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Eksempel 10 - Søstjernen, pædagogisk læreplan 2008
Børnehaven Kløvermarken - pædagogisk læreplan
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512005/08
512006/08
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Åben

Børnehaven Øster Dahl - læreplan, Rundkreds 2008.
Børnehaven Øster Dahl - læreplan 2008, madpakke

kompetencer til B.U..DOC

pædagogisk læreplan
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17
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17
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17

466006/08
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17
17

466005/08
518785/08
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518782/08
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læreplan
Kaj Bundvad Børnehave - kulturelle udtryksformer og værdier,

17

512139/08
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pædagogisk læreplan
Børnehaven Bølgen - læreplan, sproglig kompetence

17

511790/08
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Landbørnehaven Knivholt ,Pædagogisk læreplan - bagning.

17

511791/08

Åben

Landbørnehaven Knivholt, pædagogisk læreplan Klodsrummet

17
17

512163/08
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Åben
Åben

Eksempel 4 - Lærkereden - læreplan, venskaber 2008
Lærkereden - læreplan, selvhjulpethed.

17

304147/08

Åben

Skema til læreplaner pr. 1/1-2007 -efter
kommunesammenlægningen

17

304149/08

Åben

Beslutning BUU 04102007 pkt. 4 - Procedure for pædagogiske

Åben

læreplaner i dagtilbud for børn
Ansøgning om udvidelse af Pilekvisten med 12

Åben

vuggestuepladser
Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede

Åben

i alderen 14 - 18 år
Folder: Et ungdomstilbud - for unge med et fysisk/psykisk

18
19
19

512831/08
469426/08
513415/08

handicap
19
21

515778/08
357320/08
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Åben

Evalueringsrapport rummelighedsprojekt
Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (BUU

21

466035/08

Åben

10.04.2008)
Beslutning AMU 20080407 - Fokus på EGU i Fr.havn
Kommune (BUU 10.4.2008)
Bilag 1. Udkast Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune

22

519180/08

Åben

22

519178/08

Åben

og Frederikshavn Kommune 100408.doc
UUV samarbejdskontrakt vedr. STU
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1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommune har det i en periode været problematisk at rekruttere

Åben sag
Sagsnr: 08/4697
Forvaltning: BKF
Sbh: hban
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

dagplejere. På baggrund heraf har kommunens dagplejeleder udarbejdet en
status på problemstillingen.
Dagplejeleder Helle Bruun Andersen fremlægger i mødet opgørelse over
manglen på dagplejere - antal og i hvilke områder
oplysning om den årlige personaleomsætning i Den Kommunale Dagpleje

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
Dagplejelederens redegørelse tages til efterretning
at muligheder for bedring af vilkårene drøftes

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni 2008 (dok.nr.521249/08)
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2. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj 2008
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2008 for
Børne- og Ungdomsudvalgets område.
Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen - herunder
udleverer bilag for budgetopfølgning pr. 31. maj.

Åben sag
Sagsnr: 08/802
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen
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3. Evaluering af budgetdialogmøder forår 2008
Sagsfremstilling
Af tidsplanen for budgetlægning 2009 - 2012 fremgår, at fagudvalgene i perioden
man til medio juni skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets
område.

Åben sag
Sagsnr: 08/2166
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

På baggrund heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april,
At afholde dialogmøde med skole- og SFO-området den 15. maj 2008.
Deltagerkredsen ud over Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer var
formænd for folkeskolernes bestyrelser og med en forholdsvis åben
dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer.
At afholde dialogmøde med ungdomsområdet den 21. maj 2008.
Deltagerkredsen var bestyrelser og ledere i Ungdomsafdelingen, og i
mødet var der ud over budgetlægning for 2009 en drøftelse af temaerne:
"Den forebyggende indsats" og "Ungdomsuddannelse til alle".
At afholde dialogmøde med institutionsområdet den 2. juni 2008.
Deltagerkredsen var formænd for institutionernes bestyrelser og med en
forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer.
Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og Børne- og Kulturdirektøren har
indsamlet følgende stikord fra dialogmøderne:
Skoledialogmøde 15. maj 2008:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bygningsatlas
flere hænder - normering
efteruddannelse
klasser med dårlig trivsel
sundhed - kost - motion: katalog over gode idéer
praktik - skolerne skal betale for transporten
lønrefusion ved barsel
psykologhjælp, AKT-lærere er en mangelvare - udrykningshold til meget
krævende elever
ventetid i IT-afdelingen - mere IT-support
opsamling på mødet på Hotel Viking - bilag med stikord fra gruppe 1 - 12
vedr. udfordringer på skoleområdet
madordning - forsøg
manual for regelsættet for vedligeholdelsesudgifter

Ungdomsdialogmøde 21. maj 2008:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vilde piger
kontingentfritagelse
ventelister til klubber, fritidscentre, Tranås, Garagen, efter kl. 14....
efteruddannelse
praktikpladser til de skoletrætte
mentorordning - ung til ung
efterfølgende henvendelse fra Bangsboklubben til Børne- og
Ungdomsudvalgets medlemmer - se bilag

Institutionsdialogmøde 2. juni 2008:
1. normering/vippenormering
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tilsyn med dagplejen - for mange børn pr. tilsynsførende, legestuer
implementering af madordning
langtidssygdoms økonomiske konsekvenser for institutionerne
dokumentationskravet
rejsehold af vikarer
arbejdsmiljøbestemt stress
de fysiske rammer

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de tre afholdte dialogmøder evalueres.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Følgende punkter tages med som problemområde i forbindelse med budget 2009:
kontingentfritagelse i aftenklubber
aftenklub i Bangsboklubben
tilsynsførende kapacitet i Dagplejen
Der udarbejdes et notat på, hvordan der følges op på øvrige punkter - notatet
udarbejdes i en form, der kan kommunikeres til bestyrelserne.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den 21.5.2008 (dok.nr.520999/08)
Materiale fra grupperne i dialogmøde (dok.nr.465426/08)
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4. Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn
by
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Sagsnr: 07/7520
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Besl. komp: Børne- og
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Side 11 af 48

5. Budgetlægning 2009 og overslagsårene
Sagsfremstilling
Budgetprocessen for 2009 og overslagsårene er sat i gang, herunder
forvaltningens arbejde med at udarbejde et administrativt budgetoplæg indenfor
den udmeldte budgetramme.
Forvaltningen vil i mødet orientere om budgetprocessen og kendte

Åben sag
Sagsnr: 08/969
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

problemområder til budgetlægningen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Taget til orientering.
Fraværende:
Ingen
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6. Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og
skoler i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan kommuner og regioner anvende fast ejendom

