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1. Sammenhængende børnepolitik for Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 617683 
Sbh: BKF/lemt 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Frederikshavns kommunes sammenhængende børnepolitik, trådte i kraft 
pr. 1. januar 2007. Den første udgave havde et særligt fokus på børn, 
unge og familier med behov for støtte, og derfor var et klart mål, at den 
med tiden skulle bredes ud, til i højere grad at omfatte bredere grupper 
af børn og unge. 
  
 6 nedsatte arbejdsgrupper, har siden været behjælpelige med inputs 
omkring: udfordringer og tendenser, den generelle og forebyggende 
indsats, samt bud på mulige indsatsområder. På baggrund af dette 
arbejde, er politikken nu blevet justeret og bredt ud, så den i stadig 
højere grad omfatter en bredere gruppe af børn og unge. Indstillingen er 
nu, at denne nyere version vil være gældende byrådsperioden ud.  
  
Børnepolitikken skal, jf. Serviceloven, gennemgå en gennemgribende 
revision i forbindelse med kommunalvalg. Derfor vil forvaltningen i 
perioden indtil da, opstarte en proces der skal sikre, at næste udgave af 
børnepolitikken vil få et væsentligt kvalitativt løft. Forvaltningen ønsker 
noget andet og noget mere med børnepolitikken, end det har været mulig 
i den første udgave. Kort sagt, ønsker forvaltningen bl.a. at arbejde med 
følgende frem til kommunalvalget: 
- at få italesat og gennemarbejdet visionerne på børne- og ungeområdet 
- at sikre en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge 
- at få sikret en rød tråd fra børnepolitikken til de øvrige politikker på 
området 
- at få en mere ligelig vægtning mellem normalområdet og 
specialområdet 
- at inddrage medarbejdere på børne- og ungeområdet i arbejdet og sikre 
at børnepolitikken bliver implementeret helt ud i yderste led 
- at få inddraget ekspertpanel i udarbejdelsen af den kommende version, 
for at sikre evidens og høj kvalitet . 
  
Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget godkender den justerede 

børnepolitik 
•                      den justerede børnepolitik vil være gældende byrådsperioden 

ud. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Beslutning Frederikshavn Sammenlægningsudvalg 22 november 2006 
vedr sammenhængende børnepolitik.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Beslutning Frederikshavn Sammenlægningsudvalg 

22. november 2006 vedr. sammenhængende 
Børnepolitik for Frederikshavn Kommune (dok. 
554994) 

BUU 

2. Revideret version af sammenhængende børnepolitik 
for Frederikshavn Kommune (dok. 626839) 

BUU 

3. Standarder for sagsbehandling – gældende fra 
1.1.2007 (dok. 626842) 

BUU 
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 Revideret version af sammenhængende børnepolitik for Frederikshavn 
Kommune (dok 626839).pdf 

 Standarder for sagsbehandling - gældende fra 1-1-2007 (dok 
626842).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 
Sagen genoptages med henblik på at drøfte den forebyggende indsats og viften af 
tilbud. 

Fraværende: Ingen 
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2. Henvendelse fra Fonden Gården med ønske om 
kommunal overtagelse af Gården  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 617401 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Fonden Gården har den 21.9.2007 sendt en indstilling til Frederikshavn 
Kommune vedr. ønske om kommunal overtagelse af Gården. 
Udvalget blev uden for dagsorden, i møde den 4. oktober 2007 orienteret 
om denne henvendelse. 
  
Fonden Gården er en selvejende fond, der driver et opholdssted, med 
plads til 8 børn i alderen 6 til 14 år. 
Gården er beliggende Hirtshalsvej 524, Aalbæk. 
  
Gården har fungeret i 15 år, og har løst forskellige opgaver udover 
institutionens kerneopgave som opholdssted. Opgaverne har bl.a. været: 
•        Akut institution 
•        Modtaget børn udenfor målgruppen 
•        Haft familier boende 
•        Løst ambulante opgaver 
•        Ydet konsulentbistand 
  
Gåden var indtil 2001 drevet af Skagen Kommune.  
I 2001 blev det en selvejende fond, da Nordjyllands Amt krævede at 
Gården blev adskilt fra kommunen. 
  
