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1. Forberedelser forud for udmøntning af 
skolestrukturændringer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 581260 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forhold til den igangværende strukturdebat har der vist sig behov blandt 
elever, forældre og personale på de – af høringsforslaget – berørte 
skoler, for at få en afklaring på, hvordan strukturændringerne udmøntes. 
Børne- og Kulturforvaltningen redegør i mødet for nogle indledende og 
overordnede overvejelser herom. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Overvejelser vedr udmøntning af ny skolestruktur (dok 580838).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Overvejelser vedr. udmøntning af ny skolestruktur 

(dok. 580838) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Drøftet. 

Fraværende: Mogens Brag 
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2. 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 1. marts 2007 
Udsættes. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Drøftet - genoptages i forbindelse med budgetlægningen for 2008. 

Fraværende: Mogens Brag 
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3. Fælles indsatsområder 2007 - 2010 for folkeskolerne i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580545 
Sbh: BKF/bitu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 4.1. 2007, hvor der var en 
temadrøftelse af ”Kvalitet i folkeskolen”, anmodede politikerne om et 
udspil fra skolelederne vedr. indsatsområder i de(t) kommende skoleår. 
  
I skoleledergruppen er der efterfølgende enighed om, at skolernes 
indsatsområder bør have et perspektiv på 2 eller flere år, samt at 
Undervisningsministeriet pulje for efter- og videreuddannelse af lærere 
bør tænkes ind i indsatsområderne. 
  
Skolelederne er desuden enige om at pege på følgende indsatsområder 
for det/de kommende skoleår: 
  

  
Børne- og Kulturforvaltningen står bag forslaget, som løbende kan 
suppleres med nye områder. 
  
Indstilling 

Børne- og og Kulturforvaltningen indstiller, at skoleledernes forslag til 
indsatsområder for det/de kommende skoleår tiltrædes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kvalitetsudvikling af naturfag - matematik og engelsk i 2007 - 2010 (dok 
580567).pdf 

 Kvalitetsudvikling af læsning og udvikling af tidlig indsats på 
læseområdet (dok 580578).pdf 

 Kvalitetsudvikling af den elektroniske kommunikation (dok 580572).pdf 
 Kvalitetsudvikling af evalueringskulturen 2007 - 2009 (dok 580575).pdf 
 Den rummelige folkeskole 2007 - 2010 (dok 580570).pdf 

1.        Kvalitetsudvikling af naturfag, matematik og engelsk i 2007 
- 2010. 

2.        Kvalitetsudvikling af læsning og udvikling af tidlig indsats på 
læseområdet i skoleårene 2007 - 2010. 

3.        Kvalitetsudvikling af den elektroniske kommunikation i 
Frederikshavn kommunale skolevæsen 2007 - 2010. 

4.        Kvalitetsudvikling af evalueringskulturen 2007-2009. 
5.        Den rummelige folkeskole 2007 -2010. 

Bilag   Fordeling 
1. Kvalitetsudvikling af naturfag, matematik og engelsk 

i 2007 – 2010 (dok. 580567) 
BUU 

2. Kvalitetsudvikling af læsning og udvikling af tidlig 
indsats på læseområdet i skoleårene 2007 – 2010 
(dok. 580578) 

BUU 

3. Kvalitetsudvikling af den elektroniske kommunikation 
i Frederikshavn kommunale skolevæsen 2007 – 2010 
(dok. 580572) 

BUU 

4. Kvalitetsudvikling af evalueringskulturen 2007 – 
2009 (dok. 580575) 

BUU 

5. Den rummelige folkeskole 2007 – 2010 (dok. 
580570) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Indsatsområderne godkendes. Over perioden kan indsatsområderne suppleres. 

Page 6 of 22

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_12-0...



 
 

Bestyrelserne opfordres til at konkretisere indsatsområderne, så succeskriterierne 
forankres lokalt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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4. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommun ale 
Skolevæsen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 498627 
Sbh: BUU/arc 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har den 7. december 2006 godkendt, at 
bilag til skolernes styrelsesvedtægt udarbejdes successivt og forelægges 
Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse og efterfølgende høring i 
skolebestyrelserne. 
  
