
med at harmonisere og udvikle den specialpædagogiske bistand til elever 
i folkeskolen med behov for særlig støtte.  
  
Den formelle ramme omkring dette arbejde er Folkeskoleloven og dertil 
knyttede bekendtgørelser.  
  
Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at udviklingen af den 
specialpædagogiske indsats på skoleområdet bl.a. skal medvirke til at 
fremme alle børns udvikling, læring og almene trivsel i eller tæt på nær- 
og normalmiljøet.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen finder også, at organiseringen af den 
specialpædagogiske indsats bl.a. skal medvirke til: 
  

  
Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe under Børne- og 
Kulturforvaltningen, som pt. er ved at udarbejde et forslag til den 
fremtidige organisering fra kommende skoleår. 
  
Forslaget indebærer en omlægning af de økonomiske midler på det 
specialpædagogiske område, og organiseringen bygger på følgende 
elementer: 
  

  
Modellen lægger op til en ikke-bureaukratisk specialpædagogisk indsats, 
idet visitationen bortfalder ift. læsegruppe og enkeltintegrerede elever, og 
der påtænkes ikke visitation til vidensforumet.  
  
Begrundelsen for at nedlægge læsegrupperne er bl.a., at det fremgår af 
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand (nr. 1373 af 15.12.05), at alle elever i videst 
muligt omfang skal have et skoletilbud, hvor alle fag er omfattet og at 
tilbuddet i videst muligt omfang gives i klassen. Dette krav lever den 
nuværende organisering ikke op til. 

•        at udvide normalundervisningsbegrebet, således at den 
specialpædagogiske indsats i stor udstrækning er en del af 
skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske 
opgave og forpligtelse 

•        at muliggøre fleksibilitet, "hurtig reaktionstid" og faglig 
kvalitet i indsatsen 

•        Læsegrupperne på Munkebakkeskolen og Volstrup skole 
nedlægges ved udgangen af indeværende skoleår, og 
midlerne udlægges decentralt. De enkelte skoler er ansvarlige 
for at tilrettelægge et adækvat tilbud til elever med 
læsevanskeligheder ud fra en konkret, individuel vurdering 

•        Der oprettes et vidensforum for specialpædagogisk praksis. 
Vidensforumet er en kollektiv ressource, som kan benyttes af 
alle skoler 

•        Der oprettes en tilflytterpulje, som administreres af 
skolechefen. Puljen kan alene anvendes ift. tilflytterbørn med 
behov for specialpædagogisk bistand i folkeskolen 

•        Resterende specialpædagogiske midler udlægges decentralt 
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Munkebakkeskolen og Volstrup skole er p.t. ved at forberede nedlæggelse 
af læsegrupper, og skolerne forbereder adækvate tilbud til egne elever 
med læsevanskeligheder for kommende skoleår. 
  
Forslag til udmøntningen af det specialpædagogiske vidensforum og 
tilflytterpuljen er pt. ikke færdigudarbejdet. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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19. Ungdomsuddannelse til alle  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572201 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

KL og Undervisningsministeriet er gået sammen om et projekt, der skal 
vise vejen til uddannelse for alle i en ungdomsårgang. 
Projektet henvender sig til 10-15 kommuner og lægger op til et tæt 
samarbejde både kommunerne imellem og med de lokale 
uddannelsesinstitutioner. I projektet deltager 10-15 kommuner, der vil 
gøre en ekstra indsats på området de næste 3 år. 
  
Hvordan er umiddelbart op til kommunerne selv og afhængig af lokale 
forhold som, hvilke mål man har på området, hvilke barrierer der 
eksisterer for samarbejdet etc.  
  
De kommuner, som bliver udvalgt til at deltage i projektet, skal være 
parate til at udvikle og forbedre den eksisterende opgaveløsning. De skal 
blandt andet vedtage en politisk handlingsplan for, hvordan man vil 
arbejde for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det 
er en kongstanke i projektet, at kommunerne bør organisere opgaven på 
tværs af de opgaveområder, som typisk er i kontakt med gruppen af 
unge uden uddannelse – for eksempel ungdommens 
uddannelsesvejledning (UU), jobcentret, integrations-, social- og 
familieforvaltningen og de lokale folkeskoler. Den politiske handlingsplan 
skal også omfatte samarbejdet med andre lokale aktører, det lokale 
erhvervsliv og ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder især de 
institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
  
