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1. Dialogmøde med Handicaprådet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602798 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har ønsket dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 
forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2008. 
Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde af ½ times 
varighed torsdag den 9. august 2007 kl. 16. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dialogmøde gennemføres. 
  
  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Dialogmøde afviklet. 

Fraværende: Mogens Brag 
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2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 Børne - og 
Ungdomsudvalgets område  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 
2007 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen orienterer i 
mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 
  
Indstilling 

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

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Økonomisammendrag pr 30-06-2007 (dok 585414v4).pdf 
 Notat til økonomisammendrag pr 30-06-2007 (dok 589734v2).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Økonomisammendrag pr. 30. juni 2007 (dok. 

585414v4) 
BUU 

2. Notat til økonomisammendrag pr. 30. juni 2007 
(dok. 589734v2) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Mogens Brag 

Page 5 of 23

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_09-0...



        

3. 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 7. juni 2007 
Forvaltningen belyser problemets omfang og kommer med forslag til at 
håndtere problemstillingen. 
  
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 - 7 
  
Supplerende sagsfremstilling, Børne- og Ungdomsudvalget 

9. august 2007 

Opfølgning på forslag om trygt nattemiljø for unge med henblik på 
drøftelse af forslag til håndtering af problemstillingen. 
Forvaltningens forslag fremlægges i mødet. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      udvalget drøfter forvaltningens forslag til håndtering af 

problemstilling 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse fra Anders Starberg vedr opfølgning (dok 603186).pdf 
 Svar til Anders Starberg vedr trygt nattemiljø i Frederikshavn Kommune 

(dok603949).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse fra Anders Starberg vedr. opfølgning 

(dok. 603186) 
BUU 

2. Svar til Anders Starberg (dok. 603949) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Udvalget ønsker fokus på kampagne til forebyggelse af vold. 
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Der ønskes en vurdering - evt. via SSP-udvalget - af behovet for en konkret 
indsats. 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Mogens Brag 
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4. Henvendelse fra Volstrup skole vedr. bygningsatlas  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Volstrup Skoles bestyrelse har d. 20. juni 2007 fremsendt et brev, hvori 
der fremsættes kommentarer m.v. i forbindelse med firmaet Frandsen & 
Søndergaards udarbejdelse af udviklingsplaner for skolevæsenet i 
Frederikshavn Kommune. Kommentarerne fokuserer på firmaets arbejde 
med og beskrivelse af Volstrup Skole og de skoler, der skal modtage 
elever fra Volstrup Skole, såfremt det i høringsmaterialet fremsatte 
forslaget om nedlæggelse af Volstrup Skole vedtages. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til svarbrev. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender forvaltningens forslag til svarbrev. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse fra Volstrup skoles bestyrelse (dok 603084).pdf 
 Udkast til svarbrev til Volstrup skoles bestyrelse (dok 603086).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse fra Volstrup skoles bestyrelse (dok. 

603084) 
BUU 

2. Udkast til svarbrev til Volstrup skoles bestyrelse 
(dok.  603086) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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5. Fremtidig skolestruktur i Frederikshavn Kommune  
  
  

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

Sagsfremstilling  

Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 22. februar 2006 at give 
Børne- og Ungdomsudvalget kompetence til at iværksætte en analyse af 
den samlede skolestruktur og at fremsætte forslag til den fremtidige 
skolestruktur for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. 
  
Målet er, at evt. ændringer kan træde i kraft senest den 1. august 2008. 
  
Formålet med at drøfte skolestruktur i Frederikshavn Kommune er bl.a. 
  

•       øge fokus på kvalitet i folkeskolen 
•       ønsket om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i 

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

folkeskole 
•       forbedre skolens fysiske rammer 
•       faldende elev-/børnetal og dermed stigende enhedsomkostninger 

ved uændret serviceniveau 
  
Det fremgik af sammenlægningsudvalgets beslutning, at strukturanalysen 
og –processen skulle være en videreudvikling af skolestrukturarbejdet i gl. 
Frederikshavn Kommune i 2005. Analysen skal bygge på prognoser og 
beregninger vedr. 
  