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at det samlede bilagsmaterialet skal 
bestå af: 

  
1.   Skolestrukturen 

1a) antal skoler 
1b) distriktsopdeling 
1c) skolernes omfang ift. antal klassetrin, specialundervisning og 
specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden, 
skolefritidsordninger og undervisning af to-sprogede elever 

  
2.   Undervisningens ordning - herunder: 

2a) elevernes og fagenes timetal 
2b) specialundervisning på skolen 
2c) klassedannelser 
2d) undervisningstilbud i 10. klasse 

  
3.   Andre væsentlige forhold, som ikke er henlagt til den enkelte 

skole - herunder: 
3a) skolebiblioteksordning 
3b) specialpædagogisk bistand i førskolealderen 
3c) indskrivning / optagelse af elever 
3d) læseplaner 
3e) ferieplanen 
3f) andre bestemmelser, f.eks. omfanget af lejrskoler og 
skolerejser, overenskomster med andre kommuner / regionen, 
overenskomster med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, 
konfirmationsforberedelse og krav til skemalægning i 0.-3. klasse 

  
4.   Oversigter over kompetencefordeling mellem 

kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og skolens leder 
  
5.   Øvrige bilag - f.eks.: 

5a) kommunale mål og udviklingsplaner for skolevæsenet 
5b) indsatsområder på skoleområdet 
5c) børnepolitikken og indsatser på børne- og ungeområdet  

generelt 
5d) dialogmøder vedr. kommunale skolepolitiske målsætninger 

  
Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag til følgende 
bilag: 1a - 1c, 2a - 2d og 3a - 3f.  
  
I forbindelse med udarbejdelse af bilag til styrelsesvedtægten har Børne- 
og Kulturforvaltningen fundet, at den i vejledningen foreslåede liste over 
bilag i nogen sammenhænge er utidssvarende eller uhensigtsmæssigt i 
forhold til organisering og administreringen af kommunens skolevæsen. 
Forvaltningen har derfor valgt, at komprimere listen. 
  
En del af de fremlagte bilag bygger på beslutninger truffet af 
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Sammenlægnings- Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2006 og Børne- 
og Ungdomsudvalget primo 2007. Det skyldes, at der i forbindelse med 
kommunesammenlægningen har været behov for at få fastlagt 
retningslinier m.m. af hensyn til skoleårets planlægning. I høringen vil 
der således være mulighed for at påvirke den fremadrettede praksis på 
givne områder. 
  
Høringsperioden er frem til og med 28. maj 2007. 
  
Vedr. 1b – der mangler skoledistriktskort for Elling, Gærum, Ravnshøj og  
Strandby skoler. De vil foreligge til mødet. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
•      Børne- og Ungdomsudvalget godkender de fremlagte bilag 
•      de fremlagte bilag fremsendes til høring i folkeskolernes 

bestyrelser 
  

 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn 

kommunale Skolevæsen (dok. 579648) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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5. Kommende børnehaveklasse Munkebakkeskolen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Ved indskrivning til børnehaveklasserne i januar 2007 blev der fra 
Munkebakkeskolen meddelt forvaltningen, at der i skolens eget distrikt 
var 23 elever, der ønskedes indskrevet i børnehaveklasse for skoleåret 
2007/2008. Skolen meddelte desuden, at det kunne påregnes, at 1-2 
elever havde behov for yderligere et år i børnehaveklassen. 
  
Da Frederikshavn Kommunes klassedannelsestal er 26 elever, var der 
således ingen indikationer, der pegede i retning af dannelse af mere end 
én børnehaveklasse. 
  
På den baggrund var der 7 elever fra andre distrikter, der fik afslag på 
ønske om frit skolevalg, idet der ikke kan gives tilladelse til flere end 23 
elever pr. klasse, hvis eleverne ikke er hjemmehørende i distriktet. 
  
I mellemtiden er der sket det, at skolen er kommet op på 4 elever, hvor 
forældrene ønsker endnu et år i børnehaveklassen. Der er således nu i 
alt 27 elever til kommende børnehaveklasseårgang. 
  
Da der for indeværende år ikke har været fastsat en decideret 
skæringsdato til beregning af den endelige ressourcetildeling til skolen, 
har skolen forespurgt, om der kan påregnes tildelt ressourcer til én eller 
to klasser. 
  
I henhold til Folkeskoleloven er det tilladt at danne klasser med op til 28 
elever. 
  
Det kan oplyses, at dannelse af en ekstra klasse vil udløse en ekstra 
børnehaveklasselederstilling. 
  