Åben sag
Sagsnr: 07/7768
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden
lovgivning. Der er således lovgivningsmæssigt intet til hinder for etablering af
reklamelegepladser ved kommunens skoler og institutioner.
Et firma med speciale i levering af udendørs legepladser til daginstitutioner, skoler
og bolig- og ejerforeninger har henvendt sig til flere institutioner og skoler i
Frederikshavn Kommune med tilbud om at etablere nye reklamefinansierede
legepladser.
Tilbuddene inkluderer, at firmaet projekterer, etablerer og vedligeholder den
aktuelle legeplads. Aftalen vil herefter være gældende i en nærmere angivet
periode.
Forvaltningsledelsen har drøftet henvendelserne og har tidligere, via aktuel
institution meddelt afslag på muligheden for etablering af reklamefinansieret
legeplads. Begrundelsen for afslaget var, at der i det fremlagte materiale ikke var
givet mulighed for 100% garanti for, hvilke firmaer der får reklamepladser og hvilke
varer/ydelser der reklameres for.
Legepladsfirmaet har nu fremsendt formulering af principper for anvendelse af
sponsorer til finansiering af legepladser ved skoler og institutioner i Frederikshavn
Kommune. Forslag til principper vedlagt som bilag.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tilkendegiver, om Frederikshavn Kommune skal åbne op for reklamefinansierede
legepladser på betingelser, som beskrevet i "forslag til principper for anvendelse af
sponsorer i forbindelse med etablering af reklamelegepladser i Frederikshavn
Komune"
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Sagen genoptages.
Fraværende:
Ingen
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7. Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for
skoleår 2008/2009
Sagsfremstilling
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/1118
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Skoleåret 2008/2009 planlægges ud fra folkeskoleloven,
styrelsesvedtægten, budgetforliget samt den økonomiske ramme.
Normalområdet
Elevtallet pr. 1. marts 2008 anvendes som beregning. Elevtallet kan
ændre sig efter 1. marts


Børnehaveklasser, pga. skolestrukturen er indskrivning rykket,
hvorfor forældre, der ønsker anden skole, får svar ultimo marts



8. og 9. klasse, hvor elev(er) ønsker et efterskoleophold



10. klasse, da tilmelding til videregående uddannelse er 15.
marts

Til undervisning foreslås der, at


Børnehaveklasse tildeles 600 timer/klasse



1. – 6. klasse tildeles Undervisningsministeriets vejledende
timetal pr. klasse



7. – 9. klasse tildeles 54,60 time/elev



10. klasse tildeles 1020 time/klasse

Specialområdet
Skolerne tildeles timer til specialpædagogisk indsats, som er en del af
skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske opgaver og
forpligtelser.
Skolerne tildeles støttetimer til elever, der kan fastholdes på egen skole.
Timerne sker via ansøgning og efter konkret vurdering.
Til elever i specialklasser foregår der pt. visitering til
A)
Heldagsskolen - som er normeret til 26 elever
Sæbygårdskolens heldagsklasse – som er normeret til 16 elever
B)
Hedeboskolen, Hånbækskolen, Sæbygårdskolen og Ørnevejens skole
(tidligere §20.1 klasser)
C)
Børn med særlige indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen og
Hedeboskolen.
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Kontaktklasser på Hånbækskolen og ADHD klasser på Abildgårdskolen.
(tidligere §20.2 klasser)
Til undervisning foreslår der:
A) særskilt tildeling
B) hver klasse får tildelt en grundtildeling i forhold til det
vejledende timetal
C) lektioner pr. elev pr. uge med henholdsvis 6,98 og 8,64 – jf.
tidligere tildeling af amtet
Andet
Herudover tildeles skolerne timer til tosprogede elever, øvrig tid,
individuel tid, ekstra tid til lærere med aldersreduktion, tværkommunale
opgaver samt timer til ledelsen.
Såfremt beregningen ved udmøntningen af ovennævnte serviceniveau
for kommende skoleår viser sig ikke at kunne rummes inden for
bevillingen, nedjusteres skolernes tildeling procentuelt.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen
Børne- og Ungdomsudvalget i næste møde forelægges den
udmeldte resurse.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008
Indstilling tiltrådt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12.
juni 2008
Børne- og Kulturforvaltningen har nu udmeldt resursen for skoleåret 2008/009 til
kommunens folkeskoler.
Resursen er fordelt ud fra følgende elevtal, der er justeret i forhold til
planlægningstallene pr. 1. marts 2008.
Antal elever

Antal klasser

621

32

1. – 7. klasse

4.477

237

8. – 10. klasse

1.451

74

I alt normalområdet

6.549

343

Specialklasser § 20.1

199

35

Specialklaser § 20.2

111

16

Modtagelsesklasser

43

7

Heldagsklassen, Sæbygård

16

Børnehaveklasser
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skole
I alt specialklasser
I alt

369

58

6.918

401

Oversigt over planlægningstal pr. 21. maj 2008 vedhæftet som bilag.
I serviceniveauet er indarbejdet effektiviseringskrav samt budgetforliget for 2008.
Den udmeldte resurse svarer til 695 stillinger.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen om den udmeldte resurse til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/2009 (dok.nr.5877/08)

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 12. juni 2008

Side 16 af 48

8. Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen

Åben sag
Sagsnr: 08/2646
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

af skoleåret 2007/2008, at der udover den modersmålsundervisning,
som kommunen er forpligtet til at yde til børn fra medlemsstater i Den
Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det
Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, samt fra Færøerne og
Grønland også skal tilbydes modersmålsundervisning til 1.
generationsindvandrere fra andre lande.
Undervisningen tilbydes, hvis der er mindst 12 elever til undervisning i
samme sprog, og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer.
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 03. januar 2008 redegjorde
skolechefen for undervisningen på området.
Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2008/2009 er det nødvendigt
med en afklaring af de fremtidige vilkår for modersmålsundervisningen.
Af skolernes returmeldinger til brug for skoleårets planlægning
2008/2009 er der
25 elever til undervisning i dari
13 elever til undervisning i tamilsk
1 elev til undervisning i farsi
2 elever til undervisning i albansk
9 elever i alt til undervisning i sprogene vietnamesisk, kurdisk,
bosnisk og rumænsk
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget beslutter, om
modersmålsundervisningen skal fortsætte på samme vilkår som hidtil.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008
Anders Broholm stiller forslag om, at undervisningen overflyttes til
ungdomsskolen, og udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge
sagen.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
12. juni 2008
Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at overflytte
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modersmålsundervisningen til Ungdomsskolens regi.
Forvaltningen orienterer i mødet.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter sagen
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Udvalget besluttede, at
børn af førstegenerationsindvandrere/flygtninge, uanset om de er født
udenfor eller i Danmark, har ret til modersmålsundervisning, hvis der kan
samles et hold.
der ønskes en undersøgelse af behovet og mulighederne for at give
ovennævnte gruppe af børn ekstra dansk.
Anders Broholm fastholder, at modersmålsundervisning overflyttes til
Ungdomsskolen.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Bilag til BUU-dagsorden 12.6.2008 pkt. 8: udleveret af udvalgets formand (dok.nr.523406/08)
Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi (dok.nr.521047/08)
Uddrag af dok. 468963-08 - henvendelse fra tamilske forældre 22.4.2008 (dok.nr.470589/08)
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9. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/7430
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

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 6. december 2007
Taget til orientering.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
3. januar 2008
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet masterplan for udmøntning
af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Planen er godkendt af
kommunens Direktion den 11. december 2007 og herefter formidlet til
Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer.
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
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7. februar 2008
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. februar 2008
Taget til orientering.
Fraværende: Mogens Brag

