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1.   Budgetanalyse af specialundervisningen 

 

Sagsfremstilling 

Skoleafdelingen har besluttet, at der skal laves en analyse af 

specialundervisningsområdet. Denne sagsfremstilling omhandler 

budgetanalysedelen. Budgetanalysen suppleres i februar med en samlet analyse af 

specialundervisningsområdet. 

Budgetanalysen viser, at Frederikshavn Kommune anvender ca. 88 mio. kr. til 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Heraf anvendes ca. 8 

mio. kr. til befordring af specialundervisningselever. Dette svaret til, at 19,5 % af 

skolebudgettet anvendes til specialundervisningsområdet.  

74,5 % af de samlede specialundervisningsudgifter anvendes til kommunens egen 

specialundervisning. 

14,5 % af de samlede specialundervisningsudgifter anvendes til køb af 

undervisningstilbud i andre kommuner. 

11,0 % af de samlede specialundervisningsudgifter anvendes til 

specialundervisning af anbragte børn. 

Inden for kommunens egen specialundervisning anvendes 22,3 % af ressourcerne 

til specialpædagogisk bistand på skolerne (forebyggende specialundervisning), 

10,3 % anvendes til ekstra støttetimer til enkeltelever, mens 67,4 % anvendes til 

specialundervisning i specialklasser. Det vil sige, at en overvejende del af 

specialundervisningsressourcerne anvendes til segregerende foranstaltninger. 

Frederikshavn Kommune har en specialklassefrekvens på 5,6. Det vil sige, at 5,6 % 

af skoleeleverne frekventerer specialklasser. 

  

Frederikshavn Kommunes specialundervisningskonsulent Bente Brink Nielsen er 

indkaldt til at deltage i udvalgets møde kl. 15. 

  

 

Indstilling 

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

budgetanalysen på specialundervisningsområdet med henblik på, at området 

senere indgår i den samlede specialundervisningsudvikling. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Drøftet - sagen genoptages. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Udkast budgetanalyse til rapporten om specialundervisning (dok.nr.570244/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9370 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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2.   Håndtering af højt begavede børn i folkeskolen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2757 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har inviteret repræsentanter for Frederikshavn 

Gymnasium til at deltage i Børne- og Ungdomsudvalgets møde kl. 15.30. Rektor 
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Poul Stenhøj har givet tilsagn om at deltage kl. 15.30. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Forvaltningen udarbejder beslutningsoplæg. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. talentpleje (dok.nr.2668/09) 
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3.   Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard vedr. 

IT i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard har henvendt sig til Børne- og 

Kulturforvaltningen med ønske om, at Børne- og Ungdomsudvalget får en 

orientering om status og opfølgning i forhold til IT-situationen i Frederikshavn 

Kommunes folkeskoler. 

Børne- og Kulturforvaltningen drøfter i møde den 10. juni med IT-afdelingen og 

skolelederrepræsentanter spørgsmålet om folkeskolernes IT-situation. 

Skolechefen vil i udvalgets møde den 12. juni fremlægge redegørelse for IT-

situationen. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2008 

Godkendt - genoptages i efteråret 2008. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet redegøre for folkeskolernes IT-status 

december 2008. 

 

Frederikshavn Kommunes IT-chef Mogens Kahr Nielsen er indbudt til kl. 16 til at 

deltage i Børne- og Kulturforvaltningens redegørelse. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter folkeskolernes IT-situation 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Sagen oversendes til Økonomiudvalget. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5067 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: Børne- og 

Ungdomsudvalget 
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4.   kvalitetsudvikling af SFO´er og indskolingen i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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 SFO-

området.  

