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1.   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 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3. 

september 2008 

Sagen er oversendt fra Børne- og Ungdomsudvalget til udtalelse i Kultur- og 

Fritidsudvalget.  

Kvissel gl. Station ejes af Frederikshavn Kommune, og kommunen har stillet 

bygningen til rådighed for den selvejende forening Kvissel Gl. Station. Stationen 

anvendes af Kvissel Ungdomsklub og Frederikshavn Modeljernbaneklub. De 2 

lejere er pt.eneste indtægtsgrundlag for foreningen Kvissel Gl. Station, da 

foreningen ikke i nævneværdig grad udlejer til andre brugere på grund af 

bygningens stand.   

  

Ved en evt. fraflytning af  ungdomsklubben vil foreningen Kvissel Gl. Station miste 

en årlig indtægt på 24.000 kr. Beløbet udgør ca. halvdelen af foreningens 

indtægtgrundlag.  

  

Endvidere skal der findes lokaler til modeljernbaneklubben. Denne opgave påhviler 

Folkeoplysningsudvalget.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8053 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 2008, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler at  

- ungdomsklubben flytter til andre lokaler   

- modeljernbaneklubben flytter til andre lokaler 

- lokaleproblematikken indgår i overvejelserne omkring økonomi og udlejning af 

 Kvissel Fritidshus 

  

 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008 

Udvalget kan principielt tilslutte sig, at ungdomsklubben flytter og at tidspunkt for 

flytningen fastlægges nærmere under hensyntagen til mulighederne for at drive 

borgerhus i Kvissel. 

Der optages dialog med modeljernbaneklubben mhp. at finde egnede lokaler.  

  

Fraværende: Inger Støtt 

  

  

Supplerende sagsfremstilling  KFU 01.10.08 og BUU 02.10.08 

  

Ledelse og bestyrelse ved Kaj Bundvad Fritidscenter, som Kvissel Ungdomsklub 

hører under har gennemført en miniundersøgelse den 25. august 2008 vedr. brug 

af Kvissel Ungdomsklub. Indikatorundersøgelsen er foretaget blandt elever på 5. - 

9. klassetrin på Ranvshøj skole. Der er indkommet 156 svar ud af 168 mulige. 

Eleverne er spurgt om bopæl, om eleven benytter Kvissel Ungdomsklub og om 

eleven vil benytte klubben, hvis den ligger i Ravnshøj. Resultat af 

brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag. 

  

Forvaltningen har afholdt møder med såvel bestyrelsen for Kvissel gammel Station 

som modeljernbaneklubben. På begge møder er der fremkommet bekymringer for 

Kvissel fremtid, hvis ungdomsklubben flyttes til Ravnshøj.  

  

På mødet mellem forvaltningen og modeljernbaneklubben blev parterne enige om 

at undersøge, hvad borgerne i Kvissel og Frederikshavn Kommune evt. kan 

benytte bygningen til ud over at drive ungdomsklub. Et større aktivitetsniveau er 

forudsætningen for fortsat drift af stationen. 

  

  

Scenarie 1 

På mødet mellem forvaltningen og bestyrelsen for stationen blev der fremlagt 

forslag om en forsøgsordning, hvor ungdomsklubben holder åbent 1 aften og ugen i 

Kvissel og 1 aften i Ravnshøj, Dog forudsat, der er unge nok begge steder. Senest 

i foråret 2010 skal der tages endelig stilling til ungdomsklubbens fremtidige 

placering. 
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Scenarie 2 

Aktiviteter i Kvissel Station flyttes til henholdsvis Fritidshuset i Kvissel og Ravnshøj 

Skoles pedelbolig. 

Der findes lokaler til modeljernbaneklubben. 

Kvissel Gl. Station sælges. 

  

  

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget har 7. september videreformidlet 

henvendelse fra interessenter for Kvissel Gl. Station samt en henvendelse fra en 

tidligere bruger af Kvissel Ungdomsklub. Henvendelserne er vedlagt som bilag til 

sagen. 

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende modtaget supplerende 

henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedr. 

henvendelse fra interessenter for Kvissel gl. Station. 

På baggrund af de fremsendte henvendelser til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget er Kvissels repræsentant i distriktsudvalget Svend Brassøe, 

formand for bestyrelsen Kvissel Gl. Station Nina Hoel og repræsentant for 

Frederikshavn Modeljernbaneklub Ove Christensen inviteret til at deltage 2. oktober 

2008 kl. 15 i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af sagen. Leder af Kvissel 

Ungdomsklub Renate Weilov er ligeledes inviteret til at deltage i mødet. 

 

Indstilling 

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

senarie 2 under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalget kan støtte beslutningen. 

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed. 

