
 

 

 

Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

Ekstraordinært møde 

Dato 15. januar 2009 

Tid 18:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.  

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand 

Mogens Brag (V)  

Anders Broholm (V)  

Frode Thule Jensen (V)  

Knud Hjørnholm (A)  

Birthe Marie H. Pilgaard (A)  

Anders Starberg Pedersen (A)  
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1.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 15-01-

2009 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. januar 2009 fremlagde rektor Poul 

Stenhøj, Frederikshavn Gymnasium, et forslag til et pilotprojekt omhandlende et 

undervisningsforløb for højt begavede elever i folkeskolens overbygningsklasser 

(7.-10. klasse) – se vedlagte bilag. 

  

  

En udmøntning af det forelagte pilotprojekt vil ske i samarbejde mellem 

Frederikshavn Gymnasium og kommune, med bl.a. følgende indhold: 

  

        Der tilbydes to undervisningsforløb inden for følgende områder: astronomi 

(inkl. matematik og fysik), mediefag, musik og kor samt tysk 

        Der må max. være 20 elever på hvert hold og folkeskolerne visiterer til 

tilbuddet 

        Undervisningen er projektbaseret og afstemmes deltagernes niveau, alder 

m.m. 

        Undervisningen varetages af lærere fra gymnasiet 

        Undervisningen afvikles på 7.-10 eftermiddage a 2 timer, evt. med 

forløbsafslutning en lørdag eller søndag 

        Forløbet afsluttes med et produkt 

        Eleverne er selv ansvarlige for transport 

        Der lægges vægt på en mediebevågenhed om forløbene 

        Pilotprojektet igangsættes og afsluttes i foråret 2009 

        Forløbene følges af en følgegruppe med repr. fra Gymnasium og kommune, 

med henblik på evaluering af pilotprojektet og stillingtagen til evt. fremtidige 

forløb 

  

  

Det er Frederikshavn Gymnasiums vurdering, at 2 forløb i foråret 2009 vil beløbe 

sig til ca. 60.000 kr. Gymnasiet anbefaler, at Den Regionale Udviklingspulje 

ansøges om tilskud. Evt. restudgifter dækkes af Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Gymnasium, og Gymnasiet foreslår at kommunen dækker 2/3 og 

Gymnasiet dækker max. 1/3. 
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Børne- og Kulturforvaltningen finder, at pilotprojektet er interessant set i forhold til 

den pågående drøftelse af behov og muligheder for at imødegå særligt talentfulde 

og begavede elevers behov for særligt tilrettelagte tilbud. 

  

  

Børne- og Kulturforvaltningen finder det væsentligt, at der nedsættes en 

følgegruppe i relation til pilotprojektet. Parallelt hermed ønsker Børne- og 

Kulturforvaltningen at igangsætte en dialog med skoleledere m.fl. om behov, 

muligheder og perspektiver i forhold til kommunale tiltag for elever med særlige 

talenter eller højt begavelse.  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 15-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

 at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der i foråret 2009 udmøntes 
et pilotprojekt i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium med tilbud til 
børn i 7.-10 med særlige talenter eller høj begavelse.  

 At pilotprojektet følges og evalueres med henblik på stillingtagen til 
fremtidige tiltag eller forløb på området  

 at udgiften, svarende til 40.000 kr. finansieres inden for 
Undervisningsafdelingens ramme 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2009 

Paul Rode Andersen forlod mødet som inhabil. 

Godkendt. 

Elever med et transportbehov kan få refunderet sine udgifter af kommunen. 

Der disponeres 50.000 kr. i alt. 

  

 

Bilag 

Oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. talentpleje (dok.nr.2668/09) 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. januar 2009 Side 8 af 8 

 

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 
   

 

 
 


