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1
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3
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Udkast til vedtægter fond på 600.000 til indskrevne på

skolestruktur

15

564375/08

institutioen Gården
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1. Anmodning fra Kvissel Ungdomsklub om flytning af
klubbens fysiske rammer til Ravnshøj
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/8053
Forvaltning: BKF
Sbh: bran
Besl. komp: BUU

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
Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. november 2008

Side 4 af 34

Folkeoplysningsudvalget.
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.

Scenarie 2
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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.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 01-10-2008 til KFU,
at
- aktiviteterne i Kvissel Station flyttes til henholdsvis Fritidshuset i Kvissel og
Ravnshøj Skoles pedelbolig
- der findes egnede lokaler til modeljernbaneklubben
- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at Kvissel gl. Station
sættes til salg.

Supplerende sagsfremstilling KFU 05-11-2008
Der afholdes fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november kl.
15.00 i mødelokale 5, 3A Kattegatsiloen. Fra Kultur- og Fritidsudvalget deltager
Inger Støtt, Bjarne Kvist, Steen Jensen og Mogens Brag.
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.
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Sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Sagen drøftes i fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget torsdag den 6.
november 2008 kl. 15.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes mellem Børne- og
Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Et flertal i udvalget støtter, at ungdomsklubben flyttes til Ravnshøj.
Paul Rode Andersen tager forbehold, idet han støtter scenarie 1.
Fraværende: Knud Hjørnholm, 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. Forældersynspunkt vedr. tildeling af institutionspladser og
organisering af venteliste
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/11415
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU

En forælder i Frederikshavn Kommune har henvendt sig via Børne- og
Kulturforvaltningen til kommunens Børne- og Ungdomsudvalg vedr. kommunens
tildeling af institutionspladser.
Den pågældende ønsker at fremlægge sine synspunkter vedr. ventelisten og
tildeling af institutionspladser.
I henhold til Frederikshavn Kommunes principbeslutning anvises institutionspladser
i dag efter alder indenfor hver aldersgruppe (det er barnets alder, som tæller som
anciennitet på en eventuel venteliste).
Anvisning efter alder kan dog fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske
grunde har et særligt behov for et pladstilbud, eller har søskende i det aktuelle
dagtilbud. Kommunen har desuden mulighed for at fravige aldersancienniteten,
hvis forældrene har brug for en særlig udvidet åbningstid, ligesom andre ganske
særlige udefra kommende omstændigheder kan give barnet akut brug for en plads.
Forælderen synes de nævnte undtagelser i forbindelse med pladsanvisning er i
orden, men mener, at den basale anvisning efter alder bør ændres til anvisning i
den rækkefølge, som det enkelte barn bliver skrevet op til en institutionsplads.
Kopi af forælderhenvendelsen er vedhæftet.
Ifølge aftale med formand for Børne- og Ungdomsudvalget er pågældende
forælder indbudt til at deltage i udvalgets møde kl. 15.30.
Forvaltningen oplyser, at kommunens princip med at anvise institutionspladser efter
alder indenfor hver aldersgruppe er samme metode, som blev brugt i de tidligere
Sæby - og Frederikshavn Kommuner. I Skagen Kommune anviste man efter
opskrivningstidspunkt. Forvaltningen oplyser endvidere, at der ikke er kendskab til
andre kommuner, som har gode erfaringer med at anvise efter andre grundkriterier
end alderskriteriet.
Da forældrene generelt ikke kan sige nej til at barnet blive overflyttet fra Dagpleje til
børnehave, vil det ikke være hensigtsmæssig, hvis visiteringen ikke er efter alder.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder
kommunens gældende visitationsregler.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm, Anders Broholm
Bilag
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Borgerhenvendelse tildeling af institutionspladser/placering på venteliste (dok.nr.556073/08)
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3. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo oktober 2008
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31.oktober 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 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm, Anders Broholm
Bilag
budgetopfølgning pr. 30.09.2008 (dok.nr.557057/08)
Forbrugsopgørelse 31/10 2008 BUU (dok.nr.564657/08)

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. november 2008

Side 10 af 34

4. Budget 2009 - problemområder i Børne- og
Ungdomsudvalgets regi
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/969
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: BUU

