Referat

Børne- og Ungdomsudvalget
04-09-2008 15:00

Dato

4. september 2008

Tid

15:00

Sted

Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2

NB.
Fraværende

Ingen

Stedfortræder
Medlemmer

Paul Rode Andersen (F) - Formand
Mogens Brag (V)
Anders Broholm (V)
Frode Thule Jensen (V)
Knud Hjørnholm (A)
Birthe Marie H. Pilgaard (A)
Anders Starberg Pedersen (A)

Indholdsfortegnelse
Side
1. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo august 2008.............................................................................................. 4
2. Ansøgning om frigivelse af midler fra Fonden Gårdens nettoformue............................................................. 5
3. Orientering om ekstraordinær prisstigning på skolekørsel ............................................................................. 7
4. Orientering om Børne- og Kulturforvaltningens planlægningsværktøj på institutionsområdet ....................... 8
5. Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM Danmark ........................................................... 9
6. Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende skolestart, aldersblandet undervisning. ...................... 13
7. Håndtering af højt begavede børn i folkeskolen i Frederikshavn Kommune ................................................. 16
8. Forslag til idégrundlag for Frederikshavn Kommunes skolevæsen, jf. ny skolestruktur ................................ 18
9. Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by ...................................................................................... 20
10. Byggeri af ny skole ved Arena Nord ............................................................................................................. 24
11. Renovering af Sæby Skole ........................................................................................................................... 26
12. Renovering af Sæbygaardskolen ................................................................................................................. 28
13. Evaluering af 1. udgave af avis for folkeskolen i Frederikshavn Kommune ................................................. 30
14. Børne- og Ungdomsudvalgets mødekalender 2009 .................................................................................... 31
Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 33

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 04. september 2008

Side 2 af 33

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

5
6

542004/08
514828/08

Åben
Åben

Overvejelser om idrætskommunesamarbejde med TD
Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på

6

514829/08

Åben

Hedeboskolen (BUU 12.6.2008)
Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende

6

542233/08

Åben

skolestart (BUU 12.6.2008)
Børnehaven Trindelvej - høringsvar

6

542230/08

Åben

Børnehaven Fyrrekrat - høringssvar

6
6

542225/08
541595/08

Åben
Åben

Børnehaven Søstjernen - høringssvar
Børnehaven Kløvermarken - høringssvar

6
6

541592/08
541358/08

Åben
Åben

Børnehaven Smørhullet - høringssvar
Børnehaven Mattisborgen - høringssvar

8
8

523707/08
525905/08

Åben
Åben

Forside, idégrundlag for FKs skolevæsen, juni 2008
Idègrundlag for skolevæsnet, sommeren 08

9

512438/08

Åben

M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye

9

512310/08

Åben

skoledistrikter (TPS 13.5.08 og BUU 12.6.08)
M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter

10

540590/08

Åben

(TPS 13.5.08 og BUU 12.6.08)
Ny skole i Frederikshavn - revideret tidsplan - alternativ 01

10
10

540588/08
540591/08

Åben
Åben

Ny skole i Frederikshavn - Revideret tidsplan-alternativ-02
Ny skole i Frederikshavn - revideret procesplan til tværpolitisk
styregruppemøde - 2008-08-13

11
11

539735/08
539736/08

Åben
Åben

Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan
Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan

12

539454/08

Åben

Projektmappe incl. tidsplan og økonomi fysisk udvikling
Sæbygaardskolen

13
13

355033/08
542122/08

Åben
Åben

Beslutning BUU 6.3.2008 pkt. 12
FrederikshavnSkoleVerden.pdf

14

528936/08

Åben

Mødeplan 2009

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 04. september 2008

Side 3 af 33

1. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo august 2008
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2008
for Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Åben sag
Sagsnr: 08/802
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: BUU

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Taget til efterretning.
Fraværende:
Ingen

