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1.   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 

 

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

2009 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse 8. januar 2009 af 

udmøntning af 2% lønsumsbesparelse har Børne- og Kulturforvaltningen 

udarbejdet konkrete forslag til besparelser. Forslagene forelægges udvalget i 

mødet. 

  

Forvaltningen har samtidig foranlediget, at der er udarbejdet oversigt over 

igangsatte projekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen 

forelægger oversigten i mødet. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter fremlagte forslag til besparelser  

 tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 
bearbejde videre  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16263 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2.   Udvikling 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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har efter sidste møde i udvalget udarbejdet forslag til 

fælles fagligt afsæt på den specialpædagogiske indsats. Herunder har 

arbejdsgruppen omkring analyse og udvikling af specialundervisningen færdiggjort 

sit arbejde og fremlægger hermed afrapportering til drøftelse i Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9370 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Rapporten har - ud over den økonomiske analyse - fokus på overordnede rammer 

for specialundervisning samt på beskrivelse af tendenser på 

specialundervisningsområdet. 

Rapporten har fokus på, at en ændret anvendelse af ressourcer (udlægning af 

ressourcer til skolerne) vil kunne afstedkomme en ændret praksis (øget fleksibilitet 

og inklusion). 

Arbejdsgruppen peger på følgende anbefalinger : 

Der arbejdes mod øget inklusion i almindelige klasser forstået således at: 

  

 Der sker en gradvis udlægning af kompetence og økonomi til skolerne 
begyndende august 2009, hvor kompetence og økonomi til inkluderende 
specialundervisning udlægges til skolerne. Der tages særlige hensyn til de 
4 skoler med et elevtal under 200 

  

 Der udarbejdes en langsigtet plan for yderligere udlægning af kompetence 
og ressourcer til skolerne til specialundervisning 

  

  

 Der udmeldes ressourcer til alle specialklasser efter ens principper og med 
hensyntagen til de konkrete målgrupper 

  

 Ressourcer, der er udmeldt til specialpædagogisk indsats m.m., hvor 
indsatsen retter sig mod alle elever, flyttes til den almindelige undervisning  

  

  

 PR og SPR opprioriterer arbejdet i den almindelige undervisning og i den 
inkluderende specialundervisning, således at specialpædagogikken 
kommer ind i den almindelige undervisning 

  

 Der laves fælles tiltag/temadage/kurser m.m. omkring inkluderende 
undervisning med henblik på opkvalificering af personale 

  

 Kurven for henvisning til specialklasser knækkes, således at elevtallet i 
kommende skoleår (2009/10) fastholdes på nuværende niveau, med 
henblik på en nedgang på 2 % i skoleåret 2010/11 og yderligere en 
nedgang på 2  % i skoleåret 2011/12 

  

  

 Der oprettes specialundervisningstilbud i kommunen til egne elever, frem 
for at visitere til udenkommunale og private tilbud, hvor det er fagligt 
forsvarligt 

  

Arbejdsgruppen opfordrer til, at der i den kommende revision af kommunens SFOer 

indgår overvejelser om, hvordan SFOen kan medvirke til at styrke inklusion, den 

generelle tidlige og forebyggende indsats samt den specialpædagogiske bistand i 

indskolingen, jf. bl.a. Frederikshavn Kommunes aktuelle statusrapport på området.  

   

   

Specialundervisningskonsulent Bente Brink Nielsen er indkaldt til at deltage i 

udvalgets møde kl. 17.30.  

  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-02-2009 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter rapporten  

 godkender forslag mod øget inklusion, som beskrevet i sagsfremstillingens 
punktopstilling. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Sagen sendes til høring i skolebestyrelser og drøftes på førstkommende 

dialogmøde. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Udkast budgetanalyse til rapporten om specialundervisning (BUU 8.1.09) (dok.nr.570244/08) 

Rapport specialundervisningsprojektet (dok.nr.582239/08) 
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3.   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 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Drøftet. 

  

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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4.   Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2009 / 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget opgørelser over børn, der skal 

indskrives i folkeskoler i Frederikshavn Kommune i børnehaveklasser i skoleåret 

2009 / 2010. 

  

I alt skal 622 børn indskrives. Heraf ønsker 115 anden skolen end egen 

distriktsskole, svarende til 18,5 %.  

  

  

Ved sidste års indskrivning var der 620 børn, hvoraf 95 (15%) søgte om anden 

skole end distriktsskolen. 4 af disse ansøgninger kunne ikke imødekommes. 

Indskrivningen resulterede i 32 klasser. 

  

  

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen har 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udmønte Folkeskolelovens bestemmelse 

om det frie skolevalg, prioriteret således: 

 børn, der er bosat i Frederikshavn Kommune 

 børn, der har ældre søskende på skolen 

 geografisk afstand til skolen 

 af hensyn til skolernes mulighed for at modtage tilflytterbørn fra 
skoledistriktet, uden at det udløser en ekstra klasse, kan der kun 
imødekommes ansøgninger til og med en gennemsnitlig klassestørrelse på 
23 elever på den pågældende årgang 

  

Når kommunens gældende regler for frit skolevalg følges vil 70 børn / forældre få 

afslag på deres ansøgning om frit skolevalg, grundet klassegrænsen på 23 børn. 

En del af afslagene skal gives til børn, som har søskende på den ønskede skole. 

Hvis der dispenseres for gældende regler i forhold til Sæby skole og 

Sæbygårdskolen vil 46 børn / forældre få afslag. I begge tilfælde betyder det 

etablering af 31 klasser. 

  

  

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det er et meget stort antal børn, 

der vil få afslag på deres skoleønske næste skoleår når gældende regler følges. 

Børne- og Kulturforvaltningen har nedenfor skitseret forskellige perspektiver og 

problematikker i den aktuelle skoleindskrivning. (se bilag) 

  

 Model 1: Børn tildeles ønskede skoler jf. kommunens gældende regler 
om det frie skolevalg. 
Denne model imødekommer ønsker efter gældende regler om det frie 
skolevalg. 
- Antal klasser i alt:                                         31 klasser i 2009 / 2010 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1166 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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- Variation i elevantal pr. klasse:                       fra 10 til 24 elever pr. klasse 
- Gennemsnitligt antal elever pr. klasse:            20 elever pr. klasse 
- Afslag:                                                          70 elever 

  