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.
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i sidste møde at genoptage sagen vedr.
Børne- og Kulturforvaltningens problemområder med henblik på yderligere
vurdering af, om det er muligt at indarbejde problemområderne
Merindskrivning i Fritidscentre
Kontingentfritagelse på klubområdet og
Ungdomskort
i Ungdomsafdelingens budgetramme for 2009.
På baggrund af denne beslutning har forvaltningen revurderet Ungdomsafdelingens
budget for indeværende og kommende budgetår. Se en detaljeret beskrivelse af
området i vedlagte bilag.
Konklusionen af revurderingen er, at det vil være muligt af dække "Merindskrivning
i Fritidscentre" og "Kontingentfritagelse på klubområdet" ved en omprioritering
inden for Ungdomsafdelingens ramme for 2009.
Hvis der skal findes midler til etablering af et Ungdomskort, skal der foretages
yderligere omprioriteringer i Ungdomsafdelingens aktiviteter eller ved ændring af
serviceniveauet på andre områder i Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer
beslutning om forslagene til omprioritering.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
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Udvalget tilslutter sig forslaget til kontingentfritagelse i de 5 store aftenklubber.
Kontingentfritagelse i de små aftenklubber finansieres ved at sænke budgettet for
Ambitionsfabrikken fra 1.140.000 kr. til 1.100.000 kr.
Merindskrivning i Fritidscentrene genoptages på næste møde.
Der er ikke tilslutning til at arbejde videre med ungdomskortet pt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
ØKD - indskannede problemfelter for BUU til budget 2009 (dok.nr.543426/08)
Budget- og problemområder under BUU, ungeafdelingen (dok.nr.564429/08)
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5. Dialogmøder efterår 2008- Børne- og Ungdomsområdet
Sagsfremstilling
I følge beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget afvikles der 2 gange
årligt dialogmøder på skole- og institutionsområdet.

Åben sag
Sagsnr: 08/10578
Forvaltning:
Sbh: liad
Besl. komp: BUU

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.
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Sagen genoptages med henblik på endelig fastlæggelse af program for
skoledialogmøde den 03.12.08. og institutionsmøde den 04.12.08.

Udkast til program for institutionsdialogmøde udsendes
sammen med endelig dagsorden
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at program for dialogmøder udsendes til
aktuelle mødedeltagere.
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Program, dialogmøde på skoleområdet, november 2008 (dok.nr.553152/08)
Forslag til program til dialogmøde på dagtilbudsområdet d. 4. dec. 2008 (dok.nr.563904/08)
Sammenskrivning indkomne punkter til dialogmøder (dok.nr.564384/08)
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6. Nye bestemmelser om lukkedage i daginstitutioner
Sagsfremstilling
Regeringen og KL har besluttet at kommuner ikke mere må have løsrevne
lukkedage på hverdage i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje). Der skal fortsat

Åben sag
Sagsnr: 08/11406
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU

være mulighed for, at en institution lukker og der i stedet tilbydes pasning af
børnene i en anden institution. Men dette alternativ må kun forekomme på dage
med ”lavt fremmøde”.
Frederikshavn kommune har ikke haft sådanne løsrevne lukkedage, men lokalt har
nogle institutioner samarbejdet om at holde åbent f.eks. i ugen mellem jul og nytår,
fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 1-3 uger i sommerferien.
Den nye vejledning om fremtidig afholdelse af lukkedage kræver, at kommunen
fastsætter kriterier for ”lavt fremmøde”. Det er herefter op til enten kommunen eller
den enkelte daginstitution lokalt at fastsætte rammerne for evt. lukkedage med
alternativ pasning i andre institutioner. Vejledningen foreskriver dog, at forældrene
via forældrebestyrelsen eller til forældremøder skal inddrages i beslutningen om
afholdelse eller placering af enkelte lukkedage. Information om hvornår og i hvilke
institutioner, der tilbydes pasning, gives i god tid til alle forældre.
På baggrund af den nye vejledning foreslår forvaltningen, at ”lavt fremmøde” i
Frederikshavn kommune fastsættes til et fremmøde, der er lavere end 25 % af de
indskrevne børn i den enkelte institution.
Det forslås desuden, at det er de enkelte dagtilbud, der lokalt i samarbejde med
forældrebestyrelserne fastsætter rammerne for evt. lukkedage, da det er
forvaltningens erfaring at der er store lokale forskelle i behov og muligheder for at
benytte lukkedage.
Med disse forslag præciseres adgangen til hidtidig praksis, og der fastsættes
kriterier som er i overenstemmelse med den nye vejledningstekst om lukkedage.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
der fastsættes en grænse for lavt fremmøde på 25 % af
institutionens indskrevne børn.
kompetencen til at fastlægge rammerne for eventuelle lukkedage
delegeres til forældrebestyrelserne i dagtilbuddene.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
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7. Orientering om vedtaget rygepolitik for Dagplejen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/7241
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: BUU