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
6. marts 2008
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008
Taget til orinetering.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
10. april 2008
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008
Taget til orientering.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
8. maj 2008
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen, herunder fremlægger godkendt tidsplan for
skolebyggeri.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget
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12. juni 2008
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på
implementeringsprocessen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Taget til efterretning.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune
(BUU 8.5.2008) (dok.nr.513588/08)
Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU 8.5.2008) (dok.nr.466590/08)
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10. Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by
Sagsfremstilling
Baggrund:
Som en opfølgning på Byrådsbeslutningen i oktober 2007, hvor det blev
besluttet, at der skal bygges en ny skole i Frederikshavn by, skal skolen

Åben sag
Sagsnr: 08/2057
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

dimensioneres.
Forslaget til dimensioneringen er sket ud fra følgende forudsætninger:
Grundlaget for den nye skole følger nyeste prognosetal
udarbejdet af COWI, fratrukket 10 % til privatskoler og andre
skoler (se bilag 512438).
Prognosetallene er forskellige fra den kendsgerning, at der i dag
faktisk er langt færre elever, der pt. går på Ørnevejens Skole og
Munkebakkeskolen fra de to skoledistrikter (de går på andre
skoler – (se bilag .512310).
Det forventes, at denne tendens ophører, samt at en del vil
vende tilbage grundet den nye skole.
Normalt optag vil ske over en årrække i en progression
efterhånden, som de nuværende elever, der i dag er
skolesøgende udenfor skoledistriktet afslutter deres skoleforløb
og nye skolesøgende elever i skoledistriktet optages.
Det forventes, at elever fra andre skoledistrikter fremover i
højere grad vælger frit valgs muligheden til dette skoledistrikt
grundet den nye skole.
Nutidigt skolebyggeri er i dag mere fleksibelt indrettet end
traditionelt skolebyggeri med hensyn til indretning, for eksempel
vil ændring af klasselokaler og andre lokaler være lettere og
muligt i forhold til konkrete behov.
Grundlagsmaterialet for dimensioneringen har været
normalklasserne i 0. – 9.kl. Hertil kommer Ørnevejens Skoles
specialklasser.
Konklusionen er:
At materialet kan fastslå, at på det mellemlange sigt er der
grundlag for 3 ½ spor, når de to gamle skoledistrikter
sammenlægges.
At, hvis samtlige nuværende elever tilhørende skoledistriktet
vender tilbage, er der plads på skolen.
At der på det lange sigt maksimalt er behov for 3½ spor.
Vurderinger som har indgået i forbindelse med dimensioneringen:
Hvis skolen bygges med 3 spor, vil den være for lille, såfremt
tidligere fraflyttede elever fra skoledistriktet vender tilbage.
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Skolen kan ikke tilgodese alle fritvalgsønsker.
Hvis skolen bygges med 4 spor, vil den blive dimensioneret for
stor ud fra prognosen på sigt, og vil derfor fordre tilpasning af
skoledistriktet. Dette vil skabe kapacitetsproblemer med tomme
lokaler på de øvrige skoler i Frederikshavn by.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller , at
den nye skole i Frederikshavn by dimensioneres til 3½ spor med
afsæt i de to nuværende skoledistrikter
at bygningen opføres på så fleksibel en måde, at der er
mulighed for udvidelser (klasselokaler) (anføres som en del af
kravspecifikationen i udbudsmaterialet)
at udviklingen af skoledistrikter vurderes fortløbende.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur 13. maj 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12.
juni 2008
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr.512438/08)
M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr.512310/08)
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11. Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/3304
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet første udkast til
masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn.
Forvaltningen fremlægger udkastet i mødet.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige politiske
styregruppe Arena Nord + skolestruktur drøfter første udkast til
masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur 11. marts 2008
Drøftelsen genoptages.
Fraværende: Erik Sørensen, Bjarne Kvist
Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena
Nord + skolestruktur 13. maj 2008
2. Udkast til masterplan (hvor primært afsnit om indsatsområder og
processer er uddybet) for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn
Kommune forelægges til udvalgets godkendelse.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til masterplan
godkendes.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur 13. maj 2008
Godkendt.
Styregruppen lægger vægt på synlige succeskriterier, der gør det muligt
at følge op på om målene nås.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12.
juni 2008
Sagen fremlægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
2. udkast masterplan for udmøntning af kvalitetsløft i Folkeskolen Frederikshavn (dok.nr.513185/08)
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12. Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard vedr.
IT i folkeskolen
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard har henvendt sig til Børne- og

Åben sag
Sagsnr: 08/5067
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Kulturforvaltningen med ønske om, at Børne- og Ungdomsudvalget får en
orientering om status og opfølgning i forhold til IT-situationen i Frederikshavn
Kommunes folkeskoler.
Børne- og Kulturforvaltningen drøfter i møde den 10. juni med IT-afdelingen og
skolelederrepræsentanter spørgsmålet om folkeskolernes IT-situation.
Skolechefen vil i udvalgets møde den 12. juni fremlægge redegørelse for ITsituationen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt - genoptages i efteråret 2008.
Fraværende:
Ingen
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13. Procesplan for kvalitetsrapporten for folkeskolerne i
Frederikshavn Kommune - skoleåret 2007/2008
Sagsfremstilling
I henhold til Folkeskolelovens §40a, stk. 5 skal der for hvert skoleår udarbejdes en
kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. Kvalitetsrapporten blev udarbejdet

Åben sag
Sagsnr: 08/2368
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

første gang for skoleåret 2006/2007.
Formålet med udarbejdelsen af kvalitetsrapporter er:
at styrke politikernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen
via dokumentation om kommunens enkelte folkeskoler og det kommunale
skolevæsen som helhed
at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe
beslutninger om opfølgning herpå
at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om
evaluering og kvalitetsudveksling mellem aktørerne i det kommunale
skolevæsen
at bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet
Det er Børne- og Ungdomsudvalgets kompetence, indenfor bekendtgørelsens
ramme, at beslutte kvalitetsrapporternes indhold og form, samt tilrettelæggelsen af
arbejdet.
Af bekendtgørelsen fremgår,
at kvalitetsrapporterne skal drftes og behandles i Byrådet inden den 15.
oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes
at de respektive skolebestyrelser udtaler sig om rapporten fra egen skole,
og at der kan fastsættes en frist herfor
at rapporterne ved endt politisk behandling offentliggøres på internettet og
under hensyntagen til tavshedspligten
at Byrådet inden den 31. december skal vedtage de nødvendige handlings/opfølgningsplaner, som rapporterne måtte give anledning til
at de respektive skolebestyrelser udtaler sig om handlingsplanen fra egen
skole, og at der kan fstsættes en frist herfor
at handlingsplaner ligeledes offentliggøres på internettet efter endt politisk
behandling og under hensyntagen til tavshedspligten