Det kan yderligere oplyses, at såfremt der dannes to klasser og de 
oprindeligt afviste elever efterfølgende alligevel starter på 
Munkebakkeskolen, vil de naturligvis kunne rummes i de to klasser, 
ligesom det ikke vil få konsekvenser for klassedannelsen på de skoler, 
de p.t. er indskrevet på. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det besluttes, at 
Munkebakkeskolen næste skoleår skal tildeles ressourcer til to 
børnehavklasser. 
  
Forvaltningen indstiller videre, at de forældre, der har fået afslag på, at 
deres barn kan starte i børnehaveklasse på Munkebakkeskolen for 
skoleåret 2007/2008 forespørges, om de fortsat er interesseret heri og i 
givet fald tilbydes en plads.  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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6. Klage over indskrivning til børnehaveklasse  
  
  

  Lukket personsag
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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7. Ungdomsuddannelse til alle - orientering om status  
  
  

  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 

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

•            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 
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Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

12. april 2007 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget returmelding fra KL om, at 
Frederikshavn Kommune er udpeget som en af de 17 deltagende 
kommuner. De øvrige deltagende kommuner er Billund, Bornholm, 
Brøndby, Esbjerg, Herlev, Herning, Holstebro, Horsens, København, 
Næstved, Odense, Skive, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Århus. 
  
Forvaltningen orienterer i mødet om status i sagen. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Tilsagn fra KL om deltagelse i projekt Ungdomsuddannelse til alle (dok 
578016).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Tilsagn fra KL om deltagelse i projekt 

”Ungdomsuddannelse til alle” (dok. 578016) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Mogens Brag 
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8. Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576232 
Sbh: CF/fv 
  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  

Beredskabsforbundet, Region Nordjylland, søger om økonomisk støtte til 
Projekt Østbørn 2007. 
Regionen modtager 32 børnehjemsbørn fra Polen i ugerne 27 og 28, i 
hvilket tidsrum man arrangerer en sommerlejr i Skallerup Skole. 
  
Sommerlejren har et budget på 75.000 kr., som finansieres via bidrag fra 
private og offentlige virksomheder og institutioner og gennemføres ved 
hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere. 
  
Frederikshavn Kommune har hvert år siden 2002 ydet et tilskud på 5.000 
kr. til formålet. Skagen og Sæby Kommuner har ikke ydet tilskud. 
  
Et eventuelt tilskud vil kunne afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets 
dispositionskonto. 
  
Ansøgningen findes i sagen. 
  
Indstilling  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                     udvalget drøfter om ansøgning skal støttes, og i givet fald med 

hvilket beløb 
•                     eventuelt tilskud finansieres via udvalgets dispositionskonto 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Udvalget bevilger 10.000 kr., finansieres af udvalgets dispositionskonto. 

Fraværende: Mogens Brag 
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9. Fastsættelse af takster og gebyrer for foreningsbru g 
samt kommerciel brug af kommunale lokaler.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565269 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU/BUU 

Sagsfremstilling 

I bestemmelserne i Folkeoplysningsloven/”Frederikshavner Ordningen” 
har byrådet besluttet, at der opkræves gebyr ved brug af anviste lokaler, 
herunder haller til fritidsbrug. Det er et krav, at foreninger og klubber kun 
bruger lokalet/lokalerne for egne aktive medlemmer i foreningen.  
  
Derudover afholder visse foreninger halfester, entregivende 
arrangementer og andre delvise offentlige arrangementer, hvorfor 
gebyrsatsen skal være anderledes end forannævnte, jf. i øvrigt 
”Frederikshavner Ordningens” § 8, stk. 2. Disse satser er beregnet efter 
KL’s satser. Disse prisfremskrives efter nettoprisindekset. Indtægten 
bogføres på Folkeoplysningsudvalgets budget.  
  
Efter at der yderligere er skabt mulighed for, at skolerne kan iværksætte 
indtægtsdækket virksomhed, skal det herved forslås, at forvaltningen 
formidler kommercielle henvendelser videre til de skoler, der vil være 
aktuelle i pågældende situation.  
  
Det skal administrativt oplyses, at videreformidling med henblik på 
indtægtsdækket virksomhed kun vil ske i de tilfælde, hvor leje kan 
opkræves uden at være i strid med folkeoplysningslovens regler.  
  
Den enkelte skole aftaler herefter vilkår og lejebeløb direkte med 
ansøgere, der er henvist fra forvaltningen.   
  