•       udviklingen i elevtal for hver skole set over en 10-årig periode 
•       principper for tildeling af ressourcer til skolernes normalundervisning 
•       muligheder for højnelse af undervisningens kvalitet og andre 

pædagogiske udviklingsmuligheder 
•       sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer 

  
Processen og analysen skal belyse forskellige 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 Frederikshavn 
•       etablere et eller flere 10. klassecentre 

  
Skolestrukturændringer er en kompliceret proces, som primært er reguleret 
af folkeskoleloven og relaterede bekendtgørelser. 
  
Der er i processen lagt vægt på en høj grad af medinddragelse af politikere, 
skolebestyrelser, skoleledelser og –medarbejdere. Processen har været 
struktureret med 
  

•       en administrativ projektgruppe bestående af medarbejdere fra 
Børne- og Kulturforvaltningen 
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•       en skolefaglig følgegruppe bestående af skoleledere, 
skolebestyrelsesformænd, tillidsmænd fra DLF, BUPL og FOS. Der 
har under følgegruppen været nedsat et repræsentantskab 

•       løbende politisk behandling og drøftelser i Børne- og 
Ungdomsudvalget 

•       dialog i skolelederkredsen, BK-forvaltningsledelsen, skolebestyrelser 
og samarbejdssystemet i Børne- og Kulturforvaltningens regi 

  
Skolestrukturen er blevet drøftet mange gange i Børne- og 
Ungdomsudvalget, og der har været udarbejdet forskellige analyser, oplæg, 
beregninger m.m. til politisk behandling. Alle folkeskoler i Frederikshavn 
Kommune – på nær Heldagsskolen – har indgået i overvejelserne om den 
fremtidige skolestruktur. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen fremlagde et oplæg på Børne- og 
Ungdomsudvalgets møde den 1. februar 2007 med forslag til 
skolestrukturændringer, som kunne indfri det i budgettet indregnede 
provenu på skoleområdet. Oplægget indeholdt forslag om lukning af op til 7 
skoler, regulering af klassetrin på 2 skoler og oprettelse af et eller flere 10. 
klassecentre (jf. vedlagte rapport inkl. bilag). 
  
Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at følgende forslag sendes til høring 
  

•       4. klasse på Elling Skole overflyttes til Strandby Skole med virkning 
fra 1. august 2008 

•       7. klasse på Hørby Skole overflyttes til Dybvad Skole med virkning 
fra 1. august 2008 

•       Volstrup Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2008, og 
Volstrup skoledistrikt tillægges følgende skoler: Sæby Skole, 
Sæbygårdskolen, Hørby Skole, Dybvad Skole og Gærum Skole. 
Distriktsgrænserne fastlægges i forhold til de modtagende skolers 
naturlige opland 

•       Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen nedlægges 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 

•       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 10. 
klassecentre 

  
Forslag til fremtidige ændringer af skolestrukturen skal godkendes af 
byrådet og herefter sendes til høring blandt de høringsberettigede parter, 
som er skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. Forslag 
til høringsmateriale er vedlagt sagen. 
  
Paul Rode Andersen kunne ikke tiltræde beslutningen. 
  
Indstilling  
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at 
ovennævnte forslag til ændringer på skoleområdet sendes til høring blandt 
de høringsberettigede parter. 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 28. marts 2007  
Steen Jensen forlod mødet som inhabil. 
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Forslaget sendes i høring som indstillet af udvalget. 
  
Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde beslutningen. 
  
Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde, at Volstrup Skole lukkes, og 
at 4. kl. på Elling Skole overflyttes til Strandby Skole. 
  
Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling, Børne- og Ungdomsudvalget 

9. august 2007  

Høringssvar 
Forslaget har været til høring. Der er indkommet høringssvar fra alle 
skoler samt MED-BK. Høringssvarene har været forelagt Børne- og 
Ungdomsudvalget den 14. juni 2007.  
Høringssvarene har givet anledning til kommentarer vedr. 

  
Bygningsatlas 
Der vil i samarbejde med ekstern konsulent blive udarbejdet 
udviklingsplaner for kommunens folkeskoler – pt. er udarbejdet materiale 
vedr. de skoler, som primært er berørt af forslaget. 
Udviklingsmaterialet indeholder overordnede anbefalinger til hvorledes 
bygningsmassen kan tilpasses både mulige ændringer i skolestrukturen 
og pædagogiske udvikling af de enkelte skoler uafhængigt af overordnede 
strukturelle ændringer. 
Det overordnede sigte er at få etableret et planlægningsredskab, der kan 
anvendes , så den eksisterende bygningsmasse successivt kan ud- og 
ombygges, så der skabes kreative og innovative undervisningsmiljøer, 
der lever op til vision og målsætninger på skoleområdet. 
Materialet indeholder desuden mulige alternativer til benyttelse af 
eksisterende bygningsmasser med henblik på en pædagogiske og 
økonomisk optimal løsning. Materialet har været forelagt Børne- og 
Ungdomsudvalget den 14. juni 2007.  
  