Børne- og Kulturforvaltningen blev i slutningen af 2007 bemyndiget til at forhandle
med FOA om en løsning på problemstillingen med rygepolitik for Dagplejen i
Frederikshavn Kommune.
Resultatet på forhandlingen blev, at der er enighed om, at målet er, at Dagplejen
med tiden bliver røgfri. Der var også enighed om, at en egentlig rygepolitik for
Dagplejen skulle udarbejdes efter en 1. evaluering i oktober 2008 af målet for en
røgfri dagpleje.
Rygepolitik for Dagplejen i Frederikshavn kommune er nu udarbejdet og vedtaget i
Dagplejens MED-udvalg 24. september 2008.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
Dagplejens rygepolitik til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Beslutning BUU 061207 pkt.13 (dok.nr.307171/08)
Rygepolitik for Dagplejen - vedtaget af MED Dagplejen 24/09-2008 (dok.nr.557878/08)
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8. Evaluering af FrederikshavnSkoleVerden
Sagsfremstilling
Skoleavisen FrederikshavnSkoleVerden evalueres på baggrund af udsendte
spørgeskemaer til samtlige kommunens folkeskoler og skolebestyrelser samt

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

møder med skolebestyrelserne på Ravnshøj Skole, Dybvad Skole og
Hedeboskolen.
I perioden 29. september til 22. oktober har skoler og skolebestyrelser i
Frederikshavn Kommune besvaret udsendt evalueringsskema om
FrederikshavnSkoleVerden. I samme periode er tre skolebestyrelser besøgt for en
mere uddybende samtale om ønsker til kommende udgaver af
FrederikshavnSkoleVerden.
Evalueringsskemaet har lagt vægt på at få skolernes og skolebestyrelsernes
kommentarer og bedømmelse af skoleavisen som et værktøj til forbedring af
dialogen på kryds og tværs i skoleverdenen, længden af skoleavisen og dens
artikler samt udgivelsesfrekvensen.
Samlet lægger besvarelserne op til, at FrederikshavnSkoleVerden er af passende
længde. Udgivelsestidspunkterne er ligeledes generelt anset for passende
tidspunkter. Avisen må gerne være mindre teksttung.
Både ved møderne og i evalueringsskemaerne har der været udtrykt bekymring for
forbruget af ressourcer til udgivelsen af FrederikshavnSkoleVerden, set i forhold til
oplevelsen af generelle nedskæringer i skolevæsenet. Ressourceforbruget for
udgivelsen har været på 12.000 kr. i tryk-omkostninger samt mandskabsressourcer
til at skrive, redigere og layoute, anslået en mandemåned.
Skoleavisen er ikke i væsentlig grad blevet brugt som et oplæg til dialog. 50%
angiver, at skoleavisen "slet ikke" er brugt i forbindelse med dialog. 23% har i "ringe
grad" eller "hverken/eller" brugt FrederikshavnSkoleVerden som dialogværktøj,
mens 13 % angiver i "høj grad" eller "nogen grad" at have brugt skoleavisen som
dialogværktøj. 14% "ved ikke".
De skolebestyrelser, der blev besøgt i forbindelse med evalueringen, gav udtryk for,
at man gerne ville mere dialog med politikerne end den nuværende, men at det ikke
ville være gennem en papiravis med en lav udgivelsesfrekvens, man ville søge den.
I langt højere grad via elektroniske dialogmuligheder eller møder mellem enkelte
udvalgsmedlemmer og den enkelte skolebestyrelse.
FrederikshavnSkoleVerden synes, læst via svarene på tillægsspørgsmålet "Hvad er
jeres umiddelbare indtryk af indholdet i FrederikshavnSkoleVerden?", at være
opfattet som information til forældre og offentlighed i almindelighed. Der
gives udtryk for, at det har været et udmærket informationsmateriale.