 Model 1A: Børn tildeles ønskede skoler jf. kommunens gældende 
regler om det frie skolevalg. Dog dispenseres for gældende regler ift. 
Sæby skole og Sæbygaardskolen. 
Indskrivningen til Sæby skole og Sæbygaardskolen er kompleks, og 
forvaltningen har analyseret forskellige scenarier. De forskellige scenarier 
udløser samme antal klasser på de to skoler. Ved at dispensere for 
gældende regel om max. 23 elever pr. klasse vil alle ansøgere til de to 
skoler få deres ønske opfyldt. Hvis gældende regler følges vil der skulle 
gives afslag til 21 elever. 
- Antal klasser i alt:                                         31 klasser i 2009 / 2010 
- Variation i elevantal pr. klasse:                       fra 10 til 24 elever pr. klasse 
- Gennemsnitligt antal elever pr. klasse:            20 elever pr. klasse 
- Afslag:                                                         46 elever 

  

 Model 2: Alle børn optages på den ønskede skole 
Denne model imødekommer alle ønsker, men kan kun realiseres ved at der 
dispenseres for kommunens regler om det frie skolevalg. 
- Antal klasser i alt:                                         33 klasser i 2009 / 2010 
- Variation i elevantal pr. klasse:                       fra 9 til 25 elever pr. klasse 
- Gennemsnitligt antal elever pr. klasse:            19 elever pr. klasse 
- Afslag:                                                          Ingen 

  

 Model 3: Alle børn indskrives i deres eget skoledistrikt. Ingen børn 
søger anden skole end distriktsskolen. 
En teoretisk model, som viser hvor mange klasser m.m., der - i teorien – 
kan dannes, hvis alle børn optages i deres eget skoledistrikt. 
- Antal klasser i alt:                                         34 klasser i 2009 / 2010 
- Variation i elevantal pr. klasse:                       fra 12 til 25 elever pr. klasse 
- Gennemsnitligt antal elever pr. klasse:            18 elever pr. klasse 
- Afslag:                                                          Ingen 

  

  

Uanset om model 1, 1A eller 2 realiseres, så vil der være skoler med overskydende 

kapacitet. Børn / forældre, der modtager afslag vil således have mulighed for at 

gøre brug af det frie skolevalg i forhold til andre skoler. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på at evt. fravigelser af kommunens 

gældende regelsæt sker for at tilgodese børne-/forældreønsker, men derudover har 

det også effekt for enkelte skolers elevgrundlag nu og fremadrettet. Desuden kan 

årets dispensation eventuelt skabe præcedens for fremtidige ansøgninger vedr. frit 

skolevalg. 

  

Afhængigt af om model 1, 1A eller 2 vælges vil det udløse enten 31 eller 33 

klasser. De økonomiske konsekvenser heraf vil følge i 10 år.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter indskrivningen til børnehaveklasserne i 2009/2010  

 træffer beslutning om ansøgninger om frit skolevalg til skoleindskrivning 
2009/2010 skal imødekommes jf. kommunens gældende regler om det frie 
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skolevalg 

  

  

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Model 1A blev besluttet. 

Paul Rode Andersen anbefaler model 2. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Uddrag fra bilag til skolestyrelsesvedtægt - klassedannelse (dok.nr.8643/09) 

Bilag til BUU 2.2.09 modeller vedr. skoleindskrivning (dok.nr.8923/09) 
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5.   Høringssvar vedr. forslag til sammenlægning af Hørby og 

Dybvad skoler 

 

Sagsfremstilling 

Den 2. oktober 2008 besluttede Byrådet at sende et forslag til sammenlægning af 

Hørby og Dybvad skoler pr. 1.8.2010 i høring og til udtalelse i skolebestyrelserne 

på de nævnte skoler. 

Høringen er annonceret i Nordjyske Stiftstidende den 1. november 2008, og 

høringsperioden var 1. november 2008 – 14. januar 2009. 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget et samlet høringssvar fra 

skolebestyrelserne på Hørby og Dybvad skoler. Der er også indkommet udtalelse 

fra tillidsrepræsentanterne på Hørby og Dybvad skoler og en opsummering af 

temaer, der har været rejst i de to skolers drøftelse af evt. sammenlægning (se 

vedlagte bilag). 

Skolerne har i efteråret 2008 afholdt møder i / med de to skolers personalegrupper, 

MED-udvalg, de pædagogiske råd og forældre. 

Det er de to skolebestyrelsers overbevisning, at en fusion er til gavn for alle parter, 

og bestyrelserne ønsker således at fastholde ansøgning om sammenlægning. 

Bestyrelserne udtrykker en opmærksomhed på de mange interesser, der skal 

varetages ved en evt. sammenlægning og vil bl.a. afholde flere møder med 

tillidsfolk, forældre, elever, personale og forvaltning, for bedst muligt at skabe gode 

rammer for realiseringen af det fælles projekt. 

Ligeledes ønsker bestyrelsernes medlemmer et grundigt forarbejde med de 

forudsætninger, der ligger til grund for en vellykket fusion, eksempelvis 

ressourcetildeling, strukturering af MED-system og andre fælles organer og elevers 

tilhørsforhold i et fælles skoledistrikt. 

Bestyrelserne ønsker i en eventuel overgangsperioden at arbejde som én enhed 

for bedst muligt at kunne tilrettelægge processen.  

Udtalelsen fra tillidsrepræsentanterne på Hørby og Dybvad indeholder: 

 en forventning om, at den økonomiske tildeling muliggør at de to skoler kan 
gøres til en enhed  

 et ønske om at der afsættes midler til, at de to medarbejdergrupper kan 
mødes i forskellige sammenhænge  

 et ønske om at der tages hensyn til de bekymringspunkter, som er 
fremkommet i debatten om evt. sammenlægning  

 et ønske om, at den fremtidige tildelingsmodel for Hørby / Dybvad skole 
ikke skal være dårligere end nu  

 et ønske om, at TR-funktionen og AMR-funktionen skal sikres på samme 
niveau som nu med samme økonomiske tildeling 

  

Hørby og Dybvads skolers ønske om sammenlægning har også været drøftet i 

MED skole og SFO (se vedlagte bilag). Medarbejdersiden udtaler bl.a.: 

  

 at afstanden mellem de to skoler er så stor, at skoleskift i løbet af dagen 

bør undgås. Hvis det ikke er muligt, kræver det en planlægning der tager 

højde for transporttiden, også hvis man ikke har bil  

 at Frederikshavn Kommunes tildelingsmodel ikke tager højde for en skole 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/BR 
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med to geografisk adskilte bygninger, og de deraf afledte udgifter  

 at det er vigtigt for medarbejderne, at det nye MED- og sikkerhedssystem 

er baseret på en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant fra 

hver af de gamle skoler. MED-aftalen og arbejdsmiljølovgivningen 

beskriver også dette  

 at det vil være hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til at fremme 

”integrationen” af de to medarbejdergrupper. 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler anmodningen om sammenlægningen af 

Hørby og Dybvad skoler pr. 1.august 2010, og vil i givet fald være behjælpelig i 

fusionsprocessen med at tilvejebringe de fornødne forarbejder, bidrage til 

fusionsprocesser m.m. 