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Sagen udsættes og afventer fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

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

14.8.08 + KFU 3.9.08) (dok.nr.533569/08) 

Udtalelse fra interessenter - flytning Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.552134/08) 

Borgerbemærkning vedr. Kvissel Gl. Station (dok.nr.552136/08) 

Supplerende oplysninger evt. flytning Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.551904/08) 

Brugerundersøgelse vedr. flytning af Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.546111/08) 
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2.   Evaluering af forsøg i Sæby Fritidsklub - fritidstilbud til 

børn/unge med særlige behov i alderen 10 - 14 år 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 6. september 2007, i 

forbindelsen med evaluering af forsøgsprojekt i Kaj Bundvad Fritidscenter at 

igangsætte et forsøgsprojekt i Sæby Fritids- og Ungdomsklub vedr. fritidstilbud til 

børn/unge med særlige behov i alderen 10 - 14 år.  

Forsøgsprojektet blev oprettet som 3 - 5 fritidstilbud til børn/unge med massive 

indlæringsvanskeligheder og svære forudsætninger for sociale kompetencer. 

Tilbuddet skulle danne rammerne for en hensigtsmæssig udnyttelse af fritiden, hvor 

relation til og spejling af andre børn vil være i fokus og der skulle arbejdes med at 

udvikle handlekompetence i forhold til både børn og voksne-relationer. Tilbudet 

skulle ligeledes være en aflastende funktion for forældre. Børnenes særlige behov 

gør, at det ikke er muligt at deltage i det almindelige foreningsliv i kommunen. 

  

Forsøget, der blev etableret pr. 1. november 2007 er nu evalueret. 

Projektet opfylder den kommunale forpligtelse til at give børn med nedsat fysisk og 

psykisk funktionsevne den støtte, som den nedsatte funktionsevne kræver. 

Det vurderes at behovet for permanente pladser er opfyldt. 

Integrationen af børn/unge med særlige behov i klubtilbuddet er forløbet med et 

positivt resultat. 

  

Forsøget, der blev etableret pr. 1. november 2007 er nu evalueret. 

  

I forbindelse med evalueringen har forældrene udfyldt et spørgeskema og børnene 

er blevet interviewet. Begge dele har givet positive returmeldinger. 

Institutionens rapport vedr. evaluering af forsøget er vedhæftet som bilag. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tilbudet gøres permanent. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Beslutning BUU 20070906 pkt. 3 (dok.nr.242972/08) 

Evaluering fritidstilbud Sæby Fritidsklub  (dok.nr.540540/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/3963 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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3.   Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo september 2008 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 

2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Forbrugsopgørelse 30/9 2008 BUU  (dok.nr.554240/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/802 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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4.   Budget 2009 - problemområder i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 14. august 2008 at 

fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens fremlagte problemområder for 

udvalgets område vedr. budget 2009 til videre drøftelse i den kommunale 

budgetproces.  

Problemområderne genoptages nu til drøftelse i udvalgsregi, da det ikke har vist sig 

muligt at indarbejde hovedparten af problemområderne i den kommunale 

budgetramme for 2009 og overslagsårene. 

 

Indstilling 

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

områdets problemområder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Drøftet, genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

ØKD - indskannede problemfelter for BUU til budget 2009 (dok.nr.543426/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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5.   Rammeaftalerne for 2009 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Rammeaftalerne 2009 på social og specialundervisningsområdet skal indgås inden 

d. 15. oktober 2008. Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og 

efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag, indhold i de enkelte tilbud, 

sikring af udnyttelse af de økonomiske ressourcer, samt retningslinier og principper 

for takstberegning og betalingsmodeller. Aftalerne skal endvidere sikre, at der er 

sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. 

  

Formålet med rammeaftalerne 

Formålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region 

Nordjylland inden for de specialiserede områder på det såkaldte ”kan-område”, 

samt indgå aftale mellem kommunerne og regionen om driftsherreopgaven for de 

enkelte institutioner. 

  

Rammeaftalerne regulerer 

Rammeaftalen på det sociale område regulerer dels Regionsrådets opgaver og 

forsyningsforpligtigelse på det sociale område og dels grundlaget for 

Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen ift. de tilbud, som den 

enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service § 186 og 190 

samt lov om almene boliger § 185, 

  

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 

år jf. Lov om folkeskolen § 20 stk. 3 og for voksne med tale- høre- og 

synsvanskeligheder jf. Lov om spcialundervisning for voksne §1 stk. 3. Nogle af 

ydelserne på undervisningsområdet leveres også efter Serviceloven og fremgår 

således af rammeaftalen for socialområdet. 

  

Det generelle billede 

Kommunerne forventer primært justeringer i forbruget af pladser i 2009.  

