
Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

ordinært møde 
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Tid  16:00
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Frode Thule Jensen (V) 
Knud Hjørnholm (A) 
Birthe Marie Pilgaard (A) 
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1. Temadrøftelse af den forebyggende indsats  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 585757 
Sbh: BKF/BRAN 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Børne- og Ungdomsudvalget har den 7. december 2006 bedt om en 
drøftelse af forebyggelsesindsatsen for unge. 
  
Ungdomskonsulenten og SSP- konsulenterne har i foråret 2007 i 
samarbejde med Politi, SSP-lærere, SSP-udvalget og Fritidscentrene 
udarbejdet forslag til fremtidig organisering. 
  
Ungdomsafdelingen har udarbejdet oplæg til diskussion. 
Ungdomsskoleinspektør Finn L. Christensen og ungdomskonsulent Viviann 
Skjold Henriksen fremlægger oplæg i mødet. 
  
Ungdomsskoleinspektør Finn L. Christensen og ungdomskonsulent Viviann 
Skjold Henriksen er inviteret til at deltage i mødet kl. 16. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter Ungdomsafdelingens oplæg. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Organisationsmodel Ungdomsafdelingen (dok591069).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ungdomsafdelingens organisering (bilag 591069) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Drøftet. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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2. Håndtering af konflikter i bar/diskoteksmiljøet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592036 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen har bedt om en drøftelse i 
Børne- og Ungdomsudvalget vedr. håndtering af konflikter i 
bar/diskoteksmiljøet i kommunen. 
Anders Starberg henviser til, at Odense Kommune har kørt med et 
forsøg, der i sin simpelhed går ud på at give byens barpersonale et 10 
timers kursus i håndtering af konflikter i bar/diskoteksmiljøet. Dette 
kursus har resulteret i, at kommunen efterfølgende har fået 14% færre 
volds- og trusselsanmeldelser. Til sammenligning har Ålborg Kommune i 
samme periode oplevet en 42% stigning. 
Anders Starberg oplyser også, at Justitsministeren har tilkendegivet, at 
hun vil prøve at finde penge til den slags kurser. 
  
Frederikshavn Kommune har en overordnet vision om at gøre 
kommunen til et bedre sted for ungdommen og Anders Starberg mener, 
at vi bl.a. kan gøre det ved at skabe en større tryghed, hvor de unge 
færdes – bl.a. i bar/diskoteksmiljøet. 
  
Anders Starberg ønsker, at udvalget drøfter, om ordningen i Odense 
skal undersøges nærmere med henblik på implementering af en 
lignende ordning i Frederikshavn Kommune. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Forvaltningen belyser problemets omfang og kommer med forslag til at håndtere 
problemstillingen. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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3. Præsentation af Familieafdelingen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486447 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Familieafdelingen, Socialforvaltningen er pr. 1. maj 2007 overført til 
Børne- og Kulturforvaltningens regi og her fusioneret med Sundhed og 
udviklingsafdelingen. 
  
Navnet på den nye afdeling vil fremover være Familieafdelingen. 
  
Familieafdelingen henhører under Børne- og ungdomsudvalget. 
  
Familieafdelingen vil være opdelt i følgende afdelinger: 
  

1.      Psykologområdet 
2.      Specialpædagogisk konsulent området 
3.      Støtte – og resurseteamet 
4.      Sundhedstjenesten for børn og unge 
5.      Tandplejen 
6.      Familierådgivning ( myndighed ) 
7.      Foranstaltninger dag og døgn 

  
De første fem afdelinger er tidligere præsenteret for Børne- og 
ungdomsudvalget, derfor vil der være fokus på de nye områder som er 
underlagt Børne- og Ungdomsudvalget. 
  
Familierådgivning ( myndighed ) forestår bevilling af særlig støtte til 
børn og unge, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forsørgelse af 
børn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 
Anbringelser af børn og unge udenfor eget hjem. 
  
Foranstaltninger dag og døgn forestår driften af familiehusene, samt 
institutionerne Minibo og Granly samt krisecenteret for kvinder. 
  
Under mødet fremlægges oplæg omkring de nye afdelingsfunktioner v/ 
afdelingsleder Birgitte Ammitzbøll samt afdelingsleder Henrik Bering. 
Birgitte Ammitzbøll og Henrik Bering er indkaldt til at deltage i mødet kl. 
16.30. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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4. Struktur på dagtilbudsområdet - vedtaget som 
budgetbemærkning til budget 2007  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Børne- og Ungdomsudvalget har den 4. januar 2007 besluttet at 
nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde ny institutionsstruktur 
ud fra en tids- og handleplan. 
  
Kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde blev godkendt på Børne- og 
ungdomsudvalgets møde den 1. februar 2007. 
  
Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter for institutionslederne, 
forældrebestyrelserne, forhandlingsorganerne FOA og BUPL samt fra 
forvaltningen.  
  
Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til: 
  

1.      En fremtidig organisationsstruktur på institutionsområdet, som 
tilgodeser behovene for tilpasning og fleksibilitet og som kan 
generere en fortsat kvalitetsudvikling af institutionernes 
pædagogiske kerneydelse.¨ 

  
2.      En fremtidig ledelses- og styringsmodel som kan tilgodese 

udfordringen om øget kvalitet samtidig med tilpasning- og 
fleksibilitetskravet samt fordelingen af administrative og 
pædagogiske og personaleledelsesmæssige opgaver. 

  
3.      Hvilken takt, strategi og tidsplan ændringerne skal iværksættes 

med. 
  

4.      Overordnede ændringer af serviceniveau og indhold, som kan 
udvikle kommunens samlede dagtilbud for de 0-6 årige og f.eks. 
lægge mere vægt på tidlig indsats overfor børn og familier med 
særlige behov. 

  
5.      Definition af omfanget af kommunens pasningsgaranti både i 

forhold til geografiske afstande og alderssvarende tilbud.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      udvalget drøfter arbejdsgruppens oplæg med forslag og 

anbefalinger til strukturændringer på dagtilbudsområdet i 
Frederikshavn Kommune 

•                      at der arbejdes hen mod områdeledelse med virkning fra 1. 
januar 2009. 

•                      at forvaltningen udarbejder et forslag til områdeinddeling og 
fremkommer med et konkret forslag i efteråret 2007. 

•                      at sammensætning af institutioner kommer til høring i 
forældrebestyrelserne i efteråret 2007.  

•                      udvalget drøfter arbejdsgruppens oplæg med henblik på 
udsendelse af oplæg til høring i forældrebestyrelserne. 

  

  
  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til ny institutionsstruktur på 

dagtilbudsområdet (dok 591512) 
BUU 
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Elektroniske bilag:  
 Udkast til ny institutionsstruktur på dagtilbudsområdet (dok 591512).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Forslaget præsenteres på dialogmødet i august og sendes i høring i 
forældrebestyrelserne efter dialogmødet. 
Spørgsmålet om pladsgaranti sættes på dagsorden som et selvstændigt punkt. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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5. Udmøntning af midler til øget kvalitet i dagtilbud  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575468 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
I finanslovsaftalen for budget 2007 mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti er der afsat en pulje på i alt 200 millioner til kommunerne til 
bedre kvalitet i børnepasningen. 
  
Puljen udmøntes til kommunerne efter hvor mange pladser kommunen 
har i almindelige dagtilbud for børn mellem 0-5 år . Frederikshavn 
kommune får mulighed for i 2007 at få kr. 1.951.000 af puljen, hvis der 
laves indsatser eller projekter, som opfylder aftalens intentioner. 
  
Tildelingen er målrettet indsatser eller projekter indenfor disse 3 
overordnede temaer: 

1.      Opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til 
udsatte børn 

2.      Bedre fysiske faciliteter 
3.      Indsatser for at bryde negativ social arv 
  

Kommunen skal dokumentere hvordan midlerne er anvendt og der er 
mulighed for at overføre et uforbrugt beløb til anvendelse i løbet af 2008. 
Aftalen fastlægger desuden, at hovedparten af tildelingen bør anvendes 
til tema 1 og 3.  
  
I Frederikshavn kommune foreslår forvaltningen i forlængelse af 
kvalitetsdebatten i Børne- og ungdomsudvalget den 1/3 2007, at 
midlerne til øget kvalitet i dagtilbud anvendes til et projekt med 2 dele: 
  

1.      Der afsættes kr. 1.200.000 til at støtte institutionernes forskellige 
projekter indenfor aftalens 3 temaer. 

2.      Der anvendes midler til projektansættelse af en pædagogisk 
kvalitetskonsulent  i 2 år, som får til opgave at hjælpe med at 
udvikle og søsætte særlige pædagogiske projekter/indsatser i 
institutionerne inden for aftalens 3 temaer.  

