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1.   Dialogmøde med Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2009 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde af ½ times varighed 

torsdag den 14. august 2008 kl. 15. 

Handicaprådet har forud for mødet fremsendt følgende punkter til drøftelse i mødet: 

 tilgængelighed  

 IT i forhold til spørgsmålet om der er den nødvendige tilgængelighed til 
kompenserende IT-programmer  

 belysning af spørgsmålet om der er samme høje klageratio over den 
vidtgående specialundervisning i Frederikshavn, som i resten af landet 

Børne- og Kulturforvaltningen har forud for dialogmødet undersøgt, om der er 

samme høje klageratio over den vidtgående specialundervisning i Frederikshavn, 

som i resten af landet. Det kan i den forbindelse oplyses, at det fremgår af 

Årsrapporten fra Klagenævntet for vidtågende specialundervisning, at Klagenævnet 

i 2007 har modtaget 384 klager. Klagerne fordeler sig på 61 forskellige kommuner. 

Der er indgivet 17 klager fra Nordjylland fra kommunerne Aalborg, Jammerbugt, 

Hjørring og Rebild. Der har altså ikke været indgivet klager til Klagenævnet over 

vidtgående specialundervisning i 2007 fra Frederikshavn Kommune. Det fremgår 

ligeledes af årsrapporten, at Klagenævnet har påtalt formelle fejl i kommunernes 

sagsbehandling i stort set alle klagesagerne. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dialogmøde gennemføres. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6625 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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2.   Budgetopfølgning 2008 pr. ulitmo juli 2008 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 for 

Børne- og Ungdomsudvalgets område. Budgetopfølgningen indgår som den del af 

Direktionens budgetopfølgning for 1. halvår 2008.  

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Forbrugsopgørelse 30/6 BUU  (dok.nr.529519/08) 

Forbrugsopgørelse 31/7 BUU  (dok.nr.537698/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/802 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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3.   Forslag til budget 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme udarbejdet et 

administrativt oplæg som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør 

Direktionens budgetforslag for 2009 - 2012. 

Forslaget er udmeldt 5. august 2008 til drøftelse i de politiske udvalg. 

  

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene det 

administrativt udarbejdede budgetforslag. 

  

Det udarbejdede forslag til budget for 2009 omfatter driftsudgifter og 

driftsindtægter på 919,8 mio. kr. (netto budget) samt forslag til anlægsbudget. 

Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet Lov- og 

Cirkulæreprogrammet. 

Ud over det administrative budgetforslag er der udarbejdet problemområder til 

budgettet 2009 - 2012, som ønskes drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetmøde. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

 det administrative budgetforslag fremlægges til drøftelse/indstilling til den 
videre politiske budgetproces  

 Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om der er problemområder, 
der skal sendes videre i den politiske budgetproces. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Det administrative budgetforslag anbefales over for Byrådet. 

De af forvaltningen fremlagte problemområder fremsendes til videre drøftelse, dog 

ikke forslag om fripladstilskud til madordning i dagtilbud. 

  

Der formuleres budgetbemærkninger vedr. strukturelle tilpasninger på 

dagtilbudsområdet samt døgninstitutionsområdet, ungdomsuddannelse til alle og 

aflastningspladser til handicappede børn. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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4.   Ansøgning om frigivelse af midler fra Fonden Gårdens netto 

formue 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og kulturforvaltningen ansøger hermed om frigivelse af de økonomiske 

midler, som kommunen erhvervede i forbindelse med overtagelse af 

døgninstitutionen Gården. På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 6. marts 

2008 blev henvendelsen fra Fonden Gården vedr. ønske om kommunal 

overtagelse behandlet. I relation hertil, havde Børne- og kulturforvaltningen bl.a. 

indstillet, at en del af Gårdens nettoformue – nærmere bestemt 1 mio. kroner – blev 

reserveret til Børne- og ungdomsudvalgets pulje til den særlige indsats for børn, 

unge og familier. Umiddelbart godkendte Børne- og ungdomsudvalget denne 

beslutning, men efterfølgende, den 21. maj 2008, anbefalede økonomiudvalget at 

formuen på 1 mio. tilfaldt kommunekassen og denne indstilling godkendte byrådet 

på møde 28. maj 2008. Proceduren for udmøntning af formuen er således at 

Børne- og ungdomsudvalget skal ansøge byrådet om midlerne, til konkrete 

øremærkede initiativer, som falder indenfor målgruppen for udvalgets særlige pulje 

til udsatte børn, unge og familier.  

