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1.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-

2009 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 2. februar 2009 har 

Børne- og Kulturforvaltningen genvurderet muligheder for redefinering af omfanget 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6322 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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af kommunens pladsgaranti, således forældres behov for kort transportafstand til 

en pasningsplads kan kombineres med kommunens mulighed for skabe større 

felksibilitet og hermed kunne tilvejebringe et bedre grundlag for 

budgetoverholdelse. 

  

Forvaltningen foreslår, at kommunens fremtidige pladsgaranti defineres således: 

 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 - eller nabo skoledistriktet  

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

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudsvalget 

vedtager redefineret pladsgaranti for Frederikshavn Kommune, som beskrevet i 

supplerende sagsfremstilling. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 
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2.   Orientering om evaluering af den pædagogiske kvalitet i 

kommunens dagtilbud for 3-6 årige 

 

Sagsfremstilling 

Institutionsafdelingen har i samarbejde med CEPRA (Center for Evaluering i 

Praksis ved Univercity College of Nordjylland) foretaget en kvalitetsmåling 

af den pædagogiske virksomhed i kommunens daginstitutioner med børn i 

alderen 3-6 år.  

  

Igennem et internationalt forskningsbaseret evalueringsværktøj kaldet 

ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale), har Frederikshavn 

Kommune som den første kommune i Danmark forsøgt at implementere 

metoden som et led i et større kvalitetskredsløb på dagtilbudsområdet. 

Formålet har dels været at indfange kvaliteten af den pædagogiske 

virksomhed, dels at anspore til kvalitetsudvikling i den videre pædagogiske 

praksis. 

  

Institutionsafdelingen har kaldt kvalitetsundersøgelsen for ”Et 

Øjebliksbillede” for at understrege kontekstens betydning i forhold til 

resultaterne. Det antages dermed, at kvalitetsundersøgelsens resultater vil 

afhænge af, hvornår man har scoret den pædagogiske virksomhed. Mange 

daginstitutioner har f.eks. mere fokus på udeliv i forårs- og 

sommermånederne, og tilsvarende mindre fokus på indendørs aktiviteter i 

samme periode. 

  

Processen 

Kvalitetsundersøgelsen blev præsenteret for daginstitutionerne primo maj 

2008. Daginstitutionerne gennemløb herefter en proces i perioden maj-

november 2008, hvor alle medarbejdere i fællesskab scorede deres kvalitet 

ud fra 8 kategorier, der læner sig tæt op at de danske læreplanstemaer. De 

8 kategorier er i ECERS kvalitetsindikatorer for ”best practice” på 

daginstitutionsområdet. Sideløbende med de kvantitative scoringer førte 

daginstitutionerne logbog med deres kvalitative oplevelser af processen og 

arbejdet med metoden ECERS. 

  

I perioden december 2008 til januar 2009 bearbejdede CEPRA 

resultaterne, der efter en første præsentation for institutionsafdelingen i 

januar, blev præsenteret for daginstitutionerne på en temadag d. 5. feb. 

2009. 

  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7785 
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Resultaterne 

Kvalitetsundersøgelsen har dels givet nogle kvantitative resultater i form af 

daginstitutionernes scoringer ud fra de 8 kategorier, dels nogle kvalitative 

resultater, der mere retter sig mod daginstitutionernes oplevelse af 

processen og initiativ til videreudvikling af den pædagogiske praksis. 

  

ECERS kvalitetsparametre opererer med utilstrækkelig praksis, tilstrækkelig 

praksis, god praksis og udmærket praksis. De kvantitative resultater viser, at den 

pædagogiske kvalitet i Frederikshavn Kommunes daginstitutioner ligger indenfor 

den gode praksis. 

  

De kvalitative resultater, der er opsamlet i logbøger af daginstitutionerne, 

viser, at man oplever ECERS som en metode til både udvikling og kontrol. 

Der er langt overvejende positive tilbagemeldinger på processen omkring 

kvalitetsundersøgelsen samt ønske om at bruge ECERS i et 

fremtidsperspektiv. 

  

Den videre proces 

Institutionsafdelingen har lagt op til, at institutionerne i de efterfølgende 

måneder vurderer, hvordan de vil arbejde videre med metoden ECERS. Der 

er på denne baggrund planlagt en temadag i maj, hvor der samles op på de 

processer daginstitutionerne har gennemløbet efter kvalitets-undersøgelsen 

afslutning.  

  

Institutionsafdelingen påtænker at bruge/videreudvikle kvalitetsværktøjet 

ECERS i det igangsatte kvalitetskredsløb – både som metode til 

kvalitetsmåling, men også i forhold til kvalitetssikring af indsatsområder på 

dagtilbudsområdet. 