 

Indstilling 

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

Frederikshavn Byråd 

 at tage de indkomne høringssvar og udtalelser til efterretning  

 at godkende Hørby og Dybvad skolebestyrelsers anmodning om 
sammenlægning af  de to skoler pr. 1. august 2010. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Ansøgning om fusion mellem Hørby Skole og Dybvad Skole (dok.nr.561167/08) 

Høringssvar vedr. fusion mellem Dybvad og Hørby skole (dok.nr.4272/09) 

udtalelse fra MED skole og SFO, medarbejdersiden, jan09 (dok.nr.7822/09) 
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6.   Anmodning om fælles ledelse for Hørby og Dybvad skoler 

under forudsætning af at Byrådet godkender anmodning om 

sammenlægning af Hørby og Dybvad skoler pr. 1. august 2010 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelser og –ledelser på Hørby og Dybvad skoler har i efteråret 2008 

fremsendt en anmodning til Byrådet via Børne- og Ungdomsudvalget om 

sammenlægning pr. 1. august 2010. Denne anmodning har været sendt i høring i 

perioden 1. november 2008 – 14. januar 2008 og Byrådet træffer beslutning om 

sammenlægning på Byrådets møde den 25. februar 2009. De to skolers bestyrelser 

og ledelser fastholder ønsket om sammenlægning, og oplyser i deres høringssvar 

at personale, forældre og elever fortsat er positive overfor en sammenlægning. 

Hørby og Dybvad skolers bestyrelser og ledelse har i forlængelse fremsendt en 

anmodning og en udtalelse om, at de to skoler ønsker at udvikle det eksisterende 

samarbejde med fælles ledelse frem til en egentlig sammenlægning (se bilag). 

Derudover har skolerne været i dialog med Børne- og Kulturforvaltningen om 

emnet. Anmodningen er under forudsætning af, at Byrådet godkender 

sammenlægningen.  

De to skoler ser fælles ledelse som et naturligt og udviklende skridt i retning af 

sammenlægning, og vejen mod fælles ledelse ses som en proces. 

Fælles ledelse ændrer ikke på de to skolers status som selvstændige skoler med 

selvstændige skoledistrikter. De to skolebestyrelser og –ledelser anmoder om, at 

den fælles ledelse udmøntes således: 

        Der oprettes en fælles bestyrelse bestående af de to nuværende 

bestyrelsers valgte medlemmer 

  

        Sysse Jørgensen, der er skoleleder på Dybvad skole og konstitueret 

skoleleder på Hørby skole, bliver fælles leder for de to skoler. Sysse 

Jørgensen har kontor på Dybvad skole.  

  

        Der ansattes en afdelingsleder i en vakant stilling, som varetager den 

daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte på Hørby skole 

under ansvar over for den fælles leder og fælles skolebestyrelse.  

  

        Der fortsættes med to pædagogisk råd, som også vil afholder fælles 

møder. De to pædagogiske råd er under fælles ledelse og fælles 

bestyrelse. 

  

De to skolers forslag er drøftet med KL og følger Bekendtgørelsen om fælles 

ledelse for flere folkeskoler, BEK. nr. 500 af 13.6.2003. Byrådets evt. godkendelse 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 
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vil blive optaget i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.  

De to skoler har afholdt drøftelser med skolernes MED, tillidsrepræsentanters- og 

arbejdsmiljørepræsentants-funktionen. De to skolers tillidsmænd ønsker at bevare 

to MED-systemer med en tillidsmand og en arbejdsmiljørepræsentant på hver af de 

to skoler. De to skolers ledelse ønsker en udvidet dialog herom, bl.a. med 

Danmarks Lærerforening, for at få vendt fordele og ulemper med mere ved 

henholdsvis opdelt eller fælles MED-system, tillidsmand og 

arbejdsmiljørepræsentant. 

De to skoler har i løbet af efteråret 2008 afholdt dialogmøder med forældre og 

personale. Det er bestyrelsernes og ledelsen vurdering, at stemningen fortsat er 

positiv og at der er bred opbakning til såvel fælles ledelse som sammenlægning. 

Skolerne har undervejs i processen noteret spørgsmål og kommentarer, for at sikre 

en forsat opmærksomhed på de henledte temaer, problematikker m.m. 

Eleverne har været orienteret om de foreliggende planer via elevrepræsentanter i 

bestyrelserne. Det er bestyrelsens og ledelsens holdning, at en dialog med elever 

via elevråd, elevarrangementer o.l. er mest hensigtsmæssig, når der evt. foreligger 

konkrete politisk beslutninger. 

Både bestyrelser og ledelser ønsker at fortsætte den konstruktive dialog med 

personale, forældre og elever ved et evt. politisk tilsagn til fælles ledelse og 

sammenlægning. Dialogen vil omhandle både principielle og praktiske forhold. 

De to skolers ledelse og bestyrelser har været forelagt denne sagsfremstilling, som 

de tilslutter sig og de udtaler at denne tilslutning er at betragte som deres 

høringssvar i sagen (se vedlagte bilag). 

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at de to skoler har parathed og 

modenhed i forhold til fælles ledelse, jf. bl.a. skolernes mangeårige samarbejde om 

overbygningselever, deres geografiske nærhed og aktuelle fælles ledelse grundet 

konstituering.  

Hvis Byrådet godkender anmodningen om fælles ledelse, vil Børne- og 

Kulturforvaltningen indgå i dialog med relevant faglig organisation, HR Løn og 

Personale med flere om hvilke særlige forhold, regler med mere der skal iagttages i 

forhold til skoleleder Sysse Jørgensens fremtidige leder- og ansættelsesforhold 

med mere og i forhold til ansættelse af afdelingsleder. 

Børne- og Kulturforvaltningen vil ved politisk tilsagn om fælles ledelse, bistå de to 

skoler i processen. 

 

Indstilling 

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

Hørby og Dybvads skolers anmodning om fælles ledelse i perioden frem til evt. 

sammenlægning til Byrådet, herunder at Byrådet godkender: 

 at Hørby og Dybvad skoler igangsætter en proces med fælles ledelse indtil 
sammenlægning pr. 1. august 2010 - under forudsætning af Byrådets 
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godkendelse af anmodning om sammenlægning 

 at der oprettes en fælles skolebestyrelse for de to skoler, bestående af de 
to nuværende bestyrelsers valgte medlemmer 

 at Sysse Jørgensen, der er skoleleder på Dybvad skole og konstitueret 
skoleleder på Hørby skole, indstilles som fælles leder for de to skoler og at 
Sysse Jørgensen har kontor på Dybvad skole. 

 at der ansættes en afdelingsleder i den vakante stilling på Hørby skole, 
som varetager den daglige kontakt med elever, forældre og ansatte på 
Hørby skole, under ansvar over for den fælles leder og fælles 
skolebestyrelse 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Ansøgning fælles ledelse Hørby skole (dok.nr.9914/09) 

Ansøgning fælles ledelse Dybvad skole (dok.nr.9912/09) 
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7.   Udbud af skolebuskørsel 

 

Sagsfremstilling 

De eksisterende aftaler på skolebuskørsel i Sæby området udløber 30. Juni 

2009, og skal derfor igen konkurrenceudsættes. 