Flere kommuner melder dog om forventede eller igangværende analyser af 

udviklingen af behov for tilbud til egne borgere og iværksættelse af forebyggende 

foranstaltninger indenfor flere målgrupper. Det gælder eksempelvis indenfor 

socialpsykiatrien, beskyttet beskæftigelse, misbrugsområdet, ADHD og 

udviklinghæmmede. 

  

De væsentligste justeringer i 2009 på socialområdet 

På socialområdet har kommunerne indmeldt forventninger til en stigning i behovet 

for tilbud til målgrupperne psykisk handicappede voksne. 

Endvidere er der i forhold til målgruppen handicappede børn og unge indmeldt en 

mindre stigning i efterspørgslen herunder behov for aflastningspladser. 

I forhold til misbrugsområdet meldes der om et stigende behov for tilbud til 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning:  

 Sbh: anli 

 Besl. komp:  
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ungegruppen mellem 12-18 år, ligesom flere kommuner forventer en ændring i 

efterspørgslen på udredningsopgaver, dagbehandling og døgnbehandling af 

voksne. Der synes således at være et større behov for dagbehandling end 

døgnbehandling. 

Endelig melder kommunerne om et forventet stigende behov for sikrede pladser. 

  

De væsentligste justeringer i 2009 på specialundervisningsområdet 

På specialundervisningsområdet har kommunerne i de kommunale redegørelser 

indmeldt forventninger om et uændret forbrug i 2009 i forhold til det eksisterende 

niveau.  

Dog forventes et mindreforbrug af pladsantallet indenfor småbørnsområdet på 

Aalborgskolen. Der har således været grundlag for en mindre justering i 

pladsantallet på Aalborgskolen. 

  

Øvrige ændringer 

I rammeaftalerne for 2009 er indarbejdet en række permanente ændringer: 

 Fremtidig anvendelse af brygningerne i Hammer Bakker, handicapområdet 
(Aalborg Kommune)  

 Lukning af Halvvejshuset, misbrugsområdet (Thisted Kommune)  

 Udvidelse af kapaciteten på Røllikevej, autismeområdet (Aalborg 
Kommune)  

 Ændrede principper for bestilling af kørsel til specialinstitutterne (Region 
Nordjylland)  

 Udbygning af specialbørnehjemmenes rammer og tilbud (Region 
Nordjylland)  

 Lukning af Hjælpemiddelcenteret (Region Nordjylland) 
Fokusområder i 2009 

I 2008 har kommunerne og Regionen arbejdet med udviklingen af 12 

fokusområder. I tillæg til Rammeaftalen for 2008 blev det af den Administrative 

Styregruppe besluttet, at igangsætte et udredningsarbejde vedrørende den 

fremtidige opgaveløsning på misbrugsområdet. Dette samt de fleste af de 12 

fokusområder vil blive afsluttet inden udgangen af 2008. For 2009 anbefales 

igangsat følgende fokusområder: 

  

 ADHD – udviklingen af gruppen 18-30 årige og de udadreagerende  

 Evaluering af faglige netværk  

 Fortsat arbejde med Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til 
børn og unge under 18 år på specialundervisningsområdet, nærmere 
bestemt unge med særlige behov 

Kommunekontaktråd og kontaktudvalg 

Kommunekontaktrådet har i brev af 1. september 2008 anbefalet kommunerne at 

godkende forslagene til rammeaftaler for 2009. 

Kontaktudvalget har i forlængelse af deres møde d. 1. september 2008 anbefalet 

kommunalbestyrelserne at godkende forslagene til rammeaftaler for 2009.   

 

Juridiske konsekvenser 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Takster 

Taksterne for 2008 reduceres med samlet 67,3 mio. kr. Reduktionen omfatter de 
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oparbejdede overskud i 2007-2008 på regionens institutioner. Den forventede 

takstreduktion for 2009 på 29,4 mio. kr. får således allerede effekt i 2008. Samtidig 

vil de ændrede takster for 2008 betyde en forventet reduktion i taksterne for 2009 

på 32,5 mio. kr. i forhold til 2007 taksterne.  

  

 

Organisatoriske konsekvenser 

Primo 2008 besluttede den Administrative Styregruppe for rammeaftalerne en ny 

organisering for rammerne for samarbejdet mellem kommuner og Region 

Nordjylland. Den nye organisering er et resultat af at Den Administrative 

Styregruppe ønsker at varetage opgaver på et mere strategisk niveau og samtidig 

ønsker at imødekomme kommunernes behov for et øget fokus på 

specialundervisningsområdet. 

I den ny organisering udgør Den Administrative Styregruppe for rammeaftalerne 

således et strategisk niveau med indstillingskompetence til Kontaktudvalget. Under 

det strategiske niveau nedsættes koordineringsgrupper - én for 

specialundervisningsområdet og én for socialområdet. Disse grupper har 

indstillingskompetence til den Administrative Styregruppe og varetager de opgaver, 

der idag varetages af Styregruppen. 