  

  

Institutionschef Lars Falk Hoffmann orienterer i mødet om resultat af 

kvalitetsundersøgelsen. 

  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Godkendt. 

 

Fraværende: Ingen 
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3.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-

 

 Åben sag 
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2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 2. 

februar 2009 bearbejdet de forskellige spareforslag og redegør i mødet for 

konsekvenserne. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 
videresende til Byrådets afgørelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Ingen. 

 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. marts 2009 Side 11 af 29 

 

 

4.   Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har de seneste måneder videreført 

udviklingsprocessen omkring Maskinhallen. Ungdomsafdelingen og kulturhusene er 

tovholdere for dette arbejde. 

I udviklingsprocessen er også indeholdt et møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. 

december 2008 og Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008, hvor 

udvalgene drøftede og Jens Ole Amstrup fra firmaet Soulfighters gennemgik et 

idémateriale, der er udviklet i samarbejde med ungdomsgrupper. Materialet 

omsætter mange af de ønsker og udtryk som unge har udviklet, til en 

udviklingsplan for Maskinhallen og området. 

Der forventes en proces over ca. 4 år, hvor der gennem 3 - 4 faser videreudvikle4s 

på ungdomsaktiviteterne, parallelt med istandsættelsen af det samlede 

bygningskompleks. 

  

I forlængelse af møderne i BUU og KFU har forvaltningen videreført arbejdet med 

udvikling af Maskinhallen. 

  

Udvalgene lagde vægt på, at der i det videre arbejde  

  

1)              sikres alternative mødefaciliteter i det centrale Frederikshavn til 

foreningsområdet for de aktiviteter, der måtte flyttes 

  

2)              udvikles en organisation med ressourcer i Maskinhallen, der sikrer 

ungdomsaktiviteter i relation til idegrundlaget. 

  

Begge udvalg støtter principielt visionerne i idé- og visionsmaterialet. Kultur- og 

fritidsudvalget træffer beslutning om alternative mødefaciliteter for 

foreningsområdet og om renoveringen af Maskinhallen.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt forvaltningen om at komme med forslag til 

fremtidig organisering og ressourcer med henblik på at udvikle 

ungdomsaktiviteterne i huset og hermed bidrage til en fortsat offensiv 

ungdomsstrategi for kommunen. Der skal sikres en styring og en kontinuitet i et 

hus, hvor aktiviteterne skifter over tid, og hvor de unge selv, eksempelvis gennem 

Ungdomsnetværket, er en aktiv part i at definere aktiviteter inden for veldefinerede 

temaer og rum. Ud over de aktiviteter (Ambitionsfabrikken, Ungdomsnetværket, 

SSP, Ungdomsskolens administration og UUV) der er i forvejen, vil første fase af 

istandsættelsen af huset give mulighed for etablering af ungdomscafé og 

øvelokaler til musik. Ønsket om en ungdomscafé med musik, foredrag, film eller 

lignende kulturelle aktiviteter for unge har længe været stærkt, og er tidligere blevet 

tiltrådt af BUU. Brugerne er allerede i gang med at definere temaer som energi, 

idébank, musik, kultur, karriere, besøg fra erhvervslivet, ungdomskultur fra 

undergrunden, lektiehjælp og andre projekter ud fra et princip om at aktiviteterne 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2835 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. marts 2009 Side 12 af 29 

 

skal være inkluderende for alle unge og dialogskabende i fht. lokalsamfundet. 

  

Øvelokalerne erstatter de nuværende øvelokaler på havnen og udvider muligheder 

for at skabe et kreativt musikmiljø med base i Maskinhallen – som også har status 

af et rytmisk spillested – og som ligger i naturlig forlængelse af, at Det Musiske Hus 

er blevet regionalt spillested. Det betyder, at der skal præsenteres flere og mere 

smalle musiknavne, som i høj grad vil appellere til unge og dermed også stimulere 

det kreative miljø i Maskinhallen. 

  

Ambitionsfabrikken har pt. udviklet sig fra en mini-kaos-pilotuddannelse for 

ressourcestærke unge til en innovativ tænketank for unge. Ambitionsprojektet har 

således arbejdet med innovation i flere tiendeklasser, i innovationsklasserne fra 

Handelsskolen samt inspiration til elever i de lokale pengeinstitutter. 

Ambitionsfabrikken har udviklet sig til et kreativt miljø, som når ud til store grupper 

af unge i Frederikshavn, både i uddannelsessystemet og i erhvervslivet, og målet 

er, at innovation og kreativitet bliver et ”fag” i folkeskolens ældste klasser, således 

at disse kompetencer bredes ud til flest mulige børn og unge i Frederikshavn 

Kommune. Det forudsætter, at der fortsat er en base, hvor hold af unge uddannes 

til at stå for udbredelsen af innovations-kompetencer.  