  

I forbindelse med budgetplanlægningen i 2007 bad Børne- og ungdomsudvalget 

forvaltningen om at igangsætte arbejde med etablering af familieklasser og 

familieinstitution – dette arbejde skulle finansieres indenfor førnævnte pulje, som 

administreres af styregruppen Familien i Centrum. Jf. udmøntningen af denne pulje, 

er der afsat 1 mio. til centrale initiativer i hvert af årene 2007-2010. 4 steder er nu 

blevet valgt ud til at deltage i 1årige pilotforsøg, der skal undersøge mulighederne 

og behovet for etablering af familieklasser og familieinstitutioner fremover i 

kommunen. Der skal således etableres familieklasser på Torslev og Ankermedet 

skole samt på Heldagsskolen og endelig et forsøg med etablering af en 

familieinstitution i Børnehuset Hånbæk. Forsøgsprojekterne vil starte op 1. 

september. I forbindelse med dette arbejde, ansøges der her om midler til dækning 

af de engangsudgifter der er forbundet med opstart og etablering af 

familieprojekterne – nærmere bestemt til hhv. renovering af lokaler, 

etableringsudgifter samt uddannelse af personale. Der er afsat midler til ledelse og 

drift af de 4 projekter i form af puljen til en særlig indsats for børn, unge og familier. 

  

Familieklassen/institutionen er et tilbud til de forældre, hvis børn forstyrrer sig selv 

og/eller undervisningen. Den henvender sig til børn med faglig og social dårlig 

trivsel. Det er børn, der kan være urolige og have svært ved at koncentrere sig, 

organisere og planlægge, have svært ved at indordne sig efter en klasses eller 

gruppes regler og normer, eller have svært ved at begå sig med jævnaldrende. Det 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8424 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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kan også være børn der ikke møder regelmæssigt i skole/institution. Hensigten 

med Familieklassen/institutionen er to gange om ugen at give forældre mulighed for 

at deltage i deres børns skolegang/institutionsgang på en helt ny måde. Formålet 

er, at skolen/institutionen i tæt samarbejde med forældrene hjælper med at få 

børnene til at ændre adfærd, mens forældrene får hjælp til, hvordan de bakker op 

om børnenes skolegang/institutionsgang. Der vil således være fokus på barnets og 

forældrenes samspil og relation – og dermed forældrenes forholdemåde. 

Renovering af lokaler: For at starte projektet op på Heldagsskolen, har det været 

nødvendigt at finde ekstra lokaler, da pladsen i forvejen er trang på skolen. Der er 

fundet en løsning på dette problem ved at lave en rokade i området 

Heldagsskolen/Munkebakkeskolen. Helt konkret betyder det, at tandplejen flytter ud 

af Munkebakkeskolen, sundhedsplejen flytter over i ’pedel-boligen’ hvor 

familieprojektet også får til huse. Specialcentret, som Munkebakken hidtil har haft i 

pedelboligen, kommer til gengæld til at råde over tand- og sundhedsplejens 

tidligere lokaler på skolen. Denne løsning er optimal for alle – særligt fordi 

pedelboligen ligger tæt på Heldagsskolen med egen indgang og specialcenter-

undervisningen kan blive integreret mere på Munkebakkeskolens areal. Prisen for 

at ændre tand- og sundhedsplejens lokaler til specialcenter er, jf. overslag fra 

Teknisk Forvaltning, 120.000 kr. 

