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1. Anmodning om redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget
vedr. Hånbæk-området
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/14373
Forvaltning: BKF
Sbh: bran
Besl. komp: BUU

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget har bedt Børne- og Kulturforvaltningen
om en redegørelse for problemer med unge, som omtalt i Nordjyske lørdag den 8.
november 2008.
Samtidig har en borger i Hånbæk-området henvendt sig til Borgmester Erik
Sørensen med bemærkninger til samme omtale i Nordjydske, lørdag den 8.
november 2008 og indslag i TV under 24 Nordjyske. Henvendelsen er
videreformidlet til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
Børne- og Kulturforvaltningen har bedt kommunens ungdomskonsulent,
repræsentant for gadeteamet, bestyrelsesformand i UGH og konst. leder af UGH
om at deltage i mødet kl. 15, hvor Børne- og Kulturforvaltningen vil redegøre for
udfordringer og muligheder for bedring af de unges situation i Hånbæk-området.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
redegørelsen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Sagen genoptages.
Fraværende: ingen
Bilag
Anonymiseret henvendelse til Borgmester vedr. Hånbæk-området (dok.nr.573968/08)
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2. Udviklingsmuligheder for Maskinhallen, Frederikshavn

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 04/3486
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: KFU

Børne- og Kulturforvaltningen har de seneste måneder videreført
udviklingsprocessen omkring Maskinhallen. Ungdomsafdelingen og kulturhusene er
tovholdere for dette.
Maskinhallen har i en årrække op til nu fungeret som forenings- og forsamlingshus.
I denne periode har huset haft tre hovedgrupper, der dagligt bruger huset
1. en lang række foreninger med ugentlig mødeaktivitet i 5 foreningslokaler af
varierende størrelse.
2. adhoc aktiviteter i "hallen", hvor foreningernes mødeaktivitet, udstillinger,
politiske møder m.v. fylder hallen
3. administrationsafsnit med først musikskolen og dernæst ungdomsskolen
som brugere.

I forbindelse med udviklingen af Det Musiske Hus, er sideløbende udviklet en
tradition i Maskinhallen, hvor "hallen" udover de mange bredere aktiviteter også
rummer 10-12 årlige rytmiske ungdomskoncerter under Kunstrådets
honorarstøtteordning, afviklet af Det Musiske Hus og Frederikshavn
Ungdomsnetværk.
Der er i perioden af byrådet disponeret midler til udvikling af husets fysik - både ude
og inde, så huset fremover vil kunne rumme disse aktiviteter og kunne fungere som
rytmisk spillested.
I forløbet har forvaltningen og politiske udvalg løbende drøftet udviklingsmuligheder
i huset - som eksempel kan nævnes samarbejdet med Mungopark, som pegede i
retning af, at aktiviteter af denne type med fordel kunne indgå i huset. Da der i
processen ikke har foreligget et endeligt projekt for husets fremtid, er de
disponerede midler ikke anvendt endnu.
Igennem budgetarbejdet har byrådet de sidste år ønsket, at Maskinhallen udvikles
til at rumme spændende, nytænkende og udviklende ungdomsaktiviteter og miljøer.
Derfor er Ambitionsfabrikken flyttet ind i Huset og Frederikshavn Ungdomsnetværk
har også sine aktiviteter i Maskinhallen.
Det har været et krav i processen, at de nuværende brugere sikres alternative
placeringsmuligheder, og at processen strækker sig over en længere periode, så
der skabes gode forløb i udviklingen. Der har i forløbet været afholdt brugermøder
for alle brugerne af huset, og i forbindelse med udviklingen af ungdomsaktiviteterne
har ikke mindst ungdomsnetværk, Ambitionsfabrik m.v. været inddraget aktivt i
ideudviklingen af husets fremtid.

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2008

Side 6 af 41

Til den nuværende del af processen er der nedsat arbejdsgruppe med
repræsentanter fra ungdomsområdet, kulturhusområdet og teknisk forvaltning.
Samtidig er der entreret med arkitektfirmaet Arkinord i ideudviklingsprocessen, og
firmaet Soulfighters er tilknyttet i forlængelse af det udviklingsarbejde, der i
ungdomsområdet foregår om Maskinhallen.
Børne- og Ungdomsudvalget afholdt den 29. april 2008 dialogmøde med
Ungdomsnetværket, hvor de unge gav deres bud på udvikling af ungdomsprofil for
Maskinhallen.
Der foreligger nu et idemateriale, der omsætter mange af de ønsker og udtryk som
unge har udviklet, til en udviklingsplan for bygningen og området. Idematerialet er
udviklet i samarbejde med ungdomsgrupper, som har udtrykt stor tilfredshed med
resultatet, og som tillige har vist et stort engagement i den videre udvikling af
bygningen og den tilhørende cafe.
Der forventes en proces over ca. 4 år, hvor der gennem 3-4 faser videreudvikles på
ungdomsaktiviteterne, parallelt med istandsættelsen af det samlede
bygningskompleks. Den anbefalede proces vil skabe mulighed for at specielt
cafeområdet kan igangsættes forholdsvis hurtigt.
Det forudsættes i forløbet at evt. ændringer på foreningsområdet foregår
sideløbende med udviklingen af multihusaktiviteter i ArenaNordområdet.
Foreningslivet har peget på Arenaområdet som ideelt til at samle visse
foreningsaktiviteter. Foreningslokalerne i Maskinhallen vil derfor med fordel kunne
etableres som en del af de kommende multihusaktiviteter på ArenaNord.
Der er i 2009 og overslagsårene afsat både drifts- og anlægsmidler til denne
proces. Inden konkret vedtagelse skal der i samarbejde med teknisk forvaltning,
laves en tids og handleplan, et samlet budget og en procesplan for udviklingen,
som efterfølgende forelægges udvalget.
På mødet vil Jens Ole Amstrup fra firmaet Soulfighters gennemgå idematerialet.
Gæster til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3/12-2008:
Jens Ole Amstrup - Soulfíughters
Jacob Dalsgaard - kulturhusene
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Sagen vedr. udviklingsmuligheder for Maskinhallen drøftes i Kultur- og
Fritidsudvalget den 3. december 2008. Udvalgets beslutning udleveres i Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 4. december 2008, hvor Børne- og
Ungdomsudvalget drøfter sagen.
Jens Ole Amstrup fra firmaet Soulfighters er inviteret til at deltage i Børne- og
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Ungdomsudvalgets møde kl. 15.30.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
sagen.
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008
Drøftet.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Drøftet - sagen genoptages.
Fraværende: ingen
Bilag
Referat 2/5-07 pkt. 8 KFU (dok.nr.199315/08)
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3. Udmøntning af EGU i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/15100
Forvaltning: BKF
Sbh: bran
Besl. komp: BUU