Nedenstående model viser eventuelle forskelle i takster og gebyrer: 

  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: 
-          Ordning for KL’s satser vedr. entregivende arrangementer mv. 

imødekommes. 
-          Ordning for kommerciel brug af institutionerne vedr. 

indtægtsdækket virksomhed imødekommes.  
-          Sagen videresendes til Kultur & Fritidsudvalget. 

  
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 15. februar 2007 
Indstilling godkendt. 
  

  Gebyrordningen 
iht. 

”Frederikshavner 
Ordningen” 

Entregivende 
arrangementer 
mv.(år 2007- 

tal) 
Interne arrangør 

Kommercielt 
brug for øvrige 
organisationer 

Ekstern 
arrangør 

Kommunale 
haller 

50,00 210,05   

Svømmesale, 
sportsaulaer og 
borgerhuse 

20,00 105,00   
Vilkår og 
betaling 

aftales direkte 
med 

institutionen 
Gymnastiksale 
og faglokaler 

10,00 105,00   

Klasseværelser 5,00 105,00   
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Rettelse: Sagen videresendes til Børne- & Ungdomsudvalget. 
  
Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
  
Supplerende sagsfremstilling 

Udover foreningers og klubbers brug af kommunens skoler har skolerne 
mulighed for indtægtsdækket virksomhed. Med andre ord kan skolen 
opkræve en leje ud fra markedslignende vilkår fra eksterne arrangører, 
som indtægtsføres på skolens driftsbudget. 
  
Det er et krav, at arrangørerne ikke er folkeoplysende foreninger og 
klubber. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
•          vilkår for kommerciel brug af kommunale lokaler aftales direkte 

med den pågældende skole 
•          betaling af leje af kommerciel brug indtægtsføres på skolens 

driftsbudget 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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10. Den kommunale redegørelse til rammeaftalerne for de t 
sociale område samt specialundervisningsområdet – 
kan-institutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 509833 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU/BYR Sagsfremstilling 

Hvert år skal der indgås rammeaftaler mellem region og kommuner, som 
regulerer etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale 
område og specialundervisningsområdet.  
  
Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 
var amtslige, og som efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller 
den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen.  
  
Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter: 
Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af 
Regionsrådet ihh. § 20 stk. 3 i folkeskoleloven  
Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i henhold til § 1, stk. 2 
i lov om specialundervisning for voksne samt  
Undervisningstilbud for tale- , høre- eller synsvanskeligheder i hht. § 1, 
stk. 3 i lov om specialundervisning for voksne. 
  
Rammeaftalerne skal indgås hvert år senest d. 15. oktober, og som led i 
forberedelsen af rammeaftalerne indsender kommunerne en redegørelse 
for hvert område om forventninger til forbrug og udvikling af institutioner 
og tilbud i det kommende og de følgende 3 år. Redegørelsen for det 
sociale område vedrører opgaver, som i Frederikshavn Kommune sorterer 
under fire underudvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. 
  
På baggrund af de kommunale redegørelser udarbejder Regionen udkast 
til rammeaftalen, som vil blive behandlet i Kommunekontaktråd og Byråd. 
En arbejdsgruppe arbejder pt. på at udforme en aftaleskabelon i forhold 
til kommunernes skal-tilbud. Denne aftale indgås kun mellem 
kommunerne, idet regionen ikke er involveret i dette område.       
  
Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet, som har haft de kommunale 
redegørelser til høring d. 28. marts 2007.  
  
Generelt kan det bemærkes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i 
forhold til den hidtidige benyttelse af institutionerne.  
  
Indstilling 

Den kommunale redegørelse for specialundervisningsområdet anbefales 
over for Byrådet. 
  
Bilag 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Redegørelse for specialundervisningsområdet (dok 580351).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Redegørelse for specialundervisningsområdet (dok. 

580351) 
BUU/BYR 

2. Udkast til oversigt over forbrug på 
specialundervisningsområdet i Frederikshavn 
Kommune og Læsø kommuner for 2007/2008 (dok. 
577909) 

BUU/BYR 
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 Udkast til oversigt over forbrug på specialundervisningsområdet (dok 
577909).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Anbefales. 

Fraværende: Mogens Brag 
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11. Harmonisering af opmærksomheder i forbindelse 
med institutioner og skolers jubilæer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568103 / 568105 
Sbh: Lene Axelsen 
  
Besl.komp: LFH / AC 

Sagsfremstilling 

For at harmonisere opmærksomheder i forbindelse med skoler og 
institutioners jubilæer, er der indhentet oplysninger om 
fremgangsmåden for markering af disse mærkedage i de 3 gamle 
kommuner.  
  
