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1. 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. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 9. august 2007 
Sagen genoptages. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

6. september 2007  

Uni-C Statistik & Analyses har i forbindelse med 
forsøgskommuneprojektet ”Uddannelse til alle” udarbejdet profilmodeller 
for de 17 kommuner, der deltager i forsøgskommuneprojektet. 
I mødet fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen profilmodellen for 
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. 
Profilmodellen fremskriver en ungdomsårgangs uddannelsesaktivitet i 25 
år efter 9. klasse på baggrund af de senest kendte uddannelsesmønstre i 
befolkningen. 
Den kommunale uddannelsesprofil fremskriver, hvordan en ny 
ungdomsårgang i løbet af 25 år vil uddanne sig, hvis de følger den 
observerede uddannelsesadfærd hos andre, ældre personer fra samme 
område.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      statistikmateriale drøftes 
•                      sagen indgår i dagsordenens næste punkt: 

”Ungdomsuddannelse til alle…” 
  

  
  
  
  
 
 
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 09-08-
2007 

2. Uddrag fra UNI-C rapporten ”17 kommuneprofiler - 
uddannelsesprofiler for kommuner i 
forsøgskommuneprojektet ”Uddannelse til alle” (dok. 
605346) 

BUU 06-09-
2007 
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 Uddrag UNI-C-rapport - Uddannelsesprofiler (dok 605346).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Drøftet 

Fraværende: Ingen 
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2. Ungdomsuddannelse til alle - aftale om samarbejde  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I foråret 2007 gav Børne- og Ungdomsudvalget tilsagn til, at 
Frederikshavn Kommune ansøgte om at være med i KL’s og 
Undervisningsministeriets projekt vedr. ”ungdomsuddannelse til alle”. 
Ansøgningen resulterede i, at Frederikshavn Kommune blev én af de 17 
kommuner, som er med i projektet. 
  
Projektarbejdet er nu nået så langt, at der foreligger udkast til 
samarbejdsaftale for KL og de 17 kommuner om projektet. Udkast til 
aftale er godkendt 31. august 2007 i Frederikshavn Kommunes 
styregruppe for projektet og forelægges nu udvalget til endelig 
godkendelse. 
  
Samarbejdsaftalen indeholder blandt andet de 17 kommuners fælles mål, 
som de vil lade indgå i den lokale politiske handleplan: 
De 17 kommuner forpligter sig til at yde en aktiv indsats for at bidrage til 
målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse. 
De 17 kommuner vedtager en politisk handleplan for at få flere unge til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Den politiske aftale kan med fordel 
udspringe af en fælles vision, der er formuleret i et samarbejde mellem 
de relevante aktører på området. 
De 17 kommuners medarbejdere samarbejder på tværs af relevante 
forvaltninger om problemstillingen og har uddannelse som første prioritet, 
hver gang de møder en ung.  
De 17 kommuner sætter et særligt fokus på uddannelsesforberedende 
aktiviteter til unge som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en 
ordinær ungdomsuddannelse – så de kan gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse.  
De 17 kommuner samarbejder tæt med de eksterne aktører på såvel 
administrativt som politisk niveau, herunder især de lokale 
ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv. 
De 17 kommuner indleder samarbejde med ungdomsuddannelserne om 
at fastholde de unge i uddannelsessystemet og kommer med konkrete 
forslag til at reducere frafald. 
De 17 kommuner aktiverer og inddrager forældrene og de unges netværk 
De 17 kommuner forpligter sig til at udveksle metoder, værktøjer og 
erfaringer både indbyrdes i projektet og i forhold til andre kommuner. 
De 17 kommuner udvikler i fællesskab en ”bruttoliste af ideer”, som 
kommunerne i projektet kan afprøve med henblik på at vurdere effekten 
af ideerne.  
  
Som led i den politiske styring af indsatsen træffer kommunerne hver 
især beslutninger om lokale resultatmål, med udgangspunkt i de rammer 
og vilkår der er i den enkelte kommune. 
  