  

Samtidig er der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 og 

overslagsårene indføjet en budgetbemærkning om at samordne udbud af 

kommunens kørselsopgaver. Det betyder, at der i 2009 skal gennemføres 

en undersøgelse på tværs af forvaltningerne for at sikre, at kommunens 

samlede eksterne kørsel optimeres mest muligt. 

  

De gældende aftaler vedr. skolebuskørsel i Sæby området vedrører for en 

stor del kørsel af elever til Volstrup skole. I forbindelse med nedlæggelse af 

Volstrup skole sker der så omfattende ændringer af busaftalen, hvorfor det 

er nødvendigt med et udbud og ikke blot en forlængelse af de gældende 

aftaler. Ifølge udkast til udbudsmateriale skal de kommende aftaler om 

skolebuskørsel gælde for perioden 10. august 2009 til skolesommerferiens 

begyndelse i 2011. En del af aftalen udløber i 2010. Kommunen kan dog 

forlænge aftaleperioderne yderligere en periode på uændrede vilkår. 

  

Aftalerne er fordelt mellem 2 vognmænd, og har hidtil bestået af 12 ruter 

fordelt over området. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet 

har Børne- og Kulturforvaltningen fået foretaget en analyse i samarbejde 

med en konsulent fra Cowi samt indkøbskontoret, af de faktiske 

kørselsbehov baseret på følgende forudsætninger: 

Skolerne har indberettet, hvilke elever der er kørselsberettiget skoleåret 

2009/2010.   

Hvilke elever, der er kørselsberettigede elever er fastsat i henhold til 

Bekendtgørelse om befordring af skoleelever i folkeskolen nr. 25 af 10/01 

1995. 

Elevernes maksimale afstand til bussen er fastsat til det halve af lovens 

afstandskrav for kørselsberettigede skolebørn. 

Der tages hensyn til elever, der er henvist til at benytte veje, der kan 

karakteriseres som ”Trafikfarlig vej”. 

Der bliver desuden taget hensyn til elever, som af sociale årsager bør 

tilbydes skolebuskørsel. 

Udbudsmaterialet har været til høring på de berørte skoler/skolebestyrelser. 

Visse af de indkomne ønsker om ændringer er efterfølgende indarbejdet i 

licitationsmaterialet. Eksempelvis er rute 9 blevet tilrettet efter ønske fra den 

skole, der er berørt af denne kørsel.  Det skal bemærkes, at der visse 

steder forekommer længere ventetider end hidtil, der forekommer dog i 

 

 Åben sag 
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forvejen ventetider på det eksisterende rutenet visse steder. Endelig skal 

det bemærkes, at konditionerne for udbuddet er således, at der kan 

foretages rutekorrektioner i samarbejde med vognmændene inden og/eller 

efter den faktiske igangsættelse af kørslen. 

Det nye udbudsmateriale består af 9 ruter,opdelt i 5 pakker, hvor rute 6 

efter et år kan ændres til en NT rute, dvs. en besparelse på 3 ruter, det 

første kontrakt år og 4 ruter det andet kontrakt år. Hver pakke vil blive 

evalueret individuelt i henhold til tildelingskriteriet. 

 Pris 70%  

 Materiel 20%  

 Service 10% 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungedomudvalget godkender 

det vedlagte udbudsmateriale. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Revideret udkast til udbud af skolekørsel (dok.nr.7951/09) 

Anmodning_serviceattest bilag 6.pdf (dok.nr.7907/09) 

Bilag 5 Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.doc (dok.nr.7908/09) 

Oversigtskort - skolekørsel i Sæby (dok.nr.8496/09) 

Sammenskrivning af høringssvar, januar 2009 (dok.nr.8316/09) 
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8.   Renovering af Sæbygaardskolen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/8960 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: TPS 
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9.   Renovering af Sæby Skole 

 

Sagsfremstilling 

På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 17.juni 2008 blev det besluttet, 

at Sæby Skole fremover dimensioneres til to spor med afsæt i det nye skoledistrikt, 

som fra 1.august 2009 inkluderer en del af det hidtidige Volstrup Skoles distrikt. 

  

På baggrund heraf er det tidligere fremsendte forslag vedrørende Sæby Skoles 

udviklingsplan fra det rådgivende firma revideret og videreudviklet (ingeniørfirmaet 

Frandsen og Søndergård, som sammen Villsbølls Konsulent og 

Foredragsvirksomhed har udarbejdet udviklingsplaner for folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune). Se bilag. 

  

Det reviderede overslag til håndværkerudgifter ekskl. inventar, omkostninger og 

moms beløber sig til 5,020 mio.kr., hvilket er en besparelse i forhold til det første 

overslag fra rådgivningsfirmaet som beløb sig til 6,685 mio.kr. 

  

Ved realisering af dette forslag kan Sæby Skole rumme de elever, som kommer fra 

Volstrup Skole. Desuden er der sket den fornødne modernisering af skolen jf. den 

reviderede udviklingsplan. 

  

Med hensyn til tidsplan er der ikke udarbejdet en endelig plan, men det forventes, 

at ovennævnte renovering og bygningsændringer kan stå endeligt klar 1.januar 

2010.  

Ifølge oplysninger fra Sæby Skoles ledelse vil der i perioden, hvor renoveringen 

foregår, blive lavet midlertidige løsninger for daglig drift, således at undervisningen 

ikke forstyrres. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværfaglige Politiske Styregruppe 

godkender forslag til renoveringen af Sæby Skole med et budgetoverslag på 5,020 mio.kr. 

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 19. august 2008 

Godkendt. 

Renovering af Sæby Skole og Sæbygårdskolen finansieres af midler til 

skolerenoveringer, som er afsat i budget 2009. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2008 

Taget til orientering. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena 

Nord + skolestruktur den 26-01-2009 

 

 Åben sag 
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I forbindelse med at Sæby skole, med afsæt i det nye skoledistrikt, fremover skal 

dimensioneres til to spor er der udarbejdet endeligt licitationsmateriale. Materialet 

vedlægges om bilag. 

  

  

 

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 

den 26-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Tvæfaglig Politisk Styregruppe 

vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur godkender 

licitationsmateriale vedr. renovering af Sæby skole. 