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Frederikshavn
Produktionsskole udarbejdet redegørelse for udmøntning af projekt "Sæt skub i
EGU". Forvaltningen forelægger redegørelsen i mødet.
Samtidig har forvaltningen med bistand fra en af Frederikshavn Kommunes jurister
udarbejdet forslag til driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn
Produktionsskole vedr. udmøntning af EGU.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager redegørelse til efterretning
godkender forslag til driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og
Frederikshavn Produktionsskole vedr. udmøntning af EGU

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Beskrivelse projekt "Sæt skub i EGU" - november 2008 (dok.nr.573885/08)
Udkast til driftsaftale mellem Fr.havn Kommune og Frederikshavn Produktionsskole (dok.nr.573659/08)
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4. Udmøntning af 2009-budgetbemærkning: Forstærket indsats
for Ungdomsuddannelse til alle unge
Sagsfremstilling

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

Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard har anmodet om, at Børne- og
Ungdomsudvalget gennemfører en afklarende drøftelse af 2009budgetbemærkningen vedr. forstærket indsats for Ungdomsuddannelse til alle
Unge.
"Forstærket indsat for Ungdomsuddannelse til Alle Unge
For at opfylde målsætningen om at mindst 85% af en ungdomsårgang gennemfører
en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i 2015 skal den samlede kommunale
indsats for unge styres af fælles målsætninger, herunder målsætningen om
Ungdomsuddannelse til Alle.
Beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15 og 25 år er reguleret i Lov om Aktiv
Beskæftigelsespolitik. For unge uden ungdomsuddannelse er der angivet to
retninger for indsatsen. Enten påbegynder den unge en uddannelse på ordinære
vilkår eller også skal den unge finde sig et job.
Den kommunale indsats skal have sit primære fokus på uddannelse.
Kommunen og UUV skal således sikre, at unge mellem 15 og 25 år oplever, at
der er èn indgang til kommunen, at uddannelsesperspektivet er i centrum, at alle
unge har en uddannelsesplan og at der er et passende udbud af fleksible og
målrettede uddannelsestilbud, der matcher den enkelte unges talent og behov.
Den kommunale organisation skal understøtte uddannelsesperspektivet og de
fælles målsætninger, og der udvikles og implementeres derfor nye
samarbejdsstrukturer i kommunen."
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
2009-budgetbemærkning vedr. forstærket indsats for Ungdomsuddannelse til alle
unge
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Drøftet.
Fraværende: ingen
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5. Budgetbemærkning 2009: Etablering af særlig skole profil

Åben sag

Sagsfremstilling

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

I budgetforliget for 2009 er der indarbejdet en bemærkning hvori der angives, at
der indenfor skoleområdets nuværende økonomiske rammer afsættes op til 1 mio.
kr. til en særlig pulje. Puljen er rettet mod et-sporede skoler, der kan søge om
mulighed for etablering af en særlig profil på skolen, eksempelvis idrætprofil,
musikprofil e.l
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
sagen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Drøftet.
Fraværende: ingen
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6. Ansøgning om ændret ledelsestruktur i Voerså Børnehave

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/12152
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU

Forvaltningen har den 15. oktober 2008 modtaget ansøgning fra
forældrerepræsentanterne i Voerså Børnehaves forældrebestyrelse om at ændre
ledelsestrukturen for børnehaven til samdrift med Stensnæsskolen, Voerså (se
bilag 1). Ansøgningen er vedlagt en mindretalsudtalelse fra medarbejderne i
Voerså børnehave, da forældrebestyrelsen i børnehaven har afgjort sagen med
stemmerne 3-2. De 3 forældrebestyrelsesrepræsentanter er for, mens de 2
medarbejderrepræsentanter er imod samdrift med Stensnæsskolen.
Styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner i Frederikshavn Kommune
fastlægger, at " alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal", hvorfor
beslutningen om at fremsende ansøgning er foregået efter gældende regler.
Forældrebestyrelsesrepræsentanterne har den 24. november 2008 indsendt
uddybende kommentar om forældreorientering og deres aftaler med
forældregruppen om information om de 2 ledelsesformer (se bilag 3).
Som det også beskrives i ansøgning og mindretalsudtalelse, har diskussionen i
Voerså Børnehave drejet sig om samdrift med Stensnæsskolen contra forsøg med
områdeledelse/fælles ledelse med Dybvad Børnehave og/eller Hørby Børnehus.
Forvaltningen har 3/11 2008 indhentet en udtalelse fra skolebestyrelsen ved
Stensnæsskolen om forslaget, idet det er en klar forudsætning i Folkeskoleloven at
både forældre- og skolebestyrelse er positive overfor ideen, hvis en kommune
ønsker at etablere samdrift. Skolebestyrelsen på Stensnæsskolen udtaler i
ansøgning af 19/11 2008, at skolen ønsker samdrift og ser mange fordele i
modellen (bilag 2).
Lovgivningsmæssigt er begrebet samdrift en del af Folkeskoleloven. I §
24a beskrives, at en kommune efter indstilling fra skolebestyrelse og
forældrebestyrelse i et kommunalt dagtilbud kan godkende samdrift af skole og
daginstitution. Det er i følge loven en betingelse, at der er tale om små skoler. Ved
små skoler forstås skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150
elever og beliggende i et byområde med ikke over 900 indbyggere
(Folkeskolelovens § 55 stk. 1). Stensnæsskolen har ca. 220 elever og opfylder
derfor ikke umiddelbart betingelserne for samdrift. Af Undervisningsministeriet er
kommunen orienteret om, at der foreligger et lovforslag, som giver mulighed for
samdrift på skoler med op til 300 elever. Så længe forslaget ikke er vedtaget, gives
grønt lys til alle forsøgsansøgninger i op til 5 år.
Organisatorisk betyder samdrift, at skole og institution får fælles leder og
bestyrelse, men adskilt økonomi. Kommer der samdrift fraskriver forældrene
i børnehaven sig retten til en særskilt forældrebestyrelse for dagtilbuddet.
Begrebet områdeledelse/fælles ledelse kan etableres indenfor Dagtilbudslovens
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område. Børne- og ungdomsudvalget har tidligere behandlet dette emne og
besluttede i november 2007, at ændringer af strukturen på institutionsområdet
skulle ske ad frivillighedens vej med mulighed for tilpasning efter lokale forhold.
Formålet med enten samdrift eller fælles ledelse i Voerså børnehave har været, at
få højnet den pædagogiske kvalitet og mindsket sårbarheden ved at være
en mindre decentral enhed. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte
forslag ligeså vel som områdeledelse/fælles ledelse med andre daginstitutioner på
forskellig vis kan befordre disse overordnede mål. Noget af uenigheden om det skal
være samdrift eller områdeledelse/fælles ledelse, er mere afhængig af holdninger til
spørgsmålet end egentlig faktuelle forskelle i de 2 ledelsesformer. Indholdet vil
være meget afhængig af de lokale kræfter og de aftaler parterne kan få lavet
indbyrdes.
Samdrift mindsker ikke den økonomiske sårbarhed, da daginstitutioner, der indgår i
samdrift med skoler, skal have seperat økonomi. Rationaliseringer og
effektiviseringer på grund af øget økonomisk volumen, kan samdrift derfor ikke
opfylde.
Ved budgettets vedtagelse for 2009 og overslagsårene er der truffet beslutning om
en udvidet forvaltningsrevision af dag- og fritidstilbudsområdet. Hensigtsmæssig
ledelsesstruktur er et af emnerne, som skal indgå i forvaltningsrevisionen. Evt.
beslutninger om ny ledelsesstruktur i Voerså vil derfor skulle sættes i værk,
sideløbende med at der foretages en vurdering af, hvilken organisering, der
foretrækkes fremadrettet.
I bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i
landistrikter m.v. fremgår det, at såfremt en kommune godkender samdrift, skal
det udsendes til høring i de berørte bestyrelser, hvorledes skolens elever og skole
og daginstitutionens forældre og medarbejdere skal repræsenteres i den nye fælles
bestyrelse. Der skal desuden træffes beslutning om valgtidspunkt og regler for om
valgperioden for forældrerepræsentanter skal være mindre end 4 år, som det ellers
er i skolebestyrelser.
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller
- at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter om ansøgningen fra Voerså Børnehaves
forældrebestyrelse skal imødekommes.
- hvis ansøgningen imødekommes, iværksættes høring om antal af
forældrerepræsentanter og valgperiode. Høringssvarene behandles i Børne- og
ungdomsudvalget inden ansøgningen om forsøg med samdrift sendes til
undervisningsministeriet.
- hvis ansøgningen imødekommes kan forsøget først starte når der foreligger
dispensation fra Undervisningsministeriet.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Udvalget støtter bestyrelsens anmodning om samdrift og der iværksættes høring.
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Fraværende: ingen
Bilag
Ansøgning om ændring af ledelsesstruktur fra Voerså Børnehave (dok.nr.558762/08)
Ansøgning om fælles ledelse - Ansøgning, politikere.doc (dok.nr.570678/08)
Uddybende kommentar om forældreorientering fra forældrebestyrelsesrepræsentanterne i Voerså
Børnehave (dok.nr.572770/08)
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7. Flytning af fritidshjemsbørn fra Skærum Børne- og
ungdomshus
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/14265
Forvaltning: BKF
Sbh: piso
Besl. komp: BUU

Forældrebestyrelsen ved Børne- og ungdomshuset i Skærum har henvendt sig
med ønske om at få overflyttet fritidshjemsbørnene i institutionen til Ravnshøj
Skolefritidsordning snarest muligt. Baggrunden er at kun 5-7 børn bruger pladsen
dagligt af de 16 indskrevne børn, og det er derfor ikke længere muligt at gøre
fritidstilbuddet tilstrækkelig attraktivt for børnene. Desuden ønskes det, at en
medarbejder flytter med børnene, og at den nuværende forældrebetalingstakst
bibeholdes. De 16 indmeldte er 10 børn med alder til SFO I og 6 med alder til SFO
II.
Fritidshjemsbørnene har fået plads i Skærum Børne- og ungdomshus før
kommunesammenlægningen, hvor institutionen kun havde "klub" til børn over 6 år.
Ved kommunesammenlægningen blev tilbuddet harmoniseret, så børn til og med 3.
klasse fik samme personalenormering som alle kommunens øvrige yngste
skolebørn i fritidshjem og SFO. Forældrenes takst forblev uændret som de er
berettiget til ved indmeldelsen i Skærum Børne- og ungdomshus før 1/1 2007.
Forvaltningen har afholdt møde med ledelsen af både institution og skole/SFO om
mulighederne og har udarbejdet et forslag, hvor overflytningen kan ske på flg.
betingelser:
Alle børn overflyttes samlet til Ravnshøj SFO til en plads i enten SFO I eller
II pr. 1/1 2009.
Der overflyttes en medarbejder fra Skærum- Børne og ungdomshus til
Ravnshøj SFO.
Forældre til børn indskrevet før 1/1 2007 i Skærum Børne- og ungdomshus
beholder forældrebetalingstaksten uændret.
Ravnshøj SFO opnormeres efter gældende praksis ud fra det nye
pladsantal, men der suppleres med budgetmidler fra Skærum Børne- og
ungdomshus indtil SFO´en ved naturlig afgang har timer til at finansiere
den overflyttede medarbejder af den normale ressourcetildeling.