  

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 04-12-

2008 

Byrådsmedlem Frode Thule Jensen har anmodet om en drøftelse af 

udviklingsperspektivet for SFO i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i 

udarbejdet rapport.   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2089 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: TPS 
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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 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

sagen jfr. supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 4. december 2008. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Udsat. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

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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5.   Kommissorium for etablering af 10. klassecenter i 

Frederikshavn by 

 

Sagsfremstilling 

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

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

klassecenter i Frederikshavn, hvor 10. klasses elever fra Sæby og Frederikshavn 

samles. 10. klasserne i Ålbæk og Skagen bibeholdes. Centret placeres centralt i 

Frederikshavn under hensyn til logistik, evt. på en af de skoler der lukkes. 

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

bl.a. nævnte ungdomsuddannelser om etablering af et 10. klassecenter. 

Efterfølgende har Børne- og kulturforvaltningen bedt skoleleder Kristian 

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

samarbejde med projektchef Poul Rask udarbejdet det vedhæftede kommissorium 

for etablering af 10. klassecentret.  

Kommissoriet har været behandlet i Den Tværgående Styregruppe og blev 

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

skærper kommissoriets fokus. 

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

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

 Et udbydende arbejdsopdrag, der primært henvender sig til projektgruppen  

 

Indstilling 

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

sagen til orientering. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2008 

Sagen genoptages. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-

2009 

Sagen genoptages til drøftelse. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

sagen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2081 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: BUU 
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2. udkast til kommissorium for etablering af 10. klassecenter (dok.nr.466105/08) 
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6.   Budgetbemærkning 2009: Etablering af særlig skole profil 

 

Sagsfremstilling 

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 idrætsprofil, 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til principper til udmøntning af 

budgetramme til profilering af et-sprosskoler i Frederikshavn Kommune. 

Forslaget er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

stilling til principper for udmøntning af budgetramme. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

forslag til udmøntning af budgetbemærkning, dec. 08 (dok.nr.579897/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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7.   Delegation af beslutningskompetence vedr. udtræden af 

skolebestyrelse 

 

Sagsfremstilling 

Hvert 4. år er der valg til kommunens skolebestyrelser. Der vælges 7 

forældrevalgte medlemmer til skolebestyrelsen på folkeskolerne. Samtidig vælges 

et antal suppleanter. Den relativt lange valgperiode betyder bl.a. at der løbende er 

skolebestyrelsesmedlemmer, der ønsker at udtræde eller søge orlov fra 

bestyrelseshvervet.  

Det er borgerligt ombud at være medlem af en skolebestyrelse og udtræden af 

bestyrelsen kan derfor kun finde sted efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen kan dog delegere den kompetence. 

  

Ifølge Folkeskolelovens §43 stk. 2 mister en forældrerepræsentant mister sin 

valgbarhed, hvis barnet optages i en friskole eller privat grundskole jfr. lovens 33 

stk. 2.  

Jfr. 43 stk. 2 har en forældrerepræsentant ret til at blive fritaget for medlemskab af 

skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af skolen.  

Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, 

som er fastsat i lov om kommunale valg: 

 Ifølge Den kommunale valglov §103 skal et medlem efter anmodning 
fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin 
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller 
lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.  
Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af 
kommunalbestyrelsen. 

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om, at kompetencen til at træffe beslutning 

 vedr. udtræden af skolebestyrelser delegeres således:  

1. Har ikke længere barn på skolen - den enkelte skole ekspedere ansøgning 
om udtræden, herunder indkalder suppleant til at indtræde i den resterende 
valgperiode  

2. Helbred, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende - 
kompetencen til at træffe beslutning delegeres til Børne- og 
Kulturdirektøren.  
Vedrører ændringen i skolebestyrelsens sammensætning formanden, skal 
ændringen efterfølgende på som et orienteringspunkt for Børne- og 
Ungdomsudvalget.  

3. Hvis der ingen suppleanter til at indtræde i skolebestyrelsen sørger skolen 
snarest muligt for at afholde suppleringsvalg jfr. Bekendtgørelser om valg 
af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. Børne- og 
Ungdomsudvalget orienteres om valgets resultat. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Kulturdirektøren bemyndiges 

til at godkende ønsker om udtræden af skolebestyrelser og til at indkalde valgte 

suppleanter og evt. udskrive suppleringsvalg som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13279 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 
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8.   Evaluering af dialogmøder efterår 2008- Børne- og 

Ungdomsområdet 

 

Sagsfremstilling 

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

årligt dialogmøder på skole- og institutionsområdet. 