 
 
Målet med denne fordeling er overordnet at sørge for, at der dels er 
ekstra ressourcer til de nye og uprøvede indsatser dels ekstern støtte til, 
at institutionerne ikke selv skal både udvikle og drive de nye tiltag. Det er 
desuden et mål, at den projektansatte kvalitetskonsulent kan medvirke til 
at øge kvaliteten i kommunens dagtilbud ved at være formidler af 
resultater og ny viden mellem kommunens institutioner og dagpleje.  
 
I forhold til finansaftalens 3 overordnede temaer, er det forvaltningens 
opfattelse, at der er mulighed for forbedringer i kommunen indenfor alle 
3 temaer og at de forskellige institutioner og forældrebestyrelsers særlige 
interesser i enten det ene eller det andet tema, i sig selv vil være en 
særdeles god drivkraft for projekter og resultater, som det bl.a. med den 
korte tidshorisont vil være fornuftigt at tage udgangspunkt i.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen lægger derfor op til, at midlerne til øget 
kvalitet kan blive tildelt til projekter indenfor alle 3 temaer efter 
dagtilbudenes ideer og behov. Projekter og indsatser rettet mod udsatte 
børn og en kvalitetsmæssig udvikling af disse tilbud vil dog kunne få en 
særlig prioritering i tildelingen af midler, hvis det besluttes at dette 
område skal have en særlig vægtning. 
  
Indstilling 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Forvaltningens forslag godkendes 
•                      Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver om temaet ”udsatte 

børn” skal prioriteres særlig højt i forhold til andre indsatser 
•                      Dagtilbudschefen bemyndiges til at godkende iværksættelsen af 

kvalitetsprojekter, efterhånden som de bliver klar til start 
•                      Børne- og Ungdomsudvalget senest ved udgangen af 2008 får 

en orientering om resultatet af indsatsen for øget kvalitet i 
dagtilbud 

  

  

Bilag   Fordeling 
1. Orientering om pulje fra Ministeriet for familie- og 

forbrugeranliggender (dok. 578304) 
BUU 

2. Forslag til projektbeskrivelse for udmøntning af 
Frederikshavn Kommunes midler til øget kvalitet i 
dagtilbud (dok. 591122) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt. 
Udvalget ønsker udsatte børn prioriteret. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 

Page 10 of 27

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_07-0...



        

6. Kvalitetsrapporter på skoleområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 581468 
Sbh: BKF/bitu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Folkeskolelovens § 40a, stk. 5 omhandler kvalitetsrapporter, og til 
udmøntning heraf er udsendt ”Bekendtgørelse om anvendelse af 
kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde 
med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen” (nr. 162 af 22. 
februar 2007). (vedlagt som bilag). 
  
Formålet med udarbejdelsen af kvalitetsrapporter er: 

  
Børne- og Ungdomsudvalget skal beslutte kvalitetsrapporternes indhold 
og form samt tilrettelæggelsen af arbejdet. Kvalitetsrapporterne skal tage 
udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens undervisning, 
lovgivningen og kommunale beslutninger, og skal give en dækkende 
beskrivelse for den enkelte folkeskole og for det samlede skolevæsen. 
Der udarbejdes en kvalitetsrapport for hvert skoleår. 
  
Kvalitetsrapporter skal for hver skole og for det samlede skolevæsen 
indeholde: 

  
Bekendtgørelsen indeholder en detaljeret gennemgang af indikatorer til 
kvalitetsrapportens indhold. 
  
Derudover kan Undervisningsministeriet ved særskilt bekendtgørelse 
fastsætte, at kvalitetsrapporter for et eller flere skoleår skal indeholde 
bestemte oplysninger mhp. belysning af særlige fokuspunkter. 
  
Bekendtgørelsen stiller følgende krav til kvalitetsrapporternes 
udformning: 

  
Endelig fremgår det af Bekendtgørelsen 

•                 

 
At styrke politikernes mulighed for at varetage deres ansvar 
for folkeskolen via dokumentation om kommunens enkelte 
folkeskoler og det kommunale skolevæsen som helhed 

•                 

 
At tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler 
og træffe beslutninger om opfølgning herpå 

•                 

 
At fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde 
om evaluering og kvalitetsudveksling mellem aktørerne i det 
kommunale skolevæsen 

•                 

 
At bidrage til åbenhed om skolevæsnet kvalitet 

•                 

 
En vurdering af det faglige niveau og på hvilket grundlag 
vurderingen er foretaget (§ 5) 

•                 

 
Oplysninger om opfølgninger på den seneste kvalitetsrapport 
(§ 6) 

•                 

 
Oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, 
resultater m.m. (§§ 7, 8 og 9) 

•                 

 
Det skal være nemt af finde de enkelte kategorier af 
oplysninger, jf. ovenfor (§§ 5-9) 

•                 

 
Det skal i videst muligt omfang gøres muligt at følge 
udviklingen i konkrete kategorier af oplysninger over år. 