10. klasse 
Der er udarbejdet forslag til fremtidig organisering af 10. klasse-området. 
Forvaltningen foreslår, at der oprettes ét 10.-klassecenter placeret 
centralt i Frederikshavn by. Der er ny lovgivning på vej vedr. 10. klasse, 
som kan påvirke søgemønstret, men i skoleåret 2007/08 vælger 41% af 
eleverne fra 9. klasse at gå i 10. klasse på en af kommunens skoler, 
svarende til ca. 250 elever. Forvaltningens forslag har været forelagt 
Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2007. 
  

•            

  
Befolkningsprognosens validitet 

•            

  
Beregningsforudsætninger vedr. de økonomiske konsekvenser 
af forslagene 

•            

  
Pædagogiske konsekvenser af flytning af specialklasserækker 

•            

  
Bygningernes vedligeholdelsesstandard og egnethed i forhold til 
den ønskelige pædagogiske kvalitet 

•            

  
Samlet eller delt overflytning af klasser fra en skole til andre 
skoler 

•            

  
Fremtidige skoledistrikter ved nedlæggelser 

•            

  
Skolernes betydning for lokalsamfundenes udvikling 

•            

  
Andre forhold 
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Undervisningens kvalitet 
Børne- og Ungdomsudvalget har i foråret 2007 haft flere drøftelser om 
kvaliteten i undervisningen og øvrige pædagogiske tilbud med afsæt i den 
af Byrådet vedtagne vision: ”en skole i verdensklasse”. 
På baggrund af disse drøftelser, har forvaltningen udarbejdet forslag til 
hvilke pædagogiske målsætninger, der skal opnås ved ændring af 
skolestrukturen. 
  
Hovedmålsætningen er et højere fagligt niveau i undervisningen med 
følgende delmål: 

  
Økonomi 
I budgettet er indregnet en driftsbesparelse på 4 mio. kr. i 2009 og 9 
mio. kr. i 2010 og overslagsårene, som følge af ændringer i 
skolestrukturen. Her ud over forudsættes budgetrammen for skolerne 
reduceret som følge af nedgang i børnetallet og generelle besparelser på 
serviceudgifterne. Disse reduktioner kan ikke opnås ved de foreslåede 
ændringer, og det forudsættes at skoleområdet kompenseres herfor i 
forbindelse med budgetlægningen for 2008 og overslagsårene. Det 
forudsættes også, at de pædagogiske målsætninger vil medføre øgede 
driftsudgifter. 
Der er afsat 15 mio. kr. til anlæg hvert år i 2008, 2009 og 2010 til 
udbygninger i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Disse midler 
er ikke tilstrækkelige, og der udarbejdes en samlet finansieringsplan for 
udbygningen af skolerne, idet der anses behov for et løft af pædagogiske 
grunde på en række af kommunens skoler. Det kan også omfatte skoler, 
som ikke er direkte berørt af strukturændringerne. 
  
Indstilling 

På baggrund af de pædagogiske mål, høringssvar, forslag til organisering 
af 10. klasseområdet og materiale vedr. fysiske udviklingsplaner for 
skolerne samt økonomiske konsekvenser indstiller Børne- og 
kulturforvaltningen følgende ændringer til skolestrukturen: 
 

•              Børnene skal blive bedre til dansk 
•              Børnene skal blive bedre til matematik og øvrige naturfag 
•              Samarbejdet mellem SFO og indskolingen skal styrkes 
•              Undervisningen skal hovedsageligt foretages af 

liniefagsuddannede lærere 
•              De ældste klasser skal rustes bedre og motiveres til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse og senere en faglig eller 
videregående uddannelse 

•              Ny teknologi skal udnyttes optimalt i undervisningen 
•              Der skal være madordninger på alle skoler 

•              Volstrup skole nedlægges med virkning fra tidligst 1. august 
2009. 
Volstrup skoles distrikt tillægges Sæby skole og 
Sæbygårdskolen. 
Den endelige realisering af lukningen sker, når de modtagende 
skoler er udbygget til at kunne rumme eleverne i et moderne 
undervisningsmiljø. 
De elever, der er startet på Volstrup skole 1. august 2007 
tilbydes på det tidspunkt hvor skolen lukkes, frit skolevalg på 
alle kommunens skoler. 
Klassedannelse foretages på de modtagende skoler efter 
principper vedtaget af skolernes bestyrelser. 
 