I forbindelse med kommunalreformen overtog Frederikshavn Kommune 
visitationsretten til Gårdens pladser, og der blev endvidere indgået en 
aftale imellem Frederikshavn Kommune og Gården om administrativt 
hjælp, herunder lønudbetaling. 
  
Der har været afholdt møde imellem Frederikshavn Kommunes 
Familieafdeling og Gården, som var repræsenteret af bestyrelsens 
formand samt forstanderen. 
På mødet blev der besluttet at arbejde for, at Gården overgår fra den 
selvejende fond til en kommunal institution. Der ønskes, at dette sker 
senest 1.4.2008. 
  
I forhold til driftsbudgettet , vil det skulle afholdes indenfor 
familieafdelingens nuværende ramme. 
Gården har en egenkapital på ca. 1.6 mill. kr. som der skal tages stilling 
til. 
Fonden Gården bor i Frederikshavn Kommunes bygning. 
Arbejdsmiljørepræsentanten samt TR-repræsentanten, skal sikres plads i 
den fremadrettede proces, så virksomhedsoverdragelsen, kan ske så 
optimalt som muligt. 
I forhold til Gårdens fremtidige målgruppe, vil dette skulle ses i en samlet 
helhed for Frederikshavn Kommunes samlede tilbud indenfor 
døgninstitutioner/familiebehandling 
  
Børne og kulturforvaltningen ønsker en tilkendegivelse fra Børne- og 
ungdomsudvalget om udvalget  ønsker, at der skal arbejdes videre på at 
Gården overgår til en kommunal institution. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      forvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Fonden Gården 

at til veje bringe et færdigt oplæg vedr. overgang fra den 
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selvejende fond til en kommunal institution 
•                      evt. oplæg forelægges til politisk beslutning, senest på marts 

mødet 2008. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ønske kommunal overtagelse Fonden Gården (dok 616145).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Henvendelse fra Fonden Gården om kommunal 

overtagelse af fonden Gården (dok. 616145) 
BUU 04.10.07 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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3. Opfølgning på Det Sociale Nævns praksisundersøgelse  
2007 om merudgiftsydelse ved forsørgelsen af børn m ed 
handicap og langvarige lidelser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625363 
Sbh: BKF/ella 
  
Besl.komp: BUU Sagsfremstilling 

Det Sociale Nævn har undersøgt 49 bevillingssager om merudgiftsydelser 
til handicappede børn og unge fra 5 kommuner i Nordjylland. 
¾ af  afgørelserne er ikke i overensstemmelse med regler og praksis. 
Fejlene består først og fremmest i, at de særlige beregningsregler, 
hvorefter hjælpen udmåles som ottendedele af et standardbeløb, ikke 
følges. Det betyder, at der i nogen tilfælde udbetales for meget, i andre 
for lidt i forhold til reglerne. 
Problemerne i de sager der ikke er i overensstemmelse med regler og 
praksis er iøvrigt navnlig at  
•                      kommunerne ikke altid foretager en ny vurdering af, om den 

udbetalte månedlige hjælp skal reguleres ved henvendelser om 
hjælp til uforudsete større (enkelt)udgifter. I disse situationer er 
udgifterne i strid med reglerne ofte blevet betalt eller refunderet 
uafhængigt af den løbende udbetalte hjælp. 

•                      Kommunerne har i vidt omfang truffet tidsbegrænsede 
afgørelser, hvilket der ikke er hjemmel til. 

•                      Manglende eller utilstrækkelige lægelige oplysninger, eller 
oplysninger, der dokumenterer, at der er tale om nødvendige 
merudgifter 

  
Børne- og Kulturforvaltningen har taget den gennemførte 
praksisundersøgelse til efterretning og på baggrund heraf besluttet, at 
erfaringen indgår i det videre arbejde i Familieafdelingen med 
opkvalificering af sagsbehandling i handicapafdelingen. 
Opkvalificering af sagsbehandling i handicapafdelingen har været i gang 
siden 1. juni 2007, hvor forvaltningen ansatte en faglig konsulent til 
området. 
  