•                 

 
Det skal være muligt for offentligheden at læse og forstå 
rapporten under hensyntagen til tavshedspligten. 

•                 

 
at kvalitetsrapporterne skal drøftes og behandles i Byrådet 
inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår 
afsluttes. 
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Skolelederkredsen i Frederikshavn kommune har udarbejdet forslag til 
procesplan for kommunens arbejde med kvalitetsrapporter. Denne 
procesplan er vedlagt som bilag. 
  
Børne- og Ungdomsudvalget vil snarest modtage forslag til bl.a. 
rapportdesign (rammer, indhold og form), da dette udtrykker ambition og 
niveau for kvalitetsrapporteringen, samt oplæg vedr. den politiske dialog 
med skolerne om Kvalitetsrapporterne. 
  
Indstilling 
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, 

  
  
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. maj 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Anders Broholm 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og Ungdomsudvalget 7. 

juni 2007: 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til rapportdesign for 
Kvalitetsrapporterne. 
Der er i første omgang udarbejdet et design for folkeskolernes 
rapportering. 
Tanken er, at der med udgangspunkt i de 22 rapporter fra folkeskolerne 
skal udarbejdes et overordnet resumé i form af et endnu ikke fastlagt 
design, som bliver Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen.  
Et forslag til design vil blive fremlagt på Børne- og 
Ungdomsudvalgsmødet den 6. september 2007. 
  
I forhold til bekendtgørelsen er skolerne ikke blevet bedt om at redegøre 
for flg. §§: 
•                      § 5 stk. 2, der omhandler kommunalt besluttede 

indsatsområder. De besluttede indsatsområder er først for 
skoleåret 2007-08. 

•                      § 6, der er en opfølgning på seneste kvalitetsrapport 
•                      §7 stk. 5, der omhandler i hvilket omfang planlagte timer bliver 

gennemført på den enkelte skole. Da bekendtgørelsen er med 
tilbagevirkende kraft, er det ikke muligt at fremskaffe retvisende 
oplysninger. 

•                      §8 stk. 1, der omhandler kommunalt besluttede indsatsområder. 
De besluttede indsatsområder er først for skoleåret 2007-08. 

•                 

 
at de respektive skolebestyrelser udtaler sig om rapporten fra 
egen skole, og at der kan fastsættes en frist herfor 

•                 

 
at rapporterne ved endt politisk behandling offentliggøres på 
internettet og under hensyntagen til tavshedspligten 

•                 

 
inden den 31.12. skal Byrådet vedtage de nødvendige 
handlings-/opfølgningsplaner, som rapporterne måtte give 
anledning til. 

•                 

 
at de respektive skolebestyrelser udtaler sig om 
handlingsplanen fra egen skole, og at der kan fastsættes en 
frist herfor 

•                 

 
Handlingsplaner offentliggøres ligeledes på internettet efter 
endt politisk behandling og under hensyntagen til 
tavshedspligten. 

•                 

 
at ovennævnte forslag til procesplan for kommunens arbejde 
med på skoleområdet tages til orientering 

•                 

 
at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at fastlægge 
tidsfrister for skolebestyrelsernes udtalelser vedr. 
Kvalitetsrapporter og evt. handleplaner 
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I forhold til bekendtgørelsen vil flg. §§ kun være en del af 
Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen: 
•                      § 7 stk. 5. Hvor mange børn i kommunen der er henvist til 

undervisning i kommunale specialklasser, kommunale 
specialskoler, specialklasser i andre kommuner, specialskoler i 
andre kommuner, undervisningstilbud i regionen, 
dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder. 

•                      § 9 stk. 4. Klager over Kommunen til Klagenævnet for 
vidtgående specialundervisning. 