•              Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen nedlægges. 
Distrikterne slås sammen, og der opføres en ny skole i det 
sammenlagte distrikt. 
Nedlæggelserne effektueres, når den ny skole er færdig. 
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Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 2 B1 Rapport med forslag og anbefalinger..., dateret 1. 
februar 2007.pdf 

 070328 pkt 2 B2 Forslag til høringsmateriale,1. del, dateret marts 
2007.pdf 

 070328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 2. del.pdf 
 070328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 3. del.pdf 
 70328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 4. del.pdf 
 Horingssvar-horingsberettigede parter-dok591738.pdf 
 Udtalelser fra ej høringsberettigede parter - dok 591740.pdf 
 Foreløbig sammenskrivning af høringssvar vedr. forslag til ny 

skolestruktur (dok 591769).pdf 
 Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar (dok 603239).pdf 
 Udviklingsplaner for folkeskolen (dok 594537).pdf 
 Microsoft Word - DokAjour-592122-v1-Rapport vedr ny struktur for 10 

klasse maj 2007.pdf 

Personalet fra Ørnevejen og Munkebakken overføres til den ny 
skole. 
Stillingen som leder af den ny skole slås op. 
Udvikling af rammerne for den ny skole sker i samarbejde med 
lederen, skolens personale, børn og forældre. 
Klassedannelse foretages af skolen efter principper vedtaget af 
skolens bestyrelse. 
 

•              Specialklasserækkerne fra Ørnevejens skole overflyttes til den 
ny skole. 
 

•              10. klasserne samles i ét center i Frederikshavn by. 
 

•              4. klasse på Elling skole overflyttes til Strandby skole med 
virkning fra 1. august 2008. 
 

•              7. klasse fra Hørby skole overflyttes til Dybvad skole med 
virkning fra 1. august 2008. 
 

Bilag  Fordeling  
1. Rapport med forslag og anbefalinger til skolestrukturændringer inkl. 

bilagsmateriale, dateret januar 2007  
BUU/BR 
28.03.2007 

2. Forslag til høringsmateriale, dateret 22. marts 2007  BUU/BR 
28.03.2007 

3. Indkomne høringssvar fra høringsberettigede parter (dok. 591738) BUU 
14.06.2007 

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

BUU 
14.06.2007 

5. Foreløbig sammenskrivning af indkomne høringssvar (dok. 591769) BUU 
14.6.2007 

6. Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar (dok. 603239) BUU 9.8.2007 
7. Matr. vedr. udviklingsplaner for folkeskoler (dok. 594537) BUU 

14.6.2007 
8. Forslag til ny struktur for 10. klasseområdet i Frederikshavn 

Kommune – maj 2007 (dok. 592122) 
BUU 14-06-
2007 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Sagen udsættes til næste møde. 

Fraværende: Mogens Brag 
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6. Redegørelse for modersmålsundervisning i tamil 
skoleåret 2007/08  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571271 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

En gruppe forældre har henvendt sig til formanden for Børne- og 
Ungdomsudvalget med anmodning om justering af timetallet for 
modersmålsundervisning i Tamil. Forældregruppen ønsker, at der 
benyttes samme timeantal til undervisningen som i skoleåret 2006/2007. 
Principperne vedr. modersmålsundervisning er fastlagt i Børne- og 
Ungdomsudvalget den 15. marts 2007 med efterfølgende tilslutning fra 
Integrationsrådet den 24. april 2007.  
Princippet er, at der tilbydes modersmålsundervisning til børn fra andre 
lande end Den Europæiske Unions medlemsstater, EØS-lande samt 
Færøerne og Grønland, når det drejer sig om 1. generationsindvandrere. 
Tilbuddet gives efter 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 forbindelse med skoleårets planlægning for 2006/2007 var der 18 elever 
til undervisning i Tamil. 
I forbindelse med skoleårets planlægning for 2007/2008 var der 13 elever 
til undervisning i Tamil. 
Skoleåret 2006/2007 udløste elevantallet 2 hold, mens elevtallet for 
skoleåret 2007/2008 kun har udløst 1 hold. 
Begge år udgør ressourcen 100 årlige timer eller 2,5 time/uge pr. hold. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      forvaltningens redegørelse tages til efterretning 
•                      det den afsatte ressourcetildeling til modersmålsundervisning i 