Koordineringsgrupperne kan nedsætte konkrete arbejdsgrupper, ad. hoc. grupper 

og netværksgrupper. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Byrådet godkender: 

 Rammeaftalen for det sociale område, 2009  

 Rammeaftalen for specialundervisningsområdet, 2009 

  

 

Beslutning - Socialudvalget den 10. september 2008 

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Bruno Müller, Steen Jensen og Frode Thule Jensen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Udkast til rammeaftale 2009 - socialområdet til politisk godkendelse - Endelig udkast til rammeaftale - 

social.pdf (dok.nr.544702/08) 

Udkast til rammeaftale 2009 - specialundervisningsområderne til politisk godkendelse - Endelig udkast til 

rammeaftale - spec..pdf (dok.nr.544701/08) 

Høring i Handicaprådet, rammeaftaler 2009 (dok.nr.549656/08) 
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6.   Dialogmøder efterår 2008- Børne- og Ungdomsområdet 

 

Sagsfremstilling 

I følge beslutning i  Børne- og Ungdomsudvalget afvikles der 2 gange 

årligt dialogmøder på skole- og institutionsområdet. 

Forårets dialogmøder - budgetdialogmøder er afviklet og det er nu tid til at 

fastlægge årets andet dialogmøde på henholdsvis daginstitutionsområdet og 

skoleområdet. 

Forvaltningen foreslår,  

 at der afholdes skoledialogmøde torsdag den 20. november 2008 kl. 19. 
Deltagerkredsen til dette møde er Børne- og Ungdomsudvalget, 
skolebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for Børne- og 
Kulturforvaltningen  

 at der afholdes dialogmøde for daginstitutionsområdet torsdag den 27. 
november 2008 kl. 19. Deltagerkredsen til dette møde er Børne- og 
Ungdomsudvalget, medlemmer af bestyrelser i institutionsområdet og 
repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet fremlægge forslag til indhold i 

dialogmøderne. 

 

Indstilling 

Børne- og Kultur forvaltningen indstiller, at  

 tidspunkt for dialogmøde på institutionsområdet fastlægges. 

 dato for dialogmøde på skoleområdet fastlægges.  

 Børne- og Ungdomsudvalget beslutter dialogmødernes indhold 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Møderne blev fastlagt til 03.12.08 for skoleområdet og 04.12.08 for 

institutionsområdet. Genoptages på næste møde med henblik på endelig 

fastlæggelse af program. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10578 

 Forvaltning:  

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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7.   Frederikshavn kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ungdoms Råd (FUF) ønsker i et samarbejde 

med Kultur- og 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. 

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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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 

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 
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Fritidsudvalget.  

  

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008: 

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. 

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. 

  

 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 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008 

Godkendt. 

  

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.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 

2008 til Kultur- og Fritidsudvalget og 4. september 2008 

til Børne- og Ungdomsudvalget 

sagen til drøftelse. 

  

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008 

Sagen drøftet. 

Fraværende: Inger Støtt 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008 

Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med sagen. 

Genoptages på næste møde. 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 01-10-2008 og Børne- og 

Ungdomsudvalget 02-10-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat 

vedrørende finansieringsovervejelser ved et eventuelt 

eliteidrætskommune- samarbejde med Team Danmark. 

Det forudsætter bl. a. at Frederikshavn kommune: 

 får vedtaget en idrætspolitik 

 at der tilbydes min 2 ekstra idrætslektioner for 0.-6. 
årgang på min 1 skole hver uge, og at de tilknyttede 
idrætslærere modtager undervisning i og praktiserer 
efter TDs aldersrelaterede idrætskoncept 

 at der etableres et talentklassetilbud for særligt 
talentfulde sportsudøvere i 7.- 9. klasse, herunder 
at kommunen bidrager til satsningsidrætsklubbernes 
træningsudvikling og individuel talentpleje 

 at der ansættes en koordinator 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 01.10.2008 og 

Børne- og Ungdomsudvalget 02.10.2008 drøfter sagen. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed. 

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Sagen genoptages. 

Anders Starberg Pedersen tager forbehold. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

beregningsmodeller, 19.7.08 (dok.nr.550449/08) 

Overvejelser om idrætskommunesamarbejde med TD (dok.nr.542004/08) 
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8.   Folkeskolernes kvalitetsrapporter skoleåret 2007/2008 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune skal hvert år udarbejde en bagudrettet 

Kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen jvf. Undervisningsministeriets 

bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007.   