  
Indstilling 
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, 
•                      at Børne- og Ungdomsudvalget godkender rapportdesign for 

”Kvalitetsrapport for folkeskolerne, skoleåret 2006-07” 
•                      at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede 

procesplan, hvoraf også fremgår den politiske dialog med 
skolerne om Kvalitetsrapporten 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner 
(dok 585773).pdf 

 Procesplan for arbejdet med Kvalitetsrapporten for folkeskoler (dok 
584405).pdf 

 Revideret procesplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for folekskoler 
(dok 590793).pdf 

 Kvalitetsrapport for folkeskoler (dok 588673).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter 

og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes 
arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af 
folkeskolen (dok. 585773) 

BUU 03.05.2007 

2.  Forslag til procesplan for arbejdet med 
”Kvalitetsrapporten for folkeskoler” (dok. 584405) 

BUU 03.05.2007 

3. Revideret procesplan for arbejdet med 
”Kvalitetsrapporten for folkeskoler” (dok. 590793) 

BUU 07.06.2007 

4. Forslag til rapportdesign for ”Kvalitetsrapport for 
folkeskolerne skoleåret 2006/2007 (dok. 588673) 

BUU 07.06.2007 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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7. Høring af forslag til ændringer i Frederikshavn 
Kommunes skolestruktur  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Sammenlægningsudvalget for NY Frederikshavn Kommune besluttede i 
februar 2006 at give Børne- og Ungdomsudvalget kompetence til at 
iværksætte en analyse af den samlede skolestruktur, og fremsætte 
forslag til den fremtidige skolestruktur for folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune. 
Analysen er gennemført, og der er udarbejdet forslag til fremtidige 
ændringer af kommunens skolestruktur.  
Efter beslutning i Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007 har rapport 
med forslag og anbefalinger til skolestrukturændringer været i høring hos 
bestyrelser i kommunens folkeskoler, samt hos Børne- og 
Kulturforvaltningens MED-udvalg (samarbejdsudvalg). 
Høringsfristen udløb 28. maj 2007, og der er indkommet høringssvar fra 
alle de høringsberettigede parter – se dok. 591738, samt fra en del ikke 
høringsberettigede interessenter – se dok. 591740. 
På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen udarbejdet en 
foreløbig sammenskrivning af de indkomne høringssvar – se dok. 591769. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter det indkomne høringsmateriale 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Beslutning Frederikshavn Byråd 28 marts 2007 (dok 580385).pdf 
 Høringssvar fra høringsberettigede parter - dok 591738.pdf 
 Udtalelser fra ej høringsberettigede parter - dok 591740.pdf 
 Foreløbig sammenskrivning af høringssvar vedr. forslag til ny 

skolestruktur (dok 591769).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Byrådsbeslutning 28.3.2007 pkt. 2 - Fremtidig 

skolestruktur (dok. 580385) 
BUU 

2. Indkomne høringssvar fra høringsberettigede parter 
(dok. 591738) 

BUU 

3. Indkommet materiale fra ikke høringsberettigede 
interessenter (dok. 591740) 

BUU 

4.  Foreløbig sammenskrivning af indkomne høringssvar 
(dok. 591769) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Sagen genoptages i august. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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8. 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 
  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 12. april 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
Supplerende sagsfremstilling 
Efter udløbet høringsperiode har Børne- og Kulturforvaltningen modtaget 
høringssvar fra alle kommunens folkeskoler – se vedlagte materiale. 
I de fleste tilfælde giver høringssvarene udtryk for, at bilagsmaterialet 
tages til efterretning uden yderligere kommentarer. 
Nogle skoler har konkrete høringssvar til dele af høringsmaterialet. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat, som viser de 
konkrete høringssvar og Skolechefens bemærkninger/anbefalinger til 
disse (dok. 591267v2). 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at bilag til styrelsesvedtægten for 
skolevæsenet i Frederikshavn Kommune vedtages med indarbejdelse af 
de af Skolechefen anbefalede ændringer. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen.pdf 
 Indkomne høringssvar bilag skolestyrelsesvedtægt (dok 591727).pdf 
 Sammenskrivning af høringssvar bilag til skolestyrelsesvedtægt (dok 

591267v2).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn 

kommunale Skolevæsen (dok. 579648) 
BUU 12-04-
2007 

2. Høringssvar fra folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune (dok. 591727) 

BUU 07-06-
2007 

3. Sammenskrivning af høringssvar vedr. bilag til 
styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Frederikshavn 
Kommune (dok. 591267v2) 

BUU 07-06-
2007 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt.  
Vedr. 3f: Bangsbostrand skole gives dispensation indtil deres lokaleproblemer er 
løst. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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9. Udpegning af tilsynsførende for Privatskolen i Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591675 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Privatskolen i Sæby har henvendt sig til Frederikshavn Kommune med 
anmodning om, at Frederikshavn Kommune varetager tilsynsopgaven 
med skolen. 
Tidl. byrådsmedlem Ingrid Hejslet, Sæby Kommune har varetaget 
tilsynsopgaven de sidste fire år. 
  