Ud over samarbejdsaftalen foreligger der også en proces og handleplan 
for Frederikshavn Kommunes del af projektet. Handleplanen for 
Frederikshavn Kommune, der er godkendt 31. august 2007 af 
styregruppen for ”ungdomsuddannelse til alle” vedlægges til udvalgets 
orientering.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget godkender udkast til aftale vedr. 
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projekt ”ungdomsuddannelse til alle”. 
•                      Børne- g Ungdomsudvalget tager proces- og handleplan for 

projektet til orientering. 
•                      Udgiften finansieres af ungdomsområdets budgetramme. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til fælles aftale projekt Ungdomsuddannelse til alle (dok 
607672).pdf 

 Proces og handleplan for projektet (dok 610179).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til aftale mellem 17 kommuner og KL om 

projektet ”Ungdomsuddannelse til alle” (dok. 
607672) 

BUU 

2. Proces og handleplan for projektet (dok. 610179) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Godkendt 

Fraværende: Ingen 
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3. Fritidstilbud til børn/unge med særlige behov i ald eren 
10 - 14 år 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 530451 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse budgetlægningen for 2007 samt overslagsårene har 
Frederikshavn Kommune afsat 1.000.000 kr. til Fritidstilbud til børn/unge 
med særlige behov i alderen 10-14 år. 
  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 1. februar 2007 at igangsætte et 
pilotprojekt på Kaj Bundvad Fritidscenter. 
  
Projektet er nu evalueret – se bilag 1. Pilotprojektet viser resultater i 
form af fremskridt med alle de involverede børn/unge. Det er tydeligt, at 
den tilrettelagte struktur og pædagogik er udslagsgivende for 
udviklingen. Børnene ses i flere forskellige sammenhænge nu i relationen 
med andre børn. Konfliktniveauet er dalende, og dagene bærer præg af 
at være udviklende med en struktureret hverdag, udvidet 
forældresamarbejde samt større tværfagligt samarbejde eksternt og 
internt. Forældrene beretter om stor forandring og færre konflikter 
hjemme. 
Det ønskes, at pilotprojektet i Kaj Bundvad Fritidscenter gøres 
permanent. 
  
  
Da der er yderligere behov for pladser indenfor målgruppen, er der 
udarbejdet et tilsvarende forslag, som vil kunne dække behovet i Sæby.  
  
Arbejdsgruppen foreslår, et projekt etableres for børn/unge med massive 
indlæringsvanskeligheder og svære forudsætninger for sociale 
kompetencer – se bilag 2. Der er behov for 3-5 pladser vurderet ud fra 
efterspørgsel fra forældre, dialog med skoler og forvaltning. Tilbuddet vil 
kunne rummes indenfor den økonomiske ramme på 1.mill.kr. 
  
Tilbuddet vil kunne danne rammerne for en hensigtsmæssig udnyttelse af 
fritiden, hvor relation til og spejling af andre børn vil være i fokus. Der 
arbejdes med at udvikle handlekompetence i forhold til både børn og 
voksne-relationer. Tilbuddet vil ligeledes være en aflastende funktion for 
forældre. Børnenes særlige behov gør, at det ikke er muligt at deltage i 
det almindelige foreningsliv i kommunen. 
  
Dette forsøgsprojekt foreslåes at løbe over 6 måneder, og kan etableres 
umiddelbart efter politisk godkendelse.  
  
Der undersøges mulighed for at dække behov for tilbud til målgruppen i 
Skagen indenfor Støtte/resurseteamets ramme. 
  
Evaluering vil efterfølgende blive forelagt for Børne- og 
Ungdomsudvalget. 
  