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 04. september 2008

Side 4 af 33

2. Ansøgning om frigivelse af midler fra Fonden Gårdens
nettoformue
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/8424
Forvaltning: BKF
Sbh: biam
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af 1 mio. kr. subsidiært
760.000 kr., som blev tillagt Frederikshavn Kommunes likvide midler i forbindelse
med kommunens overtagelse af Fonden Gården - se byrådsbeslutning af 28. maj
2008. Beløbet var en del af Fonden Gårdens formue.
Det fremgår af vedtægterne for Fonden Gården, at i tilfælde af opløsning skal
nettoformuen anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen og
med godkendelse af Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune træffer
endelig beslutning om, hvad formuen skal bruges til.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 760.000 af puljen benyttes til dækning af
etablering og opstart af forsøg med Familieklasser og Familieinstitution i
Frederikshavn Kommune. Denne etablering og opstart af Familieklasser og
Familieinstitution er allerede sat i værk - pt. finansieret via de afsatte budgetmidler
til børn og unge med særlige behov.
Differencen mellem 1 mio. kr. og 760.000 kr. i alt 240.000 kr. foreslåes tilført den
afsatte pulje til børn og unge med særlige behov.
Forsøg med Familieklasser.
I forbindelse med budgetlægningen for 2008 besluttede Børne og
ungdomsudvalget at der skulle igangsættes forsøg med Familieklasser, med det
formål at forebygge eksklusion fra normalmiljøet af børn med adfærdsbetingede
problemer, samt reducere behovet for særlige støtteforanstaltninger i institution
eller hjem.
Familieklassen/institutionen er et tilbud til 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,
have svært ved at indordne sig efter en klasses eller gruppes regler og normer,
eller have svært ved at begå sig med jævnaldrende. Det kan også være børn der
ikke møder regelmæssigt i skole/institution. Forældrene deltager i
Familieklassen/institutionen sammen med deres børn og støttes i målrettet at
hjælpe deres børn med de adfærdsændringer der er forudsætninger for børnenes
trivsel og tilstedeværelse i den normale undervisning. Principperne bygger på
anerkendte og afprøvede metoder fra Marlborough Family Center i London.
Efteråret 2008 igangsættes et årigt pilotprojekt på tre af kommunens skoler Torslev Skole, Ankermedet Skole og Heldagsskolen, samt en daginstitution, Børnehuset Håndbæk. Principperne har været at sikre en lokal forankring og at
tilbuddet gives over hele kommunen. Endvidere er den tidlige indsats i
daginstitutionen givet prioritet. Det forventes, at 40 familier vil gennemgå forløbet i
projektperioden.
Eengangsudgifter forbundet med opstart og etablering af familieprojekter:
Renovering af lokaler:
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Det har været nødvendigt at frigøre lokaler og flytte nogle funktioner for at
gennemføre projektet påp Heldagsskolen. Teknisk Forvaltning har vurderet,
at udgiften hertil vil udgøre ca. 150.000 kr.
Etablering:
Den enkelte Familieklasse/institution skal etableres med inventar og materialer.
Samlet udgift for de fire delprojekter 160.000 kr.
Uddannelse af personale:
Arbejdet i Familieklasserne og institutionen varetages af dagligt personale på den
enkelte institution og disse medarbejdere frikøbes til opgaven. Medarbejderne skal
opkvalificeres og trænes i at anvende metoden, og skal gennemgå dels et
forberedende opkvalificeringsforløb, og dels en løbende efteruddannelse.
Uddannelsesforløbene foregår i tæt samarbejde med Næstved kommune.
l alt 11 medarbejdere skal gennemgå uddannelsesforløbet der inkl. materialer,
undervisning, transport og ophold er budgetteret til 480.000 kr.
Udgift til drift af forsøgsprojektet fiansieres via den afsatte pulje til børn og unge
med særlige behov. Det vil sige driften af projektet er finansieret i år og fremover af
Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.
Hvis etableringsudgifter finansieres som ønsket, frigør det midler til at
imødekomme det stigende behov for særlig indsats, f.eks. specialundervisning.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
over for Byrådet, at
1 mio. kr. der i maj 2008 er tillagt Frederikshavn Kommunes likvide midler
ved overtagelse af "Gården" overføres til Børne- og Kulturforvaltningens
budget således:
760.000 kr. anvendes til etableringsudgifter i forbindelse med forsøg med
Familieklasser
240.000 kr. tilføres den afsatte budgetramme til børn og unge med særlige
behov

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Anbefales.
Fraværende:
Ingen
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3. Orientering om ekstraordinær prisstigning på skolekørsel
Sagsfremstilling
Kommunens skolekørsel leveres ifølge aftale indgået efter EU-udbud.

