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1. 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 
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•       en administrativ projektgruppe bestående af medarbejdere fra 
Børne- og Kulturforvaltningen 

•       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. 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd 28. marts 2007  
Steen Jensen forlod mødet som inhabil. 
  
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 

•            

  
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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Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2007. 
  
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 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 9. august 2007 
Sagen udsættes til næste møde. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. september 2007 
Udsættes 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

4. oktober 2007 
På baggrund af indgået aftale mellem Frederikshavn Byråds forligspartier 
vedr. budget 2008 er Børne- og Kulturforvaltningens indstilling ændret til 
følgende: 
  
Indstilling 

sammenlagte distrikt. 
Nedlæggelserne effektueres, når den ny skole er færdig. 
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 

•              Volstrup Skole nedlægges, når de modtagende skoler – især 
Sæbygårdskolen- er udbygget og moderniseret til at kunne 
rumme eleverne i et moderne undervisningsmiljø, pr.1. august 
2009 De elever, der går på Volstrup Skole på det tidspunkt, 
hvor skolen lukkes, tilbydes frit skolevalg.  
Klassedannelse foretages på de modtagende skoler efter 
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principper vedtaget af skolernes bestyrelser .  
Lærerne på Volstrup skole tilbydes ansættelse på de 
modtagende skoler eller andre skoler i kommunen.   
Indskrivningen til Volstrup Skole ophører med virkning fra 1. 
august 2008 
Volstrup Skoles distrikt fordeles mellem de tilstødende skoler 
efter princippet kortest mulig skolevej, og under hensyn til, at 
den enkelte skole har fornøden kapacitet. 
Volstrup Skole sælges 
  

•              Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen nedlægges. 
Distrikterne slås sammen, og der bygges  en ny skole på 
arealer ved Arena nord, når det er afklaret, i hvilket omfang 
der kan opnås tilskud/lån fra regeringens kvalitetsreform. 
Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen sælges. Ørnevejens 
skole sælges med klausul om, at den gamle hovedbygning 
bevares. 
Nedlæggelserne effektueres, når den ny skole er færdig. 
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. 
I takt med at børnetallet falder i Frederikshavn by ifølge 
prognosen med ca. 450 elever i 2012, reduceres kapaciteten på 
byens øvrige skoler. 
Distriktsgrænserne imellem den nye skoles distrikt og de øvrige 
skolers distrikter revurderes med henblik på at samtlige skolers 
kapacitet optimeres i henhold til udviklingen i elevprognoserne. 
Den ny skole dimensioneres i henhold hertil. 
Der afsættes i forbindelse med nybyggeriet midler til 
trafiksikring af skolevejene. 
Der udarbejdes inden 31. december 2007 en masterplan 
indeholdende dimensionering af den nye skole, ændringer i 
skoledistrikter, fremtidig ledelse og administration, høringsplan 
m.v. 
  

•              Specialklasserækkerne fra Ørnevejens skole overflyttes til den 
ny skole. 
 

•              Der indledes samarbejde med EUC Nord, Handelsskolen og 
Gymnasiet om etablering af et 10. klassescenter i 
Frederikshavn, hvor 10. klasses elever fra Sæby og 
Frederikshavn samles. 10. klasses elever fra Skagen og Ålbæk 
tilbydes også at kunne komme på dette 10. klassecenter. 10. 
klasserne i Ålbæk og Skagen bibeholdes. Centret placeres 
centralt i Frederikshavn under hensyn til logistik, evt. på en af 
de skoler, der lukkes. 
 

•              4. klasse bevares på Elling skole. 
 

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

•              De kapacitetskrævende skoler udbygges og vedligeholdes over 
de kommende 6 år efter et anlægsprogram, som sikrer, at de 
fysiske rammer understøtter arbejdet med kvalitetsløft i 
folkeskolen, og at der til dette formål i budget 2008-11 
afsættes i alt 22,5 mio. kr. årligt. og i budgetårene 2012-13 et 
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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 
 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 

tilsvarende beløb, i alt 107,5 mio. kr. over 6 år 
  

•              Der afsættes ligeledes 11.6 mio. kr. årligt de næste 6 år, i alt 
70 mio. kr. over 6 år til ordinær vedligeholdelse af skolerne, 
med det primære formål at sikre, at de fysiske rammer 
understøtter arbejdet med kvalitetsløft i folkeskolen 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet. 
 
Paul R. Andersen tager forbehold. 

Fraværende: Ingen 
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2. Folkeskolens kvalitetsrapport for skoleåret 2006/20 07 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 605065 
Sbh: BKF/kitu 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
  
Baggrund 
  
Folkeskolelovens §40a stiller krav om, at skolevæsnet udarbejder en årlig 
kvalitetsvurdering af alle folkeskoler under ét, samt delrapporter om hver 
enkelt skole. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en 
skole ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan for 
den respektive skole – ligesom der kan udarbejdes handlingsplan for 
skolevæsnet som helhed. 
  
Til udmøntning af dette lovkrav er udsendt ”Bekendtgørelse om 
anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i 
kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af 
folkeskolen” (BEK nr. 162, af 22.02.2007). 
  
Børne- og Ungdomsudvalget har den 3. maj 2007 godkendt en 
procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporter på skoleområdet i 
Frederikshavn Kommune.  
  
Den 7. juni 2007 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en 
”designskabelon” for kvalitetsrapporten (ramme, indhold og form), som 
et udtryk for ambition og niveau for denne første kvalitetsrapportering på 
skoleområdet. Bl.a. kan denne første kvalitetsrapport ikke indfri alle 
Bekendtgørelsens krav til rapporten, bl.a. fordi nogle krav er 
sammenligninger over tid eller af tilbagevirkende karakter. 
  