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 26. januar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Ingen  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539735/08) 

Bilag 2 - Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539736/08) 

Bilag 3 - pkt. 2 TPS dagsordenen 26.1.09 - Sæby Skole_Ny adminstrationsbygning (dok.nr.5081/09) 
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10.   Ønske om udviklingsplaner for Ørnevejens- og 

Munkebakkeskolens fysiske rammer 

 

Sagsfremstilling 

Paul Rode Andersen har anmodet om at få et beslutningspunkt på Børne- og 

Ungdomsudvalgets dagsorden den 2. februar 2009 vedr. udarbejdelse af 

udviklingsplaner for henholdsvis Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen 

Baggrunden for anmodningen er jfr. Paul Rode, at Borgmester Erik Sørensen 19. 

januar 2009 i forbindelse med et møde på Ørnevejens skole mellem forældre til 

børn på skolen og inviterede kommunalpolitikere, gav tilsagn om, at der laves en 

udviklingsplan for begge skolers fysiske rammer. 

 

Indstilling 

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

stilling til udvalgsformandens anmodning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Udvalget følger formandens forslag. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1185 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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11.   Henvendelse fra Frederikshavn Handelsskole vedr. projekt 

for højt begavede elever 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Handelsskole har henvendt sig til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget med kommentarer til Børne- og Ungdomsudvalgets afgørelse af 

15. januar 2009 vedr. projekt for elever med særlige forudsætninger. 

  

Handelsskolen skriver, at de gælder sig over, at Frederikshavn Kommune vil 

overveje at give kommunale midler til undervisning af talentfulde elever i 

Frederikshavn Kommune. 

Skolen synes derimod ikke om, at fokus alene sættes på talentfulde unge 

mennesker med interesse for naturvidenskab og musik. 

  

Handelsskolen foreslår, at der udarbejdes en tværinstitutionel ansøgning 

(Frederikshavn Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord) til den 

regionale uddannelsespulje med Frederikshavn Kommune som partner. 

  

Henvendelse fra Frederikshavn Handelsskole er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

henvendelsen fra Frederikshavn Handelsskole. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Paul Rode Andersen forlod mødet som inhabil. 

  

Udvalget tager henvendelsen til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Håndtering af højt begavede børn i folkeskolen i Frederikshavn Kommune (dok.nr.5207/09) 

Brev til Paul Rode Andersen (dok.nr.9418/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2757 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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12.   Undersøgelse på anbringelsesområdet jfr. 

budgetvedtagelsen 2009 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 og overslagsårene blev der 

nedfældet følgende budgetbemærkning vedr. anbringelser af børn: 

"På anbringelsesområdet undersøges det, hvorvidt fremtidige anbringelser kan 

finde sted i nærområdet frem for på institutioner uden for kommunen. Det kræver, 

at der etableres nye tilbud, typisk i instyitutionsform, idet der er tale om store børn, 

som typisk ikke anbringes i plejefamilier. Fordelen vil være, at børnene bliver i 

nærmiljøet og kan have tættere kontakt til deres familie samt fortsætte deres 

skolegang og evt. fritidstilbud uden at skulle skifte skole. Det kunne også give en 

bedre økonomi, idet der så ikke skal betales for undervisningstilbud i andre 

kommuner." 

  

På baggrund af budgetbemærkningen har Børne- og Kulturforvaltningen nedsat en 

arbejdsgruppe til at lave en analyse af anbringelsesområdet samt udarbejdet 

udkast til kommissorium for opgaven. 

 

Indstilling 

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

forslag til kommissorium for analyse af anbringelsesområdet 2009. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Kommissorium, arbejdsgruppen (dok.nr.4497/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/714 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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13.   Høringssvar om ændring af ledelsesstruktur i Voerså Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 4. december 2008 at støtte anmodning fra 

bestyrelsen i Voerså Børnehave om at ændre ledelsesstrukturen for børnehaven til samdrift med 

Stensnæsskolen. 

Efter udvalgets beslutning er der iværksat en høring om antal af forældrerepræsentanter og 

valgperiode. 

Forældrebestyrelsen for Voerså Børnehave og skolebestyrelsen for Stennæsskolen har den 16. januar 

2009 indsendt fælles høringssvar. På fælles møde, afholdt den 13. januar 2009 blev de to bestyrelser 

enige om at indstille til Børne- og Ungdomsudvalget, at den fælles bestyrelse sammensættes med 

følgende repræsentation og længde af valgperioder: 

 Antal repræsentanter Valgperiode 

Forældre til børn i skolen 5 4 år 

Forældre til børn i børnehaven 2 2 år 

Medarbejdere ved skolen 2 1 år 

Medarbejdere i børnehaven 2 1 år 

Elever fra skolen 2 1 år 

  

Bestyrelserne ønsker, at forældrerepræsentanterne fra børnehaven vælges ved forskudt valg, således 

at der skal vælges en ny repræsentant hvert år. 

Bestyrelserne indstiller desuden, at forsøget igangsættes i den eksisterende valgperiode. 

Under forudsætning af, at forslaget godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen indsende 

dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har samtidig - den 21. januar 2009 - modtaget en klage fra en forældre til 

et barn i Voerså Børnehave vedr. beslutning i Voerså Børnehaves forældrebestyrelse. Forældreren 

mener, at forældregruppen ikke har været inddraget i fornødent omfang inden forældrebestyrelsen 

besluttede at søge om samdrift med Stensnæsskolen. I klagen nævnes også, 

at forældrebestyrelsesrepræsentanterne på grund af tilknytning til Stensnæsskolen ikke har set 

objektivt på sagen. Klagen er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

 den fælles bestyrelse sammensætes udfra ovenstående ønsker  

 de foreslåede valgperioder tiltrædes  

 forskudt valg for forældrerepræsentanterne fra børnehaven jf. sagsfremstillingen, godkendes. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12152 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Ansøgning om ændret ledelsestruktur i Voerså Børnehave (dok.nr.574272/08) 

Høringssvar sammensætning fælles bestyrelse (dok.nr.6062/09) 

Tilpasset til offentligheden: Klage beslutning samdrift Voerså Børnehave og Stensnæsskolen (dok.nr.7018/09) 
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14.   Vurdering af bygningstandarden i daginstitutioner og 

fritidsklubber 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 og overslagsårene blev der afsat 

en pulje på 2 mio. kr. til forvaltningsrevision og undersøgelse af 

bygningsstandarder på daginstitutionsområdet m.v. Puljen er placeret i 

Økonomiudvalgets regi og Børne- og Kulturforvaltningen har forberedt en sag til 

Økonomiudvalgets møde 18. februar 2009, hvori det fremgår, at forvaltningen har 

udarbejdet projektbeskrivelse med ramme og tidsplan for den udvidede 

forvaltningsrevision til Økonomiudvalgets godkendelse. I samme sag anbefaler 

Børne- og Kulturforvaltningen, at delen omkring udviklingsplan for de fysiske 

rammer i daginstitutioner og fritidsklubber overgives til videre politisk behandling og 

udmøntning i Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har afgrænset opgaven omkring udviklingsplan for 

det fysiske rammer til at omfatte d vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede 

daginstitutioner, puljeinstitution, fritidshjem og klubber (fritidscentre) i kommunale 

og lejede lokaler samt selvejende institutioner med 

driftsoverenskomst/puljeinstitution. 