Skolechefen, pædagogisk administrativ konsulent, repræsentanter fra 

skolelederne og konsulenter fra Ninas har i et samarbejde og på baggrund 

af input fra alle skoleledelser, udarbejdet et koncept for den del af 

Kvalitetsrapporten der omhandler "De pædagogiske processer" mens den 

øvrige del af Kvalitetsrapporten ligger meget tæt op af sidste års rapport. 

Den fremlagte Kvalitetsrapport for skoleåret 2207-08 har følgende 

opbygning: 

 Indledning  
 Metode  
 Forvaltningens sammenfattende vurderinger  
 Initiativer, der er igangsat som opfølgning på den seneste 

Kvalitetsrapport.  
 Data fastsat ud fra Bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporter.  
 Skolernes konkluderende helhedsvurderinger.  
 Bilag  

o Årshjul  
o Kvalitetstrapper  
o Kvalitetsrapporter og bilag fra de enkelte skoler.  

Af Bekendtgørelsen om anvendelse af Kvalitetsrapporter og 

handlingsplaner fremgår det, at disse skal behandles i Byrådet senest den 

15. oktober i det kalenderår, hvor skoleåret afsluttes. Forud for Byrådets 

drøftelse skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne.  

Den 2. september 2008 offentliggjorde Undervisningsministeriet, at denne 

frist nu er rykket til den 31. december. Samtidig rykkes fristen for 

kommunernes opfølgning på rapporterne fra udgangen af året til den 31. 

marts. De nye frister gælder med virkning fra indeværende år. 

Børne- og Kulturforvaltningen besluttede imidlertid, at det i indeværende år 

var for sent i forhold til det iværksatte arbejde at ændre tidsplan og fortsatte 

derfor efter den tidsplan, der blev godkendt af Børne- og Kulturudvalget den 

12. juni 2008.  

Skolebestyrelserne har i perioden 1. - 15 september 2008 haft 

Kvalitetsrapporten til høring. 

Der er modtaget høringssvar fra alle 22 skoler. 7 skoler har taget 

Kvalitetsrapporten til efterretning. 

De øvrige svar kan kategoriseres i følgende hovedpunkter: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9162 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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1. Forløbet omkring arbejdet med Kvalitetsrapporten.  
2. Talmaterialet og sammenligneligheden  
3. Arbejdet med "De pædagogiske processer - trappetrinene"  
4. Vurdering og opfølgning.  

Forløbet omkring arbejdet med Kvalitetsrapporten: 

Der bliver peget på et presset tidsforløb både hvad angår udformningen af 

rapporten samt tidsfristen for udtalelserne. 

Tidspresset har bevirket at skolens personale og skolebestyrelserne ikke 

har deltaget i arbejdet i det omfang der er ønskværdigt. 

Talmaterialet og sammenligneligheden: 

Der er et markant ønske om at udvikle en metode der sikrer entydige og 

sammenlignelige data. Der udtrykkes bl.a. ønske om, at forvaltningen 

indsamler data for at undgå, at skolerne bruger forskellige metoder i deres 

udregninger.  

Arbejdet med "De pædagogiske processer . trappetrinene": 

Der er ønske om en yderligere nuancering opkvalificering af arbejdet med 

kvalitetstrapperne. 

Vurdering og opfølgning: 

Der er mange positive tilbagemeldinger på den kommende opfølgning på 

Kvalitetsrapporten gennem dialogmøder mellem skolechef og den enkelte 

skole. Vedlagte bilag giver et samlet overblik over høringssvar. 

Med baggrund i skolebestyrelsernes høringssvar og den realitet, at 

konceptet for beskrivelserne i arbejdet med "De pædagogiske processer" - 

Kvalitetstrapperne - er nyt og endnu ikke fuldt ud implementeret på skolerne 

anbefales det, at der skal arbejdes videre med de allerede vedtagne 

indsatsområder, der alle er flerårige. Børne- og Kulturforvaltningen 

anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke i indeværende 

skoleår udpeger større områder, hvor skolerne skal udarbejde 

handleplaner.  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i stedet pege på, at der bør sættes fokus 

på at videreudvikle Kvalitetstrapperne og dermed få disse bedre 

implementeret på de enkelte skoler - til lettelse for og kvalificering af 

arbejdet med fremtidige indsatsområder. 

Kvalitetsrapport 2007/2008 for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen 

samt sammenfatning af skolernes høringssvar til kvalitetsrapporten er 

udsendt til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer i papirudgave. 