Etableringsudgifter: De 4 projekter tiltænkes et engangsbeløb på hver 40.000 kr. til 

etablering i forbindelse med opstart. Et vigtigt pædagogisk element i 

familieprojekterne er de rammer flerfamiliearbejdet skal foregå i. Med pengene vil 

de deltagende skoler/institution have mulighed for at købe inventar til 

undervisningsrum, samtalerum og skabe rammerne for udøvelse af diverse 

aktiviteter. En udgift på i alt 160.000 kr. 

Uddannelse af personale: Familieklassemetoden/flerfamilietanken stammer fra 

Marlborough Family Center i London. For at kunne løfte opgaven, har forvaltningen 

sammensat et uddannelsesforløb for de nøglemedarbejdere der skal varetage 

opgaven ude på skolerne/institutionerne. Uddannelsesforløbet består dels af et 

forberedende opkvalificeringsforløb og dels af en løbende efteruddannelse af 

nøglemedarbejderne parallelt med at projekterne kører. I alt 11 medarbejdere fra 

de 4 skoler/institutioner er udvalgt til deltagelse. Forvaltningen finder, at den 

grundige uddannelse i flerfamiliearbejde vil komme os til gode i flere henseender. 

Dels er det en ny måde at arbejde på, som kræver meget af de involverede 

medarbejdere. For at pilotprojekterne skal have det ønskede faglige og kvalitative 

niveau har uddannelsesforløbet været nødvendigt. De 11 medarbejdere tænkes 

efterfølgende at skulle spille en stor rolle såfremt det viser sig, at projekterne skal 

bredes ud på flere skoler/institutioner i kommunen. Endelig forventer vi også, at 

pilotprojekterne vil give os nogle nye erfaringer i arbejdet med de udsatte børn og 

familier, som vi kan drage nytte af i en bredere kontekst.  

Samlet set, forventes det at udgiften til uddannelsesforløbene, inkl. udgifter til frikøb 
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af medarbejdere, vil blive ca. 700.000 kr.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller 

ovennævnte ansøgning til Byrådet, med henblik på frigivelse af 980.000 kr. fra 

Gårdens netto-formue.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Udsættes. 

 

Fraværende: 

Ingen  
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5.   Anmodning fra Kvissel Ungdomsklub om flytning af 

klubbens fysiske rammer til Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Kvissel Ungdomsklub har fremsendt ansøgning til Børne- og 

Kulturforvaltningen om flytning af ungdomsklubben til lokaler i Ravnshøj. Der er evt. 

mulighed for at benytte pedelboligen ved Ravnshøj skole. 

Ønske om flytning begrundes i bl.a., at 

 toget flere gange i klubbens åbningstid kører forbi Kvissel Station med høj 
hastighed samt at klubben er beliggende op ad en vej med megen trafik. 
Begge problemstillinger bevirker, at klubpersonalet ikke kan tilrettelægge 
udendørs aktiviteter  

 de fleste af klubbens medlemmer er bosiddende i Ravnshøj  

 det er svært at varme Kvissel Gl. Station op om vinteren  

 problemer med mus i Kvissel Gl. Station 

Forvaltningen oplyser, at pedelboligen ved Ravnshøj skole står tom og at en 

flytning af Kvissel Ungdomsklub vil være mulig inden for det nuværende budgets 

ramme. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tilkendegiver udvalgets holdning til eventuel flytning af Kvissel Ungdomsklub fra 

Kvissel Gl. Station til pedelboligen ved Ravnshøj skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

- Anmodning fra bestyrelse i Kaj Bundvad Fritidscenter om flytning af Kvissel 

Ungdomsklub (dok.nr.533569/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8053 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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6.   Evaluering af forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn 

og Læsø Kommuner vedr. børn og unge 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med strukturreformen på det kommunale område blev kommuner med 

under 20.000 indbyggere pålagt at indgå forpligtende samarbejder med en større 

nabokommune på en række lovområder. De 5 ø kommuner Ærø, Samsø, 

Langeland, Fanø og Læsø fik dog dispensation til på en række områder selv at 

varetage udførelsen af opgaver, som indenfor rammerne af det forpligtende 

samarbejde egentlig skulle delegeres til en større fastlandskommune. 