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I Frederikshavn Kommune er information til forældrene som udgangspunkt skolens
opgave.
Skoleavisen FrederikshavnSkoleVerden blev ifølge sagsfremstillingen 6. marts
2008 besluttet med det formål at ”skabe en åben folkeskole med stor videndeling
mellem folkeskolerne" og "ses som et element i Børne- og Ungdomsudvalgets
dialog med forældrene". Af FrederikshavnSkoleVerdens leder fremgår det, at
formålet er "at styrke kommunikationen vandret og lodret i skoleverdenen i
Frederikshavn Kommune."
Det er ikke lykkedes via den udsendte skoleavis at opfylde målet om at styrke
dialogen. Dette med henvisning til, at en papirudgave af en avis er et for langsomt
medie til at opfylde nutidige forventninger om dialogens hastighed. Som
dialogforstærkende værktøj foreslås af læserne blandt andet elektroniske
muligheder.
Der arbejdes i øjeblikket med udviklingen af den kommunale, digitale
borgerkommunikation, hvor en ny og kommende platform for hele den kommunale,
elektroniske kommunikation er under udvikling. I dette projekt ligger blandt andet
styrkede muligheder og værktøjer til gennemførelse af elektronisk dialog med
borgerne via blandt andet blogs og debatfora på den kommunale hjemmeside.
På baggrund af evalueringsresultaterne foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at
udviklingen af skoleavisen FrederikshavnSkoleVerden ses i lyset af udviklingen af
den digitale borgerkommunikation i kommunen, og at næste udgivelse afventer en
tidsplan for indførelse af de digitale dialogmuligheder.
FrederikshavnSkoleVerden kan eventuelt udkomme som informationsavis i
papirudgave endnu en gang frem til indførelsen af de digitale
kommunikationsmuligheder.
Børne- og Kulturforvaltningens opsamling af besvarelser inklusiv kommentarer er
udelukkende tilknyttet dagsordenen elektronisk. For at se dette bilag skal man gå
ind på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, Politik og dekokrati, Dagsordener og
referater, Børne- og Ungdomsudvalget. Bilaget er tilknyttet som bilag til
dagsordenen for mødet den 6. november 2008.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at:
Formålet med FrederikshavnSkoleVerden fortsat betragtes som et element
i politikernes dialog med forældrene
FrederikshavnSkoleVerden udvikles elektronisk i overensstemmelse med
kommende digitale kommunikationsværktøjer på den kommunale
hjemmeside
FrederikshavnSkoleVerdens næste udgivelse fastsættes i
overensstemmelse med tidsplan for udvikling af de digitale værktøjer
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Ved udgivelse af endnu en papirudgave før overgang til digital/elektronisk
kommunikation, vil der være tale om et informationsværktøj, hvor
emnevalget fastlægges ud fra samme kriterier, og med samme
organisatoriske opbygning som første udgave

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Udvalget ønsker at fortsætte skoleavisen i papirudgave og at avisen fremadrettet
suppleres med elektroniske muligheder med vægt på dialog.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Evalueringsskema - Opsamling (dok.nr.560818/08)
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9. Udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 19.august 2008 blev forslag til
bygningsatlas drøftet.
Skolernes bestyrelser har haft forslaget til udtalelse og har den 29.august 2008