I forbindelse med formidling af rapporten har Statsforvaltningen 
Nordjylland indbudt 3 repræsentanter for hver kommune til et 
informationsmøde om undersøgelsen og dens resultater. Mødet afvikles 
den 10. december 2007 på Aalborghus Slot. 
  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget tager Det Sociale Nævns 

praksisundersøgelse 2007 til efterretning 
•                      Tiltræder forvaltningens forslag til opfølgning på Det Socialae 

Nævns praksisundersøgelse 2007 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Det Sociale Nævns praksisundersøgelse 2007 (dok 626947).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Rapport for Det Sociale Nævns praksisundersøgelse 

2007 (dok. 626947) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 
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Fraværende: Ingen 
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4. 2. dialogmøde på skoleområdet  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Af Frederikshavn Kommunes skolestyrelsesvedtægt fremgår, at Børne- og 
Ungdomsudvalget to gange årligt skal afholde et møde med 
skolebestyrelserne, eller repræsentanter herfor, til drøftelse af spørgsmål 
om skolevæsenets vilkår og udvikling.  Andre kan efter udvalgets 
beslutning deltage i møderne.  
Indhold i det ene af dialogmøderne ses i sammenhæng med krav i 
Frederikshavn Kommunes budgetvejledning om, at fagudvalgene i 
budgetlægningsfasen, skal afholde dialogmøder med brugerbestyrelser 
inden for udvalgets eget område.  
Dette dialogmøde blev afviklet i slutningen af august. 
  
Det er nu tid for planlægning af skoleområdets 2. dialogmøde. 
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dette møde afvikles i 
begyndelsen af februar 2008 og med kvalitetsløft på skolerne, herunder 
sundhedsfremme, som tema. 
Dialogmødets formål er at medvirke til at skabe sammenhæng og 
forståelse mellem centrale initiativer og lokale vilkår, og at understøtte 
dialogen mellem politikere og skolebestyrelserne. Forvaltningen forslår 
derfor, at deltagerkredsen udgøres af Børne- og Ungdomsudvalget, 
folkeskolebestyrelsernes medlemmer, repræsentanter for folkeskolernes 
ledelse, repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til dagsorden for 
dialogmødet. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
fastlægger rammen for skoleområdets 2. dialogmøde, herunder at 
 
•                      dialogmødet afvikles den xx. februar 2008 

 
•                      deltagerkredsen i dialogmødet udgøres af Børne- og 

Ungdomsudvalget, folkeskolebestyrelsernes medlemmer, 
repræsentanter for folkeskolernes ledelse, repræsentanter fra 
Børne- og Kulturforvaltningen 
 

•                      udkast til dagsorden drøftes 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 udkast til dagsorden for 2. dialogmøde på skoleområdet (dok 
626691).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til dagsorden for 2. dialogmøde på 

skoleområdet 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Mødet fastlægges til den 26. februar 2008.  
Der indhentes forslag til dagsordenen fra skolebestyrelserne. 
Deltagerkredsen er som indstillet. 
Sagen genoptages på mødet i februar. 
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Fraværende: Ingen 
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5. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619599 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige 
arbejde vedr. implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn 
Kommune. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. november 2007 
Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 – 10 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

6. december 2007  

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på 
implementeringsprocessen. 
  

  
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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6. Sikring af serviceniveau for ordblinde børn og unge  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 630046 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Knud Hjørnholm har henvendt sig til Børne- og 
Kulturforvaltningen med ønske om en redegørelse for sikring af 
ressourceudnyttelse af midler til ordblinde børn og unge efter at 
midlerne forlods er tildelt de enkelte skoler. 
Forvaltningen vil i mødet redegøre for, hvorledes området er 
organiseret, således at serviceniveauet for ordblinde børn og unge 
sikres. 
  
Indstilling 

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

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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7. Kombination af dagtilbud og tilskud til privat pasn ing  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592431 
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Dagtilbudsloven åbner mulighed for at Frederikshavn kommune kan 
beslutte, om forældre skal have mulighed for at kombinere et almindeligt 
dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave) med et økonomisk 
tilskud til privat pasning. 
  
Det kan f.eks. være til familier, hvor begge forældre har skiftende 
arbejdstider og hvor familiens pasningsbehov derfor ikke passer med de 
almindelige dagtilbuds åbningstider. 
  