Økonomi: 
Årlig udgift: 
Permanent tilbud, Kaj Bundvad Fritidscenter                                    
581.000 kr. 
Projekt, Sæby Fritidscenter                                                               
418.800 kr. 
I alt:                                                                                                  
999.800 kr. 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      projekt-tilbuddet i Kaj Bundvad fritidscenter gøres permanent. 
•                      forsøgsprojekt i Sæby Fritidscenter i en periode på 6 måneder 

godkendes og sættes i gang. 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag 1 - evaluering forsøg Kaj Bundvad Fritidscenter (dok 607892).pdf 
 Bilag 2 - forslag projekt Sæby Fritids- og Ungdomsklub (dok 607893).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Bilag 1 – evaluering af pilotprojekt i Kaj Bundvad 

Fritidscenter (dok. 607892) 
BUU 

2. Bilag 2 – forslag til forsøg i Sæby Fritids- og 
Ungdomsklub (dok. 607893) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Godkendt 

Fraværende: Ingen 
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4. 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. 
  

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

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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Fraværende: Mogens Brag 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

6. september 2007  

Dialogmøde vedr. dagtilbud og ungdom er afviklet 16. august 2007 og 
dialogmøde vedr. skoleområdet er afviklet 27. august. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen instiller, at dialogmøderne evalueres. 
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til dagsorden til dialogmøde 16-08-2007 med dagtilbud og 
ungdom (dok 603646).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Sagen genoptages 

Fraværende: Ingen 

Page 11 of 23

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_06-0...



        

5. Forslag til driftsbudget 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578313 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme 
udarbejdet et administrativt oplæg som sammen med de øvrige 
forvaltningers bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2008 – 2011. 
Forslaget er udmeldt 9. august 2007 til drøftelse i de politiske udvalg. 
  
I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene 
det administrativt udarbejdede budgetforslag. 
  
Det udarbejdede forslag til driftsbudget for 2008 omfatter udgifter og 
indtægter 864.769.220 kr. (netto budget). 
Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet 
Lov- og Cirkulæreprogrammet. 
Der er udarbejdet problemområder til budgettet 2008 – 2011, som 
ønskes drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmøde. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  
  
- at budgetforslaget fremlægges til drøftelse/indstilling til den videre 
politiske budgetproces. 
  
- at udvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal 
sendes videre i den politiske budgetproces. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 20. august 2007 
Budgettet anbefales over for Byrådet.  
  
Forvaltningen undersøger lov- og cirkulæreprogrammet nærmere med 
henblik på om der er overlap mellem programmet og de 
problemområder, der fremsendes. 
  
Energiforbrug- og miljøbevidsthed i skolerne sættes på udvalgets 
dagsorden. 
  
Problemområder fremsendes således: 
  
1. Dagpleje - normering forøges med 25 ekstra pladser. 
Driftsudgifter i 2008 1.671.650 kr.  
  
2. Ekstra børnehavepladser. 
Driftsudgifter i 2008 1.115.600 kr. 
  
3. Vuggestuepladser i Sæby. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 440.000 kr. 
  
4. Skolekørsel/elevtransport. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 2.500.000 kr. 
  
5. Betaling til andre kommuner vedr. undervisning af anbragte elever. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 2.400.000 kr. 
  
6. Styrkelse af uddannelsesvejledning på folkeskolens mellemtrin og i 
overbygningen. 
Indarbejdes i det administrative budgetforslag. 
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7. Undervisningsmæssige forbedringstiltag og trivsel i folkeskolen. 
Driftsudgift 7.470.000 kr. i 2008, 7.460.000 kr. i 2009, 7.525.000 kr. i 
2010 og 7.415.000 kr. i 2011. 
Udvalget ønsker fokus på kønsspecifikke og andre differentierede 
undervisningstilbud. 
Indførelse af forsøg med madordninger følges op af fælles principper for 
sund kost. 
  
8. Demografiregulering. 
Driftsudgift 3.300.000 i 2008 og overslagsårene. 
  
9. Krisecenter - kompensation for manglende frivillige. 
Driftsudgift 150.000 kr. i 2008 og overslagsårene. 
  
10. Handicapområdet - børn og unge. 
Driftsudgift 3.200.000 kr. i 2008 og overslagsårene. 
  
11. Terapi og rådgivning for unge børn af alkoholmisbrugere. 
Fremsendes ikke. 
Punktet foreslåes drøftet med Sundhedsudvalget. 
  