Ifølge Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler m.v. § 9 
påhviler det forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at 
føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen 
giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen 
træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Tilsynet 
omfatter at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, 
regning/matematik, engelsk og historie samt med, om skolens samlede 
undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal 
endvidere påse, at skolen opfylder krav ifølge lovgivning for private 
grundskoler. 
Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at 
varetage tilsynet. Forældrekredsen kan i stedet anmode 
kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage disse 
tilsynsopgaver. 
  
Kravet til den eller de tilsynsførende: 
1) skal til stadighed have sådanne faglige og pædagogiske 
forudsætninger, at de er i stand til at varetage et tilsyn med 
undervisningen på grundskoleniveau,  
2) skal beherske dansk i skrift og tale, 
3) må ikke tilhøre forældrekredsen,  
4) må ikke være medlem af bestyrelsen,  
5) må ikke være ansat på skolen,  
6) må ikke være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri 
grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn 
med denne anden frie grundskole, og  
7) må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt i 
nr. 3-6.  
  
Den tilsynsførende skal aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen. 
Undervisningen skal overværes i et omfang afstemt efter skolens 
størrelse, dog svarende til mindst en hel skoledag. Undervisningen inden 
for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan 
opdeles i, skal overværes af en tilsynsførende. Derudover skal den eller 
de tilsynsførende drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med 
skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales 
faglige og pædagogiske kvalitet.  
Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til 
forældrekredsen og skolens bestyrelse. 
Undervisningsministeriet oplyser, at der intet er til hinder for, at tilsynet 
delegeres til en ikke politiker, eksempelvis en person med fagindsigt. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
delegerer udpegning af tilsynsførende for Privatskolen i Sæby til Børne- 
og Kulturforvaltningens administration og med samme krav til 
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tilsynsførende som nævnt i Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat 
grundskoler m.v. § 9. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Anmodning tilsynsførende Privatskolen i Sæby (dok 588173).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning fra Privatskolen i Sæby om udpegning af 

person til at vare tilsynsopgaven (dok. 588173) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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10. Driftsaftale mellem Læsø Kommune og Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 590251 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Læsø Kommune har henvendt sig med ønske om, at Frederikshavn 
Kommune yder Læsø Kommune bistand vedr. kommunal 
tandplejebetjening. 
På baggrund heraf er der udarbejdet udkast til driftsaftale. Udkast er 
bearbejdet administrativt i både Frederikshavn og Læsø Kommuner. 
Driftsaftalen omfatter følgende ydelser: 
•                      Behandlingsplanlægning og gennemførelse af ortodontiske 

behandlinger. 
Screening og udvælgelse af børn med særlige behandlingsbehov i 
samarbejde med Læsø Kommunes specialtandlægekonsulent. 
Røntgenoptagelser som grundlag for behandlingsplanlægning. 

•                      Tilvænningsbehandling og tandbehandling for en mindre gruppe 
odontofobiske børn og unge. 

•                      Konsulentfunktion for Læsø Kommune i forhold til 
tandlægefaglig vurdering af behandlingsoverslag for sociale 
klienter m.v. fra private tandlæger. 

•                      Kursusdeltagelse i forbindelse med afvikling af interne 
kursusforløb i Frederikshavns Tandpleje. 

Udkast til driftsaftale med bilag vedlagt. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tiltræder udkast til 
driftsaftale. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast driftsaftale med Læsø Kommune vedr tandplejeopgaver (dok 
590279v2).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til driftsaftale mellem Læsø Kommune og 

Frederikshavn Kommune (dok. 590279) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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11. Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 Børne - og 
Ungdomsudvalgets område  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591157 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 
2007 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen orienterer i 
mødet om resultat af budgetopfølgningen. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Økonomisammendrag pr 30-04-2007 (dok 585414v3).pdf 
 Økonomiopfølgning og status pr 30-04-2007 indenfor Børne- og 

Ungdomsudvalgets område (dok 589734).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Økonomisammendrag pr. 30.04.2007 (dok. 