Kvalitetsrapporterne skal tage udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens
undervisning, lovgivningen og kommunale beslutninger, og skal give en dækkende
beskrivelse for den enkelte folkeskole og for det samlede skolevæsen.
Kvalitetsrapporten skal for hver skole og for det samlede skolevæsen indeholde
en vurdering af det faglige niveau og på hvilket grundlag vurderingen er
foretaget
oplysninger om opfølgninger på den seneste kvalitetsrapport
oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, resultater
m.m.
Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i
kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitesudvikling af folkeskolen
indeholder en detaljeret gennemgang af indikatorer til kvalitetsrapportens indhold.
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Bekendtgørelsen stiller også følgende krav til kvalitetsrapporternes udformning:
det skal være nemt at finde de enkelte kategorier af oplysninger
det skal i videst mulig omfang gøres muligt at følge udviklingen i konkrete
kategorier af oplysninger over år
det skal være muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten under
hensyntagen tl tavshedspligten.
Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af bekendtgørelsens ramme og
med erfaringer fra sidste års proces vedr. kvalitetsrapport udarbejdet forslag til
tidsplan. Endeligt lay-out på kvalitetsrapporten er under udarbejdelse. Rapporten er
for talmaterialets vedkommende opstillet som sidste års rapport. Den beskrivende
del justeres, således materialet er lettere tilgængelig. Kopi af sidste års rapport er
vedlagt til orientering.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
forslag til procesplan for kvalitetsrapporten 2007/2008.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Forslag til tidsplan - proces kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2007/2008 (dok.nr.521175/08)
Lay-out Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 (dok.nr.521177/08)
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14. Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende
skolestart, aldersblandet undervisning.
Sagsfremstilling
Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen har fremsendt ansøgning til Børne- og
Ungdomsudvalget om tilladelse til at etablere rullende skolestart fra 1. januar 2009

Åben sag
Sagsnr: 08/1072
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

og undervisning på faghold med niveaudeling fra 1. august 2009.
Rullende skolestart indebærer, at eleverne kommer i skole den første mandag i
måneden efter børnenes 6 års fødselsdag. Det er tanken, at børnene undervises i
to aldersblandede grupper med nogenlunde lige mange 6 -, 7 -, og 8-årige børn. I
hver af de to aldersblandede grupper er der yderligere tre holddannelser efter
fagligt niveau. Holddannelsen vil fungere i en stor del af dansk- og
matematiktimerne.
Børnene vil være i skole mellem klokken 8 og 12:45 hver dag.
Formålet med rullende skolestart er at tilrettelægge en undervisning for eleverne på
0. - 2. klassetrin, hvor skolen tager udgangspunkt i det enkelte barns modenhed og
faglige niveau frem for barnets alder. Skolen ser også rullende skolestart,
aldersblandet undervisning som en mulighed for at skabe en indskoling med en høj
grad af undervisningsdifferentiering, flere undervisningslektioner for det enkelte
barn, færre konflikter mellem børnene indbyrdes og mellem brøn og voksne samt
mindre behov for specialundervisning.
Juridiske konsekvenser
I december 2005 nedsatte undervisningsminister Bertel Haarder et
skolestartudvalg. Udvalget anbefaler muligheden for rullende skolestart og
aldersintegreret undervisning i skolestarten. Udvalget foreslår, at den nuværende
ordning, hvor der skal søges dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser
ændres, så den eneklte kommune kan give tilladelse efter ansøgning fra den
enkelte skole.
Undervisningsministeriet har 10. januar 2008 udsendt pressemeddelelse, hvoraf
det fremgår at et lovudkast indeholdende bl.a. mulighed for at etablere ordninger
med aldersintegrerede klasse og rullende skolestart samt forsøg med skolestart er
sendt i høring og forventer at kunne træde i kraft 1. august 2008.
Økonomiske konsekvenser
Indførelse af rullende skolestart er udgiftsneutralt, men der er ifølge skolen et
behov for tildeling af yderligere ressourcer til skolen til dækning af pædagogtimer i
forbindelse med forårets optag i børnehaveklassen. Klassen er for nuværende på
26 børn, så yderligere optag og det foreslåede projekts succes vil jfr. skolen være
betinget af flere pædagogtimer i forårsperioden.
I ansøgningen har skolen budgetteret med 2 klasser på maksimum 22 børn og
inklusive driftsomkostninger, i alt 83.000 kr.
Planmæssige konsekvenser
Skoleforliget 2008 inkluderer kvalitetsløft af folkeskoleområdet. Et af tiltagene vedr.
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kvalitetsløftet omhandler status, analyse og forslag til udvikling af SFO-området og
samarbejdet mellem SFO og indskoling. Projektet er sat igang i form af en
spørgeskemaundersøgelse hos kommunens folkeskoler. Det er planen, at Børneog Ungdomsudvalget i september/oktober vil få forelagt en rapport, udarbejdet på
baggrund af skolernes besvarelser.
Forvaltningen anbefaler også, at resultatet af denne undersøgelse er kendt inden
eventuelt forsøg med rullende skolestart sættes igang.
Forvaltningsledelsen i Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet ansøgningen og
anbefaler på baggrund heraf, at et eventuelt forsøg med rullende skolestart
kommer til at omfatte begge skoler i Skagen by.
Ledelsen anbefaler også, at der indhentes udtalelser fra alle daginstitutioner i
Skagen inden Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning i sagen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
ansøgning fra Hedeboskolen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
forslaget sendes til høring i daginstitutioner i Skagen.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på Hedeboskolen (dok.nr.514828/08)
Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende skolestart (dok.nr.514829/08)
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15. Opfordring fra Miljøministeriet til initiativer til flere projekter
i naturen for børn og unge
Sagsfremstilling
Miljøministeriet har henvendt sig til formændene for Socialudvalgene i samtlige

Åben sag
Sagsnr: 08/4484
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

kommune med opfordring til kommunerne til at tage initiativ til flere projekter i
naturen for børn og unge.
Baggrunden for opfordringen er, at Miljøministeriet under ministeriets ordning om
lokale grønne partnerskaber, har indgået en aftale med Red Barnet om initiativer,
som skal give bedre muligheder for oplevelser i naturen for børn, der har et svært
liv. Ministeriet skriver, at naturen rummer mange muligheder. Erfaringerne viser, at
børn ved at bruge naturen kan få bedre motorik, stimulere fantasien, reducere
dagligdagens konflikter, udvikle sproget og blive mere kreative og det skal vi jfr.
Miljøministeriet udnytte.
Henvendelsen har været forelagt Socialudvalget i møde den 14. maj 21008, og
udvalget besluttede her, at henvendelsen vedr. grønne partnerskaber oversendes
til Børne- og Ungdomsudvalget.
Børne- og Kulturforvaltningen kan supplerende oplyse, at Friluftsrådet ultimo maj
2008 har formidlet information til Kultur- og Fritidsudvalget
omkring Friluftsrådets flerårige arbejdet med "byens friluftsliv". Som opfølgning har
Friluftsrådet nu udgivet tre idékataloger:
Idékatalog "Friluftsliv i byens grønne områder"
Idékatalog "Friluftsliv i byens blå områder" og
"Fælles Mødested - byens mødested"
De tre idékataloger rummer en bred vifte af idéer og perspektiver. Katalogerne kan
ses på www.byensfriluftsliv.dk
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at henvendelsen jfr. beslutning i
Socialudvalget 14. maj 2008 drøftes.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Drøftet.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Orientering om indgået aftale med Red Barnet (dok.nr.515831/08)
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16. Orientering om projekt "God kvalitet og høj faglighed i
dagtilbud"
Sagsfremstilling
KL og kommunerne har i fællesskab iværksat et fælleskommunalt