Åben sag
Sagsnr: 08/9611
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: BUU

Flere af Frederikshavn Kommunes leverandører vedr. skolekørsel har henvendt sig
til Frederikshavn Kommunes Indkøbsafdeling med anmodning om ekstraordinær
prisstigning på skolekørsel. Begrundelsen for anmodningen er, at prisen på
dieselolie i første halvdel af 2008 er steget i en størrelsesorden, der svarer til en
ikke uvæsentlig % af timeprisen samt at transportfirmaernes afgiftsrefusion på
grund af ny lov falder bort.
Ifølge de indgåede aftaler kan aftalerne gensidigt opsiges med 3 måneders varsel.
De pågældende leverandørerhar bedt om en prisstigning subsidiært opsagt
kontrakten på skolekørsel.
Inden der eventuelt tages stilling ophævelse af kontraktforholdet skal de
økonomiske konsekvenser analyseres, og først derefter vil der kunne tages stilling
til evt. nyt udbud.
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen
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4. Orientering om Børne- og Kulturforvaltningens
planlægningsværktøj på institutionsområdet
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/3698
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere om forvaltningens
planlægningsværktøj på institutionsområdet - herunder fokus på
kommunens fødselstal
forventet børnetal 0 - 6 årige og fordeling pr. årgange
belægningsoversigt

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen
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5. Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM
Danmark
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/3603
Forvaltning: BKF
Sbh: chcr
Besl. komp: Kultur- og
Fritidsudvalget

Frederikshavn Ungdoms Råd (FUF) ønsker i et samarbejde med Kulturog Fritidsudvalget at indlede en proces med henblik på at opnå status
som officiel elitekommune under TEAM Danmark.
FUF skriver følgende i henvendelsen:
”Baggrund:
Frederikshavn gør sig i øjeblikket gældende på eliteplan indenfor en
række idrætsgrene. Dette arbejde skyldes i første omgang gode rammer
skabt af Frederikshavn Kommune, dernæst ikke mindst et fantastisk
dygtigt arbejde i mange klubber. Mange steder i Danmark er der i
øjeblikket fokus på elitesporten, fordi det giver en uvurderlig branding af
kommunerne, men også fordi elitesportsfolkene tjener som forbillede for
andre idrætsudøvere. Den hårde konkurrence har samtidig gjort, at en
række kommuner har valgt at indgå samarbejdsaftaler med Team
Danmark for på tværs af idrætsgrenene af lave optimale vilkår for
idrætsudøverne. Her er det værd at bemærke at TEAM Danmark har en
meget bred definition af eliteidrætsudøvere, fordi man selvsagt ikke i en
meget tidlig alder kan udpege fremtidige medaljetagere for Danmark.
For at sikre Frederikshavn til stadighed kan imødegå denne konkurrence
foreslås det, at Frederikshavn Kommune indleder en tilsvarende proces.
Udover at få tilført kompetence og viden fra den ypperste instans, der
arbejder med eliteidræt, TEAM Danmark, skal man ikke se bort fra den
værdi en blåstempling vil være for Frederikshavn Kommune.
En sådan proces kan efter vores mening kun styrke de bestræbelser
Frederikshavn Kommune netop har lanceret, hvor ambitionen er at blive
den sundeste kommune i Nordjylland.
Team Danmarks samarbejde med elitekommuner
Team Danmark vedtog i oktober 2005 en strategi, der skal skabe øget
samarbejde med kommunerne omkring udviklingen af eliteidrætten.
Strategien indebærer, at der i perioden 2007-2010 hvert år skal indgås
samarbejdsaftaler med 3- 5 Elitekommuner om udvikling den lokale
eliteidræt. Det er ligeledes målsætningen, at det eksisterende
samarbejde i Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og København skal
udvides.
I 2007 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med fem
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Elitekommuner: Haderslev, Herning, Hillerød, Randers og Svendborg.
I 2008 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med yderligere fem
nye Elitekommuner: Fredericia, Gentofte, Holstebro, Horsens og Kolding.
Der er således i øjeblikket 15 Elitekommuner.
Team Danmarks mål er, at der i 2008-2009 årligt indgås
samarbejdsaftaler med yderligere 3 - 5 nye Elitekommuner.
Interesserede kommuner har frist den 1. juli 2008 til at tilkendegive
interesse overfor Team Danmark. Her bør Frederikshavn Kommune være
iblandt.
Kommuner, som indgår samarbejdsaftale med Team Danmark, forpligter
sig til en bred satsning på idrætten i kommunen. Det indebærer bl.a., at
der skal etableres et relevant antal idrætsskoler, at kommunen skal
arbejde hen i mod etablering af et relevant antal kraftcentre, at der skal
etableres en lokal eliteidrætsinstitution, som bl.a. skal kunne assistere
eliteudøverne med fleksible uddannelsesforløb og jobs, yde økonomisk
støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse. Kommuner der
vælger at indgå i et øget samarbejde med Team Danmark vil endvidere
få en væsentlig rolle i implementeringen af det aldersrelaterede
træningskoncept.
Jeg har indledningsvis rettet en forespørgsel til direktøren for TEAM
Danmark, Michael Andersen, for at høre om det realistiske i, at
Frederikshavn får status at elitekommune. Man har i TEAM Danmark
noteret sig, at Frederikshavn er en kommune, der gør sig gældende
inden for forskellige sportsgrene og man opfordrer direkte til, at der i
første omgang sendes en interessetilkendegivelse fra Frederikshavn
Kommune. Det videre forløb må så afklare, om der kan opnås enighed
om at indgå en egentlig samarbejdsaftale, der varierer fra den enkelte
kommune.”
Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om de
økonomiske konsekvenser for kommunen om tidsforbrug m.v.
Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og
Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter, om forvaltningen skal arbejde videre med sagen.
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008
Sagen genoptages.
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Fraværende: Inger Støtt