Loven begrænser brugen af et kombinationstilbud ved at kræve, at 
brugen af et dagtilbud og et tilskud til privat pasning samlet set ikke 
overstiger, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. 
Kombinationstilbudet er ifølge lovgivningen også kun beregnet til at 
dække pasningsbehov af arbejdsmæssige grunde. 
  
Forvaltningen har generelt meget få henvendelser fra forældre om et 
sådan behov, men problematikken for de få berørte familier er ofte meget 
stor. Nogle må opgive job/vagter, andre er heldige at kunne trække på 
familie eller naboers hjælp, eller må benytte andre skiftende løsninger. 
For nogle af disse familier ville muligheden for et kombinationstilbud løse 
deres pasningsproblemer, mens andre vil have så specifikke behov i 
forhold til timeforbrug og tider, at de ikke vil kunne finde en privat 
pasning, der kan supplere dagtilbudet på en tilfredsstillende vis. 
  
Forvaltningen anslår på baggrund af den nuværende efterspørgsel, at det 
kan blive aktuelt med 3-8 pladser årligt, som modtager 
kombinationstilbudet.  
  
Pladserne tildeles for hver enkelt plads’ vedkommende efter en konkret 
vurdering. Tilskud til privat pasning i en kombinationsløsning kræver, 
som til tilskud til privat pasning i øvrigt, at den private passer godkendes 
af kommunen, at vedkommende skal være over 18 år og kommunen skal 
føre tilsyn med pasningen. Forældrene er arbejdsgiver for passeren, og 
forældrene skal betale minimum 25 % af udgiften til den private pasning. 
Administration af tilskud og tilsyn med privat pasning foretages af den 
centrale pladsanvisning. 
  
Brugen af 3-8 kombinationspladser betyder en øget årligt udgift på 
anslået kr. 80.000-170.000. Den øgede udgift til tilskud til privat pasning 
vil i resten af 2007 kunne finansieres af det allerede afsatte budget til 
tilskud til privat pasning. I 2008 kan forvaltningen foreslå at udvide 
budgetrammen for tilskud til privat pasning med kr. 170.000. Beløbet kan 
finansieres af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, hvor der til 
området er udlagt ekstra midler til nye dagtilbudsformål, blandt andet 
diverse frivillige ordninger. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget  
•                      beslutter om der i Frederikshavn kommune skal være mulighed 

for at forældre kan kombinere et almindeligt dagtilbud med 
tilskud til privat pasning 

•                      godkender den centrale pladsanvisnings forslag til 
administrative retningslinier for brug af kombinationspladser, hvis 
muligheden skal bestå. 
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Elektroniske bilag: 

 Forslag til administrative retningslinier for kombinationstilbud (dok 
627219).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til administrative retningslinier for tilskud 

efter dagtilbudslov til kombinationstilbud (dok. 
627219) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Udvalget tilslutter sig, at der skal være mulighed for kombination af dagtilbud og 
tilskud til privat pasning. 
Retningslinierne blev godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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8. Mad i dagtilbud  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: buu 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune kan efter den nye dagtilbudslov beslutte at 
give tilskud til forældrebetalte madordninger til børn i 
daginstitutionerne.  
  
Det er desuden blevet kommunens forpligtelse at fastsætte de 
overordnede rammer for forældrebetalte madordninger. Det er herefter 
op til hver institutions forældrebestyrelse at beslutte, om der skal 
oprettes en madordning i netop deres institution og i givet fald hvordan 
madordningen skal tilrettelægges. 
  
Lovgivningen siger, at det er de enkelte forældre selv, der beslutter om 
de ønsker at benytte madordningen. De forældre, der benytter 
madordningen, betaler udgiften hertil. Kommunen kan dog vælge at 
give tilskud til forældrene til forældrebetalingen. 
  
Det er en central kommunal opgave at fastlægge et maksimumbeløb for 
institutionernes madordninger og principielt beslutte om der i prisen for 
en madordning må indregnes lønudgifter til køkkenpersonale. Inden for 
det vedtagne maksimumbeløb fastlægger forældrebestyrelsen prisen for 
madordningen i den enkelte daginstitution.  
  