Projektet går på to ben. På den ene side skal hver kommune lave et 
lokalt projekt med relevante samarbejdspartnere og udvikle den 
eksisterende lokale opgaveløsning.  På den anden side vil der blive skabt 
et fællesskab blandt deltagerne gennem fysiske netværk med jævnlige 
møder.  
De deltagende kommuner skal være klar til at indgå i netværk med de 
andre projektkommuner, hvor erfaringer kan deles og problemstillinger 
drøftes. Det gælder både et netværk på det administrative niveau og et 
netværk med repræsentanter for de deltagende kommunalbestyrelser. 
Netværksarbejdet skal omfatte repræsentanter for andre aktører, 
herunder institutioner for ungdomsuddannelser. Kommunerne skal selv 
være med til at fastlægge temaer, mødekadencer mv. for disse netværk. 
Kommunerne i projektet er hovedaktørerne sammen med de lokale 
ungdomsuddannelser.  
Der er givet tilsagn om deltagelse i et samarbejde fra 
ngdomsuddannelserne i Frederikshavn, Frederikshavn Produktionsskole, 
UU Vendsyssel. Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til enslydende 
sagsfremstilling. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

  

•            Frederikshavn Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen 
ansøger om at deltage i KL’s og Undervisningsministeriets 
projekt 

•            Deltagerbetaling på ca. 50.000 kr. finansieres inden for 
egen ramme 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 
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Fraværende: Knud Hjørnholm 
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20. Fastlæggelse af ekstraordinært møde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486376 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med skoleårets planlægning har der vist sig behov for et 
ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget. På grund af 
overordnede tidsfrister kan materialet ikke være klar til behandling i 
mødet den 1. marts samtidig med, at den endelige planlægning vil blive 
forsinket, hvis udvalgsbehandlingen først gennemføres i det næste 
ordinære møde, den 12. april 2007. 
Forvaltningen foreslår, at der afvikles ordinært møde den xx. marts 
2007 kl. 16. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tidspunkt for ekstraordinært 
møde aftales. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
15. marts kl. 16. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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21. Ungwelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 554255 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Ungwelt består overordnet af fire aktører, unge, erhverv, 
uddannelsesinstitutioner og politikere.  
Aktørerne i Ungwelt samarbejder med de unge i fokus, og formålet er at 
skabe unge-miljøer, forøge unges muligheder og gøre Frederikshavn 
kommune til et attraktivt sted for unge, såvel fagligt som fritidsmæssigt. 
  
Ambitionen for Ungwelt er at få alle til at bevæge sig i den samme 
retning, at skabe et fælles udgangspunkt for fremadrettede perspektiver 
for Frederikshavn som kommune og som landsdel. Det er bl.a. UngWelts 
opdrag, at ideen med Ungwelt skal udbredes til så mange interessenter 
som muligt.  
  
Baggrunden for samarbejdet er fremtidsperspektiverne for Frederikshavn 
kommune. Statistikker viser, at kommunens indbyggertal forbliver status 
quo de næste årtier, men at antallet af unge mellem 16-26 falder 
markant. Denne befolkningsgruppe er uhyre vigtig, som skabere af 
miljøer, liv og aktiviteter. Endvidere udgør unge i denne et potentiale som 
fremtidig arbejdskraft der ikke skal overses. Endelig holder de unge sig - 
generelt set – opdateret med tidens trends og bevægelser, og sørger 
dermed indirekte for, at en by som Frederikshavn følger med i de 
strømninger samfundet har. 
  
De unge skaber og definerer således de miljøer de bevæger sig i, og det 
liv og den aktivitet som enhver by har som livsnerve. 
  
De unge er altså en vigtig del for bylivet, byens udseende og byens puls. 
Deres tilstedeværelse er en del af eksistensgrundlaget for cafeer, 
underholdningsvirksomheder, nattemiljø osv. og dermed indirekte for 
turistbranchen. Overvejer man at søge arbejde i Frederikshavn skal 
teenagere have tilstrækkelige vilkår til, at forældrene overvejer byen. 
  
Ungweltarbejdet er således et vigtigt visitkort for Frederikshavn 
kommune, for potentielle tilflyttere og for det fremtidige perspektiv for 
Frederikshavns udviklingspotentiale. For at realisere dette projekt er der 
nedsat en Ungwelt styregruppe og arbejdsgruppe, som konkret 
beskæftiger sig med en række af de tiltag der er planlagt indenfor 
Ungwelt.  
  
�         Ungwelt konference d. 10. april 
�         Erhvervenes dag 
�         UngWelt jobs – Trainee jobs i planlægningsfasen.  
�         Hjemmesider under udarbejdelse… 
�         Ungwelt mærkater 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at midlerne anvendes i 
overensstemmelse med planerne for Ungwelt 2007. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

Bilag   Fordeling 
1. Diagram UNGWELT-organisation (dok. 573881) BUU 
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 Diagram UNGWELT-organisation (dok 573881).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. marts  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Knud Hjørnholm 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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