Åben sag
Sagsnr: 07/5300
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Tværfaglige politiske
styregruppe Arena Nord +
skolestruktur

indsendt udtalelser med henblik på eventuelle ændringsforslag.
På baggrund heraf skal der ske en drøftelse af forudsætningerne for en prioritering
af skolernes pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov.
Følgende indgår i grundlagsmaterialet for denne drøftelse:
1. En opsummering af udviklingsplanerne for 17 skoler
Bilaget indeholder en oversigt med budgetoverslag for samtlige skoler, desuden en
prioriteret rækkefølge med budgetoverslag for om- og tilbygning på de 17 enkelte
skoler (Abildgårdskolen, Ankermedets skole, Bangsbostrand skole, Dybvad skole,
Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole Hedeboskolen, Heldagsskolen, Hørby
skole, Hånbækskolen, Jerup skole, Ravnshøj skole, Stensnæsskolen, Strandby
skole, Torslev skole, Ålbæk skole). Materialet er udarbejdet af det rådgivende
ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard samt Vilsbølls Konsulent &
Foredragsvirksomhed.
Se bilag.
For de øvrige 5 nuværende skoler (Volstrup Skole, Ørnevejens Skole,
Munkebakkeskolen, Sæby Skole og Sæbygårdskolen) foreligger der en separat
sagsbehandling fra tidligere møder i Tværfaglig Politisk Styregruppe.

2. Udtalelser fra skolebestyrelserne
Med hensyn til skolebestyrelsernes høringssvar kan de kategoriseres ud fra
generelle og gennemgående kommentarer og specifikke kommentarer.
Generelt fremhæves, at skolebestyrelserne er positive overfor forslagene i og ros til
processen omkring bygningsatlasset.
Der er i mange af besvarelserne et gennemgående ønske om, at klasselokalerne
bliver større for bedre at kunne differentiere undervisningen.
Fokus retter sig også flere steder på inddragelse af ude områderne, som et større
aktiv for læringsmiljøet end i dag.
Der er en forventning, at man lokalt på den enkelte skole inddrages ved en konkret
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udmøntning af et renoverings-/ byggeprojekt.
De specifikke kommentarer fokuserer mest på konkrete ændringsforslag, forslag til
ændringer i den prioriterede rækkefølge på den enkelte skole, specifikke nye
ønsker eller uenighed om enkeltelementer i bygningsatlassets forslag herunder
misvisende/misfortolkning af anvendelsen af forskellige rum og den daglige
pædagogiske praksis.
Folkeskolernes høringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

3. Strukturelle og pædagogiske overvejelser
I forbindelse med prioriteringen af den pædagogiske opgradering af skoler i
Frederikshavn Kommune skal to forhold fremhæves:
1. Der sker et markant fald i børnetallet over de næste år.
Prognosen for børnetallet i Frederikshavn Kommune viser et fald på ca. 25 - 29 %
for skolesøgende børn i alderen 6 – 15 år frem til 2021
2. Der er ikke i budgettet afsat fuld finansiering til pædagogisk opgradering af alle
skoler i fuldt omfang.
Forud for en prioritering af skolernes pædagogiske opgraderings- og
renoveringsbehov, er der med afsæt i ovenstående to forhold behov for at drøftelse
og afklaring af overvejelser, som har såvel strukturel og pædagogisk karakter. Med
afsæt i denne drøftelse og afklaring kan principper og kriterier for en prioritering af
skolerne efterfølgende blive udfoldet og fastlagt.
De hovedkriterier, som kan indgå i en prioritering af skolerne er
elevprognose (fx kapacitetsbehov/ikke),
økonomisk rentabilitet (fx antal elever pr. klasse samt drift og vedligehold),
bygningsmæssig tilstand (fx skolebygningernes fysiske, og pædagogiske
tilstand),
pædagogik og faglighed (fx organisering af skolerne og klasselokaler
versus faglokaler) samt
geografi og områdeopdeling (prognoser på enkeltskoler og/eller i områder).