Da betingelserne for forældrebetalte madordninger i dagtilbudsloven er 
nye, er der ikke mange erfaringer med hverken maksimumspriser eller 
tilskud til forældrebetalte madordninger. I Frederikshavn kommune er 
der få institutioner, som har en hel- eller delvis madordning. I foråret 
2007 lavede en børnehave et forsøgsprojekt med bespisning. Deres 
evaluering viste, at en ordning med fuld bespisning af 60 børn i alderen 
3-6 år ville koste ca. kr. 400 kr. pr. måned. Prisen inkluderede ca. 20 
medarbejdertimer ugentligt til tilberedning foruden madvarernes pris. 
Prisniveauet medførte, at den pågældende institutions 
forældrebestyrelse valgte ikke at arbejde videre med at etablere 
madordning, trods mange andre positive gevinster ved at lade børnene 
bespise i børnehaven. I 2 andre institutioner koster deres madordning 
p.t. henholdsvis kr. 350 og kr. 150 pr. måned. Flere andre institutioner 
har frugtordninger til kr. 25-50 pr. måned. 
  
Det er desuden en overordnet kommunal beslutning om der skal kunne 
gives tilskud til forældrenes betaling af den forældrebetalte madordning. 
Hvis der i kommunen skal kunne gives et økonomisk tilskud til 
forældrene, foreslås det, at der gives tilskud efter de samme 
økonomiske grænser som anvendes til økonomisk friplads.  
  
Her og nu vil udgiften til et kommunalt tilskud til forældre til 
madordninger være begrænset, fordi der ikke findes så mange 
forældrebetalte madordninger i institutionerne. Hvis der skal gives 
økonomisk tilskud til forældre til madordninger kan den øgede udgift for 
2007 og 2008 finansieres af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, 
hvor der til området er udlagt ekstra midler til nye dagtilbudsformål, 
bl.a. div. frivillige ordninger. Der er tale om ca. kr. 150.000, som kan 
anvendes til tilskud til forældrebetalte madordninger.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
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1.      børne- og ungdomsudvalget principielt beslutter, om der i 
Frederikshavn kommune skal være mulighed for forældrebetalte 
madordninger i daginstitutionerne. 
 

Og hvis muligheden skal være til stede: 
2.      Børne- og ungdomsudvalget fastsætter et maksimumbeløb for 

prisen på en forældrebetalt madordning og beslutter om udgifter til 
tilberedning må indgå i prisen. 
 

3.      Børne- og ungdomsudvalget beslutter om der skal kunne bevilges 
økonomisk tilskud til forældrene og om tilskuddet skal beregnes 
efter samme indtægtsgrænser som økonomisk friplads. 
 

  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Udvalget tilslutter sig, at der skal være mulighed for forældrebetalte madordninger 
i daginstitutioner med henblik på at tilbyde sund og nærende mad. 
Prisen må maksimalt være 400 kr. pr. måned inclusive tilberedning, som indgår i 
prisen. 
Der ydes tilskud efter gældende fripladsregler. 

Fraværende: Ingen 
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9. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud - vuggestuer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 548476 
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har i udvalgets møde den 7. december 2006 
vedtaget administrative retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune.  
  
Der har efterfølgende vist sig behov for supplerende retningslinjer for 
optagelse af børn i kommunens vuggestuer og aldersintegrerede 
institutioner med pladser til 0-2 årige børn. 
  
På grund af stor efterspørgsel, og dermed lange ventelister til 
institutionspladser til børn i alderen 0-2 år er resultatet ofte, at nye børn 
når at blive både 1,5 og 2 år inden de kan komme ind på den ønskede 
plads. Desuden bliver nogle af pladserne til de yngste børn optaget af 
børn på næsten 3 år, som bruger pladsen som genvej til en af de 
aldersintegrerede institutioner, hvor ventelisten for børnehavebørn ellers 
er meget lang. 
  
For at opnå en bedre aldersspredning i børnegrupperne i vuggestuer og 
aldersintegrerede institutioner med 0-2 årige børn foreslår den centrale 
pladsanvisning, at de hidtidige retningslinier om optagelse suppleres med 
flg. tilføjelser: 
  
a) Nuværende formulering: 
Den centrale pladsanvisning anviser pladser til kommunal dagpleje, 
kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner og puljeinstitutioner. 
Børn mellem 0-2 år til pladser i dagpleje, vuggestue eller 
aldersintegrerede institutioner. Børn mellem 3-5 år (til skolestart) til 
pladser i børnehaver eller aldersintegrerede institutioner.  
  