Åben sag
Sagsnr: 08/1213
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

kvalitetsprojekt, som skal dokumentere og løbende udvikle og forbedre
kvaliteten i den kommunale velfærdsservice.
Frederikshavn Kommune har blandt andet tilmeldt sig projektet: God
kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Dette Projekt er opbygget som to
selvstændige og ligeværdige partnerskaber med KL på den ene side og
henholdsvis 20 / 21 kommuner på den anden side.
Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende
kommuner og KL, hvor udvalgsformanden for det relevante politiske
udvalg deltager i en politisk styregruppe. Der lægges op til, at direktøren
med ansvar for området indgår i det administrative netværk.
Projektet organiseres således:
En politisk styregruppe
Et administrativt netværk med direktør- og chefrepræsentanter fra
kommunerne og KL’s sekretariat
En kommunal projektleder og projektgruppe, der forankrer
partnerskabet i den enkelte kommune.
Projektet sættes i gang ved et startseminar den 15. april 2008. Indbudte
til dette seminar er administrativt netværk.
Der et deltagergebyr for partnerskabskommunerne på 50.000 kr. pr.
kommune pr. år i de to år, partnerskabet forløber, 2008-2009.
Formålet med partnerskabet er, at kommunerne bevarer styringen og
tager teten i en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen i
dagtilbuddene og dokumentationen heraf, ved:
At sætte fokus på en systematisk kvalitetsudvikling af
kerneydelsen i dagtilbuddene – fremme af børns og unges trivsel,
udvikling og læring – og dokumentationen heraf
At styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en
erfaringsudveksling mellem kommunerne
At sikre, at det er kommunerne selv – og ikke staten – der
sætter dagsordenen for udarbejdelse af dokumentation for
kvalitetsudviklingen, hvor mange forskellige
dokumentationsformer kan være relevante – afhængig af
effektkravene
At synliggøre, at kommunerne løfter det kommunalpolitiske
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ansvar på dagtilbudsområdet
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
orienteringen om projekt ”god kvalitet og høj faglighed i
dagtilbud” tages til efterretning.
Deltagergebyr for deltagelse i projektet kr. 50.000 pr. år i 2008
og 2009 afholdes inden for den afsatte ramme til
kvalitetsudvikling i dagtilbud
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Suplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni
2008

Projektarbejdet er nu nået så langt, at der foreligger udkast til en politisk
aftale for KL og de 38 kommuner i projektet. Aftalen skal godkendes i den
enkelte kommune ultimo august 2008.
Partnerskabets formål har fortsat to overordnede delmål: systematisk
kvalitetsudvikling af kerneydelsen og udarbejdelse af dokumentation. Der er
i forhold til formålet tilføjet et underpunkt (jf. ovenstående sagsfremstilling),
der lyder:
At sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og
udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i dagtilbud.
Med udgangspunkt i dagtilbudsloven § 7, vil kommunerne i partnerskabet
udvikle kvalitet i kerneydelsen indenfor tre indsatsområder:
Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner:
Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog,
krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle
udtryksformer og værdier
Ledelse
Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer
Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre
indsatsområder.
Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der skal arbejdes med
indsatsområderne, og hvilke delemner kommunen vil fokusere på, samt
hvor stor opmærksomhed hvert indsatsområde skal have. Den enkelte
kommune vil endvidere skulle koble indsatsområder med i gangværende
initiativer på dagtilbudsområdet i den enkelte kommune.
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Som et led i projektets dokumentationsindsats udvikler partnerskabet inden
for hvert indsatsområde et sæt kvalitetsindikatorer. Indikatorerne vil danne
grundlag for gennemførelse af en temperaturmåling af kvaliteten, der
planlægges gennemført i perioden juni til september 2009 i hver kommune.
Temperaturmålingen skal kunne anvendes i den enkelte kommunes arbejde
med videreudvikling af kvaliteten. Det sker for dels at registre
kvalitetsudviklingen i den enkelte kommune og dels for at vurdere og
videreudvikle dokumentationsredskaber.
Partnerskabskommunerne sørger for, at:
Træffe politisk beslutning om valg af og mål for et antal
indsatsområder i egen kommune og forankre arbejdet lokalt
Gennemføre det konkrete projekt og efterleve de opstillede
målsætninger
Deltage i møder på politisk og administrativt niveau med de andre
partnerskabskommuner
Bidrage til deling af erfaringer og resultater – med både
partnerskabskommuner og andre kommuner – fx på konferencer og
i netværk
Fokusere på både sikring og nytænkning af forhold, der øger
kvalitetsudvikling af kerneydelsen i kommunens dagtilbud, og som
er baseret på en effektiv ressourceudnyttelse
(Gennemtænke) og kommunikere dagtilbudsområdets resultater til
omverden, herunder ikke mindst til forældre, borgere og medier
Overveje og drøfte det politiske arbejde på dagtilbudsområde.
Udvalgets formand Paul Rode Andersen og institutionschef Lars Falk
Hoffmann har 4. juni 2008 deltaget i møde i projektets politiske styregruppe.
Paul Rode Andersen og Lars Falk Hoffmann orienterer i udvalgsmødet.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Udkast til politisk aftale om partnerskab - Udkast til politisk aftale.doc (dok.nr.519727/08)
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17. Godkendelse af indkomne læreplaner 2008
Sagsfremstilling
Daginstitutionerne har i foråret 2008 indsendt nye læreplaner til godkendelse i
Børne- og Ungdomsudvalget. Dagtilbudsloven fastlægger at dagpleje og
daginstitutioner skal udfærdige skriftlige læreplaner for arbejdet med de 0-2 årige

Åben sag
Sagsnr: 07/7687
Forvaltning: B & K
Sbh: laho
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

og de 3-6 årige børn. Læreplanerne skal udarbejdes indenfor 6 temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