  
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2006-2007 
  
Den fremlagte kvalitetsrapport for skoleåret 2006-2007 har følgende 
opbygning: 
  
•        Indledning 
•        De lovmæssige rammer for arbejdet med ”Kvalitetsrapporter og 
handlingsplaner” 
•        Data fastsat ud fra Bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporter 
•        Skolernes vurdering af det faglige niveau 
•        Skolernes vurdering af rammebetingelserne 
•        Skolernes vurdering af de pædagogiske processer 
•        Skolernes ”lokale indsatsområder” 
•        Forslag til handlingsplaner, som kan arbejdes med på de relevante 
skoler 
  
  
Høring af kvalitetsrapporten 
  
Det fremgår af Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og 
handlingsplaner, at disse skal behandles i Byrådet senest den 15. oktober 
i det kalenderår, hvor skoleåret afsluttes. Forud for Byrådets drøftelse 
skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. 
  
Skolebestyrelserne er i perioden medio juni 2007 – ultimo august 2007 
haft materialet vedr. kvalitetsrapporter i høring (jf. vedlagte materiale). 
Alle bestyrelser har indsendt høringssvar. 
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Generelt er indholdet af høringssvarene, at skolebestyrelser tager 
kvalitetsrapporten til efterretning og bakker op om kvalitetsrapportens 
indhold. Enkelte skolebestyrelser har fremhævelser eller andre 
kommentarer til oplysninger om egen skole. 
  
  
Forslag til handlingsplaner, jf. kvalitetsrapporten for 2006-2007 
  
På baggrund af det indsamlede datamateriale i Kvalitetsrapporten 2006-
2007 og den samlede vurdering heraf, foreslår Børne- og 
Kulturforvaltningen, at der udarbejdes handlingsplaner på følgende 
områder: 
  

 

1.        Elevforsømmelse 
Der bør udarbejdes handlingsplan for, hvordan skoler med 
et højt antal fraværsdage kan arbejde med at nedbringe 
gennemsnitstallet for elevfravær. 
  

2.        Liniefagsuddannelse / kompetencer svarende til 
liniefagsuddannelse 
I tråd med de centrale indsatsområder og 
undervisningsministeriets bestræbelser på, at alle lærere 
skal have liniefagsuddannelse i de fag de underviser i, bør 
der udarbejdes handlingsplaner, der viser hvordan den 
enkelte skole vil opnå dette. Der er størst behov for 
liniefagsuddannede lærere i fagene geografi, historie, 
natur / teknik og kristendomskundskab. 
Endvidere bør der tages initiativ til at undersøge, hvor 
mange lærere, der reelt har liniefag inden for de forskellige 
fag, og hvor mange der har kompetencer svarende til 
liniefagsuddannelse. 
  

3.        Evalueringskultur 
86 % af skolerne i Frederikshavn Kommune har vedtagne 
strategier og principper for, hvordan elevernes udbytte af 
undervisningen kan evalueres. 14 % af skolerne har ikke 
vedtagne strategier og principper på området, og skal 
udarbejde handlingsplan for udarbejdelse heraf. 
  

4.        Elevplaner 
48 % af skolerne i Frederikshavn Kommune har vedtagne 
principper for arbejdet med elevplaner. 52 % af skolerne 
har ikke vedtagne principper på området, og skal udarbejde 
handlingsplan for udarbejdelse heraf. 
  

5.        Holddannelse 
48 % af skolerne i Frederikshavn Kommune har udarbejdet 
principper for arbejdet med holddannelse. 52 % af skolerne 
har ikke vedtagne principper på området, og skal udarbejde 
handlingsplan for udarbejdelse heraf. 
  

6.        Specialpædagogisk bistand i normalklasseområdet 
86 % af skolerne i Frederikshavn Kommune har principper / 
procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske 
bistand inden for normalklasseområder. 14 % af skolerne 
har ikke principper / procedurer på området, og skal 
udarbejde handlingsplaner for udarbejdelse heraf. 
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Forvaltningen vil udarbejde en samlet handlingsplan på baggrund af 
kvalitetsrapporten 2006-2007, høringen og den politiske proces.  
  
Når Forvaltningen på baggrund af Kvalitetsrapporten foreslår konkrete 
skoler at udarbejde handlingsplaner på givne områder, så er det udtryk 
for et ønske om, at alle skoler skal kunne dokumentere deres indsatser 
og dermed skabe gennemskuelighed for brugere og andre interesserede.  
  
Forvaltningen vil gerne pointere, at hvis en skole bliver bedt om at 
udarbejde en handlingsplan på et givent område, så kan det ikke tages 
om udtryk for, at skolen ikke yder en indsats eller har kvalitet på det 
givne område. Det kan alene være udtryk for, at der ikke foreligger en 
beskrivelse heraf. Tilsvarende kan det heller ikke sluttes, at skoler som 
allerede har udarbejdet beskrivelser m.m. af sine indsatser har større 
kvalitet i sit arbejde end skoler uden tilsvarende beskrivelser m.m. 
  
Den samlede handlingsplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget den 
6. december 2007 til drøftelse og videresendes til Byrådet den 19. 
december 2007 til beslutning, jf. den godkendte procesplan. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
•        tager høringssvarene til efterretning 
•        drøfter udkast til kvalitetsrapport  
•        drøfter anbefalinger til handlingsplaner 
•        anbefaler kvalitetsrapporten og forslag til handlingsplan til 
behandling i Byrådet 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kvalitetsrapport for Frederikshavn Kommunes skolevæsen skoleåret 
2006-07 (dok 613740).pdf 

 Folkeskolernes høringssvar til kvalitetsrapport 2006-2007 (dok 

7.        Undervisning i dansk som andetsprog i modtagerklasser 
Der er en skole i Frederikshavn Kommune, der har 
modtagerklasser, hvor de underviser i dansk som 
andetsprog, men som ikke har principper / procedurer for 
tilrettelæggelsen af modtagerundervisningen. Den 
pågældende skole skal udarbejde handlingsplaner herfor. 
  