En afledt, men vidtrækkende konsekvens af overflytningen, er at fritidstilbuddet til
skolebørn i Skærum Børne- og ungdomshus hermed er nedlagt. Det betyder at
kommende skolebørn fremover ikke kan vælge Skærum Børne- og ungdomshus
som et fritidstilbud, når de skal starte i skole.
Sideløbende med ovenstående har forældrebestyrelserne i Skærum Børne- og
ungdomshus og Børnehuset Troldehøj gjort klar til at igangsætte forsøg med fælles
ledelse fra 1/1 2009. Her var planen at drive institutionerne med een fælles
bestyrelse, een ledelse og at børnene mellem 3-6 år fra Skærum fra 1/1 2009
indskrives i Troldehøj i Ravnshøj og at lokalerne i Skærum indtil videre benyttes
som udflugts- og aktivitetssted for alle børnene i Troldehøj. Kommunens lejemål i
Skærum Børne- og ungdomshus er uopsigeligt indtil 2011, og kan derfor benyttes
af både SFO og børnehaver til aktiviteter og ophold indtil videre.
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Hvis flytningen af fritidshjemsbørnene gennemføres, må forsøgsprojektet køre
videre i en tillempet form, hvor der ikke som planlagt bliver en fritidshjemsafdeling i
Skærum. Tilbuddet om aftenklub bevares i Skærum Børne- og ungdomshus, det
er pt. meget velbesøgt en aften om ugen.
På grund af institutionens betydning i lokalsamfundet Skærum, har forvaltningen
aftalt med lederen, at der afholdes et orienteringsmøde om fremtidsplanerne med
de lokale foreninger, spejdere m.m.. Mødet er afholdt inden udvalgets
behandling af sagen og referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Flytning af fritidshjemsbørn har ingen betydning for udvalgets totale budgetramme.
Budget til fritidshjemspladserne, der i dag er i dagtilbudsregi overflyttes til
skoleafdelingens budget for SFO-pladser. De ekstra udgifter til tilskud til
forældrebetaling bortfalder efterhånden som der ikke mere er børn i tilbudet, som er
indskrevet før 1/1 2007 (kommunesammenlægningen).
Personalemæssige konsekvenser
En medarbejder flyttes fra daginstitution til skolefritidsordning efter forhandling med
berørte organisation.
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningens indstilling:
- at ønsket om en hurtig og samlet overflytning imødekommes på de beskrevne
vilkår

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Ansøgning flytning SFO-børn fra Skærum Børne- og Ungdomshus til Ravnshøj SFO (dok.nr.569204/08)
Referat fra orienteringmøde med foreninger/klubber i Skærum (dok.nr.572428/08)
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8. Tilvejebringelse af plangrundlag for den nye skole.

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/1197
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: TPS

Da den gældende byplanvedtægt for området ikke i dag rummer mulighed for
etablering af en skole, vil der være behov for udarbejdelse af et nyt plangrundlag.
Dette grundlag skal tilvejebringes gennem en lokalplan, som skal iværksættes i regi
af Plan og Miljøudvalget.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe
fremsender sagen til Børne og Undomsudvalget med henblik på at udvalget
anmoder Plan og Miljøudvalget om udarbejdelsen af fornødent plangrundlag.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 18. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Punktet taget af dagsordenen.
Fraværende: ingen
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9. Pædagogisk idégrundlag for ny skole i Frederikshavn midtby

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/989
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: BUU

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed et forslag til pædagogisk
idégrundlag for den nye skole. Forslaget er udarbejdet af den administrative
projektorganisation for udmøntning af skoleforliget af september 2008, jf.
masterplaner vedr. strukturændringer og kvalitetsløft i skolevæsenet.
Forslaget indeholder også en beskrivelse af den bagvedliggende proces og andre
overvejelser, der danner baggrund for det foreliggende forslag.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
forslag til pædagogisk idégrundlag for ny skole i Frederikshavn by.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Punktet af dagsordenen.
Fraværende: ingen
Bilag
ny skoles idegrundlag, forslag fra projektorganisationen, nov08 (dok.nr.570075/08)
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10. Korrektion af prognosemateriale vedr. Volstrup
skoledistrikt
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/2057
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

I foråret og sommeren 2008 købte Børne- og Kulturforvaltningen forskelligt
prognosemateriale ved Cowi A/S som grundlag for at udmønte skoleforligets
beslutninger om bl.a. at nedlægge Volstrup skole og fordele Volstrup skoledistrikt til
omkringliggende skoledistrikter ud fra princippet om kortest mulig skolevej for
eleverne (jf. beslutning i Den Tværgående Politiske Styregruppe, februar 2008).
Et medlem af Børne- og Ungdomsudvalget har spurgt Børne- og
Kulturforvaltningen om der muligvis er fejl i det nævnte materiale.
Børne- og Kulturforvaltningen bad derfor Cowi A/S om at krydstjekke beregninger
og prognoser, og Cowi A/S oplyser i den forbindelse, at:
Beregninger, prognoser m.m. bygger på det politisk vedtagne princip, men
at der desværre er sket fejl i forhold til:
- deling af Volstrup skoledistrikt til hhv. Sæbygaard og Sæby skoledistrikter
- deling af Volstrup skoledistrikt til hhv. Hørby og Dybvad skoledistrikter
Fejlen skyldes sandsynligvis en forglemmelse i programmering / behandling af
datamaterialet. Nyt revideret prognosemateriale vedlægges dette notat.
Det skal pointeres, at fejlen ikke har indflydelse på det politisk vedtagne kriterium
for deling af Volstrup skoledistrikt, for Volstrup forældrenes skolevalg og heller ikke
for indskrivning til børnehaveklasser i dette skoleår.
Fejlen har ikke konsekvenser i forhold til de aktuelle byggeplaner for Sæby og
Sæbygaard skoler.
Fejlen har alene fremadrettet prognosemæssig betydning, og med afledte
konsekvenser for fremadrettet klassedannelse.
En detaljeret beskrivelse af korrektionens konsekvenser fremgår af vedlagte notat.