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler
at der ud fra en helhedsbetragtning i ovenstående hovedkriterier og med
udgangspunkt i skitserne fra rådgivende ingeniørfirma Frandsen og
Søndergaard udarbejdes konkrete oplæg, med hensyn til behovet for
pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af
Aalbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole.
Oplægget skal indeholde en vurdering og indstilling til, hvorvidt
renoveringen på de tre skoler bør være en total eller en prioriteret etapevis
pædagogisk opgradering/renovering, samt indeholde forslag til en tidsplan
for opgradering og renovering.
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at det anbefales, at der bør indgå flere kriterier end en kapacitetskrævende
prioritering i forbindelse med skolernes pædagogiske opgradering og
renovering.
Det foreslås, at de ovennævnte hovedkriterier bringes i anvendelse forud
for en prioritering af de øvrige skolers pædagogiske opgraderings- og
renoveringsbehov (Abildgårdskolen, Ankermedets skole, Bangsbostrand
skole, Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole Hedeboskolen,
Heldagsskolen, Hørby skole, Hånbækskolen, Jerup skole, Ravnshøj
skole, Strandby skole, Torslev skole). Der er indenfor de enkelte
hovedkriterier behov for drøftelse og afklaring af prioriteringer.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglig Politisk Styregruppe vedr.
helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur
tager skolebestyrelsernes udtalelser til efterretning
tiltræder, at der uarbejdes konkrete oplæg til pædagogisk opgradering og
nødvendig bygningsmæssig renovering af Ålbæk skole, Stensnæsskolen
og Dybvad skole i henhold til Børne- og Kulturforvaltningens ovenstående
anbefalinger
tiltræder, at hovedkriterier, som nævnt i sagsfremstillingen benyttes forud
for en prioritering af kommunens øvrige skolers pædagogiske
opgraderings- og renoveringsbehov.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 21. oktober 2008
Udsat.
Behandles på ekstraordinært møde 29. oktober 2008 kl. 16:00 - 17:00.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 29. oktober 2008
Godkendt med det forbehold, at de beløb, der er foreslået i udviklingsplanerne på
Ålbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole ikke kan forventes anvendt.
Fraværende: Erik Sørensen
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-112008
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
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Bilag
Udviklingsplaner (bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.539927/08)
Præsentation af udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn
Kommune (dok.nr.523289/08)
17 folkeskolers udtalelse til udviklingsplaner (bygningsatlas) (dok.nr.558919/08)
Udviklingplaner, opsamling for de enkelte skoler. (dok.nr.558885/08)
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10. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny
skolestruktur.
Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre den store plan, der
blandt andet vedrører udmøntningen af ny skolestruktur og helhedsplan for Arena
Nord (herunder opførelse af ny idrætshal til brug for den ny skole).

Åben sag
Sagsnr: 08/1183
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: Tværfaglige politiske
styregruppe Arena Nord +
skolestruktur

I Frederikshavn Kommunes budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat
anlægsmidler til gennemførelse af planerne.
Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2008 er et budget på 22.995 mio. kr.
til opgradering af skoler (jf. bygningsatlas). Heraf er 14.195 mio. kr. udskudt til
2009, og der er tidligere frigivet 1,8 mio. kr. til projektopstart - primært projekt
forankring og rådgivning m.v. Derved er der et korrigeret anlægsbudget på 7,0 mio.
kr. i 2008.
Der skal gøres opmærksom på, at opgradering er en del af den samlede
skolestrukturplan og opgraderingen skal derfor ses i sammenhæng med såvel
Bygning af den ny skole inkl. specialklasser
investering i Sæby skoler
etablering af 10. klasse center
snitflader til helhedsplan for Arena Nord
Der ansøges således om frigivelse af 4,0 mio. kr. dækning af udgifter til bl.a.
bygherrerådgivning, arkitekter, samt diverse følgeudgifter.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Tværfaglig Politisk Styregruppe, Børneog Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 4,0 mio.
kr. af den samlede korrigerede anlægssum for 2008 på 7,0 mio. kr.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 21. oktober 2008
Godkendt.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Anbefales.
Fraværende: Knud Hjørnholm

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. november 2008

Side 25 af 34

11. Orientering om status implementering af ny skolestruktur i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/7430
Forvaltning:
Sbh: arco
Besl. komp:

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om status på
implementeringsprocessen vedr. ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
TPS 21.10.08 - orientering om generel status udmøntning ny skolestruktur (dok.nr.557526/08)
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12. Kommunens elever i den skolepligtige alder, der ikke går i
skole eller modtager undervisning