585414v3) 
BUU 

2. Økonomiopfølgning og status pr. 30.04.2007 indenfor 
Børne- og Ungdomsudvalgets område (dok. 589734) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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12. Fastlæggelse af tidspunkt for dialogmøder  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 587527 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
I henhold til Frederikshavn Kommunes budgetvejledning for 
budgetlægning 2008 og overslagsårene skal fagudvalgene afholde 
dialogmøder med brugerbestyrelser indenfor udvalgets område. 
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget 
gennemfører dialogmøde med  
•                      Bestyrelsesrepræsentanter i Undervisningsområdet 
•                      Bestyrelsesrepræsentanter  fra daginstitutions- og 

ungdomsområdet 
  
Dialogmøderne gennemføres i uge 33 ( perioden 13. – 17. august 2007) 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      udvalget aftaler tidspunkter for dialogmøder 
•                      udvalget kommer med ønsker til dialogmødernes indhold 
•                      ønsker til dagsorden indkaldes fra bestyrelserne 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Møderne fastlægges til: 
 
skoler 15.08.07 
 
dagtilbud og ungdom 16.08.07 
 
Mødernes indhold blev drøftet. 
 
Der indkaldes forslag fra bestyrelserne. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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13. Ansøgning om støtte til FED FREDAG arrangementer fo r 
børn og unge i Elling/Strandby-området  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591161 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Elling Borger- & Grundejerforening har henvendt sig til Kulturelt Samråd 
med ansøgning om tilskud på 12.000 kr. til dækning af udgifter i 
forbindelse med afvikling af 4 FED FREDAG arrangementer for børn og 
unge i Elling og Strandby. 
  
FED FREDAG er et arrangement Borger- & Grundejerforeningen over en 
årrække har afviklet 4 gange årligt – oktober, november, januar og 
marts. Arrangementet er målrettet børn og unge i Strandby-Elling 
området -fra 4. klasse og opefter. Der tages ikke entré, og det salg, der 
er i hallens cafeteria og kiosk kommer SEIF håndbold til gode, da de står 
for dette salg. 
  
FED FREDAGs arrangementerne afvikles uden medlemsregistrering, 
hvilket betyder, at der ikke kan opnås støtte via 
Frederikshavnerordningen. Det er Borger- & Grundejerforeningen, der har 
valgt ikke at medlemsregistrere, da det medfører megen administration. 
Kulturelt Samråd besluttede i møde den 23. april 2007 at meddele afslag, 
idet aktiviteten ikke falder inden for rammerne af, hvad Kulturelt Samråd 
bevilger penge til. Ansøgningen blev herefter videresendt til Kultur- og 
Fritidsudvalget, og udvalget besluttede i møde den 2. maj 2007 at 
oversende ansøgningen til Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at der afvikles tilsvarende 
arrangementer i Frederikshavn og Sæby. I Frederikshavn afvikler 
firmaklubberne sådanne arrangementer og i Sæby afvikles SJOV FREDAG, 
som atletikklubben SIK 80 står bag og SJOV TIRSDAG, som Sæby 
Bowlingklub står bag. 
Alle tre arrangementer gennemføres under Frederikshavnerordningen. 
Ud over nævnte arrangementer afvikler Hånbæk Fritidscenter Hit House 
hver anden fredag. Disse arrangementer afvikles inden for institutionens 
budget. 
  
Elling Borger- & Grundejerforeningen har tidligere modtaget tilskud fra 
Børne- og Ungdomsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune. For sæsonen 
1997/98 blev bevilget 9.000,-, for sæsonen 1998/99 blev afregnet et 
tilskud på 8.000,- kr. og for sæsonen 1999/2000 med et tilskud på 
5.000,-. Alle tilskud afholdt af Børne- og Ungdomsudvalgets 
dispositionskonto. I forbindelse med udvalgets bevilling af tilskud for 
sæsonen 1999/2000 blev Borger- & Grundejerforeningen henvist til at 
søge tilskud fra fonden til frivillig socialt arbejde, som blev administreret 
af kommunens Socialforvaltning.  
I forbindelse med nærværende sagsbehandling har forvaltningen 
undersøgt om Borger- & Grundejerforeningen har søgt / kan søge midler 
fra denne pulje. Foreningen har ikke søgt midler fra puljen og 
Socialforvaltningen oplyser, at der ifølge retningslinjer for pulje til støtte 
til frivilligt socialt arbejde kun kan gives støtte til gavn for socialt svage 
og udsatte grupper og hvor støtten skønnes at have den største effekt for 
socialt vanskeligt stillede. 
På telefonisk forespørgsel har repræsentant for Borger- & 
Grundejerforening oplyst, at foreningen selv har afholdt udgifterne / 
modtaget sponsormidler en enkelt gang i perioden fra sæsonen 
2000/2001 til nu. 
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Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
•                      At Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, om Elling Borger- 