8.        Supplerende dansk som andetsprog 
De skoler, der underviser i supplerende dansk og som på 
nuværende tidspunkt ikke har udarbejdet principper / 
procedurer for tilrettelæggelsen af denne undervisning, skal 
udarbejde handlingsplaner for området. 
  

9.        Overgangsfrekvens fra 10. årgang til ungdomsuddannelse  
Der skal udarbejdes handlingsplaner, der beskriver hvordan 
skoler med en overgangsfrekvens under 95 vil arbejde på af 
få denne højere. 
Dette arbejde er direkte forbundet med den nationale 
indsats om ”Ungdomsuddannelse til alle”, hvor 
Frederikshavn kommune er blandt modelkommunerne. 

Bilag   Fordeling 
1. Kvalitetsrapport for Frederikshavn Kommunes 

skolevæsen skoleåret 2006/2007 (dok. 613740) 
BUU/BYR 

2. Folkeskolernes høringssvar til kvalitetsrapport 
2006/2007 (dok. 614917) 

BUU/BYR 
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614917).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Anbefales over for Byrådet.  
 
Ud over de anbefalinger til handleplan, der er nævnt i sagen, ønsker udvalget 
fokus på anvendelse af liniefagsuddannede lærere, evaluering af mobningspolitik 
og personalets trivsel. 

Fraværende: Ingen 
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3. Ny Dagtilbudslov pr. 1. august 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592431 
Sbh: laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Folketinget vedtog den 24. maj 2007 en ny dagtilbudslov, der træder i 
kraft den 1. august 2007.  
  
Loven samler reglerne om dag, -fritids- og klubtilbud mm. i en 
selvstændig lov. Området har hidtil været en del af Lov om social service 
og Lov om børnemiljø. 
  
Den nye lov betyder en del større og mindre ændringer på området, 
medens mange andre ting i dagtilbudsloven er en direkte videreførelse af 
de hidtil gældende bestemmelser om dag- og klubtilbud i Lov om social 
service. 
  
Nedenstående forhold er nye tiltag i loven og kræver, at den enkelte 
kommune beslutter, hvorledes loven konkret skal udmøntes lokalt: 
  
- Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringen af de pædagogiske 
læreplaner og vurdere om disse giver anledning til en omprioritering på 
dagtilbudsområdet, ændringer i den pædagogiske indsats eller 
opkvalificering af personale.  
  
- Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forældrebetalte 
madordninger i daginstitutioner under hensyn til forældrenes økonomi på 
samme vis, som der gives tilskud til økonomisk friplads. 
  
- Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til privat pasning i 
kombination med, at barnet har en plads i et kommunalt dagtilbud. 
Brugen af pladserne må dog samlet ikke overstige, hvad der svarer til en 
fuldtidsplads i en kommunal pasning. 
  
- Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til privat pasning til 
forældre med børn under 26 uger og i særlige tilfælde også samtidigt 
med at forældrene modtager barselspenge/orlovsydelse på samme barn.  
  
Udover de ovennævnte nye ting er der på grund af 
kommunesammenlægningen flere emner i loven, som det kan blive 
nødvendigt at få fremlagt til politisk behandling for at få fastlagt en 
fremtidig procedure på området for Frederikshavn kommune. F.eks. 
godkendelses- og evalueringsproceduren om læreplaner. 
  
Der er i loven krav om offentlig tilgængelig brugerinformation og krav om 
sprogvurdering af alle 3 - årige i kommunen. Sådanne tiltag indarbejdes i 
kommunen, forvaltning og institutioner, så de bliver en del af  praksis på 
området. Begge dele har været indarbejdet i de 3 gamle kommuner på 
forskellig vis og er derfor ikke som sådan nye tiltag i Frederikshavn 
kommune.  
  
Den sammenhængende børnepolitik, kommunens visioner, mål og 
rammer for dagtilbud, styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud og den 
kommunale pasningsgaranti har baggrund i loven, og er allerede blevet 
fastlagt for Frederikshavn Kommune. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
1.        orientering om konsekvenser som følge af ny dagtilbudslov 
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Elektroniske bilag: 

 Dagtilbudsloven.pdf 

tages til efterretning 
 

2.        drøftelsen af evalueringen af læreplanerne knyttes sammen 
med Børne- og ungdomsudvalgets årlige 
godkendelsesprocedure af nye læreplaner. Se efterfølgende 
sagsfremstilling  
  

3.        supplerende emner med tilknytning til den nye dagtilbudslov 
behandles i Børne- og ungdomsudvalget, hvis det viser sig 
nødvendigt med yderligere beslutninger i forhold til den nye 
lovgivning 
 

Bilag   Fordeling 
1. Dagtilbudsloven (dok 604626) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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4. Procedure for pædagogiske læreplaner i dagtilbud fo r 
børn.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 604714 
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Alle Frederikshavns 44 daginstitutioner og dagpleje er ifølge 
dagtilbudsloven forpligtet til at udarbejde en skriftlig læreplan for børn i 
alderen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år og op til skolealderen. 
Læreplanen skal beskrive dagtilbudets mål for børnenes læring indenfor 6 
temaer: 

1)      Barnets alsidige udvikling 
2)      Sociale kompetencer 
3)      Sproglig udvikling 
4)      Krop og bevægelse 
5)      Naturen og naturfænomener 
6)      Kulturelle udtryksformer og værdier 

Læreplanen skal beskrive institutionens metoder og aktiviteter, som er 
planlagt for at nå de opstillede mål. 
  
Hver daginstitution udarbejder deres egen læreplan, mens der i dagplejen 
kan udarbejdes fælles læreplaner for flere dagplejehjem eller distrikter 
tilknyttet den kommunale dagpleje. 
  
I dagtilbudsloven er beskrevet, at det er kommunalbestyrelsens opgave 
at godkende læreplanerne og årligt drøfte om resultatet af 
institutionernes evalueringer giver anledning til yderligere politisk 
handling. 
  