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2008:
Forvaltningen har afholdt møde med Team Danmark, der efterfølgende har sendt
forvaltningen materiale om eliteordninger i andre Team Danmark kommuner,
herunder budgetoplysninger. Med et budget på mellem 800.000 kr. og 850.000 kr.
vil en kommune af Frederikshavns størrelse komme langt.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september
og Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 1. udkast til et oplæg om eliteidræt i
Frederikshavn Kommune, som udgangspunkt for videre dialog med
TEAM Danmark.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 9. juni 2008 til Kultur- og
Fritidsudvalget, at
- initiativets økonomiske konsekvenser beskrives som et problemfelt til prioritering i
budget 2009
- der sendes en uforpligtende interessetilkendegivelse til Team Danmark
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 2008 til Kulturog Fritidsudvalget og 4. september 2008 til Børne- og
Ungdomsudvalget sagen til drøftelse.
Supplerende sagsfremstilling

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Sagen drøftet.
Fraværende: Inger Støtt
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med sagen. Genoptages på næste
møde.
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Fraværende:
Ingen

Bilag
Overvejelser om idrætskommunesamarbejde med TD (dok.nr.542004/08)
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6. Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende
skolestart, aldersblandet undervisning.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008:

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

Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen har fremsendt ansøgning til Børne- og
Ungdomsudvalget om tilladelse til at etablere rullende skolestart fra 1. januar 2009
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
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Skoleforliget 2008 inkluderer kvalitetsløft af folkeskoleområdet. Et af tiltagene vedr.
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.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Alle 6 børnehaver i Skagen by har nu indsendt høringsvar om rullende skolestart
og aldersblandet undervisning. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.
Overordnet set deler svarene sig med 2 svar, der bakker op om forslaget, 3 er
skeptiske mens et svar er imod forslaget. I dette tilfælde er det
forældrerepræsentanterne, som er i mod forslaget, men
personalerepræsentanterne stiller sig mere positivt til det.
Generelt udtrykkes den største bekymring eller kritik overfor, at børnehavernes
normale skolestartsarbejde ødelægges. Der vil komme udfordringer til både
organisering og ressourceforbrug, hvis en af skolerene får rullende skolestart og en
anden kører videre efter de nuværende optagelsesregler. Flere nævner det ville
være bedre for dem, hvis begge skoler optog børn på samme måde eller hvis det
rullende optag skete kvartalsvis eller halvårligt fremfor månedligt.
Der udtrykkes også bekymring for om "skolemodenhed" nu kun bliver afhængig af
barnets alder og fødselsdato, ligesom der stilles spørgsmål ved om f.eks.
indkøring i sfo og vægtningen af barnets sociale behov vil kunne opfyldes.
Flere nævner det positive i, at forslaget indebærer aldersblandet undervisning og
nogle forudser at søgemønstret til de 2 skoler i byen vil blive påvirket af tiltaget.
Den 20/8 2008 blev lovforslaget om ændring af Folkeskoleloven vedtaget, således
"rullende skolestart" nu er en del af lovgrundlaget . Beslutningen indebærer at
kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at gøre brug af "individuel
optagelse baseret på barnets alder" (rullende skolestart) men, at forældre efter
anmodning har ret til at få deres barn optaget ved skoleårets start, selvom der er
indført "rullende skolestart".
Indstilling
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Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
ansøgning fra Hedeboskolen.
Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af de indkomne høringssvar, at
sagen gennemgår en yderligere dialog på skole-/institutionsniveau inden projektet
er klar til at blive sat i værk.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
forslaget sendes til høring i daginstitutioner i Skagen.
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på Hedeboskolen (BUU 12.6.2008) (dok.nr.514828/08)
Børnehaven Fyrrekrat - høringssvar (dok.nr.542230/08)
Børnehaven Kløvermarken - høringssvar (dok.nr.541595/08)
Børnehaven Mattisborgen - høringssvar (dok.nr.541358/08)
Børnehaven Smørhullet - høringssvar (dok.nr.541592/08)
Børnehaven Søstjernen - høringssvar (dok.nr.542225/08)
Børnehaven Trindelvej - høringsvar (dok.nr.542233/08)
Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende skolestart (BUU
12.6.2008) (dok.nr.514829/08)
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7. Håndtering af højt begavede børn i folkeskolen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/2757
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: BUU

Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008:
Byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen har henvendt sig til Frederikshavn
Kommunes undervisningsafdeling med forespørgsel om kommunens håndtering af
højt begavede brøn i folkeskolen.
Baggrunden er en artikel, hvori det er oplyst, at langt de fleste folkeskoler ikke kan
håndtere de intelligente børn og derfor svigter dem.
Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at kommunens folkeskoler ikke afvikler
særligt tilrettelagte undervisningsforløb for højt begavede børn, men at det
naturligvis ikke er det samme som, at der ikke på anden vis tages
undervisningsmæssigt hensyn til børnene.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
I juli 2008 udsendte Børne- og Kulturforvaltningen et kort spørgeskema til
folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, hvor de med afsæt i skoleåret 2007 /
2008 (alle klasser og årgange) blev bedt om at oplyse antallet af exceptionelt højt
begavede eller talentfulde elever og skolernes tilbud til disse. Børne- og
Kulturforvaltningen har modtaget svar fra alle skoler.
Det er svært entydigt at definere intelligens, og det er en en metodisk svaghed i
spørgeskemaet og i de indkomne svar.
I skoleåret 2007/2008 har 13 skoler 0-3 elever inden for målgruppen, og 9 skoler
har 4 eller flere elever inden for målgruppen. I gennemsnit har de 22 skoler ca. 80
højt begavede elever - svarende til ca. 4 elever pr. skole.
Elevernes særstandpunkter er især på de logisk-matematiske og sproglige
områder. Der er dog også flere elever, som udmærker sig på de
naturvidenskabelige, kreative, musiske og kropslige områder. Derudover nævner
enkelte skoler elever som udmærker sig i forhold til IT, samfundsvidenskabelige
forhold og social intelligens.
Et overvejende flertal af skolerne oplyser, at de ser sig i stand til at imødekomme
disse elevers behov for særligt tilrettelagt undervisning.
Skolerne tilbyder eleverne forskellige former for undervisningsdifferentiering særlige hold og materialer, tilbud om undervisning i ældre klasser, udfordrende
opgaver og opgaveformer m.m. Blandt andre tiltag er, at lærerne drøfter
muligheder i de faglige teams, er i dialog med eleven og dennes forældre, giver
eleven frihed til at deltage i aktiviteter uden for skolen i skoletiden m.m.
Enkelte skoler oplyser, at det kan være svært at matche elevernes begavelse
eller talenter, måske især på interesseområder der ligger perifert i forhold til
skolens traditionelle fag-tilbud - f.eks. elever med særlige evner på det musiske,
kreative eller kropslige område. Der er også eksempler på elever som udmærker
sig på ganske særlige områder og samtidig er svag på andre - f.eks. elever med
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sportslige talenter.
Skolerne oplyser, at de sjældent har henvendelser fra elever eller forældre, som
finder at skolen ikke kan honorere elevens særlige forudsætninger.
Skolerne har givet forslag til, hvordan indsatsen i forhold til exceptionelt højt
begavede eller talentfulde elever kan udvikles. Blandt andet foreslås: eleverne
tilbydes hold, kursus, dags- eller ferieforløb særligt tilrettelagt for dem, talenttilbud i
fritiden, der afsættes ressourcer til denne gruppe børn på tilsvarende vis som børn
med behov for andre specialpædagogiske tilbud, der arrangeres en pædagogisk
dag for at skabe opmærksomhed på denne gruppe børn og deres behov og der
udarbejdes en handlingsplan på området.
Endelig er der enkelte, der gør opmærksom på, at man i indsatsen for de højt
begavede og talentfulde børn skal huske at understøtte disse elevers sociale
kompetencer.

Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008:
Sagen genoptages.
Fraværende: Ingen

Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Sagen genoptages.
Fraværende:
Ingen
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8. Forslag til idégrundlag for Frederikshavn Kommunes
skolevæsen, jf. ny skolestruktur
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/989
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
I forbindelse med, at Byrådet har vedtaget en ny struktur for Frederikshavn
kommunes skolevæsen er det besluttet, at der skal udarbejdes et idégrundlag for
skolevæsnet.
Der har i foråret 2008 været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter
fra skoleledelse, lærere, SFO-pædagoger og Børne- og Kulturforvaltningen.
Arbejdsgruppen udarbejdede et forslag til idégrundlag, som blev fremlagt til
drøftelse den 26. juni 2008 i et forum bestående af politikere fra Den Tværgående
Politiske Styregruppe og Børne- og Ungdomsudvalget samt bestyrelsesformænd
fra kommunens folkeskoler.
Mødets drøftelser og kommentarer blev sammenfattet af Børne- og
Kulturforvaltningen og danner baggrund for den foreliggende, reviderede udgave af
"forslag til idegrundlag for Frederikshavn Kommunes skolevæsen". Det vedlagte
idegrundlag indeholder en kort beskrivelse af kriterier for revisionen og forslag til
procesplan.
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling
Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller "forslag til idegrundlag for Frederikshavn
Kommunes skolevæsen" til drøftelse og godkendelse.
Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den
19-08-2008
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen
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Bilag
Forside, idégrundlag for FKs skolevæsen, juni 2008 (dok.nr.523707/08)
Idègrundlag for skolevæsnet, sommeren 08 (dok.nr.525905/08)
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9. 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.
Supplerende sagsfremstilling til Tværfaglige Politiske
Styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af
skolestruktur 19. august 2008
Sagen har været forelagt budgetejergruppen d. 17.6.08, da beslutningen
ikke er helt i overensstemmelse med forlig om budget 2008, jf. pkt. e i
forligsteksten.
Optimeringen af skoledistrikterne i Frederikshavn By er foretaget på det
mellemlange sigt, mens det ikke fremgår af masterplanen, hvornår der
kan tages stilling til en langsigtet optimering, ligesom den samlede plan
for Arena Nord-området ikke er vedtaget før beslutning om placering af
ny skole samt placering af 10. klasse-center.
Helhedsplanen for Arena Nord-området er under udarbejdelse i en proces, hvor
der lægges stor vægt på inddragelse af repræsentanter for nuværende og
kommende brugere af området. Denne proces forventes afsluttet i løbet af 2. halvår
af 2008. Af hensyn til tidsplanen for skolebyggeri og med henblik på at skabe
fremdrift i den samlede planlægning af området, har der været behov for at
fastlægge skolens placering under hensyntagen til at placeringen fremmer
målsætningen med ændring af skolestrukturen samtidig med at det åbner
muligheder for andre aktører uden at lægge for mange bindinger ind i den videre
proces.
Placeringen af 10. klasse besluttes i forbindelse med den samlede plan
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for Arena Nord-området. Der ses pt. 2 alternativer: placering på
Munkebakkeskolen eller på Ørnevejens Skole.
Ved optimering af skoledistrikter i Frederikshavn By er der udarbejdet
alternativer, hvori indgår mulighederne for at ændre
skoledistrikterne/nedlægge kapacitet på øvrige skoler. Mulighederne for
optimering er undersøgt på samtlige skoler i Frederikshavn By med
samme resultat, eksempelvis:
Eksempel 1:
Abildgårdskolen og Fladstrand skoles distrikt sammenlægges og der
etableres fælles ledelse
Eksempel 2: Abildgårdsskolen nedlægges og distriktet fordeles med halvdelen til
Fladstrand og halvdelen til ny skole.
Der er mange variationsmuligheder mht. at flytte dele af distrikter til
andre distrikter, og mange variationer har været gennemprøvet i
forvaltningen og forelagt styregruppen. Det har ikke været muligt at
pege på en struktur, der optimerer mere end de viste eksempler.
Supplerende sagsfremstilling, Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Fremsendes til orientering for Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tværfaglige Politiske Styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og
udmøntning af skolestruktur 19. august 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
samlet plan for Arena Nord-området vedtages i løbet af 2. halvår af
2008, herunder placeringen af 10.klassecentret
den ny skole dimensioneres på det mellemlange sigt til 3½ spor
optimering af skolestrukturen i Frederikshavn By genoptages
senest i 2012

Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12-06-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 19-08-2008
Godkendt - uden yderligere drøftelse.
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Taget til efterretning.
Fraværende:
Ingen

Bilag
M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (TPS 13.5.08 og BUU
12.6.08) (dok.nr.512438/08)
M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (TPS 13.5.08 og BUU
12.6.08) (dok.nr.512310/08)
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10. Byggeri af ny skole ved Arena Nord
Sagsfremstilling
På det Tværfaglige politiske styregruppemøde den 17.juni 2008 blev det besluttet
at ansætte rådgivningsfirmaet NIRAS som bygherrerådgiver for den nye skole ved
Arena Nord.