  

Parallelt hermed er UngWelt-konferencen – aktiv inddragelse af unge i centrale 

beslutningsprocesser, samt Start2Work – aktiv lokal erhvervsintroduktion for unge 

– blevet udviklet som metoder, der kan benyttes i andre sammenhænge. 

Eksempelvis søges der nu afholdt en unge-idræts-konference efter UngWelt-

modellen med henblik på at få unges stemme hørt i udviklingen af en ny 

idrætspolitik.  

  

Det foreslås, at Maskinhallens organisation er delt på følgende elementer: 

  

Rengøring, bygningsdrift og lokaleadministration varetages af Kulturhusene (Det 

Musiske Hus, Maskinhallen) som råder over ressourcer til teknisk service. 

  

Cafédrift forpagtes ud sammen med driften af bar og café i Det Musiske Hus 

  

Ungdomsaktiviteter drives af en ungdomskoordinator som ansættes af 

Ungdomsafdelingen med base i Maskinhallen. Ungdomskoordinatorens opgave er 

sammen med Ungdomsnetværket, de øvrige beboere i huset og 

arrangementsmedarbejderen i Det Musiske Hus, at koordinere og gennemføre 

aktiviteter, både eksisterende og nye. Der etableres en ungdoms-aktivitetspulje, 

som bruges til aktiviteter og projekter som kan være nye, som helt eller delvis kan 

erstatte eksisterende projekter eller som viderefører eksisterende projekter i nye 

udgaver. Ungdomskoordinatoren og aktivitetspuljen finansieres af de midler der pt. 

er afsat til Ambitjonsfabrikken, UngWelt og ungdomsnetværket kombineret med 

midler fra Kultur- og Fritidsudvalget, som er afsat til drift af Maskinhallen efter 

ombygning. Samlet er der 2,1 mio kr., hvoraf de 800.000 kommer fra KFU, og de 

øvrige fra BUU.  

  

Der udarbejdes en gang årligt en plan for hvilke projekter og aktiviteter, der 
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finansieres af ungdoms-aktivitets-puljen. Planen godkendes politisk.  

  

Det foreslås, at der tages principielt stilling til at arbejde videre efter denne model, 

og at forvaltningen udarbejder et forslag til driftsbudget, som forelægges BUU og 

KFU. 

 

Indstilling 

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

 Maskinhallen efter ombygning organiseres efter principper som angivet i 
sagsfremstillingen 

 der udarbejdes et detaljeret driftsbudget med udgangspunkt i det 
eksisterende budget og at budgettet forelægges KFU og BUU. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Sagen drøftet. Der afholdes fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Kopi dok. 574263-08 Udviklingsmuligheder for Maskinhallen, Frederikshavn  (dok.nr.20261/09) 

Anlægsbudget Maskinhallen (dok.nr.20330/09) 

Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen (dok.nr.20434/09) 
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5.   Orientering om budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune. 

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 godkendt ny procedure for 

budgetopfølgning i Frederikshavn Kommune.  

  

Proceduren fremsendes hermed til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

budgetopfølgningsproceduren til efterretning. 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. marts 2009 

Indstillingen tiltrådt. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune (dok.nr.3435/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/556 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: BUU 
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6.   Høring af regelsæt for reklamering  

 

Sagsfremstilling 

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende 

bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en 

arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i 

Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling. 

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har 

været behandlet i Direktionen. 

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har 

tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om ”Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om 

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede 

muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.  

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til: 

        Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at 

lade reklamering for andre indgå i kommunens finansiering 

        Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som 

Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre 

        Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for 

reklamering 

        Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om 

reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune 

 Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den 

tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.  

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige 

bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover 

må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed 

i øvrigt. 

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn 

Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame. 

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over 

indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation. 

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal 

fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske 

forudsætninger for kommunens drift.  

  

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 besluttet, at det vedlagte 

regelsæt, vedrørende brug af kommunens bygninger og løsøre til reklamering for 

andre, sendes i høring i samtlige fagudvalg.  

Høringen af fagudvalgene skal afklare: 

1.    om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte 

produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte 

2.    om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke 

kan benyttes i reklameøjemed 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9292 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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3.    om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i 

forvaltningen eller på omkostningsstedet 

  

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget afgiver høringssvar.   

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. marts 2009 

Tilbagesendes Økonomiudvalget med en bemærkning om at principperne i 

forslaget kan tiltrædes. 