Institutionernes og dagplejens arbejde med læreplaner har i de 3 gamle 
kommuner været tilrettelagt i forskellige rammer. 
Kommunesammenlægningen gør det nødvendigt, at der fastlægges en ny 
fælles praksis på området: 
  
Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at institutionerne hvert år i februar 
måned indberetter nye læreplaner på et skema (se bilag) til forvaltningen 
og at disse i forvaltningen sammenskrives og fremstilles i Børne- og 
ungdomsudvalget til en samlet godkendelse. 
  
Samtidig med institutionernes indberetning af nye læreplaner indsender 
institutionerne også resultatet af deres evalueringer af igangværende 
læreplaner. Skemaerne til indberetning af læreplaner udformes så der er 
plads til en årlig evaluering af den enkelte plan. Hermed kan Børne- og 
Ungdomsudvalget i samme møde godkende nye læreplaner og på 
baggrund af alle læreplaner drøfte eventuelle forandringer på området. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  

  
  
 

•                        institutionerne og dagplejen hvert år i februar måned 
indberetter nye læreplaner og resultaterne af deres 
evalueringer, og at materialet fremstilles til efterfølgende 
samlet godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget 
 

Bilag   Fordeling 
1.  Udkast til skema til indberetning af læreplaner og 

efterfølgende evaluering (dok. 604707) 
BUU 
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Elektroniske bilag: 

 Udkast skema indberetning af læreplaner og efterfølgende evaluering 
(dok 604707).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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5. 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 7. juni 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard deltog i pkt. 1 – 7 
  
Supplerende sagsfremstilling – Børne- og 
Ungdomsudvalget 4. oktober 2007 
Ved præsentation af Familieafdelingens dag og døgnfunktion på udvalgets 
møde den. 7. juni 07 blev aftalt, at foreløbig status for 
anbringelsesanalysen kunne foreligge senere på året. Statusnotatet 
forelægges til udvalgets drøftelse.  
  
Indstilling 
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter statusnotat. 
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Elektroniske bilag: 

 Statusnotat anbringelsesområdet Frederikshavn Kommune 2007 (dok 
614859).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Statusnotat anbringelsesområdet Frederikshavn 

Kommune 2007 (Dok. 614859) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Drøftet. 
Udvalget udtrykker tilfredshed med analysen. 

Fraværende: Ingen 
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6. Rammeaftaler 2008, det sociale område og 
specialundervisningsområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562430 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
Rammeaftalerne 2008 på social- og specialundervisningsområdet mellem 
kommunerne i regionen og Region Nordjylland skal indgås inden den 15. 
oktober 2007. Udkastene til rammeaftaler er anbefalet til godkendelse i 
byråd/kommunalbestyrelser og Regionråd af Kommunekontaktrådet den 
24. august 2007 og i Kontaktudvalget 30. august 2007.  
  
Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel 
af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag, indhold i de enkelte tilbud, 
sikring af udnyttelse af de økonomiske ressourcer, samt retningslinier og 
principper for takstberegning og betalingsmodeller. Der er tale om 
planlægnings- og udviklingsværktøjer, der har til hensigt at sikre 
sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne i 
regionen. 
Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af 
pladser i Region Nordjylland inden for de specialiserede området på det 
såkaldte ”kan-område”, samt aftale mellem kommunerne og regionen om 
driftsherreopgaven for de enkelte institutioner. Udbud og efterspørgsel er 
vurderet på baggrund af de kommunale redegørelser, som blev 
udarbejdet i foråret 2007. 
  
Rammeaftalerne har virkning fra den 1. januar 2008 og omfatter for det 
sociale område:  
SEL §6b samt tilbud på det almene ældreboligområde, ABL §185b, 
og for specialundervisningsområdet: 
Folkeskoleloven § 20, stk. 3 samt Lov om specialundervisning for voksne 
§1 stk. 2 og 3 
  
Generelt kan det siges, at kommunerne ikke forventer væsentlige 
ændringer i forbruget af pladser i 2008. Dette er i overensstemmelse med 
den indgåede hensigtserklæring, som løber til udgangen af 2008.  
Rammeaftalerne for 2008 er lavet på grundlag rammeaftalerne for 2007. 
De væsentligste ændringer i de ny rammeaftaler er: 

•                        Ændringer og omlægning på specialbørnehjemmene. På 
kort sigt oprettelse af midlertidig afdeling i Brønderslev 
samt en sammenlægning af to afdelinger i Aars i nyopført 
bygning. En arbejdsgruppe arbejder med bud på en 
langsigtet udvidelsesplan, hvor nybyggeri forventes at 
erstatte den midlertidige afdeling i Brønderslev, og hvor 
muligheder for driftsfællesskab undersøges. 
 

•                        Udbygning af pladser til borgere med erhvervet 
hjerneskade. Kommunalt byggeri med 8 døgnpladser i 
Sindal til personer i alderen 18-67 år med moderat til svær 
hjerneskade. Regionalt byggeri i Nykøbing Mors med 8 
pladser til personer i alderen 18-67 år med svære og meget 
svære handicaps/hjerneskade. 28 pladser på Attruphøj i 
Aalborg. 20 botilbud til sindslidende. 
 

•                        Oprettelse af rehabiliteringscenter for flygtninge. 
Omlægning af 6 af de nuværende 12 revalideringspladser. 
 

•                        Ændring af antal pladser på henholdsvis Aalborgskolen og 
Døvblindecentret. 
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Else Marie Lauvring vil i mødet kort gennemgå rammeaftalerne. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet tiltræder: 
•        Rammeaftale 2008, Socialområdet  
•        Rammeaftale 2008, Specialundervisningsområdet 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til rammeaftale 2008 socialområdet (dok 612922).pdf 
 Udkast til rammeaftale 2008 specialundervisningsområdet (dok 

612923).pdf 

 
•                        Videreførelse af fokusområderne for 2007. 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til rammeaftale 2008 socialområdet (dok. 

