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1. 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. 

Page 3 of 13

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_15-0...



  
Det foreslås, at analysen bygger på bl.a. prognoser og beregninger om: 
•                 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 

•               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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Taget til efterretning. 
  
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   
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•          skolechefens orientering tages til efterretning 
  
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 
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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. 
  

3. Overflytte 4. klasse fra Elling skole til Strandby skole og 7. 
klasse på Hørby skole til Dybvad skole – såfremt forslag 2 
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 BUU 7.12.06 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 2007 
Udsættes til ekstraordinært møde. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 15. marts 2007  
Genoptagelse af sag jfr. beslutning 1. marts 2007.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 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 
 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 i Frederikshavn Kommune (dok. 
554525) 

9. Rapport med forslag og anbefalinger til 
skolestrukturændringer januar 2007 (dok. 565329v2) 

BUU 1.2.07 

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 

•            udvalget drøfter forvaltningens oplæg med forslag og 
anbefalinger til strukturændringer på skoleområdet i 
Frederikshavn Kommune 

•            udvalget anbefaler materialet over for Byrådet med 
henblik på udsendelse af oplæg til høring i 
skolebestyrelserne 
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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 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. mart s 2007 
Udvalget anbefaler, at følgende forslag sendes til høring i skolernes bestyrelser: 
 
1) 4. klasse på Elling skole overflyttes til Strandby skole med virkning fra 1. august 
2008. 
 
2) 7. klasse på Hørby skole overflyttes til Dybvad skole med virkning fra 1. august 
2008. 
 
3) Volstrup skole lukkes med virkning fra 1. august 2008. Volstrup skoles distrikt 
tillægges følgende skoler: Sæby skole, Sæbygårdskolen, Hørby/Dybvad skole og 
Gærum skole. Distriktsgrænserne fastlægges i forhold til de modtagende skolers 
naturlige opland. 
 
4) Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen lukkes med virkning fra 1. august 
2008. Der oprettes en ny skole på Munkebakkeskolens område med de 
udbygninger og renoveringer, der er behov for. Der foretages en optimering af 
klassedannelsen på den ny skole. 
 
5) Specialklasserækkerne på Ørnevejens skole overflyttes til Abildgårdskolen. 
 
Der gennemføres i foråret 2007 en analyse af fordele og ulemper ved at samle 10. 
klasserne fra hele kommunen i et eller flere centre. 
 
Forvaltningen udarbejder forslag til høringsmateriale, der forelægges Byrådet 
sammen med forvaltningens oprindelige forslag. 
 
Paul Rode Andersen kunne ikke tiltræde beslutningen.  

Fraværende: Ingen 
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2. Serviceniveau på folkeskolens normal - og 
specialområde for skoleåret 2007/2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 511660 
Sbh: BKF/befa 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Skoleåret 2007/2008 planlægges ud fra folkeskoleloven, 
styrelsesvedtægten samt den økonomiske ramme. 
Der er med udgangspunkt i Gl. Frederikshavn Kommunes 
styrelsesvedtægt udarbejdet et forslag til fastlæggelse af serviceniveau 
på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune.  
  
Normalområdet 
Elevtallet pr. 1. marts 2007 på normalområdet er 6.883 elever fordelt på 
358 klasser. Elevtallet på 10. årgang kan ændre sig, da tilmelding til 
videregående uddannelse er 15. marts.  
Til undervisning foreslås der anvendt: 

•          600 timer pr. børnehaveklasse 
•          i 1. – 6. klasse jf. Undervisningsministeriets vejledende timetal 

pr. klasse 
•          54,60 time / elev i 7.– 9. klasse 
•          1020 time pr. klasse i 10. klasse 

  
Specialområdet 
Skolerne tildeles timer til specialpædagogisk indsats, som skal være en 
del af skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske 
opgaver og forpligtelser. 
Skolerne tildeles støttetimer til elever, der kan fastholdes på egen skole. 
Timerne tildeles efter ansøgning og konkret vurdering.  
  
Til elever i specialklasser foregår der pt. visitering til følgende: 
”§20.1 klasser” 

•          Heldagsskolen  
•          Hedeboskolen 
•          Hånbækskolen 
•          Sæbygårdskolen 
•          Ørnevejens skole 

  
”§20.2” klasser (tidligere amtet) 

•          Abildgårdskolen, OK-klasser 
•          Abildgårdskolen, ADHD-klasser 
•          Hedeboskolen, OK-klasser 
•          Hånbækskolen, Kontaktklasser 

  
Herudover tildeles skolerne timer til tosprogede elever, øvrig tid, 
individuel tid, ekstra tid til lærere med aldersreduktion, samt timer til 
ledelsen. 
  
Såfremt beregningen ved udmøntning af ovennævnte serviceniveau for 
kommende skoleåret viser sig ikke at kunne rummes inden for 
bevillingen, nedjusteres skolernes tildeling procentuelt. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  

•            Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen 
•            Udvalget i næste møde forelægges den udmeldte resurse 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til bilag til skolestyrelsesvedtægt – BUU 
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Elektroniske bilag: 

 Udkast til bilag til skolestyrelsesvedtægt - resursetildeling (dok 
565944v2).pdf 

 Planlægningstal pr 1-3-2007 del 2 (dok 574031).pdf 
 Planlægningstal pr 1-3-2007 del 1 (dok 574031).pdf 

resursetildeling (dok. 565944v2) 
2. Planlægningstal pr. 1.3.2007 (dok. 574031) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. mart s 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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3. Modersmålsundervisning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 511660 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Kommunen er forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning til børn 
fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet 
af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra 
Færøerne og Grønland. 
  
Det er op til den enkelte kommune, om der herudover skal tilbydes 
modersmålsundervisning til børn fra andre lande. I Gl. Frederikshavn 
Kommune har dette tilbud været givet, mens der i tidligere Sæby og 
Skagen kommuner ikke har været tilbudt modersmålsundervisning 
udover det pligtige. 
  
I Gl. Frederikshavn Kommune er tilbuddet givet efter de samme 
retningslinier som er gældende for den pligtige undervisning. Det vil 
sige, at der skal være mindst 12 elever til undervisning i samme sprog, 
og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer. 
  
I Gl. Frederikshavn Kommune anvendes der i indeværende skoleår 
ressourcer svarende til ca. 0,3 fuldtidsstilling til undervisning på to hold i 
dari og to hold i tamilsk. Hvert af de fire hold undervises i tre ugentlige 
lektioner. 
  
Det skal bemærkes, at udgifterne til den del af undervisningen, som 
kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde, ej heller kompenseres via 
bloktilskuddet. 
  
Såfremt det besluttes at videreføre Gl. Frederikshavn Kommunes tilbud i 
den nye kommune, er det imidlertid særdeles vanskeligt at estimere 
ressourceanvendelsen hertil. Dels er tilbuddet frivilligt, den faktiske 
mulighed for udnyttelse af tilbuddet er afhængig af den aktuelle 
sprogsammensætning i pågældende elevgruppe, og endelig er det ikke 
muligt at afdække de afledte udgifter til kørsel. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der 
skal tilbydes modersmålsundervisning til børn fra andre lande end Den 
Europæiske Unions medlemsstater, EØS-lande samt Færøerne og 
Grønland. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. mart s 2007 
Udvalget foreslår at tilbyde modersmålsundervisning til 1. generationsindvandrere 
på det grundlag, der er beskrevet i sagsfremstillingen. 
 
Forslaget sendes til udtalelse i Integrationsrådet. 

Fraværende: Ingen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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