Kvalitetsrapport for de enkelte skoler er udelukkende tilknyttet dagsordenen 

elektronisk. For at se disse rapporter skal man gå ind på Frederikshavn 

Kommunes hjemmeside, Politik og demokrati, Dagsordener og referater, 

Børne- og Ungdomsudvalget. Bilagene er tilknyttet som bilag til 

dagsordenen for mødet den 2. oktober 2008. 
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Indstilling 

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

 tager høringssvarene til efterretning  

 drøfter udkastet til Kvalitetsrapporten  

 anbefaler Kvalitetsrapporten overfor Byrådet 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Rapporten anbefales overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Del 1 af 2 - Kvalitetsrapport 2007/2008 Frederikshavn Kommunale Skolevæsen (dok.nr.552271/08) 

Del 2 af 2 - Kvalitetsrapport 2007/2008 Frederikshavn Kommunale Skolevæsen (dok.nr.552272/08) 

Sammenfatning af høringssvar kvalitetsrapport 2007/2008 for Frederikshavn Kommunale 

Skolevæsen (dok.nr.551172/08) 

Abildgårdskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552242/08) 

Ankermedets skole - - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552244/08) 

Bangsbostrand skole - - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552245/08) 

Elling skole - - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552247/08) 

Fladstrand skole - - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552248/08) 

Gærum skole - - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552250/08) 

Hedeboskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552251/08) 

Heldagsskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552257/08) 

Hørby skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552258/08) 

Hånbækskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552259/08) 

Jerup skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552260/08) 

Munkebakkeskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552261/08) 

Ravnshøj skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552262/08) 

Stensnæsskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552263/08) 

Strandby skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552264/08) 

Sæby skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552265/08) 

Sæbygaardskolen - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552266/08) 

Torslev skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552267/08) 

Volstrup skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552268/08) 

Ørnevejens skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552269/08) 

Ålbæk skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552270/08) 

Dybvad skole - kvalitetsrapport 2007/2008 (dok.nr.552821/08) 
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9.   Orientering om status på kvalitetsudvikling af folkeskolen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har i møde i september 2008 anmodet om en status 

på kvalitetsudviklingen af folkeskolen i Frederikshavn Kommune. 

Børne- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oversigt over status 

på aktiviteter i forbindelse med udmøntning af skolestruktur og kvalitetsudvikling af 

folkeskolen. 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger oversigten i mødet. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Kvalitetsudvikling i folkeskolen - status september 2008 (dok.nr.553259/08) 
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10.   Ansøgning om fusion mellem Hørby skole og Dybvad skole 

 

Sagsfremstilling 

Hørby og Dybvad skolers bestyrelser og ledelse har den 19. september 2008 rettet 

henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen med en anmodning om, at de to 

skoler nedlægges som led i en fusion. (se bestyrelsernes henvendelser, # 08-

551382 og 08-551378). 

  

Det fremgår bl.a. af skolernes anmodning, at de ønsker at ophøre som to 

selvstændige skoler og at genopstå som én skole med ét skoledistrikt og én 

bestyrelse. Den evt. nye skole vil udgøres af to geografisk adskilte afdelinger. 

  

Hørby og Dybvad skoler har siden december 2007 fungeret med midlertidig fælles 

ledelse som følge af, at Hørby skoles leder blev sygemeldt. Derudover har Hørby 

og Dybvad skoler et langvarigt samarbejde, idet Dybvad skole modtager 

overbygningselever fra Hørby skole. 

  

Hørby og Dybvad skoler har begrundet deres fusionsønske med, at de ønsker at 

styrke skolernes faglighed og at videreudvikle et allerede positivt samarbejde. 

  

I løbet af 2008 har de to bestyrelser drøftet en evt. fusion og i sommeren 2008 

rettede de henvendelse til skoleforvaltningen. De to skolers ledelse, bestyrelse og 

forvaltningen har bl.a. afholdt møde og forvaltningen har været inviteret med til et 

fælles personalemøde, hvor bestyrelserne og ledelsen præsenterede 

fusionsovervejelser.  

  

Derudover er der en intern dialogproces i og mellem de to skoler, herunder også en 

påtænkt dialog med forældre. 

  

Forvaltningen har udarbejdet et notat til de to skoler om mulige overvejelser ved en 

fusion, som inspiration til skolernes egne drøftelser (# 08-529673). 

  

Børne- og Kulturforvaltningen ser positivt på Hørby og Dybvad skolers anmodning, 

jf. at de faglige begrundelser er i tråd med den tilpasning af skolevæsnet som 

Frederikshavn Kommune har i gangsat med skoleforliget af september 2007.  

  

Forvaltningen finder desuden, at anmodningen er styrket ved, at fusionsønsket sker 

på skolernes eget initiativ, at bestyrelser og ledelse er enige og at skolernes 

personale virker afklarede og positive. 

  

Idet sammenlægningen af de to skoler baseres på skolenedlæggelser, så skal 

processen ske i hht. Bekendtgørelse om skolenedlæggelse af 1993.  