Ifølge beslutning i Frederikshavn Sammenlægningsudvalg den 22. november 2006 

er Læsø Kommune fra den 1. januar 2007 indgået i forpligtende samarbejde med 

Frederikshavn Kommune på de områder, hvor Læsø Kommune enten ikke 

ønskede dispensation eller ikke blev imødekommet med en dispensation til at løse 

opgaverne selv. Det forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune 

reguleres af en overordnet rammeaftale om forpligtende samarbejde, en aftale om 

betalingsprincipper og delaftaler for de enkelte lovområder opfulgt af administrative 

udmøntningsaftaler for de enkelte delaftaler, hvor der er indgået forpligtende 

samarbejde. Kopi af rammeaftale, betalingsprincipper og relevante delaftaler er 

bilagt sagsfremstillingen. 

I henhold til rammeaftalen afsnit 3 ”Evaluering og genforhandling af aftalen” skal 

kommunalbestyrelserne jf. brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet dateret 21. 

juni 2006 medvirke til henholdsvis Miljøministeriets, Socialministeriets, 

Undervisningsministeriets og Indenrigsministeriets (nu Miljøministeriets, 

Velfærdsministeriets, Undervisningsministeriets og Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelses) evaluering af udøvelsen af de opgaver, der er omfattet af 

dispensationen, samt at de enkelte ministerier fastlægger, hvorledes evalueringen 

skal finde sted, og hvilke oplysninger kommunalbestyrelserne skal bidrage med i 

den forbindelse. Resultaterne af disse evalueringer skal første gang forelægges 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet) inden udgangen af 

2008. 

Velfærdsministeriet har i brev dateret 18. februar 2008 anmodet Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet om at 

sætte gang i evalueringen af den opgaveudøvelse, der er omfattet af 

dispensationerne til ø kommunerne, så den kan få virkning fra den næste 

kommunale valgperiode, der begynder den 1. januar 2010. Det anføres i brevet, at 

kommunerne, der deltager i de forpligtende kommunale samarbejder, skal gives 

mulighed for at fremkomme med ønsker til ændringer, herunder udvidelse af 

dispensationerne, og at sådanne ønsker skal inddrages i evalueringen og vurderes 

af det pågældende ministerium. 

I Lov om forpligtende samarbejder af 24. juni 2005 fastsættes det jf. § 1, stk. 2, nr. 

5, at der på specialundervisningsområdet skal indgås forpligtende samarbejde på 

en række områder i henhold til Lov om folkeskolen og Lov om specialundervisning 

til voksne. 

Læsø Kommune valgte ikke at søge om dispensation til selv at kunne varetage 

opgaverne på disse områder, da opgaverne også inden kommunalreformen blev 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8495 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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varetaget ved frivilligt samarbejde med Frederikshavn Kommune gennem aftale om 

levering af pædagogisk og psykologisk rådgivning. Andre vidtgående 

specialundervisningsforanstaltninger blev varetaget af det tidligere Nordjyllands 

Amt. Det var vurderingen, at der ikke på Læsø var ekspertise til stede i 

tilstrækkeligt omfang, og at der skulle hjælp til udefra for at kunne løse opgaverne 

på disse områder. 

Læsø Kommune indgik derfor delaftale om forpligtende samarbejde med 

Frederikshavn Kommune for PPR og det specialpædagogiske område omfattende 

hele området fra den 1. januar 2007. Delaftalen omfatter lovgivning på 

Undervisningsministeriets område og i mindre omfang på Socialministeriets 

område (nu Velfærdsministeriets), idet delaftalen rummer enkelte områder i 

henhold til Lov om Social Service vedr. tilbud om småbørnsvejledning og særlige 

dag- og klubtilbud. Aftalen reguleres af både betalingsmodel A med en fast årlig 

takst og B med betaling efter timeforbrug, når der leveres bistand udover det 

omfang, der er aftalt i de administrative udmøntningsaftaler. 