En læreplan skal som minimum bestå af mål for børnenes læring, beskrivelser af
metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene og sidst en beskrivelse af
aktiviteter, metoder og evt. mål for børn med særlige behov.
Det er første gang der godkendes læreplaner i Frederikshavn kommune efter
kommunesammenlægningen, og institutionerne har indberettet de nye læreplaner
på skemaer, således som besluttet i Børne- og ungdomsudvalgets møde den 4.
oktober 2007 - se vedhæftede bilag.
Mange institutioner har en eller flere igangværende læreplaner, som er godkendt
før kommunesammenlægningen og som er gyldige på lige fod med de nye
planer. De vedhæftede læreplaner til denne godkendelsesrunde er derfor alene nye
planer, som er udarbejdet efter de nye retningslinier. Institutionerne kan udarbejde
læreplaner på et hvilket som helst tidspunkt på året, og er der planer på vej, som
ikke nåede med nu, kommer de med til næste godkendelsesrunde i foråret 2009.
I denne omgang har 34 institutioner/dagpleje indsendt nye læreplaner. Nogle har
indsendt en enkelt, andre flere læreplaner. I alt er der indkommet 62 forskellige
læreplaner, som forvaltningen efter gennemsyn kan anbefale til Børne- og
ungdomsudvalgets godkendelse. De 62 er alle vedhæftet som bilag nedenfor. Der
var 3 indsendte læreplaner, som ikke ville kunne godkendes, da de i den indsendte
form ikke var fyldestgørende i forhold til lovens krav.
Da godkendelsesproceduren for læreplaner i Frederikshavn kommune blev fastlagt
i oktober 2007, var det forudsætningen, at de indkomne læreplaner skulle
"sammmenskrives" og godkendes samlet.
Det har vist sig de indkomne læreplaner er meget forskellige, og det vil umiddelbart
ikke give mening at forsøge at sammenskrive disse. Forvaltningen har i stedet
udvalgt nogle eksempler på forskellige læreplaner, som kan give et indtryk af
indholdet i læreplanerne. Disse udvalgte eksempler er medsendt dagsordenen som
bilag. Øvrige læreplaner er ikke medsendt som fysiske bilag til dagsordenen, men
forefindes i sagen, som bringes med til udvalgsmødet. Desuden kan man se
bilagene via kommunens borgerportal www.frederikshavn.dk som bilag til
Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden..
Nogle institutioner har valgt at bruge dagtilbudslovens 6 temaer som overskrifter i
læreplanen (se eksempel 1 om Krop og bevægelse, se eksempel 2 om Sproglig
udvikling eller eksempel 3 om Sociale kompetencer).
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Andre har udvalgt vigtige emner/aktiviteter i deres hverdag og har dem som
overskrift på læreplanen (se eksempel 4 om Venskaber, eksempel 5 om samling,
eksempel 6 om aktivitet skovbørnehave eller eksempel 7 om Gymnastik).
Begge tilgange kan i sin form opfylde lovens krav, og det giver derfor ingen
problemer at anbefale begge typer til godkendelse. Det er forvaltningens vurdering,
at muligheden for forskellige udformninger bidrager til, at læreplanerne er og bliver
en fasttømret del af institutionernes praksis og afspejler den mangfoldighed, der i
øvrigt er på institutionsområdet.
Nogle institutioner har valgt, at deres læreplan er enkel, kortfattet og kun indeholder
et enkelt eller få mål med dertil hørende beskrivelser (se eksempel 8 om
madpakkespisning). I andre institutioner har man udarbejdet en større samlet
læreplan, som i samme skema indeholder alle lovens temaer og hvor institutionens
værdigrundlag/målsætning er en integreret del af læreplanen (se eksempel
9 eller eksempel 10 som omhandler alle 6 temaer i dagtilbudsloven).
De indsendte 62 læreplaner opfylder overordnet set lovens krav og anbefales
derfor til Børne- og ungdomsudvalgets godkendelse.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
godkender daginstitutionernes indsendte læreplaner.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Børnehaven Havblik, Læreplan - natur og miljø (dok.nr.467214/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, aktivitetsdage på skolen (dok.nr.512129/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, Besøg i Søhesten (SFO) (dok.nr.512128/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, fokus på natur, dyr og fantasi (dok.nr.512115/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, fødselsdag (dok.nr.512132/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, leg i sandkassen (dok.nr.512122/08)
Børnehaven Mariehønen - læreplan, tur til Bunken (dok.nr.512126/08)
Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, krop og bevægelse (dok.nr.512087/08)
Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, naturen og naturfænomener (dok.nr.512089/08)
Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sociale kompetencer (dok.nr.512084/08)
Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sprog (dok.nr.512086/08)
Kernehuset - læreplan, julen og dens traditioner (dok.nr.6468/08)
Kernehuset - læreplan, sociale kompetencer (dok.nr.6465/08)
Abildgaard Børnehave, maddag i børnehaven - pædagogisk læreplan (dok.nr.467621/08)
Abildgaard Børnehave, morgenstund/modtagelse i børnehaven - pædagogisk
læreplan (dok.nr.467626/08)
Andedammen - pædagogiske læreplaner (dok.nr.358260/08)
Andedammen, Læreplan. - Ture ud af huset i nyt skema. (dok.nr.468022/08)
Beslutning BUU 04102007 pkt. 4 - Procedure for pædagogiske læreplaner i dagtilbud for
børn (dok.nr.304149/08)
Bødkergaarden - Pædagogisk læreplan (dok.nr.355374/08)
Børnebakken - pædagogisk læreplan, barnets start i institutionen (dok.nr.465051/08)
Børnebakken - pædagogisk læreplan, morgenmad (dok.nr.465052/08)
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Børnehaven Bølgen - læreplan, sproglig kompetence (dok.nr.512139/08)
Børnehaven Havblik, Læreplan - svømning (dok.nr.467215/08)
Børnehaven Humlebien - Læreplan sprog til B.U..DOC (dok.nr.512068/08)
Børnehaven humlebien - Læreplna, den alsidige personlige udvikling B.U..DOC (dok.nr.512070/08)
Børnehaven Kløvermarken - pædagogisk læreplan (dok.nr.357996/08)
Børnehaven Trindelvej - pædagogisk læreplan (dok.nr.311023/08)
Børnehaven Øster Dahl - kreative læreplaner 2008 (dok.nr.512003/08)
Børnehaven Øster Dahl - læreplan 2008, madpakke (dok.nr.512006/08)
Børnehaven Øster Dahl - læreplan, Rundkreds 2008. (dok.nr.512005/08)
Børnehuset Bangsbo, Pædagogisk læreplan 2008 (dok.nr.470479/08)
Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner for 2008 (dok.nr.466005/08)
Børnetoften - Natur og naturfænomener (dok.nr.311007/08)
Børnetoften - Sociale kompetencer (dok.nr.311006/08)
Dagplejen- pædagogisk læreplan (dok.nr.311025/08)
Dybvad Børnehave - pædagogisk læreplaner (dok.nr.461687/08)
Dybvad Børnehave, krudtugler - pædagogisk læreplan (dok.nr.461688/08)
Dybvad Børnehave, troldestuen - pædagogisk læreplaner (dok.nr.461686/08)
Dybvad børnehave, vildbasser - pædagogisk læreplan (dok.nr.461697/08)
Eksempel 1 - Vuggestuen Regnbuen - Krop og bevægelse, pædagogisk læreplan (dok.nr.516914/08)
Eksempel 10 - Søstjernen, pædagogisk læreplan 2008 (dok.nr.467606/08)
Eksempel 2 - Børnetoften - Sprog (dok.nr.311008/08)
Eksempel 3 - Børnehaven humlebien - Læreplan, sociale kompetencer til B.U..DOC (dok.nr.512069/08)
Eksempel 4 - Lærkereden - læreplan, venskaber 2008 (dok.nr.512163/08)
Eksempel 5 - Børnehaven Stationsvej - samling, pædagogisk læreplan (dok.nr.518785/08)
Eksempel 6 - Børnehaven Brolæggervej/Børnegården - pædagogisk læreplan (dok.nr.311024/08)
Eksempel 7 - Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner, gymnasik
skema.DOC (dok.nr.466006/08)
Eksempel 8 - Abildgaard Børnehave, madpakkespisning - pædagogisk læreplan (dok.nr.467627/08)
Eksempel 9 - Røde Kors Børnehave - Pædagogisk læreplan (dok.nr.515376/08)
Hørby Børnehus, skovtroldene og klubspirerne - pædagogisk læreplan (dok.nr.461698/08)
Kaj Bundvad Børnehave - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan (dok.nr.518782/08)
Landbørnehaven Knivholt ,Pædagogisk læreplan - bagning. (dok.nr.511790/08)
Landbørnehaven Knivholt, pædagogisk læreplan - Klodsrummet (dok.nr.511791/08)
Læreplan fra Voerså Børnehave (dok.nr.469324/08)
Lærkereden - læreplan, selvhjulpethed. (dok.nr.512160/08)
Røde Kors Børnehaven, pædagogisk læreplan 2008 (dok.nr.467596/08)
Skema til læreplaner pr. 1/1-2007 -efter kommunesammenlægningen (dok.nr.304147/08)
Strandby Børnehave - læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier (dok.nr.513206/08)
Thorshøj Børnehus, pædagogisk læreplan (dok.nr.467639/08)
Vuggestuen Regnbuen - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan (dok.nr.516911/08)
Vuggestuen Regnbuen - læreplan, barnets personlige udvikling (dok.nr.512334/08)
Vuggestuen Regnbuen - natur og naturfænomener, pædagogisk læreplan (dok.nr.516910/08)
Vuggestuen Regnbuen - sociale kompetencer, pædagogisk læreplan (dok.nr.516913/08)
Vuggestuen Regnbuen - sprog, pædagogisk læreplan (dok.nr.516915/08)
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18. Ansøgning om udvidelse af institutionen Pilekvisten med 12
vuggestuepladser.
Sagsfremstilling
Pilekvistens forældrebestyrelse har fremsendt en ansøgning om udvidelse af
institutionen med 12 vuggestuepladser.