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

fastlægge årets andet dialogmøde på henholdsvis daginstitutionsområdet og 

skoleområdet. 

Forvaltningen foreslår,  

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

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

  

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

dialogmøderne. 

 

Indstilling 

Børne- og Kultur forvaltningen indstiller, at  

 tidspunkt for dialogmøde på institutionsområdet fastlægges. 

 dato for dialogmøde på skoleområdet fastlægges.  

 Børne- og Ungdomsudvalget beslutter dialogmødernes indhold 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Møderne blev fastlagt til 03.12.08 for skoleområdet og 04.12.08 for 

institutionsområdet. Genoptages på næste møde med henblik på endelig 

fastlæggelse af program. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

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. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at program for dialogmøder udsendes til 

aktuelle mødedeltagere. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10578 

 Forvaltning:  

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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godkendt. 

  

Fraværende: Knud Hjørnholm 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

Børne- og Ungdomsudvalget har gennemført dialogmøde med skolebestyrelser 3. 

december 2008 og dialogmøde med institutionsbestyrelser 4. december 2008. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har sammenfattet bemærkninger fra dialogmøderne 

med henblik på udvalgets evaluering af møderne. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

dialogmøderne. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Sammenskrivning indkomne punkter til dialogmøder (BUU 6.11.2008) (dok.nr.564384/08) 

Program, dialogmøde på skoleområdet, november 2008 (BUU 6.11.2008) (dok.nr.553152/08) 

Forslag til program til dialogmøde på dagtilbudsområdet d. 4. dec. 2008 (BUU 

6.11.2008) (dok.nr.563904/08) 

Sammenskrivning af gruppedialog d. 04.12.08 - dialogmøde for B&U samt forældrebestyrelser i 

dagtilbud (dok.nr.580586/08) 

1 - Sammenskrivning fra Dialogmødet 03.12. 2008 (dok.nr.579466/08) 

Sammenskrivning af gruppernes forslag til "Trappe" (dok.nr.771/09) 
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9.   Frokostmåltid i dagtilbud fra 2010 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 - Forslag til lov om 

frokostmåltid i daginstitutioner mv.  

  

Ifølge den nye lovgivning skal alle kommuner senest d. 1. januar 2010 tilbyde 

frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen. Samtidig gives 

kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingen fra 25 til 30 procent i det 

øjeblik (senest 1. januar 2010), der er indført frokostmåltid i alle kommunens 

daginstitutioner. For kommuner, som allerede har en madordning i daginstitutioner, 

er det en lokal politisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de 

nuværende 25 procent. Det gælder f.eks. for Frederikshavn Kommunens 

vuggestuer. Der kan fortsat etableres forældrebetalte madordninger i dagtilbud i 

forhold til de måltider, som ligger ud over frokostmåltidet. 

  

Der afventes pt. en ny vejledning primo januar, der forventes at give et mere 

tydeligt billede af, hvordan kommunerne kan forholde til eksisterende madordninger 

samt tilbud om madordninger udover frokostmåltidet i forhold til den nye lovgivning. 

  

Dagplejen er ikke omfattet af loven, da kost allerede i dag i praksis er en del af 

dagplejeydelsen. Den maksimale forældrebetaling for dagplejen på 25 procent af 

de budgetterede bruttodriftsudgifter fastholdes således. 

  

Det nye tilbud om frokostmåltid i dagtilbud er ikke frivilligt for forældre. I tilfælde 

hvor et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver 

speciel kost, som kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kan tilbyde 

barnet i dagtilbuddet, kan forældrebetalingen dog højst udgøre 25 procent af 

bruttodriftsudgifterne.  