Indstilling
Børn- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 21. oktober 2008
Udsat.
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Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 18. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-122008
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Bilag til TPS 21.10.2008 - Korrigeret prognosemateriale (dok.nr.557493/08)
Bilag til TPS 21.10.2008 - notat vedr. prognosemateriale og deling af Volstrup
skoledistrikt (dok.nr.557494/08)

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2008

Side 20 af 41

11. Forsøg med skolemadsordninger i Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/2090
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 besluttede Frederikshavn Byråd at
afsætte en pulje på 750.000 kr. til forsøg med madordninger på 3 - 5 folkeskoler i
Frederikshavn Kommune.
Puljen skulle anvendes til:
-

Udarbejdelse af status over skolernes eksisterende erfaringer med

-

skolemad.
Analyse af muligheder, udfordringer, behov m.m. ved etablering af

-

madordninger på alle skoler
Forsøg med afprøvning af forskellige madordningsmodeller på forskellige
skoler.

Alle skolerne i Frederikshavn Kommune har haft mulighed for at ansøge om
deltagelse i en forsøgsordning i skoleåret 2008-09. Der indkom ansøgninger fra 11
af kommunens 22 skoler.
I udvælgelses fasen er der lagt vægt på, at projekterne undersøger forskellige
muligheder samt at maden som udgangspunkt er brugerbetalt, dog med få
undtagelser.
Af de 11 skoler valgte Børne- og Kulturforvaltningen at give midler til flg. skoler:

Aalbæk Skole, 80.000 kr.
På Aalbæk skole vil de arbejde målrettet mod, at alle skolens elever får skolemad
hver dag.
For at give projektet så optimal en start som muligt har skolen valgt at fokusere på:
-

Fastholdelse af et lavt prisniveau, bl.a. gennem støtte til løntilskud i 1 time
pr. dag.

-

God og mættende mad med den rette sundhedsværdi. Dette sikres bl.a.
ved at tilkøbe en diætist i nogle timer i projektperioden.

-

Oplysning af forældrene ved foredragsholder.
Gratis mad til 10 elever i 100 dage.

Når projektet er gennemført skal der i afrapporteringen fra skolen beskrives, hvilken
effekt det har på en skole, at alle elever får mad på skolen.

Fladstrand Skole, 255.00 kr.
Fladstrand Skole fik i 2007 etableret et Industrikøkken i forbindelse med
renoveringen af skolen. Køkkenet er dimensioneret til at kunne lave varme retter til
400 personer.
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Med det nyetablerede køkken ønsker skolen at kunne tilbyde eleverne et sundt
måltid mad dagligt.
For at komme i gang med skolebespisningen søger Fladstrand Skole om midler til
løntilskud til køkkenpersonale samt midler til anskaffelse af det manglende og
nødvendige inventar.
I løbet af projektperioden skal Fladstrand Skole have for øje, om det vil være muligt
at være centralkøkken for flere af kommunens skoler eller institutioner.

Hedeboskolen, 140.000 kr.
Under overskriften ”Brændstof til tankerne” søger Hedeboskolen om, at skabe
mulighed for at børn kan få tilbudt/købe sundt mellemmåltid og frokost som et
supplement eller alternativt til madpakken.
For at komme i gang søges der om tilskud til inventar, personaleudgifter samt
råvarer.

Heldagsskolen, 100.000 kr.
På Heldagsskolen er der allerede meget fokus på børns sundhed, men skolen
ønsker at sætte yderligere fokus på sund mad.
Da en del af eleverne på Heldagsskolen enten spiser forkert, for lidt eller for meget
ønsker skolen, i forsøgsperioden at tilbyde eleverne et sundt måltid mad hver dag.
Indkøb til og forberedelse af måltidet skal være en del af det pædagogiske arbejde.
Som inspiration til arbejdet ønsker skolen også tilskud til at kunne tilkøbe en
gæstekok i en periode.
I slutrapporteringen fra skolen skal der bl.a. beskrives om det har haft en målbar
effekt, at alle børn får mad hver dag. Er der bedre indlæring, er der mere ro
omkring eleverne m.m.

Ravnshøj Skole, 97.000 kr.
Ravnshøj Skole har et nyrenoveret skolebodskøkken, der opfylder kravene til, at
der må produceres mad til eleverne.
Skolen søger om at få lønudgifterne til en uddannet køkkenleder dækket samt om
tilskud til anskaffelse af udstyr.
I evalueringen vil forvaltningen høre hvilken indflydelse det har haft på driften af
skolekøkkenet, at det har været uddannet personale detr har stået for
tilberedningen af maden.

Øvrige skoler, 80,000 kr.
Foruden midlerne til ovennævnte forsøg har Børne- og Kulturforvaltningen afsat
80.000 kr. til undersøgelse af de madordninger der allerede eksisterer på de
resterende skoler.