Åben sag
Sagsnr: 08/3921
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Baggrunden for henvendelsen fra forældrebestyrelsen er, at der er et stort behov
for yderligere vuggestuepladser i Frederikshavn by, pt. har Pilekvisten en ventelist
på 42 børn. Pilekvisten anfører også, at det for øjeblikket er svært at rekvirere
dagplejemødre og at der lige nu er dagplejermangel i Frederikshavn by.
Institutionen ser, at dette vil kunne afhjælpes ved 12 ekstra vuggestuepladser i
midtbyen.
Økonomiske konsekvenser
Der vil ved udvidelse af Pilekvisten være en økonomisk konsekvens, da
insitutionen i dag ikke har fysisk mulighed for at rumme 12 ekstra
vuggestuepladser. Det vil derfor kræve en tilbygning til institutionen.
Organisatoriske konsekvenser
Pilekvisten skriver, at der ved tildeling af 12 ekstra vuggestuepladser til institutionen
vil kunne skabes en mere harmonisk institution med balance mellem børnehaven
og vuggestuen. Vuggestuen vil blive mere synlig, og der vil blive bedre mulighed for
at tilgodese de enkelte aldersgruppers forskellige behov.
Institutionen ser også udvidelsen som en mulighed for øget faglig udvikling af
personalet og hermed institutionen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter henvendelsen
ansøgningen indgår i budgetlægningen for 2009 og overslagsårerne.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Ansøgning om udvidelse af Pilekvisten med 12 vuggestuepladser (dok.nr.512831/08)
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19. Ansøgning om etablering af klub for unge

Åben sag

udviklingshæmmede i alderen 14 - 18 år
Sagsfremstilling
Abildgård Børnehave - Fritidshjemmet Solsikken har fremsendt ansøgning om, som
en del af Fritidshjemmet Solsikkens tilbud, at etablere en klub for unge

Sagsnr: 08/3478
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

udviklingshæmmede i alderen 14 - 18 år.
Klubtilbudet har eksisteret som et forsøg siden maj 2005 - finansieret af
rummelighedspuljen og med Solsikken og Ungdomsskolen som
samarbejdspartnere omkring tilbudet. Ved en evaluering af forsøget er det
konstateret, at tilbudet har været en succes og ansøgningen om etablering af
klubtilbudet er fremsendt på baggrund heraf.
Målet med tilbudet er at støtte unge udviklingshæmmede i Frederikshavn
Kommune i at bevæge sig ud i lokalmiljøet og skabe venskaber i et miljø med
karakter af ungdomshygge. Er der tilbud i Ungdomsskolen, som de unge ønsker at
deltage i, støtter klubtilbudet de unge i at deltage. For eksempel kan der laves et
særligt ungdomsskoleforløb for den målgruppe.
Tilbudets målgruppe er unge udviklingshæmmede fra 14 - 18 år, og der er som
udgangspunkt plads til 15 unge. Derefter kommer man på venteliste.
Tilbudet er åbent to gange om måneden. Mandagsarrangementer af kreativ art og
fredagsarrangementer med dans, teater og musik. Tilbudet er gratis.
Evaluering af klubforsøget samt ansøgning om etablering af klub er vedhæftet.
Økonomiske konsekvenser
Det årlige budget for klubtilbudet med plads til 15 unge udgør:
Lønkroner
Beskæftigelse (pileflet, bolchekogning, kreative
materialer m.v.

65.000
kr.
12.000
kr.

Arrangementer (teater, biograf, bowling m.v.)

6.000 kr.

Lejrskole

2.000 kr.
85.000

I alt

kr.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i
Frederikshavn Kommune i alderen 14 - 18 år imødekommes
udgiften til klubtilbudet i budgetåret 2008 finansieres via pulje til børn og
unge med særlige behov (rummelighedspuljen)
udgiften til klubtilbudet fra og med budgetåret 2009 finansieres inden for
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
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Fraværende:
Ingen

Bilag
Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen 14 - 18 år (dok.nr.469426/08)
Evalueringsrapport rummelighedsprojekt (dok.nr.515778/08)
Folder: Et ungdomstilbud - for unge med et fysisk/psykisk handicap (dok.nr.513415/08)
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20. Dialog med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd om tiltag i
Børne- og Ungdomsudvalgets regi
Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) har henvendt sig til formanden

Åben sag
Sagsnr: 08/2619
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

for Børne- og Ungdomsudvalget Paul Rode Andersen med anmodning om
dialog med repræsentanter for udvalget.
Baggrunden for henvendelsen er, at FUF arbejder med forskellige tiltag,
som berører Børne- og Ungdomsudvalget, og kan herunder fremhæve
1.

Et ungdomskort til brug for 12-18 årige i kommunen, som vi er
ret langt fremme i udviklingen af

2.

En ungdomskonference hvor alle foreningsaktiviteter,
uddannelsestilbud, ungdomstilbud, ungdomsskole m.m.
præsenteres ved en messe evt. i Arena Nord - hertil kommer
også en inspirations- og visions debat som kan holdes
sideløbende for ledere og politikerer

3.

Tiltag i Skagen omkring samarbejde mellem foreningsliv og
Ungdomshus samt Skagen Kultur og fritidscenter, aktuelt Skagen
Skytteforening, men også noget større på den længere bane.

4.