Foreslås suppleret således (ændring er skraveret): 
Den centrale pladsanvisning anviser pladser til kommunal dagpleje, 
kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner og puljeinstitutioner. 
Børn mellem 0-2 år til pladser i dagpleje, vuggestue eller 
aldersintegrerede institutioner. Ventelisten til institutionspladser for 0-2 
årige børn er åben for børn i alderen 26 uger og til og med 2 år og 6 
måneder.  25 % af institutionspladserne til  0-2 årige  anvendes til 
visitation af børn i alderen 26 uger til 1 år. Børn mellem 3-5 år (til 
skolestart) til pladser i børnehaver eller aldersintegrerede institutioner.  
  
b) Nuværende formulering: 
Pladser anvises efter alder (det er barnets alder, som tæller som 
anciennitet på en evt. venteliste). Anvisning efter alder kan dog fraviges, 
hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for 
et pladstilbud, eller har søskende i det aktuelle dagtilbud. Kommunen har 
desuden mulighed for at fravige aldersancienniteten, hvis forældrene har 
brug for en særlig udvidet åbningstid, ligesom andre ganske særlige 
udefra kommende omstændigheder kan give barnet akut brug for en 
plads. 
  
Forslag til supplering af indholdet (det skraverede): 
Pladser anvises efter alder inden for hver aldersgruppe (det er barnets 
alder, som tæller som anciennitet på en evt. venteliste). Anvisning efter 
alder kan dog fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde 
har et særligt behov for et pladstilbud, eller har søskende i det aktuelle 
dagtilbud.  
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Kommunen har desuden mulighed for at fravige aldersancienniteten, hvis 
forældrene har brug for en særlig udvidet åbningstid, ligesom andre 
ganske særlige udefra kommende omstændigheder kan give barnet akut 
brug for en plads. 
  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de ovennævnte tilføjelser 
indarbejdes i retningslinierne for optagelse i dagtilbud og er gældende fra 
1. februar 2008. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Børne- og Ungdomsudvalgets beslutningsprotokol 7-12-2006 pkt 4 - 
Retningslinier for optagelse i dagtilbud (dok 559018).pdf 

 Belægning og ventelister til vuggestuer i Frederikshavn Kommune (dok 
627549).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Børne- og Ungdomsudvalgets 

beslutningsprotokol 7.12.2006 pkt. 4 – 
Retningslinjer for optagelse i dagtilbud (dok. 
559018) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt, dog træder ordningen i kraft 1.8.2008. 

Fraværende: Ingen 
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10. Orientering om organisering af dagplejepædagoger i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 624230 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Knud Hjørnholm har henvendt sig til Børne- og 
Kulturforvaltningen med anmodning om en orientering om, hvordan 
forvaltningen har organiseret dagplejepædagogernes arbejde, herunder 
fordeling af tid til besøg hos dagplejere og tid til pædagogernes 
gensidige sparring. 
  
Forvaltningen orienterer i mødet. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forvaltningens orientering 
tages til efterretning. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 

Page 19 of 29

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_06-1...



        

11. 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.  
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 

•            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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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. 
  
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 
  
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 4. oktober 2007 
Godkendt - bortset fra, at Mælkebøttens driftsoverenskomst udsættes 
efter ønske fra institutionen. 
  
Fraværende: Ingen 
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Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

6. december 2007  

Der er nu opnået enighed med Børneklubben Mælkebøtten om et forslag 
til en fremtidig driftsoverenskomst. Forslaget tager som de øvrige 
selvejende institutioners driftsoverenskomster udgangspunkt i KL’s 
standard for udformning af driftsoverenskomster. Forslaget har dog fået 
en særlig udformning uden henvisninger til dagtilbudsloven, da begrebet 
børneklub/legestue ikke findes i loven og børneklubben ikke som tidligere 
kan regnes som et klubtilbud, da dagtilbudsloven afgrænser klub til at 
være for ”større børn og unge”. Forslaget opfylder i øvrigt de ønskede 
tiltag om deltagelse i MED-aftalen, og ændrer ikke på det hidtidige 
kommunale serviceniveau. 
  