  

Frokostmåltidet skal leve op til gældende officielle danske anbefalinger. 

Fødevarestyrelsen er i den forbindelse i gang med at udarbejde nogle officielle 

anbefalinger, der forventes at være klar senest sommeren 2009. 

  

Frokostmåltidet bliver omfattet af de almindelige regler om friplads eller 

søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads eller 

søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris. 

  

Kommunalbestyrelsen får mulighed for at regulere driftstilskud og forældrenes 

egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Der fastsættes i den forbindelse 

nye regler for varslingspligten i forbindelse med kommunens ændring af tilskud og 

egenbetaling. Varselsperioden forlænges fra det nuværende én måned til tre 

måneder - dog én måned, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det 

kommende års budget. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9690 

 Forvaltning: Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en tids- og handleplan, der retter sig 

mod implementeringen af ovennævnte lovgivning omkring indførelse af et 

frokostmåltid i alle daginstitutioner i Frederikshavn Kommune fra 2010. 

Forslag til tids- og handleplan  udsendes udvalgets medlemmer pr. mail inden den 

8. januar 2009. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 

den vedlagte tids- og handleplan. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

1. udkast til kommissorium for et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2010 (dok.nr.580159/08) 
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10.   Frederikshavn kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ungdoms Råd (FUF) ønsker i et samarbejde 

med Kultur- og Fritidsudvalget at indlede en proces med 

henblik på at opnå status som officiel elitekommune under 

TEAM Danmark. 

  

FUF skriver følgende i henvendelsen:   

  

”Baggrund: 

Frederikshavn gør sig i øjeblikket gældende på eliteplan 

indenfor en række idrætsgrene. Dette arbejde skyldes i første 

omgang gode rammer skabt af Frederikshavn Kommune, 

dernæst ikke mindst et fantastisk dygtigt arbejde i mange 

klubber. Mange steder i Danmark er der i øjeblikket fokus på 

elitesporten, fordi det giver en uvurderlig branding af 

kommunerne, men også fordi elitesportsfolkene tjener som 

forbillede for andre idrætsudøvere. Den hårde konkurrence 

har samtidig gjort, at en række kommuner har valgt at indgå 

samarbejdsaftaler med Team Danmark for på tværs af 

idrætsgrenene af lave optimale vilkår for idrætsudøverne. Her 

er det værd at bemærke at TEAM Danmark har en meget 

bred definition af eliteidrætsudøvere, fordi man selvsagt ikke i 

en meget tidlig alder kan udpege fremtidige medaljetagere for 

Danmark. For at sikre Frederikshavn til stadighed kan 

imødegå denne konkurrence foreslås det, at Frederikshavn 

Kommune indleder en tilsvarende proces. Udover at få tilført 

kompetence og viden fra den ypperste instans, der arbejder 

med eliteidræt, TEAM Danmark, skal man ikke se bort fra 

den værdi en blåstempling vil være for Frederikshavn 

Kommune. 

  

En sådan proces kan efter vores mening kun styrke de 

bestræbelser Frederikshavn Kommune netop har lanceret, 

hvor ambitionen er at blive den sundeste kommune i 

Nordjylland. 

  

Team Danmarks samarbejde med elitekommuner 

Team Danmark vedtog i oktober 2005 en strategi, der skal 

skabe øget samarbejde med kommunerne omkring 

udviklingen af eliteidrætten. Strategien indebærer, at der i 

perioden 2007-2010 hvert år skal indgås samarbejdsaftaler 

med 3- 5 Elitekommuner om udvikling den lokale eliteidræt. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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Det er ligeledes målsætningen, at det eksisterende 

samarbejde i Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og 

København skal udvides.  

  

I 2007 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med fem 

Elitekommuner: Haderslev, Herning, Hillerød, Randers og 

Svendborg. 

  

I 2008 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med 

yderligere fem nye Elitekommuner: Fredericia, Gentofte, 

Holstebro, Horsens og Kolding. 