  

Det fremgår af denne bekendtgørelse, at Byrådet skal træffe beslutning om 

skolenedlæggelse senest 1. december forud for det skoleår, hvor nedlæggelsen 
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skal træde i kraft og at Byrådet skal udsende forslag om skolenedlæggelse til 

høring senest den 1. september.  

  

En nedlæggelse og fusion af de to skoler kan således ikke træde i kraft til august 

2009, således som Hørby og Dybvad skoler anmoder om. En evt. nedlæggelse og 

fusion af Hørby og Dybvad skoler vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1. august 2010. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beslutningsprocessen igangsættes nu, af 

hensyn til Hørby og Dybvad skolers interne proces (se vedlagte procesplan, # 08-

554321-08). 

  

I perioden frem til en evt. nedlæggelse / fusion pr. august 2010 kan de to skoler 

udvide deres eksisterende samarbejde yderligere inden for lovgivningens rammer, 

jf. f.eks. bekendtgørelse om fælles ledelse – herunder mulighed for fælles 

bestyrelse og fælles pædagogiske rådsmøde m.m. (Bekendtgørelse nr. 500 af 13. 

juni 2004, med ændring 149 af 11. marts 2004). 

  

Endvidere kan de to skoler styrke de interne fusionsprocesser frem til en formel 

nedlæggelse / fusion. 

  

Skoleafdelingen har overfor de to skolers bestyrelser og ledelse tilkendegivet, at 

afdelingen vil indgå i dialog med skolerne om deres fremtidige økonomiske 

grundlag ved fusion, således at skolerne ikke er dårligere eller bedre økonomisk 

stillet end de er i dag. Ressourcetildelingen til den fusionerede skole vil som 

udgangspunkt svare til de to skolers nuværende niveau, men vil naturligvis på sigt 

følge de almindelige overvejelser om og tilpasning af skolevæsnets økonomi og 

udviklingen i skolens elevgrundlag. 

  

Skoleafdelingen har også givet udtryk for, at en fusion af de to skoler vil ske på det 

kendte økonomiske grundlag og at praktiske konsekvenser af fusion generelt skal 

analyseres nærmere. 

  

Derudover stiller Børne- og Kulturforvaltningen sig naturligvis til rådighed i al 

almindelighed ved en evt. kommende fusionsproces. 

 

Indstilling 

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

forslaget om nedlæggelse og fusion af Hørby og Dybvad skoler til Byrådet med 

anmodning om, at Byrådet sender forslaget til høring og til udtalelse i 

skolebestyrelser på Hørby og Dybvad skoler. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Ansøgning fusion mellem Hørby skole og Dybvad skole (dok.nr.551382/08) 
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Ansøgning fusion Hørby og Dybvad skoler pr. august 2009 (dok.nr.551378/08) 

overvejelse om Hørby og Dybvads fremtidige struktur (dok.nr.529673/08) 

Procesplan, nedlæggelse og fusion af Hørby og Dybvad skoler (dok.nr.554321/08) 
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11.   Principbeslutning 10. klasse distrikter pr. 1.8.2009. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med, at Volstrup skole nedlægges ved ophøret af skoleåret 2008/2009 

er der behov for at fastlægge nye skoledistrikter for Frederikshavn Kommunes 10. 

klasser. 

P.t. er der følgende 10. klassedistrikter, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 

af 4.1.2007 og den vedtagne Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 

skolevæsen: 

·        Distriktet for 10. klasse-undervisning på Ankermedets og Aalbæk skoler 

udgøres af: 

- Ankermedets skoledistrikt 

- Hedeboskolens skoledistrikt 

- Aalbæk skoledistrikt 

·        Distriktet for 10. klasse-undervisning på Bangsbostrand og Ørnevejens 

skoler udgøres af: 

- Abildgård skoledistrikt 

- Bangsbostrand skoledistrikt 

- Fladstrand skoledistrikt 

- Gærum skoledistrikt 

- Hånbæk skoledistrikt 

- Jerup skoledistrikt 

- Munkebakkens skoledistrikt 

- Ravnshøj skoledistrikt 

- Strandby / Elling skoledistrikt 

- Ørnevejens skoledistrikt 

·        Distriktet for 10. klasse-undervisning på Volstrup skole udgøres af: 

- Dybvad / Hørby skoledistrikt 

- Stensnæsskolens skoledistrikt 

- Sæby skoles skoledistrikt 

- Sæbygårdskolens skoledistrikt 

- Torslev skoledistrikt 

- Volstrup skoledistrikt 

Skolechefen anbefaler, at 10. klasse-undervisningen på Volstrup skole overgår til 

Bangsbostrand og Ørnevejens skoler.  