Da driftsaftalen med Børneklubben Mælkebøtten budgetmæssigt bygger 
på de samme principper som dagtilbud og klubtilbud efter 
dagtilbudsloven, har det været nødvendigt at lave et bilag, der fortæller 
nærmere om retningslinierne for udarbejdelsen af budget til 
børneklubben. Hermed er børneklubben sikret, at der f.eks. fortsat er loft 
over den maksimale forældrebetalingsandel, på samme vis som de 
selvejende dagtilbud/klubber i kommunen. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender udkast til driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune 
og Børneklubben Mælkebøtten. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast driftsoverenskomst Bangsboklubben (dok 588988).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 

16. Udkast driftsoverenskomst Børneklubben 
Mælkebøtten (dok. 581380v3) 

BUU 06.12.07 

17. Retningslinier for Mælkebøttens budget (Dok. 
622354) 

BUU 06.12.07 
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 Udkast driftsoverenskomst Bødkergården (dok 608898).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bispevang (dok 581513v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Aalbæk Børnehave (dok 581549v2).pdf 
 Eksempel på KL's standard driftsoverenskomst.pdf 
 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende daginstitutionre.pdf 
 Udkast til driftsoverenskomst med de selvejende fritidscentre.pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Børnehaven Bølgen (dok 614787).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Strandby Fritidscenter (dok 588978).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Ungdomsgården Hånbæk (dok 588967).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Strandby Børnehave (dok 581376v2).pdf 
 Udkast driftsoverenskomst Røde Kors Børnehave - Frederikshavn (dok 

614383).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 Børneklubben Mælkebøtten (dok 

581380v3).pdf 
 Retningslinier for Mælkebøttens budget (dok 622354).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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12. Ændringer af vedtægter for Børneklubben Mælkebøtten  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 624980 
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Børneklubben Mælkebøtten har indsendt 
institutionens forslag til ændrede vedtægter. Vedtægtsændringen sker i 
forbindelse med gennemgang af driftsoverenskomst. 
  
Der er nogle enkelte redaktionelle ændringer i vedtægterne, men de 
væsentlige ændringer er vedrørende bestyrelsens sammensætning. 
  
Det er kendetegnet for klubben at børnene ikke går der i flere år, der 
opstår derfor et problem i forbindelse med forældrebestyrelsen da det er 
svært at fastholde den kontinuitet i bestyrelsen, som er nødvendig for 
den daglige drift. Ændringen i vedtægten vil derfor give mulighed for at 
vælge 2 personer, der ikke har speciel tilknytning til Børneklubben 
Mælkebøtten, men har interesse i det arbejde, som institutionen gør for 
børnene samt har erfaring med bestyrelsesarbejde.   
  
Forvaltningen kan oplyse, at det vedlagte forslag til ændrede vedtægter 
for Børneklubben Mælkebøtten opfylder lovkrav og gældende 
retningslinier. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender Mælkebøttens forslag til vedtægter for Børneklubben 
Mælkebøtten. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til vedtægter for Børneklubben Mælkebøtten (dok 624942).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til vedtægter for Børneklubben Mælkebøtten 

(dok. 624942) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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13. Arbejdsnedlæggelse i Den Kommunale Dagpleje som 
følge af ny rygepolitik  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619755 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

De kommunale dagplejere i Frederikshavn kommune nedlagde arbejdet 
fra mandag morgen, den 22. oktober 2007. Arbejdet blev genoptaget den 
23. oktober kl. 11. 
Arbejdsnedlæggelsen skete som følge af dagplejernes utilfredshed med 
ny rygepolitik for Den Kommunale Dagpleje. 
  
I forbindelse med arbejdsnedlæggelsen blev afholdt forhandlingsmøde 22. 
oktober 2007 mellem dagplejerepræsentanter og kommunale 
embedsmænd. 
I mødet deltog 3 repræsentanter for dagplejerne, 1 repræsentant fra FOA 
– fag og arbejde, Frederikshavn samt kommunens institutionschef og 
børne- og kulturdirektør. 
  
Ordlyden af mødereferatet, der efterfølgende har været til afstemning 
hos, og her blev forkastet af dagplejerne, er følgende: 
  
”Udgangspunktet er, at dagplejerne bestemmer i deres eget hjem og at 
forældrene skal have mulighed for at få passet deres barn i et røgfrit 
hjem. 
  