  

Der er således i øjeblikket 15 Elitekommuner.   

  

Team Danmarks mål er, at der i 2008-2009 årligt indgås 

samarbejdsaftaler med yderligere 3 - 5 nye Elitekommuner. 

Interesserede kommuner har frist den 1. juli 2008 til at 

tilkendegive interesse overfor Team Danmark. Her bør 

Frederikshavn Kommune være iblandt. 

  

Kommuner, som indgår samarbejdsaftale med Team 

Danmark, forpligter sig til en bred satsning på idrætten i 

kommunen. Det indebærer bl.a., at der skal etableres et 

relevant antal idrætsskoler, at kommunen skal arbejde hen i 

mod etablering af et relevant antal kraftcentre, at der skal 

etableres en lokal eliteidrætsinstitution, som bl.a. skal kunne 

assistere eliteudøverne med fleksible uddannelsesforløb og 

jobs, yde økonomisk støtte til talenters træning og 

konkurrencedeltagelse. Kommuner der vælger at indgå i et 

øget samarbejde med Team Danmark vil endvidere få en 

væsentlig rolle i implementeringen af det aldersrelaterede 

træningskoncept. 

  

Jeg har indledningsvis rettet en forespørgsel til direktøren for 

TEAM Danmark, Michael Andersen, for at høre om det 

realistiske i, at Frederikshavn får status at elitekommune. 

Man har i TEAM Danmark noteret sig, at Frederikshavn er en 

kommune, der gør sig gældende inden for forskellige 

sportsgrene og man opfordrer direkte til, at der i første 

omgang sendes en interessetilkendegivelse fra 

Frederikshavn Kommune. Det videre forløb må så afklare, 

om der kan opnås enighed om at indgå en egentlig 

samarbejdsaftale, der varierer fra den enkelte kommune.” 

  

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om 

de økonomiske konsekvenser for kommunen om tidsforbrug 

m.v. 

Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og 
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Fritidsudvalget.  

  

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008: 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget drøfter, om forvaltningen skal arbejde videre 

med sagen. 

  

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008 

Sagen genoptages. 

Fraværende: Inger Støtt 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 9. juni 2008: 

 Forvaltningen har afholdt møde med Team Danmark, der 

efterfølgende har sendt forvaltningen materiale om 

eliteordninger i andre Team Danmark kommuner, herunder 

budgetoplysninger. Med et budget på mellem 800.000 kr. og 

850.000 kr. vil en kommune af Frederikshavns størrelse 

komme langt. 

  

 Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 9. juni 2008 

til Kultur- og Fritidsudvalget, at  

- initiativets økonomiske konsekvenser beskrives som et 

problemfelt til prioritering i budget 2009  

- der sendes en uforpligtende interessetilkendegivelse til 

Team Danmark 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008 

Godkendt. 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 3. september og Børne- og 

Ungdomsudvalget den 4. september 2008: 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 1. udkast til et 

oplæg om eliteidræt i Frederikshavn Kommune, som 

udgangspunkt for videre dialog med TEAM Danmark.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 

2008 til Kultur- og Fritidsudvalget og 4. september 2008 

til Børne- og Ungdomsudvalget 

sagen til drøftelse. 

  

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008 

Sagen drøftet. 

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

Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med sagen. 

Genoptages på næste møde. 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 01-10-2008 og Børne- og 

Ungdomsudvalget 02-10-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat 

vedrørende finansieringsovervejelser ved et eventuelt 

eliteidrætskommune- samarbejde med Team Danmark. 

Det forudsætter blandt andet, at Frederikshavn kommune: 

 får vedtaget en idrætspolitik  

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

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

 at der ansættes en koordinator  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 05-11.2008 

I det vedtagne budget for 2009 er der ikke afsat penge 

til Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark.  

  

TEAM Danmark har den 27. oktober udpeget Ballerup, 

Roskilde og Vejle til nye TEAM Danmark Elitekommuner fra 

januar 2009.      