Læsø Kommunes administration har i møde 16. maj 2008 med repræsentanter fra 

Frederikshavn Kommunes Børne- og Kulturforvaltning evalueret delaftalen og de 

administrative udmøntningsaftaler. Der er mellem parterne enighed om, at 

delaftalen fungerer efter hensigten, og at der ikke er behov for ændringer i aftalen, 

men at de ønsker, Læsø Kommune har givet udtryk for i vedlagte notat dateret 25. 

april 2008, kan klares indenfor delaftalens rammer. Det er ligeledes opfattelsen, at 

der til den aftalte faste takst på 200.000 kr. i 2007 niveau leveres en rigtig god og 

kvalificeret bistand til Læsø Kommune. Læsø Kommune har kun et i mindre 

omfang haft behov for at tilkøbe ydelser udover, hvad der er aftalt omfattet af den 

faste årlige takst. 

Sagen er behandlet i Læsø Kommunes Social- og Kulturudvalg den 17. juni 2008. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for 

Byrådet anbefaler, at de indgåede aftaler mellem Læsø og Frederikshavn 

Kommuner om forpligtende kommunale samarbejde vedr. børn og unge fortsætter 

uændret. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Anbefales. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Betalingsprincipper, forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn 

Kommuner (dok.nr.220052/08) 

Delaftale PPR og specialundervisning (dok.nr.220053/08) 

Delaftale socialområdet (dok.nr.233571/08) 

Underskrevet Aftale om forpligtende samarbejde fra 1. januar 2007 (dok.nr.220057/08) 
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7.   Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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 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 7. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7430 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: Børne- og 

Ungdomsudvalget 
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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 12. 

juni 2008 
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Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på 

implementeringsprocessen. 

   

 

Supplerende sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

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) 

Orientering TPS 17.6.2008 om generel status udmøntning ny skolestruktur (dok.nr.521717/08) 

Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU 8.5.2008) (dok.nr.466590/08) 
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8.   Arealdisponering helhedsplan Arena Nord området 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af den vedtagne Helhedsplan for ArenaNord-området 

fremlægger repræsentanter fra den nedsatte projektgruppe udkast til 

drøftelse af arealdisponering for området. 

Efter første drøftelse i styregruppen gennemføres en proces, hvor de 

centrale partnere i området inddrages med henblik på fremlæggelse af 

endelige anbefalinger til politisk styregruppe omkring arealdisponering. 

Der er udarbejdet visionsmateriale, der skal danne baggrund for den 

kommende proces. Efter første procesforløb nedsættes efterfølgende en 

række projektgrupper for de enkelte delprojekter, efter nærmere 

vurdering i den politiske følgegruppe. 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

                      arealdisponering drøftes 

                      vedlagte visionsmateriale drøftes 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur 17. april 2008 

Drøftet. 

Fraværende: Ingen 

Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe 

Arena Nord + skolestruktur 17. juni 2008 

Projektgruppen vedr. helhedsplan for Arena Nord området har gennemført en 

dialogfase med inddragelse af alle nuværende og kommende brugere af Arena 

Nord-området.  

Inddragelsen er udmøntet i idéskitser for udmøntning af arealet. Repræsentanter 

for projektgruppen fremviser skitserne i Den Tværfaglige Politiske Styregruppes 

møde. 

På baggrund af de udarbejdede ídéskitser og projektgruppens supplerende 

synspunkter forelægges samtidig projektgruppens anbefalinger med hensyn til 

hoveddisponering af Arena Nord-området. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe Arena 

Nord + skolestruktur træffer beslutning om hovedlinjerne i arealdisponeringen. 