Åben sag
Sagsnr: 08/2564
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling
På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april 2008, blev problematikken
omkring børn med bekymrende fravær i folkeskolen drøftet. I den mellemliggende
periode, har Børne- og Kulturforvaltningen afsluttet sit arbejde med at belyse
området i en lokal kontekst. Rapporten, som er kommet ud af arbejdet, er vedlagt
som bilag. Dels har forvaltningen indsamlet data fra samtlige folkeskoler for at lave
et øjebliksbillede af problemets omfang. Desuden har forvaltningen søgt at få belyst
hvilke årsager der ligger bag fraværet, og hvilke tiltag skolerne gør brug af i
sådanne

sager.

Endelig

har

forvaltningen

nærlæst

den

landsdækkende

undersøgelse af samme emne, med henblik på dels at sammenligne med
Frederikshavn Kommunes egne data og dels i erkendelsen af, at den
landsdækkende undersøgelse fremkommer med flere konklusioner, som vi også
bør forholde os til. I vores egen rapport fremkommer vi, på baggrund af
ovenstående, med en række fokuspunkter til brug for den videre proces i arbejdet
med problemstillingen vedr. elever i den skolepligtige alder, der ikke modtager
undervisning.
Børne- og Kulturforvaltningen ønsker nu at arbejde videre med sagen – dels i
forhold til at få udbredt kendskabet til rapporten og dens konklusioner, og dels
ønsker forvaltningen at arbejde videre med at undersøge, hvilke konkrete initiativer
der skal tages som følge af rapporten. Forslagene omkring at opkvalificere/øge
brugen af samarbejdsmodellen Familien i Centrum og forslaget om udarbejdelse af
faste procedurer på de enkelte skoler for håndtering af problematikken, vil i første
omgang have vores bevågenhed. Ligeledes ønsker forvaltningen at rette mere
opmærksomhed på klasselærer-funktionen og det potentiale denne rummer når vi
taler forebyggelse af fravær.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager rapport efter undersøgelse af fravær i Frederikshavn Kommunes
folkeskoler og dens anbefalinger til efterretning
drøfter sagen

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Rapporten tages til efterretning. Udvalget har opmærksomheden rettet mod, at
skole- og familieafdelingen arbejder tæt sammen. Udvalget ønsker at følge
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udviklingen på området.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Beslutning BUU 10.4.2008 pkt. 2 (dok.nr.466512/08)
Rapporten: Fravær i Frederikshavns Folkeskoler, et øjebliksbillede, foråret 2008 (dok.nr.552147/08)
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13. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2009/2010
Sagsfremstilling
Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt
for elevernes sommerferie i folkeskolen har Skolechefen udarbejdet udkast til ferieplan
for skoleåret 2009/2010:
De nævnte dage er inklusive.
Ferieplan for skoleåret 2009/2010
Sommerferie

Lørdag den 27. juni 2009 – søndag den 9. august 2009

Efterårsferie

Lørdag den 10. oktober 2009 – søndag den 18. oktober 2009

Juleferie

Lørdag den 19. december 2009 – søndag den 3. januar 2010

Vinterferie

Lørdag den 20. februar 2010 – søndag den 28. februar 2010

Påskeferie

Lørdag den 27. marts – mandag den 5. april 2010

St. bededag

Fredag den 30. april 2010

Kr. Himmelfartsdag

Torsdag den 13. maj 2010

Dagen efter

Fredag den 14. maj 2010

Pinseferie

Lørdag den 22. maj 2010 – mandag den 24. maj 2010

Sommerferie

Lørdag den 26. juni 2010

Åben sag
Sagsnr: 07/7143
Forvaltning: BKF
Sbh: suma
Besl. komp: Børne- og
Ungdomsudvalget

Udkast til ferieplan har været udsendt til Frederikshavn kommunes folkeskoler
til vurdering. Modtagne returmeldinger har alle været positive overfor
forslaget til ferieplan 2009/2010.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skolechefens forslag til ferieplan for
skoleåret 2009/2010 tiltrædes.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
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14. Opstart proces etablering af børnepolitik for Frederikshavn
Kommune - gældende fra 2010
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/3741
Forvaltning: BKF
Sbh: beto
Besl. komp: BUU

Det fremgår af Serviceloven, at alle kommuner skal udarbejde en Børnepolitik som
er vedtaget af Byrådet. Den første udgave trådte i kraft den 1.1.2007.