  

Udover de nye Elitekommuner har TEAM Danmark 

samarbejdsaftaler med 15 andre Elitekommuner om 

udviklingen af den lokale eliteidræt. Det drejer sig om 

Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, 

Horsens, Holstebro, Kolding, København, Odense, Randers, 

Svendborg, Aalborg og Århus. Det er TEAM Danmarks 
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målsætning frem mod 2010 at indgå samarbejdsaftaler med 

mindst 20 elitekommuner.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

Børne- og Ungdomsudvalget 02.10.2008 drøfter sagen. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed. 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Sagen genoptages. 

Anders Starberg Pedersen tager forbehold. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Sagen genoptages i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

FIK Ishockey, FFI håndbold og Frederikshavn Badmintonklub har sammen med 

Eliteklubberne i de 3 sportsgrene henvendt sig for at få sagen genoptaget.  

  

Klubberne gør opmærksom på, at de især har fokus på den del af forslaget, der 

omhandler målgruppen 7. – 9. klasse, og at de er bekymrede for, om 

Frederikshavn Kommune kan nå at komme med i ordningen, hvor der kun er plads 

til 2 kommuner yderligere. 

  

Klubberne gør endvidere opmærksom på. at ordningen kan etableres for under 1 

mio. kr. 

  

Sagen behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. januar 2009.   

  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget jfr. supplerende sagsfremstilling til 
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Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 7. januar 2009 udleveres i Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

sagen. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Udvalget er positiv overfor henvendelsen og ønsker en fortsat dialog med 

eliteklubberne. 

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Udvalget tilslutter sig Kultur- og Fritidsudvalgets holdning. 

Anders Starberg Pedersen tager forbehold. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Opfordring fra Idrætsklubbers formænd om nødvendigheden af, at Frederikshavn bliver 

eliteidrætskommune (dok.nr.568883/08) 

Vedr. Fr.havn kommune som elitekommune under TEAM Danmark (dok.nr.575489/08) 
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11.   Budget 2009 - problemområder i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens fremlagte problemområder for 

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

budgetproces.  

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

muligt at indarbejde hovedparten af problemområderne i den kommunale 

budgetramme for 2009 og overslagsårene.  

 

Indstilling 

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

områdets problemområder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Drøftet, genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oversigt over venteliste til plads i 

kommunens fritidscentre samt oplysning om pris for eventuel etablering af flere 

pladser. 

Oversigten forelægges i mødet. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2009 

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

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

ØKD - indskannede problemfelter for BUU til budget 2009 (BUU 6.11.08) (dok.nr.543426/08) 

Budget- og problemområder under BUU, ungeafdelingen (BUU 6.11.08) (dok.nr.564429/08) 

Merindskrivning i Fritidsklubber - oplysning om venteliste 2008 (dok.nr.580994/08) 
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12.   Udmøntning af lønsumsbesparelse i henhold til vedtaget 

budget 2009 - 2012 

 

Sagsfremstilling 

Der er centralt i Frederikshavn Kommunes administration udarbejdet en række 

generelle forudsætninger, som ligger til grund for udmøntningen af 

lønsumsbesparelser i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Byråd besluttede i 

mødet den 17. december 2008 at tiltræde, at disse principper følges. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i Børne- og Ungdomsudvalgets møde komme med 

oplæg til, hvordan udmøntning kan finde sted på udvalgets område. 

 

Indstilling 

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

udmøntning af  2% lønsumsbesparelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16263 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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13.   Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo december 2008 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo december 

2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 

  

Økonomirapport pr. 31. december 2008 udsendes udvalgets medlemmer pr. mail 

inden den 8. januar 2009. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Forbrugsopgørelse 5/1 2009 (2008) BUU  (dok.nr.126/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/802 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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14.   Uddelegering af budgetrammer 2009 til lavest 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

  

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til een person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

  

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til uddelegering 

af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2009 godkendes. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

2009 - oversigt identificerbare omkostningssteder (dok.nr.577839/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4996 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