Tamil fastholdes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse vedr planlagt modersmålsundervisning i Tamil skoleåret 
2007-2008 (599912).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse vedr. planlagt modersmålsundervisning 

i Tamil skoleåret 2007/2008 (dok. 599912) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Forvaltningen optager dialog med forældrene med henblik på at finde en løsning. 

Fraværende: Mogens Brag 
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7. Orientering om status på ansøgning til Indenrigs - og 
Sundhedsministeriet vedr. forsøgsordning i Den 
Kommunale Skolesundhedstjeneste  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 561489 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningens afdeling for sundhed og udvikling har 1. 
februar 2007 orienteret om den aktuelle situation omkring Børn og 
ungelæge i Frederikshavn Kommune, herunder, at det ikke har været 
muligt at besætte de to ledige 30-timers stillinger. Forvaltningen 
orienterede samtidig om mulighed for at søge Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet om dispensation på området. 
Der foreligger nu udkast til ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr. 
forsøgsordning i den kommunale skolesundhedstjeneste.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udkast til 
ansøgning. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. maj 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Anders Broholm 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget, 

9. august 2007 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 2. juli 2007 meddelt, at 
ministeriet kan godkende Frederikshavn Kommunes forsøgsordning i 
perioden frem til 30. juni 2011  
Ministeriet vurderer, at ansøgningen er gennemarbejdet og lever op til 
kravene i en forsøgsordning, dog under forudsætning af,  
•                      at kommunens samarbejde med den praktiserende læge 

præciseres og dokumenteres for så vidt angår antallet af 
henvisninger og henvisningsårsager, samt sundhedsplejerskens 
opfølgning på henvisningen. 

•                      at Frederikshavn Kommune beskriver, hvem der skal varetage 
rådgivning om sundhedstilstanden, herunder hygiejnetilsynet i 
skolerne og daginstitutionerne  

•                      at kommunens tværfaglige gruppe sikrer, at den lægefaglige 
viden også indgår i gruppens arbejde med børn og unge med 
særlige behov. 

  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen skal orienteres 
om resultatet, når forsøgsordningen evalueres. 
Kommunens ledende sundhedsplejerske har efterfølgende tilpasset 
projektet efter Ministeriets vejledning, således forsøget kan sættes i 
værk. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
  

  

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til ansøgning til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet vedr. forsøgsordning i Den 
Kommunale Skolesundhedstjeneste (dok. 584786) 

BUU 03-05-2007 

2. Overslag over tidsforbrug – sundhedsplejersketimer BUU 03-05-2007 
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Elektroniske bilag: 

 Overslag over tidsforbrug - sundhedsplejersketimer (dok 584791).pdf 
 Udkast til ansøgning til Indenrigs- og Sun dhedsministeriet vedr 

forsøgsordning i Den Kommunale Skolesundhedstjeneste (dok 584786).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Mogens Brag 
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8. Afvikling dialogmøder i Børne - og Ungdomsudvalgets 
regi  
  
  

  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 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 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 

Ungdomsudvalget 9. august 2007 

Forvaltningen har indkaldt ønsker fra bestyrelserne til dialogmødernes 
dagsordener. Ved indsendelsesfristens udløb var der ikke modtaget 
supplerende ønsker til dagsorden. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet udkast til dagsorden til 
dialogmøder. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget fastlægger dagsorden 
for dialogmøderne. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til dagsorden til dialogmøde 16-08-2007 med dagtilbud og 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til dagsorden til dialogmøde 15.8.2007 med 

skoler (dok. 603640) – udarbejdes EFTER 
udvalgets møde 9.8 

BUU 

2. Udkast til dagsorden til dialogmøde 16.8.2007 med 
dagtilbud og ungdom (dok. 603646) 

BUU 
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ungdom (dok 603646).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Dialogmødet på skoleområdet udsættes til den 27. august 2007. 
Dagsorden til møderne fastlagt. 