 

Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 

17-06-2008 

Styregruppen bakker op om forvaltningens forslag om at placere den ny skole øst 

for Arena Nord ud mod Rimmens Alle. 

Sagen genoptages. 

Fraværende: 

John Christensen 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 14. august 2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1197 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: TPS 
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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 14-08-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Arealområde med flytbare brikker (TPS 17.04.08) (dok.nr.468077/08) 

Arena Nord Området - Arealdisp. PP. 11-06-2008 (dok.nr.522582/08) 

Arena Nord Området - visionsmateriale - værdiskabelse i procesudviklingen (TPS 

17.04.08) (dok.nr.465611/08) 

Helhedsplan Arena Nord disp. forslag. 11-06-2008 (dok.nr.522578/08) 
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9.   Dimensionering af Sæby Skole og Sæbygaardskolen 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Byrådsbeslutningen i oktober 2007, blev det blev besluttet, at Volstrup Skole 

nedlægges pr. 31.juli 2009. Konsekvensen er, at Volstrup skoledistrikt skal 

tilføjes til andre distrikter. Skoledistrikterne for Sæby Skole og Sæbygårdskolen er 

ændret og baggrund heraf dimensioneres de to folkeskoler. 

Forslaget til dimensioneringen er sket ud fra følgende forudsætninger: 

 Grundlaget for skolerne følger nyeste prognosetal udarbejdet af COWI, 
fratrukket 10 % til privatskoler og andre skoler (se dok. 519008-08 og 
518930-08)  

 Prognosetallene er forskellige fra de faktiske tal skoleåret 2008/09, hvilket 
skyldes elever tillagt fra Vostrup Skole, der har valgt at blive flyttet på 
henholdsvis Sæby Skole og Sæbygårdskolen (se dokument 518858-08 og 
518610-08)  

 Grundlagsmaterialet for dimensioneringen har været normalklasserne excl. 
specialklasserne. 

Konklusionen er: 

 At materialet kan fastslå, at Sæby Skole har grundlag for to spor. I de 
første år efter Volstrup Skoles lukning udløses der på to klassetrin pt. tre 
klasser.  
Det skal bemærkes, at med de nuværende forudsætninger er der relativt 
mange elever på de to klassetrin, og der skal ikke modtages mange flere 
elever til disse klasser førend, disse vil være klasseudløsende.  

 At materialet kan fastslå, at Sæbygårdskolen har grundlag for tre spor på 
sigt. Frem til skoleåret 2017/18 vil der fortsat være klassetrin, hvor der kun 
er to klasser. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at 

 Sæby Skole dimensioneres til to spor med afsæt i det nye skoledistrikt  

 Sæbygårdskolen dimensioneres til tre spor med afsæt i det nye 
skoledistrikt. 

 

Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 

17-06-2008 

Godkendt. 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 14. august 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 14-08-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2057 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

 

sæby beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr.518610/08) 

Sæby klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr.518930/08) 

Sæbygård beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr.518858/08) 

Sæbygård klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr.519008/08) 
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10.   Kommissorium for etablering af 10. klassecenter i 

Frederikshavn by 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af skoleforliget af den 27. september 2007, at der skal indledes et samarbejde 

med EUC Nord, Handelsskolen og Gymnasiet om etablering af et 10. klassecenter i 

Frederikshavn, hvor 10. klasses elever fra Sæby og Frederikshavn samles. 10. klasserne i 

Ålbæk og Skagen bibeholdes. Centret placeres centralt i Frederikshavn under hensyn til 

logistik, evt. på en af de skoler der lukkes. 

Børne- og Kulturforvaltningen har i vinteren 07/08 afholdt indledende møder med bl.a. 

nævnte ungdomsuddannelser om etablering af et 10. klassecenter. 

Efterfølgende har Børne- og kulturforvaltningen bedt skoleleder Kristian Kristoffersen om 

at være tovholder på projektet, og han har med reference til og i samarbejde med 

projektchef Poul Rask udarbejdet det vedhæftede kommissorium for etablering af 10. 

klassecentret.  