Det vil indebære, at der pr. 1.8.2009 er 2 skoledistrikter og at kommunens 10. 

klasse-undervisningen fordeles på 4 skoler, der alle varetager 10. 

klasseundervisning p.t.  De 2 distrikter pr. 1.8.2009 er således: 

·        Distriktet for 10. klasse-undervisning på Ankermedets og Aalbæk skoler 
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udgøres af: 

- Ankermedets skoledistrikt 

- Hedeboskolens skoledistrikt 

- Aalbæk skoledistrikt 

·        Distriktet for 10. klasse-undervisning på Bangsbostrand og Ørnevejens 

skoler udgøres af: 

- Abildgård skoledistrikt 

- Bangsbostrand skoledistrikt 

- Fladstrand skoledistrikt 

- Gærum skoledistrikt 

- Hånbæk skoledistrikt 

- Jerup skoledistrikt 

- Munkebakkens skoledistrikt 

- Ravnshøj skoledistrikt 

- Strandby / Elling skoledistrikt 

- Ørnevejens skoledistrikt 

- Dybvad / Hørby skoledistrikt 

- Stensnæsskolens skoledistrikt 

- Sæby skoles skoledistrikt 

- Sæbygårdskolens skoledistrikt 

- Torslev skoledistrikt 

Elever i de to distrikter har valgfrihed i forhold til, hvilken skole de modtager 10. 

klasseundervisning fra, jf. de gældende regler og praksis herfor.  

Den foreslåede distriktsinddeling vil i givet fald være gældende indtil etablering af 10. 

klassecenter i Frederikshavn By, jf. skoleforliget af september 2007. 

 

Idet en distriktsændring henhører under Styrelsesvedtægten for Frederikshavn 

Kommunes skolevæsen, skal distriktsændringen sendes til høring hos 

skolebestyrelserne.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

        At der for 10. klasseundervisningen oprettes 2 skoledistrikter, og at 
undervisningen placeres på Ankermedets / Aalbæk skoler og Bangsbostrand 
/ Ørnevejens skoler 

        At forslag til distriktsændringer for 10. klasse-undervisningen sendes til 
høring hos skolebestyrelserne. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 
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Procesplan ift. nye 10.klasse-distrikter, september 2008 (dok.nr.550601/08) 
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12.   Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen 

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  
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Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at overflytte 

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. juni 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-10-2008 

På baggrund af tilmelding fra forældre til tosprogede på alle kommunens skoler 

igangsættes der modersmålsundervisning inden for følgende modersmål med 

følgende antal elever: 

 Arabisk til 12 elever  

 Dari til 15 elever  

 Tamilsk til 12 elever 
Tildelingskriterierne er: 

 Der skal kunne samles et hold på mindst 12 elever til et modersmål  

 Der skal kunne findes en kvalificeret lærer 
  

Derudover har de tosprogede elever samme muligheder som etnisk danske elever 

for specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. 

  

Undervisning i dansk som andetsprog: 

Jfr. Folkeskoleloven § 5 stk. 7 gives der i fornødent omfang undervisning i dansk 

som andetsprog til tosprogede børn i børnehaveklasse og i 1. – 10. klasse. 

  

Der er i skoleåret 2008/09 oprettet 7 modtageklasser med 43 elever fordelt på 

Ankermedets Skole i Skagen, Sæby Skole i Sæby og Munkebakkeskolen i 

Frederikshavn. 

  

Derudover tildeles der alle skoler timer til undervisning i dansk som andetsprog til 

tosprogede elever i de almindelige klasser: 

  

 15 timer pr. år pr. tosproget elev, der har opholdt sig i Danmark under 2 år  

 7 timer pr. år pr. tosproget elev, der har opholdt sig i Danmark i 2 – 7 år. 
  

Der er i Frederikshavn Kommune 229 tosprogede elever, der i skoleåret 2008/09 er 

berettiget til undervisning i dansk som andetsprog. 
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Ud fra ovennævnte tildelingskriterier bliver der tildelt skolerne 2107 timer i skoleåret 

2008/09 til undervisning i dansk som andetsprog.  

Disse timer anvendes hovedsageligt til holddannelse på den enkelte skole til 

undervisning i dansk som andetsprog. 

  

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse at elevernes behov for såvel 

modersmålsundervisning som undervisning i dansk som andetsprog er tilgodeset 

ved ovennævnte foranstaltninger. 

  

  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-10-2008 

Børne- og Kultur forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Bilag 

Uddrag af dok. 468963-08 - henvendelse fra tamilske forældre 22.4.2008 (dok.nr.470589/08) 

Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi (dok.nr.521047/08) 

Bilag til BUU-dagsorden 12.6.2008 pkt. 8: udleveret af udvalgets formand (dok.nr.523406/08) 
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13.   Orientering om ansættelse af familiechef til 

Familieafdelingen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 
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Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