Fraværende: Mogens Brag 
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9. Drøftelse af idealmodel for at øge 
gennemførelsesprocenten for ungdomsuddannelser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602567 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Knud Hjørnholm er også bestyrelsesmedlem i UU 
Vendsyssel. På bestyrelsens sidste møde var der et punkt, der skitserede 
en idealmodel for at nå op på 95%, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse. 
Knud Hjørnholm ønsker, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter skitse til 
idealmodel, for at få fokus på de svageste elever, som måske er identisk 
med de elever, der til sidst ikke møder op til undervisning. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Skitse til idealmodel forøgelse gennemførelsesprocent for 
ungdomsuddannelser (dok 602566).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Skitse til idealmodel forøgelse 

gennemførelsesprocent for ungdomsuddannelser 
(dok. 602566) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Mogens Brag 
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10. Høring om ny institutionsstruktur på dagtilbudsområ det  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I Børne- og ungdomsudvalgets møde den 7. juni 2007 blev det besluttet 
at udsende udkastet til ny institutionsstruktur til høring i 
daginstitutionernes forældrebestyrelser.  
Dog inddrages omfanget af den kommunale pladsgaranti ikke i 
høringsrunden, da det i udvalgsmødet den 7. juni blev besluttet, at 
spørgsmålet om pladsgaranti skal behandles særskilt.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til høringsmateriale 
samt forslag til en eventuel områdeinddeling.  
  
Høringsmaterialet er lavet ud fra, at forældrebestyrelserne skal høres om  
•                      det generelle i områdeledelse,  
•                      om de enkelte institutioners særlige problemstillinger i 

tilknytning til områdeledelse, samt  
•                      om områdeinddelingen.  
  
Udgangspunktet for den foreslåede områdeinddeling er, at de 
sammenlagte institutioner ligger i en naturlig eller geografisk nærhed af 
hinanden, og har et samlet  gennemsnitligt pladsantal på ca. 145 pladser.  
Det gennemsnitlige pladsantal er dog fraveget i flere af områderne, da 
det har været nødvendigt at tilpasse områdeopdelingen efter de  
forskellige lokaler og andre praktiske forhold.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til ny 
institutionsstruktur på dagtilbudsområdet sendes i høring i 
dagtilbudsområdets forældrebestyrelser 1 måned med start umiddelbart 
efter dialogmødet den 16/8-07. 
Afleveringsfrist for høringssvar fastsættes til den 14. september 2007.  
 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 7 juni 2007 pkt 4 (dok 
593398).pdf 

 UDKAST følgebrev udsendelse af høringsmateriale vedr ny 
institutionsstruktur (dok 599954).pdf 

 Udkast til ny institutionsstruktur på dagtilbudsområdet 
(dok591512v2).pdf 

 Forslag til områdeinddeling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune (dok 
599242).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 7. juni 

2007 pkt. 4 (dok. 593398) 
BUU 

2. Udkast til følgebrev udsendelse af høringsmateriale 
vedr. ny institutionsstruktur (dok. 599954) 

BUU 

3. Udkast til ny institutionsstruktur på 
dagtilbudsområdet (dok. 591512v2) 

BUU 

4. Forslag til områdeinddeling af dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune (dok. 599242) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Godkendt. 
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Fraværende: Mogens Brag 
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11. Definition af omfanget af pladsgarantien i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 596052 
Sbh: laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og ungdomsudvalget har den 4. januar 07, i forbindelse med 
instruktionsstrukturen, besluttet, at der arbejdes med en definition af 
omfanget af pladsgarantien i Frederikshavn Kommune  både i forhold til 
geografiske afstande og alderssvarende tilbud.  
  
Forvaltningen foreslår, at den fremtidige pladsgaranti afgrænses 
således: 
  
- I de tre byer – Skagen, Sæby og Frederikshavn – danner byområdet 
afgrænsning for pladsgarantien. Det vil sige, at forældre er sikret en 
plads til deres barn i byen.  
  
- I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det 
lokale skoledistrikt, med mindre forældrene ønsker noget andet. 
 
Pladsgarantiens afgrænsninger er alene en minimunsgaranti, idet der 
generelt visiteres pladser med udgangspunkt i de to institutionsønsker, 
forældre kan stille ved ansøgningen. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til afgrænsning af 
pladsgaranti som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. augus t 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag 

Page 22 of 23

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_09-0...



Mødet hævet, oplæst kl. 18:15 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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