12. Ungdomshus - café-udvikling. 
Driftsudgift 200.000 kr. i 2008. 
  
Fritidstilbud for de 14 - 18 årige med svære funktionsvanskeligheder, 
Forebyggende indsats ad hoc grupper, Familieskoler/-klasser. 
Indarbejdes med finansiering af pulje til indsats for børn med særlige 
behov. Udmøntning af pulje forelægges udvalget. 
  
Weekendåben på Granly indarbejdes i budgettet. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling, Børne- og 

Ungdomsudvalget 6. september 2007  
Sagen genoptages med henblik på indarbejdelse af eventuelt yderligere 
problemområder opstået efter gennemførte dialogmøder med skole- og 
institutionsbestyrelser, og med henblik på at prioritere i 
problemområderne. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter, om der er yderligere problemområder, der skal indarbejdes i 
den videre budgetproces for 2008. 
  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Alle fremsendte problemområder har lige høj prioritet - dog foreslår udvalget at 
pkt. 3 vuggestuepladser i Sæby udskydes til 2009. 

Fraværende: Ingen 
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6. Indberetning af forventet regnskabsresultat 2007 - 
Børne- og Ungdomsudvalgets område  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 608303 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Der skal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretages indberetning af 
skøn for det forventede årsregnskab 2007.  
Indberetningen skal forinden forelægges Byrådet og fristen for 
indberetningen er 1. oktober 2007.  
Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet det forventede regnskabstal 
2007 på baggrund af forbrugstallet pr. 31. juli 2007.  
I vurderingen indgår kendskabet til det forbrugsmønster, der er på de 
decentrale omkostningssteder samt på de fælleskonti, der administreres 
centralt. 
Forvaltningen vil i mødet gennemgå det forventede regnskab 2007 for 
Børne- og Ungdomsudvalgets område. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget tager forvaltningens skøn over det 

forventede regnskabsresultat til efterretning 
•                      Sagen videresendes til behandling i Frederikshavn Byråd 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Forventet regnskabsresultat 2007 BUU (Dok 609904).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forventet regnskabsresultat 2007 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets område (Dok 609904) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Taget til efterretning  

Fraværende: Ingen 
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7. 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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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 9. august 2007 
Sagen udsættes til næste møde. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
 
 
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 
 Microsoft Word - DokAjour-592122-v1-Rapport vedr ny struktur for 10 

klasse maj 2007.pdf 
 Udtalelser fra ej høringsberettigede parter - dok 591740.pdf 
 Udviklingsplaner for folkeskolen (dok 594537).pdf 
 Foreløbig sammenskrivning af høringssvar vedr. forslag til ny 

skolestruktur (dok 591769).pdf 
 Horingssvar-horingsberettigede parter-dok591738.pdf 
 Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar (dok 603239).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 6. septe mber 2007 
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Udsættes 

Fraværende: Ingen 
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8. Kompetenceplan for Familieafdelingen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 605312 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Kompetence til at træffe beslutninger efter Servicelovens bestemmelser 
ligger jfr. loven hos kommunalbestyrelsen. Kompetencen kan med få 
undtagelser delegeres til kommunalt ansat leder eller medarbejder. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet udkast til kompetenceplan, 
der efter politisk godkendelse skal formidles til alle kommunens 
sagsbehandlere på området samt være tilgængelig for den kommunale 
revision. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til kompetenceplan 
godkendes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kompetenceplan for Familieafdelingen (dok 605313v2).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til kompetenceplan (dok. 605313) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septe mber 2007 
Godkendt 

Fraværende: Ingen 
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9. Klage over afslag på tandreguleringsbehandling  
  
  

  Lukket personsag
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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