Hensigten med rygepolitikken i dagplejen er, at dagplejehjem med tiden 
bliver røgfri. Når der ansættes nye dagplejere prioriteres røgfri hjem, og 
hvor det ikke er muligt, skal forældrene have mulighed for at vælge et 
andet dagplejehjem. 
  
Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum og 
køkken/alrum. Der må ryges i husets øvrige rum udenfor åbningstiden. 
  
Parterne har tillid til, at der i det daglige arbejdes således, at børnene så 
vidt muligt ikke udsættes for passiv rygning uanset hvor de færdes i 
dagplejehjemmet.  
  
Hvis der ryges udendørs i åbningstiden, skal dagplejeren gå væk fra 
børnene, dog således at der er opsyn med børnene.” 
  
Dagplejerne har efterfølgende fremsendt følgende ændringsforslag til 
rygepolitik (ændring af afsnit 3 i mødereferat): 
•                      ”Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum 

og køkken/alrum. Der må ryges i husets øvrige rum udenfor 
åbningstiden”  

  
ændres til: 
  
•                      ”Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum. 

Herudover ryges der ikke i køkken/alrum i hverdagene. Der må 
ryges i husets øvrige rum udenfor åbningstiden.” 

  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  
•                      tiltræder, at rygepolitikken for Dagplejen følger mødereferat af 

22. oktober 2007, som beskrevet i sagsfremstillingen 
•                      tager stilling til, om der skal ske tilbagebetaling til forældrene i 

forbindelse med arbejdsnedlæggelsen 

Page 25 of 29

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_06-1...



 
 

  

  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. november 2007 
Udvalget bakker op om, at målet er, at forvaltningens holdning gælder. 
Forvaltningen bemyndiges til at finde en løsning på problemstillingen. 
  
Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 – 10 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

6. december 2007  

Børne- og Ungdomsudvalget har efter udvalgets møde den 1. november 
2007 besluttet, at der skal ske tilbagebetaling til forældrene i forbindelse 
med dagplejernes arbejdsnedlæggelse. Denne beslutning er formidlet til 
forældrene, herunder at tilbagebetalingen foretages ved at regulere i 
forældrebetalingen for december måned 2007. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen har efter udvalgets bemyndigelse 
forhandlet med FOA om en løsning på problemstillingen med rygepolitik 
for dagplejen. 
Resultatet på forhandlingen blev, at: 
Der er enighed om, at målet er, at Dagplejen med tiden bliver røgfri. 
Dagplejen udarbejder en status over, hvor mange hjem, der i dag er 
røgfri, herunder definerer, hvad der forstås ved et røgfri dagplejehjem. På 
baggrund af denne status udarbejder Dagplejen i samarbejde med 
institutionschefen og MED-udvalget i Dagplejen og på institutionsområdet 
en handleplan for hvordan og hvornår Dagplejen bliver røgfri. 
Der evalueres første gang på målet i oktober 2008, hvorefter der 
udarbejdes en egentlig rygepolitik for Dagplejen. 
Indtil rygepolitikken er endeligt udarbejdet arbejder alle parter på at 
begrænse rygning i dagplejehjem mest muligt inden for rammerne af 
rygeloven. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
tager orienteringen til efterretning. 
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ren luft til ungerne - pjece udgivet af Kræftens Bekæmpelse og 
Sundhedsstyrelsen (dok 620157).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ren luft til ungerne – pjece udgivet af Kræftens 

Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen (dok. 620157) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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14. Budgetopfølgning pr. 30. november 2007 Børne - og 
Ungdomsudvalgets område  
  
  

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

Sagsfremstilling 

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

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

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Økonomisammendrag pr 30 november 2007 (dok 585414v8).pdf 
 Notat til økonomisammendrag pr. 30 november 2008 (dok 

616978v2).pdf 

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

585414v8)  
BUU 

2. Notat til økonomisammendrag pr. 30. november 
2007 (dok. 616978v2) 

BUU 

  
  

    

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ingen 
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15. Præsentation af Frederikshavn Kommunes ungdoms -
strategi  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 630179 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med processen omkring 
kommunens ungdoms-strategi. Forvaltningen orienterer i mødet. 
  
Indstilling 

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

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. decem ber 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:45 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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