612922) 
BUU/BYR 

2. Udkast til rammeaftale 2008 
specialundervisningsområdet (dok. 612923) 

BUU/BYR 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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7. Tværkommunal rammeaftale på kommunale tilbud og 
institutioner på det sociale område  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562430 
Sbh: BKF/el 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
Kommunerne har med kommunalreformen fået ansvaret for tilbuddene til 
borgerne på en række områder, der tidligere lå i amterne, ligesom 
kommunerne også tidligere har haft ansvaret for en række tilbud på det 
sociale område.  
  
Der vil løbende i de kommende år skulle ske en kvalitetsmæssig udvikling 
af tilbudene, ligesom spørgsmål om hjemtagning og 
institutionsplaceringer kan blive aktuelle.  
  
På den baggrund har Kommunekontaktrådet vurderet, at der er behov for 
at skabe en vis forudsigelighed i forbindelse med eventuelle ændringer i 
de nuværende tilbud samt et solidt datagrundlag for drøftelserne af disse 
ændringer. 
  
Kommunekontaktrådet har den 24. august 2007 anbefalet, at der 
parallelt med indgåelsen af rammeaftalerne med Region Nordjylland – 
”kan- området”, indgås en rammeaftale mellem de nordjyske kommuner, 
som dækker de øvrige kommunale sociale tilbud og institutioner. 
Området omfatter de tilbud og institutioner, der i 
strukturreformprocessen benævnes ”skal-området”, tillige med de 
hidtidige kommunale institutioner samt selvejende og private 
institutioner. Det vil sige kommunale specialinstitutioner og specialtilbud 
indenfor: 
•        Socialt udsatte børn og unge 
•        Misbrugsbehandling (den lægelige del) 
•        Specialundervisning for børn 
•        Specialundervisning for voksne 
•        Revalideringstilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen (ikke 
serviceloven) 
•        Kommunale botilbud mv. 
  
Hovedformålet med aftalen er: 
•                      At aftale et forpligtende samarbejde og høringsprocedurer for at 

sikre alle kommuner et optimalt planlægningsværktøj 
•                      At få oprettet en fælles base og oversigt over alle tilbud og 

institutioner, uanset om det er ”kan”, ”skal”, eller eksisterende 
institutioner eller selvejende/private. 

  
Forslaget til den tværkommunale rammeaftale på kommunale tilbud og 
institutioner på det sociale område er vedlagt som bilag. 
  
Rettelse til sagsfremstilling angående den tværkommunale 

rammeaftale på kommunale tilbud og institutioner på det sociale 

område: 
Efter udarbejdelsen af dagsordenen til indeværende udvalgsmøde, er de 
nordjyske kommuner blevet kontaktet af Kommunekontaktrådets 
sekretariat med en rettelse til den tværkommunale rammeaftale på 
kommunale tilbud og institutioner på det sociale område. 
  
For så vidt angår specialundervisningsområdet træder den fremsendte 
rammeaftale først i kraft pr. 1. august 2008, idet der allerede på dette 
område eksisterer en aftale, som løber frem til 1. august 2008. 
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Den nye rammeaftale kan efterfølgende suppleres med mere konkrete 
aftaler om opgaveløsninger på socialområdet og 
specialundervisningsområdet. 
  
Indstilling 
Det indstilles at byrådet tiltræder: 
Kommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet (dok 612842).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kommunal ramme aftale for tilbud og 

specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet (dok. 612842) 

BUU/BYR 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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8. Tilbudsportalen - indberetning af tilbud i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Som en del af kommunalreformen er etableret Tilbudsportalen (SEL §14, 
4), som er et værktøj for den kommunale myndighed, som kan finde 
oplysninger om tilbud og ydelser for udsatte børn og unge, 
handicappede samt socialt udsatte. Portalen er en offentlig tilgængelig 
hjemmeside med overblik over de tilbud der eksisterer på området.  
  
Af bekendtgørelsen fremgår det at formålet med Tilbudsportalen er:   
•                      At styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for 

tilbud efter serviceloven, og for behandlingstilbud til 
alkoholmisbrugere efter sundhedsloven,  

•                      At styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte 
borger, 

•                      At skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud 
der er registreret i portalen, 

•                      At skabe sammenlignelighed mellem tilbudene, herunder 
mellem offentlige og private tilbud, og udgifterne til tilbudene,  

•                      At sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige 
leverandører. 

  
Der indberettes til Tilbudsportal for en række nærmere bestemte sociale 
tilbud.  
  
På Tilbudsportalen skal indberettes en lang række oplysninger om de 
enkelte tilbud. Der indberettes stamoplysninger om tilbudets 
beskaffenhed i forhold til f.eks. personaleforhold, beliggenhed, juridiske 
forhold, pladsantal, tilgængelighed for handicappede mv. Der 
indberettes desuden om tilbudenes ydelser: behandlingsmetoder, 
værdigrundlag, takster mv.    
  
Alle oplysninger fra både egne tilbud og private tilbud, der har adresse i 
kommunen, skal godkendes af kommunen før tilbudene offentliggøres 
på Tilbudsportalen. Eksisterende tilbud er godkendt og offentliggjort på 
Tilbudsportalen 1. april 2007, mens nye tilbud løbende godkendes og 
oprettes på portalen. 
  
Grundet snævre deadlines for de første indberetninger, har forvaltningen 
tilrettelagt en procedure for indberetning og godkendelse, som er fulgt i 
foråret 2007.  Forvaltningen efterspørger en formel bemyndigelse til 
varetagelsen af opgaven - også fremover. 
  