  

På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en tids- og 

procesplan for udarbejdelsen af en fysisk udviklingsplan for daginstitutioner og 

fritidsklubber. 

  

Den fysiske udviklingsplan skal give et overblik over bygningernes aktuelle 

standard i forhold til såvel pædagogiske, byggetekniske, brugsmæssige og 

organisatoriske forhold. Den fysiske udviklingsplan skal således kunne danne 

grundlag for beslutning om udvikling af institutionernes bygninger og lokaler, 

således at eventuel ombygning, nyetablering og modernisering af institutionernes 

rum sker ud fra rationale og behov i henhold til børnetalsudviklingen, pædagogiske 

målsætninger, bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav. 

  

 

Indstilling 

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

forudsætning af Økonomiudvalgets delegering af opgave vedr. undersøgelse af 

bygningsstandarder på daginstitutionsområdet, godkender forslag til tids- og 

procesplan. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16136 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse for fysisk udviklingsplan for daginstitutioner og fritidsklubber i Frederikshavn 

Kommune 2009 (dok.nr.579570/08) 
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15.   Orientering om statistik på institutionsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere fra forvaltningens statistik på 

institutionsområdet. herunder fokus på  

 kommunens fødselstal  

 forventet børnetal 0 - 6 årige og fordeling pr. årgange  

 belægningsoversigt 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Taget til orientering. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Institutionsbelægning - sammenligning prognoser og faktiske børnetal (dok.nr.9411/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3698 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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16.   Redefinering af omfanget af pladsgarantien i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 9. august 2007 definition af omfanget af 

pladsgaranti: 

 I de tre byer – Skagen, Sæby og Frederikshavn – danner byområdet 
afgrænsning for pladsgarantien. Det vil sige, at forældre er sikret en plads 
til deres barn i byen  

 I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale 
skoledistrikt, med mindre forældrene ønsker noget andet  

 Pladsgarantiens afgrænsning er alene en minimumsgaranti, idet der 
generelt visiteres pladser med udgangspunkt i de to institutonsønsker, 
forældrene kan stille ved ansøgningen. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at der i Frederikshavn Kommune, i perioder 

er stort pres i nogle områder, hvorimod et andre områder har ledige pladser. 

Samtidig har det vist sig, at der til tider er svært at skaffe dagplejere.  

Der har ligeledes vist sig behov for øget fleksibilitet i forbindelse med 

pladsanvisningen for at sikre optimal budgetoverholdelse. Ved at betragte 

Frederikshavn Kommunes pladsgaranti som eet område vil der kunne skaffes den 

nødvendige fleksibilitet og dermed også kunne tilvejebringes et bedre grundlag for 

 budgetoverholdelse. 

Pasningsgaranti gælder fortsat og der tilstræbes samtidig i videst muligt omfang, at 

pladser tildeles efter så kort transportafstand som muligt. Ændringen tilgodeser 

samtidig eventuelle rekrutteringsproblemer vedr. dagplejere. 

Jfr. gældende lovgivning skal der, for at opretholde mindste krav til 

pasningsgaranti, tilbydes en alderssvarende plads i kommunen. 

 

Indstilling 

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

ændring i Frederikshavn Kommunes pladsgaranti på baggrund af de i 

sagsfremstillingen angivne præmisser, således kommunen udgør eet samlet 

distrikt. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Udvalget kan ikke anbefale forslaget. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6322 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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17.   Ansøgning om lukning af Børnehaven Smørhullet 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og kulturforvaltningen har den 20/1 2009 modtaget brev fra den kommunale 

institution, Børnehaven Smørhullet, som indstiller børnehaven til lukning pr. 1/8 

2009 (se bilag). 

Baggrunden er, at det faldende børnetal har givet færre børn og deraf følgende 

problemer med at få driften til at hænge sammen på en faglig tilfredsstillende 

måde. Børnehaven Smørhullet i 2009 er normeret til 32 pladser, men på grund af 

faldende børnetal er der pr. 1. august 2009 kun 20 børn til institutionen og 

prognosen viser, at der ikke fremover er en stigning i børnetallet. 

Børne- og kulturforvaltningen har deltaget i forældrebestyrelsesmøde og 

efterfølgende forældremøde i børnehaven i januar måned og kan anbefale 

lukningen. På møderne er det blevet drøftet, hvorledes de tilbageværende børn og 

medarbejdere kan overflyttes til en eller flere andre institutioner. Børnetallet i 

Skagen by udvikler sig således, at efterspørgslen efter børnehavepladser kan 

opfyldes af de øvrige 5 børnehaver i byen. 

Lukningen sker alene på baggrund af faldende børnetal og berører derfor ikke 

kommunens pasningsgaranti eller øvrige serviceniveau. 

Børnehaven har til huse i kommunal bygning, som bliver til overs, når børnehaven 

lukker. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved lukning af Børnehaven Smørhullet bliver der en økonomisk driftsbesparelse på 

bl.a. ejendomsudgifter og lederlønninger. De børnerelaterede udgifter følger det 

enkelte barn til en anden institution i Skagen by. 

  

Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. barn er 64.600 kr. i 2009. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender ansøgning om lukning af Børnehaven Smørhullet  

 at Institutionsafdelingen bemyndiges til at iværksætte de praktiske aftaler 
om lukning af Børnehaven Smørhullet og overflytning af børn og 
medarbejdere  

 at forældre til børn, der skal flyttes, får mulighed for at afgive 2 ønsker til 
fremtidig placering og tilbydes dialog med Pladsanvisningen om evt. 
særlige forhold  

 at der i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdes plan for 
afviklingen af bygningen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1005 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Indstilling om lukning af Børnehaven Smørhullet pr. 1.8.2009 (dok.nr.6455/09) 
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18.   Udmøntning af projekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA) 

 

Sagsfremstilling 

I foråret 2007 gav Børne- og Ungdomsudvalget tilsagn til, at Frederikshavn 

Kommune ansøgte om at være med i KL’s og Undervisningsministeriets projekt 

vedr. ”Ungdomsuddannelse til alle”. Ansøgningen resulterede i, at Frederikshavn 

Kommune blev én af de 17 kommuner, som er med i projektet. 

  

Modelkommuneprojektet blev igangsat i september 2007, og projektorganisationen 

består af repræsentanter fra lokale ungdomsuddannelser, VUC, UU Vendsyssel, 

Arbejdsmarkedsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen. Der har været nedsat 

en række tværgående arbejdsgruppe, som bl.a. har udarbejdet analyse, undersøgt 

nye samarbejdsformer m.m. 