Åben sag
Sagsnr: 08/2073
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

På baggrund heraf er det tidligere overslag for tids- og procesplan af byggeriet af
skolen blevet revideret og videreudviklet i et samspil mellem bygherrerådgiver,
Teknisk Forvaltning og projektchef.
Det anbefales på baggrund heraf, at byggeriets ibrugtagen flyttes fra 1.august 2010
til 1.januar 2011, bl.a. med den begrundelse at processen omkring
brugerinddragelse vil blive forceret.

Supplerende sagsfremstilling, Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling
Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
bygherrerådgiver orienterer overordnet om såvel oprindelig som revideret
tids- og procesplan for den nye skole ved Arena Nord
Tværfaglige Politiske Styregruppe godkender den reviderede tids- og
procesplan.

Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den
19-08-2008
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
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Ny skole i Frederikshavn - revideret procesplan til tværpolitisk styregruppemøde - 2008-0813 (dok.nr.540591/08)
Ny skole i Frederikshavn - revideret tidsplan - alternativ 01 (dok.nr.540590/08)
Ny skole i Frederikshavn - Revideret tidsplan-alternativ-02 (dok.nr.540588/08)
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11. Renovering af Sæby Skole
Sagsfremstilling
Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 17.juni 2008 blev det besluttet,
at Sæby Skole fremover dimensioneres til to spor med afsæt i det nye skoledistrikt,

Åben sag
Sagsnr: 08/8961
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

som fra 1.august 2009 inkluderer en del af det hidtidige Volstrup Skoles distrikt.
På baggrund heraf er det tidligere fremsendte forslag vedrørende Sæby Skoles
udviklingsplan fra det rådgivende firma revideret og videreudviklet (ingeniørfirmaet
Frandsen og Søndergård, som sammen Villsbølls Konsulent og
Foredragsvirksomhed har udarbejdet udviklingsplaner for folkeskolerne i
Frederikshavn Kommune). Se bilag.
Det reviderede overslag til håndværkerudgifter ekskl. inventar, omkostninger og
moms beløber sig til 5,020 mio.kr., hvilket er en besparelse i forhold til det første
overslag fra rådgivningsfirmaet som beløb sig til 6,685 mio.kr.
Ved realisering af dette forslag kan Sæby Skole rumme de elever, som kommer fra
Volstrup Skole. Desuden er der sket den fornødne modernisering af skolen jf. den
reviderede udviklingsplan.
Med hensyn til tidsplan er der ikke udarbejdet en endelig plan, men det forventes,
at ovennævnte renovering og bygningsændringer kan stå endeligt klar 1.januar
2010.
Ifølge oplysninger fra Sæby Skoles ledelse vil der i perioden, hvor renoveringen
foregår, blive lavet midlertidige løsninger for daglig drift, således at undervisningen
ikke forstyrres.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling

Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværfaglige Politiske Styregruppe
godkender forslag til renoveringen af Sæby Skole med et budgetoverslag på 5,020 mio.kr.
Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen
til efterretning.
Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den
19-08-2008
Godkendt.
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Renovering af Sæby Skole og Sæbygårdskolen finansieres af midler til
skolerenoveringer, som er afsat i budget 2009.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Taget til orientering.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan (dok.nr.539736/08)
Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan (dok.nr.539735/08)
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12. Renovering af Sæbygaardskolen
Sagsfremstilling
Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
I møde den 17. juni 2008 i Tværfaglige Politiske Styregruppe vedr. helhedsplan
Arena Nord og udmøntning af skolestruktur i Frederikshavn Kommune blev