Indstilling 
Det indstilles til byrådets godkendelse: 

-                 At orienteringen tages til efterretning 
-                 At Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt 

Børne- og Kulturforvaltningen har bemyndigelse til at 
godkende de enkelte private og kommunale indberetninger til 
Tilbudsportalen 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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9. Håndtering af konflikter i bar/diskoteksmiljøet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592036 
Sbh: BKF/bran 
  
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 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 9. august 2007 
Udvalget ønsker fokus på kampagne til forebyggelse af vold. 
Der ønskes en vurdering - evt. via SSP-udvalget - af behovet for en 
konkret indsats. 
Sagen genoptages. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 
4. oktober 2007 
SSP-udvalget har på sit møde den 23. august 2007 drøftet håndtering af 
konflikter i bar- og diskoteksmiljøet, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets 
drøftelse og beslutning af 7. juni 2007. 
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SSP-udvalget finder, at det er en god idé at sætte fokus på forebyggelse 
af vold i nattelivet. Forebyggelse af vold kan bl.a. ske via undervisning af 
barpersonale, dørmænd m.m. eller via undervisning af de unge gæster i 
nattelivet. 
  
SSP-udvalget er tvivlende overfor om undervisning af barpersonalet vil få 
den ønskede effekt – bl.a. fordi: 
•        Undervisningen ikke er efterspurgt af restauratørerne 
•        Der er stor udskiftning i personale på barer, diskoteker m.m. 
  
SSP-udvalget finder i stedet, at fokus bør være på undervisningsforløb til 
nattelivets gæster. 
  
P.t. er der undervisning i forebyggelse af konfliktvold for elever i 8. klasse 
på ca. halvdelen af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune (ca. 80% af 
skolerne i gl. Frederikshavn, ca. 50% i gl. Sæby og ingen i Skagen). 
  
Konfliktvold er den hyppigst forekommende voldshandling i nattelivet og 
politiet deltager en hel dag i undervisningen.  
  
SSP-udvalget anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til undervisning af unge i forebyggelse af konfliktvold 
– f.eks. ved at udvide det eksisterende tilbud til at gælde alle 8. klasser i 
kommunens folkeskoler, opfølgning i 10. kl. og på 
ungdomsuddannelserne samt forslag til tids- og handleplan. Et sådan 
tilbud kan evt. afholdes i regi af SSP. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
•                      Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning 
•                      Børne- og Ungdomsudvalget afventer konkret udspil fra SSP-

udvalget 
  

  
 
 
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 07-06-07 

2. Svar til Anders Starberg (dok. 603949) BUU 09-08-07 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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10. Børne - og Ungdomsudvalgets mødekalender 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 486376 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2008 for 
Byrådet og de stående udvalg. 
Af planen fremgår, at der skal være ét møde i økonomiudvalget og ét 
møde i Byrådet hver måned. Juli måned er mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og Byrådet foreslåes møder i fagudvalgene afviklet i 
begyndelsen af hver måned. 
Den foreslåede mødeplan er for Byrådets vedkommende godkendt i 
Byrådet den 19. september 2007. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår følgende plan for møder i 2008: 
•                      torsdag den 3. januar 2008 
•                      torsdag den 7. februar 2008 
•                      torsdag den 6. marts 2008 
•                      torsdag den 10. april 2008 
•                      torsdag den 8. maj 2008 
•                      torsdag den 12. juni 2008 
•                      torsdag den 14. august 2008 
•                      torsdag den 4. september 2008 
•                      torsdag den 2. oktober 2008 
•                      torsdag den 6. november 2008 
•                      torsdag den 4. december 2008 
  
Møder foreslåes afholdt kl. 16. 
Mødested i lokale 5, etage 3a i Kattegatsiloen. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalgets mødekalender for 
2008 fastlægges. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Frederikshavn Kommune - politisk mødekalender 2008 (dok 613386).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Frederikshavn Kommune – politisk mødekalender 

2008 (dok. 613386) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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11. Revisionsberetning til regnskab 2006 for 12 
selvejende daginstitutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571736, 607567 
Sbh: BKF/LAMU 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
Kommunernes Revision har revideret årsregnskaberne for perioden 1. 
januar – 31. december 2006 for følgende 11 selvejende institutioner: 
Bødkergården 
Børnehaven Bølgen 
Børnehaven Humlebien 
Kaj Bundvad Børnehave 
Ungdomsgården Hånbæk 
Strandby Børnehave 
Røde Kors Børnehave 
Bangsboklubben 
Kaj Bundvad Fritidscenter 
Strandby Fritidscenter 
DK’s småbørnsklub ”Mælkebøtten” 
  
BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar – 
31. december 2006 for Børnehaven Bispevang. 
  
For ingen af regnskaberne har revisionen givet anledning til forbehold, 
og revisor har afgivet følgende enslydende beretninger til de 12 
regnskaber: 
  
”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2006 samt at resultatet af institutionernes aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2006 er i overensstemmelse med kommunens 
bestemmelser. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales 
at revisionsberetninger for de 12 selvejende daginstitutioner tages til 
efterretning. 
  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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12. Revisionsberetning til regnskab 2006 for Thorshøj 
Børnehus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591700 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU/BYR 

Sagsfremstilling 
Revisionsfirmaet Palsgaard & Hansen har fremsendt årsrapport 2006 for 
Thorshøj Børnehus, der er en privat pasningsordning oprettet som 
puljeordning. 
  
Revisionsfirmaet oplyser, at de har revideret årsrapporten for Thorshøj 
Børnehus for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter 
årsregnskabsloven. 
  
Revisor konkluderer: ”Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2006 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det overfor Byrådet 
anbefales, at Revisionsfirmaet Palsgaard & Hansens påtegning af 
årsrapporten tages til efterretning. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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13. Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. skolestruktur  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612095 
Sbh: BKF/anjo 
  
Besl.komp: BUU/ØKU/BYR 

Sagsfremstilling 
Der er på investeringsoversigten for 2007 ved Børne- og 
Ungdomsudvalget afsat 1,5 mio. kr. til bygningsinvesteringer ved 
strukturelle ændringer vedrørende skoler. 
  