Ungdoms og fritidspolitik, samt forebyggende arbejde og tiltag
generelt

FUF vil gerne, om repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget kan
mødes med repræsentanter fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
indenfor de næste par uger.
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget udpeger
repræsentanter til møde med FUF og at mødetidspunkt fastlægges.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008
FUF inviteres til næste udvalgsmøde.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008
2 repræsentanter fra FUF er inviteret til ½ times dialog med Børne- og
Ungdomsudvalget i mødet den 8. maj 2008 kl. 16.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dialogmøde gennemføres.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008
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Sagen genoptages, specielt med henblik på pkt. 1 og 4.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12.
juni 2008
Børne- og Kulturforvaltningen har efter udvalgsmødet drøftet muligheder
med FUF med hensyn til udmøntning af punkt 1 og 4.
Samtidig oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 9. juni
forelægges forslag til tidsplan for proces vedr. udarbejdelse af
idrætspolitik i Frederikshavn Kommune.
Lis Rom Andersen orienterer i mødet.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning
drøfter sagen

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Sagen genoptages.
Fraværende:
Ingen
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21. Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
EGU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge,
som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse eller som ikke har
fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Åben sag
Sagsnr: 08/3100
Forvaltning: BKF
Sbh: bran
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Folketinget har vedtaget en række ændringer af lov om EGU, som blandt
andet betyder en skærpelse af kommunernes pligt til at udbyde EGU.
Undervisningsministeriet og KL har i fællesskab iværksat projekt ”Sæt
skub i EGU” – et projekt, der har til formål at øge kvaliteten og
udbredelsen af EGU i forbindelse med den seneste lovændring. Projektet
løber frem til udgangen af 2009, og indeholder muligheder for
kommuner at søge støtte til lokale EGU-fremmende projekter.
Ansøgningsfristen til puljen er 14. april 2008.
Ansøgerprojekterne forventes at indeholde oplysninger om bl.a.
arbejdsdelingen mellem kommunen og lokale aktører samt refleksion
over på hvilken måde projektet bringer pædagogiske, økonomiske og
organisatoriske redskaber i spil.
Der kan ansøges om bevillinger på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
og en ansøgning skal budgettere med minimum 20% kommunal
medfinansiering.
I Frederikshavn Kommune er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde
ansøgning til projektet. Ansøgningen i sin endelige ordlyd forventes at
være klar til fremlæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i mødet den
10. april, således den endelige ansøgning kan underskrives og afsendes
den 13. april 2008.
Orientering om projektansøgning og beskrivelse af procedure er
vedhæftet sagsfremstillingen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
udvalget tager information om projektansøgning til orientering
udvalget godkender forslag til ansøgningsprocedure
kommunal medfinansiering afholdes inden for Børne- og
Ungdomsudvalgets budgetramme.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12.
juni 2008
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KL har i brev af 14. maj 2008 meddelt Frederikshavn Kommune, at
fremsendt ansøgning om midler til projekt "Sæt skub i EGU" er
imødekommet med 208.000 kr.
Bevillingen indebærer, at Frederikshavn Kommune forpligter sig til at
gennemføre projektet, herunder at deltage aktivt på konferencer og
netværksmøder vedr. andre projekter under "Sæt skub i EGU".
Kommunen forpligter sig også til at formidle resultater og viden fra
projektet via fælles hjemmeside for "Sæt skub i EGU". Se adressen

www.kl.dk/egu .
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orientering om bevilgede midler på
208.000 kr. til projekt "Sæt skub i EGU" tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Beslutning AMU 20080407 - Fokus på EGU i Fr.havn Kommune (BUU 10.4.2008) (dok.nr.466035/08)
Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (BUU 10.04.2008) (dok.nr.357320/08)
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22. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Sagsfremstilling
I 2007 er der indgået et samarbejde på tværs af Frederikshavn og Hjørring
kommuner, Specialskolen for Voksne i Vendsyssel og Ungdommens
Uddannelsesvejledning Vendsyssel med sigte på at udvikle og etablere en

Åben sag
Sagsnr: 07/6175
Forvaltning: BKF
Sbh: bran
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

ungdomsuddannelse til udmøntning af den nye lov om ungdomsuddannelse til
unge med særlige behov. Loven retter sig mod unge, der ikke har muligfhed for at
gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes maksimal
specialpædagogisk støtte.
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. januar 2008 godkendte Børne- og
Ungdomsudvalget forslag til udmøntning af loven.
I godkendelsen indgik, at
uddannelsen placeres på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel
at hele eller dele af uddannelsen kan tilbydes i et andet regi end
Specialskolen
at handicapområdet beholder ansvar og kompetence i forhold til tildeling af
bo- og fritidstilbud
at arbejdsmarkedsområdet beholder ansvar og kompetence i forhold til
tildeling af beskæftigelsestilbud
at der nedsættes et lokalt visitationsudvalg pr. august 2008
at uddannelserne indtil 1. august 2008 rammefinansieres via DUT-midler
at uddannelsen efter 1. august 20087 takstfinansieres på baggrund af
fælles udarbejdet takstmodel.
Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende i samarbejde med Hjørring
kommune udarbejdet udkast til samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune
og Hjørring kommune vedr. STU samt samarbejdaftale mellem Frederikshavn
Kommune, Hjørring Kommune og UU Vendsyssel vedr. udmøntning af lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Samarbejdsaftalen mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner har været til
høring i Handicaprådet.
Takstfinansiering.
I forlængelse af beslutningen om at overgå til takstfinansiering, er der i samarbejde
med specialskolen og Frederikshavn Kommune udarbejdet en
takstfinansieringsmodel, der foreslås anvendt til finansiering af uddannelsen fra den
1. august 2008.:
A) Takster for elever fra Frederikshavn Kommune

Målgruppe

Takst pr. skoleår

* Generelle elever på STU’en

205.509 kr.

** Specifikke elever på STU’en

235.279 kr.

* En generel elev er en elev, der har generelle indlæringsvanskeligheder og
er udviklingshæmmet.
** En specifik elev er en elev, der har en form for diagnose; f.eks. asperger, ADHD,
Tourette, OCD og lign.
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Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i udvalgsmødet den 3. januar 2008 også
forslag til information blandt professionelle og i offentligheden om uddannelsen.
Informationen indgår i folderen Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Et
eksemplar af folderen er vedlagt dagsordenen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, at
godkender udkast til samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune og
Hjørring Kommune vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
godkender samarbejdaftalen mellem Frederikshavn Kommune, Hjørring
Kommune og UU Vendsyssel vedr. udmøntning af lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
udgiften til udmøntning i 2008 afholdes inden for Ungdomsafdelingens
afsatte budgetramme
udgiften til udmøntning i 2009 og overslagsårene drøftes i forbindelse med
behandling af budget 2009.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Bilag 1. Udkast Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune
100408.doc (dok.nr.519180/08)
UUV samarbejdskontrakt vedr. STU (dok.nr.519178/08)
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23. Lock-out på daginstitutionsområdet fra 17. - 19. juni 2008
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Lock-out på daginstitutionsområdet fra 17. - 19. juni 2008 blev drøftet.
Et flertal i udvalget ønsker at institutionerne lukkes.
Anders Broholm, Mogens Brag og Frode Thule Jensen ønsker institutionerne er
åbne i det omfang det er muligt af hensyn til forældrene.

Åben sag
Sagsnr: 08/5998
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Fraværende:
Ingen
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl. 19.30

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Mogens Brag

Anders Broholm

Frode Thule Jensen

Knud Hjørnholm

Birthe Marie H. Pilgaard

Anders Starberg Pedersen

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 12. juni 2008

Side 48 af 48