  

  

Styregruppen består af: 

  

Mogens Larsen (VUC) 

Søren V. Nielsen (EUC Nord) 

Svend Kobberup (Handelsskolen) 

Poul Stenhøj (Gymnasiet) 

Niels Christian Andersen (UU Vendsyssel) 

Lis Rom Andersen (Børne- og Kulturdirektør) 

Jan Nielsen (Direktør for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet) 

Britta Andersen (Ungdomschef) 

Cai Møller (LO) 

Preben Holm (DI) 

  

På baggrund af drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008 og 

projektorganisationens arbejde har UTA Frederikshavn formuleret en handleplan 

for en forstærket indsats i UTA-projektet (se bilag). 

  

Handleplanen redegør for udfordringer i Frederikshavn kommune i forhold til at 

realisere målet om at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og 

handleplanen fremsætter konkrete forslag til en forstærket indsats: 

  

 10. klasse som dynamo for UTA-indsatsen  

 Den tværgående ungeindsats  

 Andre former for forsørgelsesgrundlag og incitamentsstrukturer  

 Sæt skub i EGUen  

 Den tværgående mentorindsats  

 Den tværgående praktikpladssøgning  

 Dansk som andetsprog til unge to-sprogede mellem 15 og 25 år  

  

Handleplanen lægger op til, at der formuleres et udviklingsprojekt med henblik på 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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at sikre en indgang i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for unge. jf 

budgetbemærkning, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2009.  

  

  

Handleplanen trækker og en tråd til andre lokale tiltag, herunder: 

 Etableringen af STUen – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for 
unge med behov for særlig støtte  

 Arbejdsgangsanalyse af mentorfunktioner  

  

Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse vil der blive 

udarbejdet kommissorier for de respektive indsatsområder og udviklingsprojektet. 

Indsatserne gennemføres i samarbejde med Arbejdsmarkeds-afdelingen og 

Ungdomsuddannelserne. 

  

  

Styregruppen for UTA Frederikshavn har behandlet sagen den 21. januar 2009 og 

anbefaler handleplanen med følgende bemærkninger: 

  

 At opfyldelse af målsætningen forudsætter et stærkt fokus på folkeskolens 
faglige udvikling og uddannelsesforberedende sigte.  

 At der gøres opmærksom på risikoen for at ressourcerne til 
normalundervisning i folkeskoler og ungdomsuddannelser udhules såfremt 
der ikke afsættes de nødvendige ressourcer.  

 At 10. klasse-centret er centralt for indsatsen og bør være tilpas ambitiøs til 
at løfte indsatsen  

 At der lægges vægt på at afdække og afhjælpe økonomiske, faglige, 
sociale og kulturelle barrierer for opfyldelsen af målsætningen  

  

UTA-indsatsen er som nævnt tværgående mellem beskæftigelses- og 

uddannelsesområderne, og derfor anbefaler UTA Frederikshavn at handleplanen 

fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

  

 at Børne- og Ungdomsudvalget godkender UTA-handleplanens forslag til 
indsatsområder  

 at Børne- og Ungdomsudvalget videresender sagen til udtalelse i 
Arbejdsmarkedsudvalget  

 at styregruppen i UTA Frederikshavn får til opgave at realisere 
handleplanen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 
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Forslag til handleplan for UTA januar 2009 - til BUU godkendelse (dok.nr.8782/09) 
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19.   Drøftelse vedr. Ungdomsskolens og klubbernes målgrupper 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Frode Thule Jensen har anmodet om en drøftelse i Børne- og 

Ungdomsudvalget vedr. målgruppen for eleverne i Ungdomsskolen og de 

kommunale klubber.  

  

Baggrunden for anmodningen er en overbevisning om, at man kun kan 

tilrettelægge længerevarende aktiviteter, hvis man har en klart defineret målgruppe 

og herefter tilpasser aktiviteterne til målgruppen. 

  

Frode Thule Jensen skriver også, at han gerne ser problemstillingen drøftet i 

Ungdomsområdets dialogmøde. Thule forventer dog ikke, at målgruppen er ens i 

alle klubber og i alle Ungdomsskolens afdelinger, der kan være lokale forhold, som 

nødvendiggør forskellige målgrupper. 

 

Indstilling 

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

spørgsmål om målgrupper jfr. Frode Thule Jensens henvendelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Klubberne anmodes om at beskrive, hvordan der arbejdes med forskellige 

målgrupper. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/78 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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20.   Samarbejdsaftale vedr. den kompenserende 

specialundervisning for voksne på Specialskolen for Voksne 

Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev besluttet, at den 

kompenserende specialundervisning på Specialskolen for Voksne Vendsyssel med 

virkning fra 1. januar 2009 skal overgå til takstfinansierede ydelser. 

  

Kompenserende specialundervisning for voksne er reguleret ved lov, jf. LBK nr. 

658 af 3.7.2000. 

Målgruppen for den kompenserende specialundervisning er voksne med fysiske 

eller psykiske handicap. Specialundervisningen er en planlagt, målrettet og 

fremadskridende indsats, der har til formål, via undervisning, at kompensere 

for (det vil sige afhjælpe eller begrænse) virkningerne af et handicap. 

  

I forbindelse med forberedelse af overgangen til takstfinansiering har der været 

nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner (Frederikshavn, 

Hjørring og Brønderslev). Arbejdsgruppen skulle bl.a.  komme med 

anbefalinger vedrørende visitations- og finansieringsprocedurer. Disse anbefalinger 

ligger tæt op ad de procedurer, der er gældende i forhold til rammeaftalen på 

specialundervisningsområdet og især den del, der handler om ydelser på 

kommunikationsinstitutterne. 

Arbejdsgruppens arbejde er endeligt udmøntet i et udkast til samarbejdsaftale 

mellem Hjørring Kommune, Specialskolen for Voksne Vendsyssel (SPVV), 

Brønderslev Kommune og Frederikshavn Kommune vedr. kompenserende 

specialundervisning for voksne. Aftalen sikrer, at borgere i de tre kommuner fortsat 

tilbydes mulighed for at kunne modtage kompenserende specialundervisning for 

voksne efter at området overgår til takstfinansiering. Aftalen indeholder desuden 

forhold omkring økonomi, omfang og forpligtelser. 

  

Ud over udkast til samarbejdsaftale vedlægges til orientering Specialskolens 

ydelseskatalog 2009 for den kompenserende specialundervisning for voksne. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Der er i samarbejde med Specialskolen for Voksne Vendsyssel udregnet en 

timetakst for 2009 på 1.353,- kr.. Taksten er beregnet med udgangspunkt i  forbrug 

2007 og fremskrevet til 2009-tal. 