Alle igangsatte forsøg evalueres efter afslutning af skoleåret 2008/2009.
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
orientering om igangsatte forsøg tages til efterretning
at evaluering af igangsatte forsøg forlægges Tværfaglig Politisk
Styregruppe

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 21. oktober 2008
Udsat.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 18. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-122008
Sagen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
godkendt.
Fraværende: ingen
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12. kvalitetsudvikling af SFO´er og indskolingen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/2089
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

I september 2007 indgik et flertal i Byrådet et skoleforlig med fokus på
skolevæsnets struktur og kvaliteten af skolernes tilbud.
Dette skoleforlig indeholder bl.a. en beslutning om, at der skal udarbejdes en
analyse af status på SFO-området.
Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed en statusrapport for SFOområdet.
Rapporten indeholder en redegørelse om baggrunden for at udarbejde status og
generelle afsnit om regler på SFO-området og praksis-tendenser. Herefter følger
den konkrete status på SFO-området med fokus på faktuelle oplysninger,
samarbejde, indhold og rammer samt sammenhæng mellem skole- og fritidsdel.
Rapporten slutter med en sammenfatning samt perspektivering og anbefalinger.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværgående Politiske Styregruppe
tager rapport for analyse af status på SFO-området til efterretning
anbefaler, at den udarbejdede rapport indgår i den forestående
forvaltningsrevision jævnfør budgetvedtagelsen for 2009
anbefaler, at den videre kvalitetsudvikling af SFO og indskoling sker på
baggrund af gennemført analyse og gennemført forvaltningsrevision af
området.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 21. oktober 2008
Udsat.
Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord +
skolestruktur den 18. november 2008
Godkendt.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-122008
Byrådsmedlem Frode Thule Jensen har anmodet om en drøftelse af
udviklingsperspektivet for SFO i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i
udarbejdet rapport.
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Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
sagen.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Udsat.
Fraværende: ingen
Bilag
Forside, SFO-rapporten, september 2008 (TPS 21.10.08) (dok.nr.553487/08)
SFO-rapport, 1. udkast, september 2008(TPS 21.10.08) (dok.nr.547809/08)
Bilag til SFO-statusrapport (TPS 21.10.08) (dok.nr.548061/08)
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13. Principbeslutning 10. klasse distrikter pr. 1.8.2009.

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/10570
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: BUU

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.

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2008

Side 27 af 41

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-122008
I perioden 3. oktober 2008 - 14. november 2008 har forslag om ændring af 10.
klassedistrikterne i Frederikshavn Kommune været sendt i høring i kommunens
folkeskoler.
Børne- og Kulturforvaltningen har samlet høringssvarene i en oversigt (se bilag
#570622-08).
Der er ingen skoler, der er imod forslaget. Det fremgår af svarene, at de fleste
skoler tager høringsforslaget til efterretning uden bemærkninger. Enkelte skoler
retter opmærksomheden mod særlige forhold eller hensyn, som ønskes tilgodeset i
en ny distriktsstruktur. F.eks. større frihed for eleverne i valg af 10. klasseskole,
hensyn til særlige lokaleforhold på 10. klasseskoler og hensyn ift. elevkørsel.
Endelig udtrykker en skole ønsker om en snarlig etablering af det kommende 10.
klassecenter.
Børne- og Kulturforvaltningen vil administrere de foreslåede distrikter med størst
muligt hensyntagen til de foreslåede hensyn.
Forvaltningen vil desuden gerne rette opmærksomheden mod, at forslag til ny
distriktsstruktur på 10. klasseområdet er gældende indtil nye distrikter skal
vedtages i forbindelse med oprettelse af et kommende 10. klassecenter.
Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
At Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der for 10.
klasseundervisningen oprettes 2 skoledistrikter, og at undervisningen
placeres på Ankermedets / Aalbæk skoler og Bangsbostrand / Ørnevejens
skoler
At distriktsændringer for 10. klasse-undervisningen optages
i styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Frederikshavn kommune
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Procesplan ift. nye 10.klasse-distrikter, september 2008 (dok.nr.550601/08)
Sammenskrivning af høringssvar, november 2008 (dok.nr.570622/08)
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14. Orientering om status implementering af ny skolestruktur i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

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

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om status på
implementeringsprocessen vedr. ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Udsat.
Fraværende: ingen
Bilag
(dok.nr.571160/08)