Der søges om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til 
udarbejdelse af udviklingsplaner/bygningsatlas for kommunens 
folkeskoler i samarbejde med ekstern konsulent. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget 
og Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse, at 

  

1. der i 2007 ydes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr.  
  

2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb 
af samme størrelse 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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14. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007 Børne - og 
Ungdomsudvalgets område  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 
31. august 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 31 august 2007 (Dok 585414V5).pdf 
 Notat til økonomisammendrag pr 31 august 2007 (dok 589734v3).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Økonomisammendrag pr. 31. august 2007 (Dok. 

585414V5) 
BUU 

2. Notat til økonomisammendrag pr. 31. august 2007 BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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15. Orientering fra gennemført børnearrangement i 
forbindelse med Skagen Festival 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565546 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KFU 

Sagsfremstilling 
Som en del af Skagen Festivalen har der tidligere været afholdt 
børnearrangementer. Ved fraflytning fra festivalpladsen udenfor byen 
bortfaldt traditionen. 
  
Festivalen ønsker i 2007 at give børnene en musikalsk oplevelse og 
planlægger at invitere byens daginstitutioner til børnekoncert om 
formiddagen torsdag 5. juli – muligvis også fredag 6. juli 2007. Udbyttet 
af den musikalske oplevelse skal bruges i det videre pædagogiske arbejde 
med børnene. 
  
Skagen Festivalen søger gennem den ansvarlige for børnearrangementet 
om 10.000 kr. til arrangement.  
  
Skagen kommune har ikke tidligere ydet tilskud til børnearrangementet. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at sagen drøftes. 
  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. februar 2007 
Videresendes til B&U i forhold til det pæd. arbejde for børn i byens 
daginst.  
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 
  
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og 
Ungdomsudvalget 1. marts 2007  
Ansøgningen har været belyst i Børne- og Kulturforvaltningen i forhold til 
det pædagogiske arbejde for børn i Skagens daginstitutioner. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes 
med finansiering via fælles konti dagtilbud. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Supplerende sagsfremstilling 
Den ansvarlige for børnearrangementet ved Skagen Festival 2007 har 
fremsendt en tak og en kort beskrivelse af det gennemførte 
børnearrangement. 
Takkebrevet er vedhæftet dagsordenen til orientering. 
  

  
 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer i 

forbindelse med Skagen Festival 2007 (dok. 
564929) 
  

KFU, BUU 
01-03-2007 

2. Afrapportering og tak for tilskud til 
børnearrangement Skagen Festivalen 2007 
(dok. 611930) 

BUU 
04-10-2007 
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Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer i forbindelse med Skagen 
Festival 2007.pdf 

 Afrapportering og tak for tilskud til børnearrangement Skagen Festivalen 
2007 (dok 611930).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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16. Tilbud fra Skole og Samfund om abonnement på 
tidsskriftet Skolebørn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563135 
Sbh: BKF/TASV 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Børne- og kulturforvaltningen har modtaget tilbud fra Skole og Samfund 
til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. abonnement på tidsskriftet 
Skolebørn. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tilbud forelægges til 
orientering.      

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 

        

17. Driftsoverenskomster for selvejende klubber og 
daginstitutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 543628 
Sbh: BKF/piso-bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 
Ved kommunesammenlægningen blev antallet af selvejende 
klubber/fritidscentre og daginstitutioner i Frederikshavn Kommune på 13 i 
alt. 9 daginstitutioner og 4 klubber/fritidscentre. 
  
Forholdet mellem den enkelte selvejende institution og kommunen er 
reguleret i en driftsoverenskomst, som indeholder økonomiske og 
indholdsmæssige rammer for institutionens drift. 
I forbindelse med kommunesammenlægningen oplyste KL, at 
driftsoverenskomster ikke skal opsiges, men uden videre kan overgå til 
den nye kommune. 
  
En gennemgang af de 13 eksisterende driftsoverenskomster viser dog, at 
der er behov for en mere tidssvarende udformning i både tekst og 
indhold. Der er flere beslutninger i kommunesammenlægningsprocessen, 
som bør præciseres i en driftsoverenskomst med de selvejende 
institutioner og som hidtil har været forskellige: F.eks. regelsæt om 
økonomisk decentralisering, deltagelsen i MED-aftalen, beslutninger om 
støtte til børn/unge med særlige behov og betingelser om 
ejendomsvedligehold.  
  
Det vil også være hensigtsmæssigt, at der sker en vis harmonisering af 
driftsoverenskomsterne, så f.eks. pladsvisitation og åbningstider 
reguleres efter samme rammer i de selvejende institutioner som i de 
kommunale institutioner. 
  
KL har i samarbejde med de selvejende daginstitutioners 
paraplyorganisationer udarbejdet et eksempel på en mere tidssvarende 
standard-driftsoverenskomst. Forvaltningen har med udgangspunkt i KL’s 
standard udarbejdet 2 udkast til nye driftsoverenskomster for henholdsvis 
daginstitutioner og klubber/fritidscentre.  
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Med udgangspunkt i disse udkast foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, 
at der tages initiativ til at nye driftsoverenskomster indgås med hver af 
de 13 selvejende daginstitutioner og klubber/fritidscentre. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 
04. oktober 2007  
De selvejende institutioner har nu indsendt forslag til nye 
driftsoverenskomster. Forvaltningen har gennemgået alle og drøftet 
forslagene med de respektive institutioner. Der viser sig et overordnet 
billede af, at alle kan indgå i en ny driftsoverenskomst, der i det store 
hele ligger indenfor rammerne af standardudgavernes forslag.  
  