  

Frederikshavn Kommunes udgift til opgaven med kompenserende 

specialundervisning for voksne har i 2007 været 3.386.718,- og 3.106.922,- kr. i 

2008. Forvaltningen forventer at udgiften i 2009 vil svare til udgifterne i de to 

foregående år. 

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/552 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender udkast til samarbejdsaftale om den kompenserende 
specialundervisning for voksne mellem Hjørring Kommune, Specialskolen 
for voksne Vendsyssel (SPVV) samt Frederikshavn Kommune og 
Brønderslev Kommune  

 godkender 2009-timetaksten på 1.353,- kr. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Udkast til samarbejdsaftale kompenserende specialundervisning for voksne (dok.nr.3425/09) 

ydelseskatalog 2009 (dok.nr.3423/09) 
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21.   Frederikshavn Kommunes redegørelse til Det Regionale 

Udviklingsråd vedrørende udviklingen på social- og 

specialundervisningsområdet, 2008 

 

Sagsfremstilling 

Som led i kommunalreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at 

følge og drøfte udviklingen på det sociale område og 

specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene udarbejder årlige redegørelser 

til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på disse 

områder.  

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og 

regionen at udarbejde redegørelser vedrørende udviklingen på det sociale område 

og på specialundervisningsområdet. Redegørelserne vedrører perioden 1. januar - 

31. december 2008, og kommunernes redegørelser skal være Det Regionale 

Udviklingsråd i hænde senest den 1. marts 2009.  

  

Der er tale om i alt tre redegørelser (spørgeskemaer): 

         Udviklingen på det sociale område ift. voksne, Serviceloven  

         Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge, Serviceloven  

         Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne  

  

Velfærdsministeren og Undervisningsministeren har mulighed for at udpege særlige 

fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer for 

redegørelserne 2008 er: 

        Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge 

og voksne med særlige behov. Dette tema dækker 

ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov samt 

voksenspecialundervisning 

        Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade 

  

Disse temaer indgår i besvarelsen af spørgeskemaerne. 

  

Statsforvaltningen angiver vedrørende høring: ”Senest samtidig med, at 

kommunerne sender redegørelsen til Udviklingsrådet, skal redegørelsen sendes i 

høring hos handicapråd og relevante brugerorganisationer. Høringssvar 

videresendes til Udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger og skal ikke 

indarbejdes i kommunens redegørelse”. 

  

Derfor sendes Frederikshavn Kommunes redegørelse til høring i Frederikshavn 

Kommunes Handicapråd samt Danske Handicaporganisationers afdeling i 

Frederikshavn i februar 2009.  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15446 

 Forvaltning:  

 Sbh: anli 

 Besl. komp:  
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Indstilling 

Frederikshavn Kommunes redegørelser for 2008 vedrørende udviklingen på det 

sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd 

indstilles til byrådets godkendelse 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Redegørelse Frederikshavn Specialundervis.doc (dok.nr.8365/09) 

Redegørelse Frederikshavn B&U.doc (dok.nr.8364/09) 

Redegørelse Frederikshavn voksen.doc (dok.nr.8362/09) 
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22.   Orientering om status på tandreguleringsområdet i 

Frederikshavn Kommunes kommunale tandpleje 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til sundhedsloven skal kommunen tilbyde vederlagsfri forebyggende og 

behandlende tandpleje. En del af den lovmæssige forpligtelse er, at tilbyde 

tandregulering til børn og unge, der ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier og 

individuel risikovurdering skønnes at have et funktionelt behov for tandregulering. 

Efter retningslinjerne drejer det sig om maximalt 25 % af de børn og unge, der er 

omfattet af tandplejens tilbud. 

I Sundhedsstyrelsens prognoserapport dimensioneres 1 fuldtidsansat 

specialtandlæges kapacitet som svarende til en brugergruppe på ca. 10.000 børn 

og unge. I Frederikshavn Kommunes tandpleje er brugergruppen aktuelt på ca. 

13.500 børn og unge. 

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der indgået et kontraktligt 

samarbejde med Sæbys praktiserende tandlæger om udførelse af børne -og 

ungdomstandplejeopgaven, men denne aftale omfatter ikke 

tandreguleringsopgaven, og derfor varetages den samlede kommunale opgave 

med tandregulering principielt af den kommunale tandpleje. 

1. november 2008 gik den kommunale tandplejes fastansatte specialtandlæge på 

pension, og det er trods ihærdige forsøg indtil videre ikke lykkedes at rekruttere en 

fuldtidsansat tandlæge til opgaven. Der foretages opslag igen i starten af 2009, og 

der er løbende kontakt til tandlægehøjskolerne med henblik på rekruttering af 

nyuddannet specialtandlæge. 

Rekrutteringssituationen er meget svær på området, bl.a. fordi antallet af 

nyuddannede specialtandlæger ikke modsvarer behovet for ansættelser til 

opgaven(modsvarer end ikke antallet af pensioneringer i faggruppen). 

Frederikshavn Kommunes tandpleje har i udpræget grad arbejdet med 

opgaveglidning/organisering af opgaveløsningen, så klinikassistenter og 

behandlingstandlæger i så udstrakt grad som muligt løser opgaver, der kan aflaste 

behovet for specialtandlæge. Herudover løses opgaven aktuelt med brug af 

konsulenter (specialtandlæger og specialtandplejer) og tilkøb hos privat 

praktiserende specialtandlæger. Der er dog pt. oparbejdet en venteliste på ca. 100 

børn og unge udvisiterede til behandling. 

Det er forvaltningens vurdering, at fastansættelse af specialtandlæge vil være 

absolut mest hensigtsmæssigt, både af hensyn til faglig prioritering og kontinuitet i 

behandlingen og af økonomiske årsager. 

 

Økonomiske konsekvenser 

I 2008 har den samlede udgift til tandreguleringsopgaven været ca. 2 mio. kr. På 

baggrund af den nuværende bemanding forventes behovet for eksternt tilkøb at 

kunne blive større i 2009. Afhængig af muligheden for at rekruttere til 

fastansættelse og/eller på konsulentbasis kan udgiften blive i samme 

størrelsesorden, eller med den nuværende bemanding og sammensætning af 

ydelser, større end i 2008. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/132 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forbrug og overslag vedr. tandreguleringsopgaven.xls (dok.nr.4373/09) 
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23.   Orientering om foreløbigt regnskabsresultat 2008 Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Supplementsperioden for regnskabsåret 2008 udløb den 15. januar 2009 og 

processen med udarbejdelse af regnskab for 2008 er sat igang. 

Forvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige regnskabsresultat. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forbrugsopgørelse 19/1 2009 (2008) BUU  (dok.nr.7128/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/802 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

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