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2008

Side 29 af 41

15. Håndtering af højt begavede børn i folkeskolen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling

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

Byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen har henvendt sig til Frederikshavn
Kommunes undervisningsafdeling med forespørgsel om kommunens håndtering af
højt begavede børn i folkeskolen.
Baggrunden er en artikel, hvori der er oplyst, at langt de fleste folkeskoler ikke kan
håndtere de intelligente børn og derfor svigter dem.
Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at kommunens folkeskoler ikke afvikler
særligt tilrettelagte undervisningsforløb for højt begavede børn, men det naturligvis
ikke er det samme som, at der ikke på anden vis tages undervisningsmæssigt
hensyn til børnene.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning- Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april 2008.
Sagen genoptages.
Fraværende: Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. september 2008
I juli 2008 udsendte Børne- og Kulturforvaltningen et kort spørgeskema til
folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, hvor de med afsæt i skoleåret 2007 /
2008 (alle klasser og årgange) blev bedt om at oplyse antallet af exceptionelt højt
begavede eller talentfulde elever og skolernes tilbud til disse. Børne- og
Kulturforvaltningen har modtaget svar fra alle skoler.
Det er svært entydigt at definere intelligens, og det er en en metodisk svaghed i
spørgeskemaet og i de indkomne svar.
I skoleåret 2007/2008 har 13 skoler 0-3 elever inden for målgruppen, og 9 skoler
har 4 eller flere elever inden for målgruppen. I gennemsnit har de 22 skoler ca. 80
højt begavede elever - svarende til ca. 4 elever pr. skole.
Elevernes særstandpunkter er især på de logisk-matematiske og sproglige
områder. Der er dog også flere elever, som udmærker sig på de
naturvidenskabelige, kreative, musiske og kropslige områder. Derudover nævner
enkelte skoler elever som udmærker sig i forhold til IT, samfundsvidenskabelige
forhold og social intelligens.
Et overvejende flertal af skolerne oplyser, at de ser sig i stand til at imødekomme
disse elevers behov for særligt tilrettelagt undervisning.
Skolerne tilbyder eleverne forskellige former for undervisningsdifferentiering særlige hold og materialer, tilbud om undervisning i ældre klasser, udfordrende
opgaver og opgaveformer m.m. Blandt andre tiltag er, at lærerne drøfter
muligheder i de faglige teams, er i dialog med eleven og dennes forældre, giver
eleven frihed til at deltage i aktiviteter uden for skolen i skoletiden m.m.
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Enkelte skoler oplyser, at det kan være svært at matche elevernes begavelse
eller talenter, måske især på interesseområder der ligger perifert i forhold til
skolens traditionelle fag-tilbud - f.eks. elever med særlige evner på det musiske,
kreative eller kropslige område. Der er også eksempler på elever som udmærker
sig på ganske særlige områder og samtidig er svag på andre - f.eks. elever med
sportslige talenter.
Skolerne oplyser, at de sjældent har henvendelser fra elever eller forældre, som
finder at skolen ikke kan honorere elevens særlige forudsætninger.
Skolerne har givet forslag til, hvordan indsatsen i forhold til exceptionelt højt
begavede eller talentfulde elever kan udvikles. Blandt andet foreslås: eleverne
tilbydes hold, kursus, dags- eller ferieforløb særligt tilrettelagt for dem, talenttilbud i
fritiden, der afsættes ressourcer til denne gruppe børn på tilsvarende vis som børn
med behov for andre specialpædagogiske tilbud, der arrangeres en pædagogisk
dag for at skabe opmærksomhed på denne gruppe børn og deres behov og der
udarbejdes en handlingsplan på området.
Endelig er der enkelte, der gør opmærksom på, at man i indsatsen for de højt
begavede og talentfulde børn skal huske at understøtte disse elevers sociale
kompetencer.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008
Sagen genoptages.
Fraværende:
Ingen
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. december 2008
Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet orientere om status i sagen, herunder
om henvendelse fra Frederikshavn Gymnasium om igangsætning af pilotprojekt.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne - og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Genoptages på næste møde med henblik på en drøftelse med gymnasiet.
Fraværende: ingen
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16. Høring af forslag til børnekulturpolitik for Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/6017
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: BUU

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde den 5. november 2008 at sende
forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune i høring i relevante
bestyrelser og institutioner.
Børne- og Kulturforvaltningen ser i denne forbindelse også Børne- og
Ungdomsudvalget som en høringsberettiget part.
Forslag til børnekulturpolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af
politikere og embedsmænd. Gruppen har udarbejdet forslag til politik ud fra en
synsvinkel om, at begrebet børnekulturpolitik har som mål at formulere mål og veje
for en børnekultur, der sikrer balancen med kultur for børn, kultur af børn og kultur
med børn i skole og institution samt i fritiden på f.eks. biblioteket, i musikskolen
eller billedskolen.Begrebet børnekultur har desuden som mål at gøre praksis synlig
ved at give voksne indsigt i mulige afsæt for arbejdet med børnekultur gennem
uddannelse.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget
drøfter forslag til børnekulturpolitik
udarbejder høringssvar til forslag til Børnekulturpolitik

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Udvalget kan anbefale forslaget.
Fraværende: ingen
Bilag
Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.554608/08)
Eksempler på Børnekulturel handleplan. Bilag 1 til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune,
Målsætninger pkt. 1 Kultur- og Fritidsudvalget. (dok.nr.557609/08)
Høringsbrev - svarfrist er 23.12.2008 (dok.nr.572174/08)
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17. Visionspapir for social- og specialundervisningsområdet,
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Baggrund:

Åben sag
Sagsnr: 08/4090
Forvaltning: SSAF
Sbh: anli
Besl. komp: BUU/SOU/BR

Da kommunerne med kommunalreformen fik det fulde myndigheds- og
finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet, indgik de 11
kommuner i region Nordjylland en hensigtserklæring. Med hensigtserklæringen
lovede kommunerne hinanden, at de ikke ville hjemtage brugere uden fælles
forståelse med beliggenhedskommunen, ligesom hjemtagelse kun kunne komme
på tale, hvis brugerens behov tilsagde det. Hensigtserklæringen havde således til
formål at bevare den eksisterende visitationspraksis og tilbudsvifte, så der var
forudsigelige vilkår for køber- og sælgerkommuner.
Hensigtserklæringen omfatter til forskel fra rammeaftalerne alle tilbud i
kommunerne – dvs. også de tilbud, som kommunerne skulle overtage fra amtet
som konsekvens af strukturreformen (”skal”-tilbudene). Hensigtserklæringen
udløber med udgangen af 2008.
Kommunekontaktrådet har derfor brugt det første halvår af 2008 til at konkretisere,
hvilken form det kommunale samarbejde skal antage efter udløbet af
hensigtserklæringerne.
Samarbejde efter udgangen af 2008
Kommunekontaktrådet har vedtaget 6 principper for det kommunale samarbejde på
social- og specialundervisningsområdet. Principperne er:
At det drøftes i KKR-regi, hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om
At kommunerne løfter et fælles ansvar med fornødent hensyn til balance
mellem samarbejdet og den kommunale selvforsyning
At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem
pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje, mv.
At der etableres et forpligtende samarbejde gennem garantier og
opsigelsesfrister i forbindelse med ændringer/udvidelse af tilbud
At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel
sælgerkommunens som køber kommunens hensyn
At driftsherren har ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk
effektivt
Det er tidligere besluttet, at kommunerne indgår en årlig mellemkommunal aftale på
”skal”-området.
Politisk-strategisk drøftelse som udgangspunkt for visionspapir
Kommunekontaktrådet har foreslået, at principperne for samarbejde konkretiseres
ved at de nordjyske kommuner synliggør politiske og strategiske planer på 2-5 års
sigt. Derfor forpligter kommunerne sig til at gennemføre en politisk-strategisk
drøftelse for at afklare de overordnede forventninger til udviklingen af kvalitet og
omfang af de tilbud kommunen ønsker at yde sine borgere. Drøftelsen skal især
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have fokus på de ændringer go udviklingstiltag, der kan have betydning for andre
kommuner.
Resultaterne af de politisk-strategiske drøftelser skal sammenfattes i et kortfattet
visionspapir, som gøres tilgængeligt for de øvrige kommuner i regionen.
Kommunernes visionspapirer kan således indgå som grundlag for de enkelte
kommuners indmeldinger som enten myndighed eller driftsherre til såvel
rammeaftalen for 2010 som til den mellemkommunale aftale for 2010.