Inden for daginstitutionsområdet har de fleste institutionsbestyrelser 
ønsket en tilføjelse, der giver øget kompetence til 
bestyrelsen/institutionen i forhold til fastlæggelse af institutionens 
pladsantal og konkrete fastlæggelse af åbningstiden indenfor budgettets 
rammer. Desuden har flere ønsket, at der i teksten er formuleret, at 
pladsanvisningens indskrivning af børn sker i dialog med institutionen. En 
enkelt institution har ønsket indstillingsret til valg af revisor. Derudover er 
standardoplægget for de enkelte institutioner suppleret med beskrivelser, 
der retter sig mod helt lokale aftaler eller forhold. Forslagene til nye 
driftsoverenskomster er lavet så disse lokale aftaler/forhold kun er 
nævnt, hvis de skønnes at have relevans i forhold til 
driftsoverenskomsten. 
  
Drøftelserne med de 4 selvejende fritidscentre og klubber har bl.a. 
omhandlet indskrivningsprocedurer og tilknytning til det kommunale 
MED-system. Der er indgået aftale om, at de respektive institutionsledere 
forvalter de vedtagne optagelseskriterier. De 4 selvejende fritidscenter og 
klubber ønsker alle tilknytning til MED i nuværende driftsoverenskomst, 
dog ønsker Ungdomsgården Hånbæk, at den til enhver tid siddende 
bestyrelse afgør tilknytningen. Derudover følges standardoplægget, 
suppleret med beskrivelser i de enkelte driftsoverenskomster, som retter 
sig mod lokale aftaler / forhold, som skønnes at have relevans for 
driftsoverenskomsten. 
  
Det er således forvaltningens vurdering, at forslagene til nye 
driftsoverenskomster ikke afviger fra standardoplægget på områder, hvor 
det har indflydelse på det kommunale serviceniveau. De vedhæftede 
forslag til nye driftsoverenskomster er derfor klar til godkendelse. 
  
Arbejdet med driftsoverenskomsterne har desuden klargjort, at 
selvejende institutioner i egne bygninger også fremover må have ansvar 
og budgetmidler til deres ejendomsvedligeholdelse. 
  

•            Børne- og Kulturforvaltningen meddeles tilladelse til at 
opsige alle de nugældende driftsoverenskomster med 
selvejende daginstitutioner i Frederikshavn Kommune 

•            der optages forhandlinger med hver af de 13 institutioner 
om en ny driftsoverenskomst 

•            driftsoverenskomsterne forelægges udvalget til 
godkendelse 
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Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender udkast til driftsoverenskomster mellem Frederikshavn 
Kommune og 
•                      Strandby Børnehave 
•                      Aalbæk Borgerforenings Børnehave 
•                      Bødkergården, Østervrå 
•                      Børnehaven Bølgen, Frederikshavn 
•                      Røde Kors Børnehave, Frederikshavn 
•                      Børnehaven Humlebien, Frederikshavn 
•                      Børnehaven Bispevang, Sæby 
•                      Børneklubben Mælkebøtten, Frederikshavn 
•                      Bangsboklubben, Frederikshavn 
•                      Ungdomsgården Hånbæk, Frederikshavn 
•                      Strandby Fritidscenter 
•                      Kaj Bundvad Fritidscenter, Frederikshavn 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast driftsoverenskomst Aalbæk Børnehave (dok 581549v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Bangsboklubben (dok 588988).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Bødkergården (dok 608898).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bispevang (dok 581513v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bølgen (dok 614787).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Humlebien (dok 581146v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børneklubben Mælkebøtten (dok 

581380v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Kaj Bundvad Fritidscenter (dok 610748).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Røde Kors Børnehave - Frederikshavn (dok 

614383).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Strandby Fritidscenter (dok 588978).pdf 
 Eksempel på KL's standard driftsoverenskomst.pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Ungdomsgården Hånbæk (dok 588967).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. KL’s eksempel på standard driftsoverenskomst (dok. 

572119) 
BUU 01.03.07 

2. Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende 
daginstitutioner (dok. 569877) 

BUU 01.03.07 

3. Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende 
fritidscentre (dok. 569951) 

BUU 01.03.07 

4. Udkast driftsoverenskomst Strandby Børnehave (dok. 
581376v2) 

BUU 04.10.07 

5. Udkast driftsoverenskomst Aalbæk Borgerforenings 
Børnehave (dok. 581549v2) 

BUU 04.10.07 

6. Udkast driftsoverenskomst Bødkergården (dok. 
608898) 

BUU 04.10.07 

7. Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bølgen (dok. 
614787) 

BUU 04.10.07 

8. Udkast driftsoverenskomst Røde Kors Børnehave, 
Frederikshavn (dok. 614383) 

BUU 04.10.07 

9. Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Humlebien 
(dok. 581146v2) 

BUU 04.10.07 

10. Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bispevang, 
Sæby (dok. 581513v2) 

BUU 04.10.07 

11. Udkast driftsoverenskomst Børneklubben 
Mælkebøtten (dok. 581380v2) 

BUU 04.10.07 

12. Udkast driftsoverenskomst Bangsboklubben (dok. 
588988) 

BUU 04.10.07 

13. Udkast driftsoverenskomst Ungdomsgården Hånbæk 
(dok. 588967) 

BUU 04.10.07 

14. Udkast driftsoverenskomst Strandby Fritidscenter 
(dok. 588778) 

BUU 04.10.07 

15. Udkast driftsoverenskomst Kaj Bundvad Fritidscenter 
(dok. 610748) 

BUU 04.10.07 
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 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende daginstitutionre.pdf 
 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende fritidscentre.pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Strandby Børnehave (dok 581376v2).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. oktob er 2007 
Godkendt - bortset fra, at Mælkebøttens driftsoverenskomst udsættes efter ønske 
fra institutionen. 

Fraværende: Ingen 

Page 38 of 39

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_04-1...



Mødet hævet, oplæst kl. 18:15 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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