Åben sag
Sagsnr: 08/8960
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

besluttet, at Sæbygaardskolen fremover dimensioneres til tre spor med afsæt i
prognosen for det nye skoledistrikt, som fra 1. august 2009 inkluderer en del af det
hidtidige Volstrup skoledistrikt.
På baggrund heraf er det tidligere fremsendte forslag vedrørende
Sæbygaardskolens udviklingsplan, i et samspil mellem bygherrerådgiver, Teknisk
Forvaltning og skolens ledelse revideret og videreudviklet. Udviklingsplanen er
opdelt i tre etaper. Se bilag.
Det reviderede overslag til håndværkerudgifter excl. inventar og omkostninger
beløber sig til ca. 41 mio. kr., hvilket er en besparelse i forhold til det første
overslag fra rådgivningsfirmaet Frandsen og Søndergaard. Første overslag beløb
sig til ca. 44 mio. kr.
Ved realiseringen af etape 1 og 2 af de 3 etaper kan Sæbygaardskolen rumme de
elever, som kommer fra Volstrup Skole pr. 1. august 2009. Desuden er man ved
realiseringen af de to etaper nået langt med den fornødne modernisering af skolen
jf. den reviderede udviklingsplan.
Med hensyn til tidsplan er der udarbejdet en plan, hvor det forventes at etape 1 vil
være klar 1. august 2009 og etape 2 vil stå endelig klar til ibrugtagning 1. august
2010. Der er ikke udarbejdet detaljeret plan for etape 3.
Jævnfør oplysninger fra Sæbygaardskolens ledelse vil der i perioden, hvor
renoveringen foregår blive lavet midlertidige, men pædagogisk tilfredsstillende
løsninger for daglig drift.
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september
2008:
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling

Tværfaglig Politisk Styregruppe 19. august 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
bygherrerådgiver orienterer overordnet om tids-, udbygnings- og
renoveringsplanen for Sæbygaardskolen
Tværfaglige Politiske Styregruppe godkender såvel den foreslåede
tidsplan, som forslaget om at realisere etape 1 og 2 af udbygnings- og
renoveringsplanen for Sæbygaardskolen med et budgetoverslag på 21,2
mio. kr.
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Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den
19-08-2008
Orientering taget til efterretning.
Realisering af etape 1 og 2 godkendt. Det forudsættes, at adgangsvejene til skolen
er tænkt ind i planen.
Tidsplanen er godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Fraværende:
Ingen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Projektmappe incl. tidsplan og økonomi fysisk udvikling Sæbygaardskolen (dok.nr.539454/08)

Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden - 04. september 2008

Side 29 af 33

13. Evaluering af 1. udgave af avis for folkeskolen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 06/4897
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: BUU

Børne- og Ungdomsudvalget har i begyndelse af 2008 tiltrådt procesplan for
udgivelse af avis på skoleområdet og resultatet: 1. udgave af avis for folkeskolen i
Frederikshavn Kommune er nu udarbejdet og formidlet til alle folkeskoler m.v.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget på
baggrund af 1. udgave evaluerer avis for folkeskolen i Frederikshavn Kommune
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Drøftet.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Beslutning BUU 6.3.2008 pkt. 12 (dok.nr.355033/08)
FrederikshavnSkoleVerden.pdf (dok.nr.542122/08)
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14. Børne- og Ungdomsudvalgets mødekalender 2009
Sagsfremstilling
Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2009 for Byrådet og
de stående udvalg.
Af planen fremgår, at der skal være eet møde i Økonomiudvalget og eet møde i

Åben sag
Sagsnr: 06/2560
Forvaltning: BKF
Sbh: injn
Besl. komp: BUU

Byrådet hver måned. Juli måned er mødefri.
for at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til
Økonomiudvalget og Byrådet foreslåes møder i fagudvalgene afviklet i begyndelse
af hver måned.
Den foreslåede mødeplan er for Byrådets vedkommende godkendt i Byrådet den
27. september 2008.
I mødeplanen er indarbejdet et forslag til plan for Børne- og Ungdomsudvalgets
møder i 2009:
torsdag den 8. januar 2009
torsdag den 5. februar 2009
torsdag den 5. marts 2009
torsdag den 2. april 2009
torsdag den 7. maj 2009
torsdag den 4. juni 2009
torsdag den 13. august 2009
torsdag den 3. september 2009
torsdag den 8. oktober 2009
torsdag den 5. november 2009
torsdag den 3. december 2009
Møder foreslåes afholdt kl. ??
Mødested i lokale 5, etage 3a i Kattegatsiloen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalgets mødekalender for 2009
fastlægges.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Godkendt. Møderne starter kl. 15.
Fraværende:
Ingen

Bilag
Mødeplan 2009 (dok.nr.528936/08)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl. 18:00

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Mogens Brag

Anders Broholm

Frode Thule Jensen

Knud Hjørnholm

Birthe Marie H. Pilgaard

Anders Starberg Pedersen
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