Indstilling
Vedlagte udkast til visionspapir for social- og specialundervisningsområdet i
Frederikshavn Kommune drøftes og indstilles til Byrådets godkendelse
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Anbefales.
Fraværende: ingen
Bilag
Udkast til visionspapir, socialområdet og specialundervisningsområdet (dok.nr.570246/08)
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18. Frigivelse af anlægsmidler til vuggestuepladser i Østervrå
og Sæby
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/7488
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU/ØU/BR

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten
afsat anlægsmidler til etablering af 36 vuggestuepladser i Sæby området.
Yderligere er der afsat driftsmidler på 0,440 mio. kr. i 2009 og overslagsårene.
Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2009 er et budget på 6,585 mio. kr.
til etablering af vuggestuepladser. Heraf er 3,2 mio. kr. udskudt til 2010. Derved er
der et korrigeret anlægsbudget på 3,385 mio. kr. i 2009.
Etableringen af vuggestuepladser vil ske i følgende etaper:
Bødkergården i Østervrå - 12 pladser - en del af anlægsmidlerne skal
anvendes til renovering af bygning samt intern omrokering af pladser
Sæby by - 24 pladser - her er der endnu ikke taget endelig stilling til hvor
pladserne skal etableres.

Der ansøges om frigivelse af 3,385 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser på
Bødkergaarden, 12 pladser samt opstart af etableringen af de resterende antal
pladser i Sæby by.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 3,385 mio. kr. af den
samlede anlægssum på 6,585 mio. kr.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Anbefales.
Fraværende: ingen
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19. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo november 2008

Åben sag

Sagsfremstilling

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

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo november
2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område.
Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.
Økonomirapport pr. 30. november 2008 udsendes udvalgets medlemmer pr. mail
inden den 4. december 2008.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Forbrugsopgørelse 30/11 2008 BUU (dok.nr.575082/08)
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20. Revisionsberetning til regnskab 2007 for selvejende
daginstitutioner samt puljeordning
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/14691
Forvaltning: BKF
Sbh: anjo
Besl. komp: BUU

Revisionsfirmaet Ernst & Young har revideret årsregnskaberne for perioden 1.
januar 2007 - 31. december 2007 som en del af kommunens samlede regnskab for
2007. Årsregnskaberne indgår for disse institutioner som en del af kommunens
regnskab.
Det drejer sig om følgende selvejende institutioner:
Bødkergården
Børnehaven Bølgen
Børnehaven Humlebien
Kaj Bundvad Børnehave
Ungdomsgården Hånbæk
Strandby Børnehave
Røde Kors Børnehave
Bangsboklubben
Kaj Bundvad Fritidscenter
Strandby Fritidscenter
Småbørnsklubben "Mælkebøtten"

For Børnehaven Bispevang har BDO ScanRevision revideret årsregnskabet for
perioden 1. januar - 31. december 2007.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og revisor har afgivet følgende
beretning: " Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt at
resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2007 er i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og i henhold til
Frederikshavn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ".
Revisionsfirmaet Palsgaard & Hansen har fremsendt årsrapport 2007 for Thorshøj
Børnehus, der er privat pasningsordning oprettet som puljeordning.
Revisionsfirmaet oplyser, at de har revideret årsrapporten for Thorshøj Børnehus
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 omfattende ledelsespåtegning,
ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Revisor konkluderer: " Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007
samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2007 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at revisionsberetningerne for de selvejende
institutioner og puljeordningen Thorshøj Børnehus tages til efterretning
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
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21. Orientering vedr. personalesag

Person sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/14997
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: BUU

På baggrund af en henvendelse fra et par forældre til børn på Gærum skole til
formand for Børne- og Ungdomsudvalget Paul Rode Andersen og byrådsmedlem
Anders Broholm har udvalgets formand bedt Børne- og Kulturforvaltningen om en
redegørelse for status i verserende personalesag på Gærum skole.
Forvaltningen orienterer i mødet.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
Bilag
Henvendelse vedr. lærer på Gærum skole (dok.nr.573155/08)
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22. Orientering om ansættelse af leder i Børnehaven Bølgen

Lukket sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 08/14271
Forvaltning: BKF
Sbh: laho
Besl. komp: BUU/ØU

Stillingen som leder af den selvejende institution, Børnehaven Bølgen,
Frederikshavn, har været opslået ledig grundet tidligere leders fratræden.
Til stillingen indkom 9 ansøgninger. Ansættelsesudvalget, bestående af den
konstituerede leder i børnehaven, to forældrerepræsentanter fra bestyrelsen og to
personalerepræsentanter fra bestyrelsen, har afviklet samtaler med tre personer.
Ansættelsesudvalget har valgt at ansætte Gudrun Højland, som kommer fra en
stilling som jobkonsulent for udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune.
Ansættelsesdatoen er 1. januar 2009.
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget tager ansættelsen til orientering.
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008
Godkendt.
Fraværende: ingen
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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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