Frederikshavn kommunes nuværende Børnepolitik har været drøftet flere gange i
Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. med fokus på at give den kommende
Børnepolitik et kvalitetsløft (jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 6. december 2007)
– bl.a. ved:
At få italesat og gennemarbejdet visionerne på børne- og ungeområdet
At sikre en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge
At få sikret en rød tråd mellem børnepolitikken og øvrige politikker på
området
At få en mere ligelig vægtning mellem normal- og specialområdet
At inddrage medarbejdere på børne- og ungeområdet i arbejdet med at
sikre en implementering af den ud i yderste led
At inddrage eksperter i udarbejdelsen af den kommende version
Siden børnepolitikken blev vedtaget er den bl.a. blevet revideret for at få et mere
balanceret fokus på normal- og specialområde og i den sammenhæng blev der
også nedsat fagrelaterede arbejdsgrupper som gav inputs til revideringen.
Børnepolitikken er også inddraget i bl.a. formuleringen af kommunens ungestrategi
og idégrundlag og ledelsesgrundlag for skolevæsnet.
Børnepolitikken skal, jf. Serviceloven, gennemgå en gennemgribende revision i
forbindelse med kommunalvalg. Dvs. at næste Børnepolitik skal vedtages senest
ved udgangen af 2009, således at den kan træde i kraft pr. 1.1.2010.
Børne- og Kulturforvaltningen har ansvaret for processen mod en ny Børnepolitik,
konkret forvaltningsledelsen og chefgruppen bag Familien i Centrum.
Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter derfor i løbet af kort tid en proces til
formulering og implementering af en ny Børnepolitik. Processen vil bestå af både
top-down og bottom-up elementer. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at
formuleringsprocessen vil blive centralt styret med input fra centrale og decentrale
fora. Implementeringsprocessen skal prioriteres ikke mindst i forhold til de
decentrale led - bl.a. med henblik på at italesætte og udmønte Børnepolitikken
decentralt.
Det politiske niveau kan indgå som en aktiv involveret aktør i hele processen og /
eller at blive orienteret ved behov.
Indstilling
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager procesovervejelserne til efterretning
tager stilling til egen rolle i formulering og implementering af ny Børnepolitik
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Udvalget ønsker løbende tematiske drøftelser som led i udformningen af
børnepolitikken.
Fraværende: Knud Hjørnholm
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15. Vedtægter for fond på 600.000 kr. for brugere af
Institutionen Gården
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/5997
Forvaltning: BKF
Sbh: biam
Besl. komp: BUU/BR

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 28. maj 2008 at overtage Fonden
Gården. En del af beslutningen var, at der skulle reserveres 600.000 kr. af fondens
nettoformue til oprettelse af en fond til dækning af rejseaktiviteter og lignende for
børn, der er indskrevet på Gården.
På baggrund af beslutningen har Børne- og Kulturforvaltningen bedt et
advokatfirma med tidligere tilknytning til Fonden Gården om at udarbejde udkast til
vedtægter. Udkast til vedtægter er efterfølgende gennemgået af Børne- og
Kulturforvaltningen og Økonomisk Forvaltning og kommentarer er indarbejdet i
forslag til vedtægter.
Det er Økonomisk Forvaltnings opfattelse, at der samlet er 610.000 kr. til rådighed
for fonden, hvoraf de 10.000 kr. udgør fondens grundkapital, udskilt fra stifters
rådighed.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
vedtægter til Byrådets godkendelse.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Udkast til vedtægter fond på 600.000 til indskrevne på institutioen Gården (dok.nr.564375/08)
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16. Genhusning af Frederikshavn Krisecenter

Lukket sag
Sagsnr: 08/1924
Forvaltning: BKF
Sbh: biam
Besl. komp: BUU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Mogens Brag

Anders Broholm

Frode Thule Jensen

Knud Hjørnholm

Birthe Marie H. Pilgaard

Anders Starberg Pedersen
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