Kommissoriet har været behandlet i Den Tværgående Styregruppe og blev godkendt 

den 17. juni 2008, dog med ønske om, at Børne- og Kulturforvaltningen skærper 

kommissoriets fokus. 

Børne- og Kulturforvaltningen har delt det oprindelige kommissorium i to sæt, hhv.: 

 Et kortfattet kommissorium, som primært henvender sig til politikere og andre 
interesserede  

 Et udbydende arbejdsopdrag, der primært henvender sig til projektgruppen  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

sagen til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Sagen genoptages. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

2. udkast til kommissorium for etablering af 10. klassecenter (dok.nr.466105/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2081 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: BUU 
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11.   Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund. 

I forbindelse med kommunalreformen besluttede Sammenlægningsudvalget for Ny 

Frederikshavn Kommune, at der skulle udarbejdes en lokal forankret 

sundhedspolitik, der skulle danne ramme for den kommunale sundhedsindsats.  

 

Der har efterfølgende været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har haft 

til opgave at få formuleret en overordnet sundhedspolitik, der kan indarbejdes og 

forankres i alle kommunens fagudvalg og forvaltningsområder og således være 

retningsgivende for al arbejdet med at udvikle sunde rammer for borgerne og 

medarbejderne i Frederikshavn kommune. 

 

Der har i perioden frem til præsentationen af sundhedspolitikken været igangsat en 

dialogbaseret proces, der skulle få borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv 

og sundhedsprofessionelle til at bidrage med input og herved bidrage til at sætte 

deres præg på udformningen af de kommende fire års indsats på 

sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune.   

 

Politikkens indhold. 

Sundhedspolitikken indeholder dels vision og værdier, der vil danne grundlag for 

sundhedspolitikken samt de overordnede målsætninger for de indsatsområder 

kommunen har valgt at prioritere.  

 

Politikken bygger dels på nationale data om folkesundheden i Danmark og dels på 

data fra den sundhedsprofilundersøgelse Frederikshavn Kommune har fået 

udarbejdet sammen Region Nordjylland og de ti andre nordjyske kommuner. 

 

Sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommune har givet en række meget 

interessante informationer om borgerens sundhedstilstand, trivsel og 

sygdomsforekomst og har således bidraget væsentligt til udformningen af de 

prioriterede indsatsområder i politikken.  

 

Det er hensigten at politikken – når den er drøftet i de respektive fagudvalg og 

godkendt i Byrådet – skal implementeres via konkrete handleplaner således at 

sundhedsaspektet indtænkes i det daglige arbejde rundt om i kommunens 

afdelinger, institutioner og centrer.     

 

Politikkens forankring. 

I forhold til at få implementeret intentionerne i sundhedspolitikken er der nedsat en 

projektgruppe, der har haft til opgave at udforme en strategi for implementering af 

sundhedspolitikken. Gruppen har udarbejdet et strategipapir, der viderefører 

idéerne om sundhedspolitikkens forankring.  

 

Implementeringsgruppen vil når sundhedspolitikken er vedtaget påbegynder 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7691 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: Frederikshavn Byråd 
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arbejdet med at gøre politik til aktiv handling og vil hen over efteråret 2008 fungere 

som katalysator i forbindelse med etablering af henholdsvis et nyt Sundhedsråd 

samt et Sundhedskoordinerende Repræsentantskab. 

 

Der er endelig udarbejdet en lightudgave af sundhedspolitikken som skal 

præsentere intentionerne i en mere læsevenlig form for offentligheden.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet at godkende: 

 

 Frederikshavn Sundhedspolitik 2008-2012. 

 Implementeringsstrategien. 

 Lightudgave af sundhedspolitikken.  
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2208-2012 (dok.nr.535459/08) 

Implementeringstrategi  (dok.nr.535458/08) 

Sundhedspolitik, miniudgave.pdf (dok.nr.537415/08) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 19:00 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
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