& Grundejerforening skal bevilges tilskud til afvikling af FED 
FREDAG arrangementer  

•                      At udvalget i givet fald beslutter tilskudets størrelse 
•                      At evt. tilskud afholdes af udvalgets dispositionskonto 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om støtte til FED FREDAG arrangementer for børn og unge i 
Elling-Strandby-området (dok 582712).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om støtte til FED FREDAG arrangementer 

for børn og unge i Elling/Strandby-området (dok. 
582712) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Ansøgningen imødekommes ikke. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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14. Ansøgning om gebyrfritagelse for lån af 
Bannerslundhallen i forbindelse med afvikling af Fe d 
Fredagsarrangementer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 585962 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling: 

Elling Borger- & Grundejerforening har henvendt sig med anmodning om 
at blive fritaget for gebyrbetaling i forbindelse med afvikling af FED 
FREDAG arrangementer for børn og unge i Elling og Strandby. 
  
FED FREDAG er et arrangement Borger- & Grundejerforeningen over en 
årrække har afviklet 4 gange årligt – oktober, november, januar og 
marts. Arrangementet er målrettet børn og unge i Strandby-Elling 
området -fra 4. klasse og opefter. Der tages ikke entré, og det slag, der 
er i hallens cafeteria og kiosk kommer SEIF håndbold til gode, da de står 
for dette slag. 
  
FED FREDAGs arrangementerne afvikles uden medlemsregistrering, 
hvilket betyder, at der ikke kan opnås støtte via 
Frederikshavnerordningen. Det er Borger- & Grundejerforeningen, der har 
valgt ikke at medlemsregistrere, da det medfører megen administration. 
Forvaltningen oplyser, at der afvikles tilsvarende arrangementer i 
Frederikshavn og Sæby. I Frederikshavn afvikler firmaklubberne sådanne 
arrangementer og i Sæby afvikles SJOV FREDAG, som atletikklubben SIK 
80 står bag og SJOV TIRSDAG, som Sæby Bowlingklub står bag. 
Alle tre arrangementer gennemføres under Frederikshavnerordningen. 
Ud over nævnte arrangementer afvikler Hånbæk Fritidscenter Hit House 
hver anden fredag. Disse arrangementer afvikles inden for institutionens 
budget. 
  
I gl. Frederikshavn Kommune er Elling Borger- & Grundejerforening 
administrativt dispenseret, således at der ikke er opkrævet gebyr for leje 
af hallen. 
  
I ny Frederikshavn Kommune er Grundejerforeningen 
opkrævet /opkræves et gebyr for leje af hallen, svarende til det gebyr 
foreninger normalt opkræves. Beløbet, jf. Frederikshavner Ordningen, 
udgør kr. 50,00 pr. time for haller samt øvrige lokaler over 800 m2 eller 
samlet kr. 1.000,00 pr. år for Elling Borger- og Grundejerforening.   
I princippet er Elling Borger- & Grundejerforening ikke en forening, men 
en interessegruppe og det betyder, at Borger- & Grundejerforeningen 
rettelig skulle betale taksten for ”ikke foreninger”. Denne pris fastsættes 
ud fra markedslignende kommercielle vilkår, jf. beslutning på Børne- og 
Ungdomsudvalgets møde den 12. april 2007.   
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om Elling Borger- & 

Grundejerforening skal meddeles dispensation for betaling af 
halleje i forbindelse med afvikling af FED FREDAG arrangementer, 
alternativt 

•                      beslutter, hvilken takst, der skal benyttes i forbindelse med 
afregning af halleje for FED FREDAG arrangementer. 

  

  
 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Elling Borger- & Grundejerforening om 

gebyrfritagelse (dok. 585960) 
BUU 
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Elektroniske bilag: 

 Ansøgning fra Elling Borger- & Grundejerforening om gebyrfritagelse 
(dok 585960).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2007 
Ansøgning om gebyrfritagelse imødekommes ikke. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
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Mødet hævet, oplæst kl. 21:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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