Ved jubilæer på institutioner/skoler i Sæby Kommune har forvaltning og 
Børne- og ungdomsudvalg indkøbt en fælles gave til ca. kr. 250,00.  
  
Ved jubilæer på institutioner/skoler i Skagen Kommune har forvaltning 
og Børne- og ungdomsudvalg kun indkøbt gave, såfremt der forelå en 
invitation til jubilæum. Gave har været til en værdi af ca. kr. 200,00. 
  
I Frederikshavn Kommune har Børne- og ungdomsudvalget ydet et 
beløb til institutioner og skoler i forbindelse med jubilæum. 
Beløbet har været øremærket til beskæftigelsesmaterialer til børnene 
eller til udsmykning af institutionen/skolen. 
Beløbet til 25 og 50 års jubilæum har udgjort kr. 2.500,00 
Beløbet til 50 og 100 års jubilæum har udgjort kr. 5.000,00 
Herudover har forvaltningen givet en blomst eller en gave til ca. kr. 
200,00. 
Der er enkelte institutioner/skoler, der har sendt indbydelse til 
forvaltning og udvalg til 40 års jubilæum. I disse tilfælde har man 
medbragt en blomst til ca. kr. 150,00.  
  
For at harmonisere opmærksomhederne i forbindelse med jubilæer på 
skoler og institutioner i Ny Frederikshavn Kommune indstiller 
forvaltningen, at Børne- og ungdomsudvalget fastlægger et beløb til 
jubilæumsgaver. 
  
Indstilling 

-  at takster for jubilæumsgaver fastlægges.  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Taksten fastlægges, så de svarer til niveauet i gl. Frederikshavn Kommune 

Fraværende: Mogens Brag 
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12. Statusorientering vedr. budget 2007, behov for 
rammekorrektioner og status for anvendelsen af 
udviklingsmidler  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578813 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

I mødet gives en kort status vedr. såvel tidsplan for budgetlægning 
2008 samt om det igangsatte arbejde med henblik på opsamling af 
eventuelle uhensigtsmæssigheder i budget 2007. 
For så vidt angår opsamlingen af uhensigtsmæssigheder er disse 
begrundet i den specielle situation som budget 2007 blev udformet i 
(risici for fejl og mangler” i forbindelse med budgetsammenlægningen 
og harmoniseringen af serviceniveauer m.v.) Materialet indgår i 
budgetprocessen i forbindelse med udarbejdelsen af det 
tekniske/administrative budgetforslag 2008. 
Endvidere redegøres for anvendelsen af de i budget 2007 afsatte 
udviklingsmidler af tværgående karakter. 
  
Indstilling 

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

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Mogens Brag 
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13. Ansøgning om støtte til landsdækkende kampagne 
for HF-søfart  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 581765 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus har henvendt sig til Børne- og 
Kulturforvaltningen med anmodning om støtte til påtænkt arrangement 
for at promovere HF-søfart. 
Baggrunden er, at der i år har været vigende tilmeldinger til HF-
søfartsklassen, og Skagen Skipperskole, Martec og Frederikshavn 
Gymnasium & HF-kursus ser i den forbindelse et behov for en 
landsdækkende kampagne for at sikre, at uddannelsen ikke forsvinder 
fra Frederikshavn. 
De tre skoler har talt om at promovere HF-søfart ved et arrangement, 
som skal afholdes Kristi Himmelfartsdag for interesserede i HF-søfart. 
Arrangementet indeholder en rundtur til Gymnasiet, Martec, Skagen 
Skipperskole og Skoleskibet Danmark, som HF-søfartseleverne er på 
togt med i 10-12 uger af uddannelsen.  
Arrangementet er også gennemført tidligere, men kun for optagne 
elever. 
  
Ansøger vurderer, at en landsdækkende kampagne vil koste ca. 100.000 
kr., og at det er vigtigt, at kampagnen ikke kun er for lokalområdet, da 
skolens HF-søfartselever kommer fra hele landet. 
Skolerne ser sig ikke i stand til at bære den fulde udgift, og oplyser 
samtidig, at andre støttemuligheder også er undersøgt. 
På denne baggrund ansøges om støtte med halvdelen af beløbet til den 
landsdækkende kampagne. 
  
Ansøgningen findes i sagen. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes 
og at udgiften finansieres via afsatte udviklingsmidler på Børne- og 
Ungdomsudvalgets område. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. apri l 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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