Udvalget ønsker at blive orienteret om forslag til reklamering af forvaltningen. 

Indtægterne bør tilfalde de enkelte udvalg. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Et flertal i udvalget ønsker at punktet udsættes. 

Anders Broholm, Frode Thule Jensen og Mogens Brag kan tilslutte sig forslaget. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre (dok.nr.940/09) 
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7.   Handicappolitik for Frederikshavn kommune 2009-

2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for 

handicapområdet. Med Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle 

udarbejdes en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og 

nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre 

processen omkring udarbejdelse af politikken. 

  

Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at 

afholde høringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og 

medarbejdere i kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne 

til Frederikshavn Kommune på handicapområdet er: Koordination, 

samarbejde, information og sammenhæng i livsforløb. 

  

På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt 

udkast til en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder: 

1. Mulighed for boliger efter behov  
2. Mulighed for dagtilbud efter behov  
3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  
4. Inklusion i arbejdslivet  
5. Undervisning/uddannelse for alle  
6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  
7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  
8. Samarbejde og medindflydelse  
9. Sammenhæng i indsatsen  
10. Information og kommunikation  

  

Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en 

konkretisering af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og 

delmål samt angivelse af, hvem der er ansvarlige for gennemførelsen af 

initiativerne.  

  

Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil-gerne” initiativer. ”Vil-gerne 

initiativerne” skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der 

kan sættes yderligere ind. Til ”vil-gerne” initiativerne er der derfor endnu 

ikke angivet ansvarlige. En stor andel af ”vil-gerne-initiativerne” er 

fremkommet på høringsseminaret om handicappolitikken, hvor brugere, 

pårørende, medarbejdere, organisationsrepræsentanter og politikere 

deltog i drøftelsen af fremtidens handicappolitik. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/ABM/TU/PMU/ØU/BR 
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Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indeværende 

handicappolitiks to-årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer, 

som de politiske udvalg og de enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres 

ansvarsområde. 

  

Forudsætninger for politikken  

Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre 

implementeringen af handicappolitikken: 

 For at styrke Handicaprådets position som det organ, der 
varetager handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i 
Frederikshavn Kommune placeres Handicaprådet organisatorisk 
centralt - gerne under Borgmesteren.   

 For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at 
være en frontkommune på handicapområdet ansættes der en 
centralt placeret handicapkonsulent i kommunen. 
Handicapkonsulentens opgaver bliver at implementere og følge op 
på Handicappolitikken, være det bindende led i kommunens 
handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig koordinering 
både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og 
erhvervsliv, arbejde med informationsindsatsen på forskellige 
niveauer og fungere som den ene relevante indgang til 
Frederikshavn Kommune i alle spørgsmål vedrørende 
handicapområdet.   

 Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anbefaler 
Handicaprådet, at der oprettes et koordineringsteam på tværs af 
afdelinger og sektorer. Til koordineringsteamet udpeges en række 
nøglepersoner, som samtidig udgør handicapkonsulentens 
netværk ud i forvaltninger og afdelinger.  

 Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen 
for sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det 
handicappolitiske perspektiv er til stede i forhold til alle de 
beslutninger, der træffes i kommunen.  

Handicaprådet anbefaler: 

 at det endelige udkast til handicappolitikken vedtages  

 at Handicaprådet organisatorisk placeres centralt under 
Borgmesteren  

 at der ansættes en handicapkonsulent som refererer til 
Handicaprådet  

 at der indføres "handicappolitiske konsekvenser" i skabelonen for 
sagsfremstillinger til de politiske udvalg 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger 

følges, dog med den ændring, at handicapkonsulenten skal være 

ressourceperson for Handicaprådet. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Anbefales godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. marts 2009 

Indstillingen tiltrådt. 

Området bør placeres under et fagudvalg. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Anbefaler forslaget, dog således at de organisatoriske konsekvenser 

afgøres af Byrådet. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09) 
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8.   Ønske om revurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets 

beslutning vedr. klassedannelse til børnehaveklasserne i 

skoleåret 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 2. februar 2009 vedr. 

klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2009/2010 har Børne- og 

Kulturforvaltningen givet afslag til 46 elever med ansøgning om indskrivning i 

anden skole end distriktsskolen. Det har medført en række klager fra forældre - 

skriftligt, telefonisk og via medierne. Heraf har forvaltningen modtaget 10 klager. 

  

De modtagne klager henviser primært til 

                     at deres barn har søskende på ønskede skole 

                     at venner fra børnehaven skal frekventere den ønskede skole 

                     at vejen til den ønskede skole, i forhold til bopælen, er mere trafiksikker 

  

På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalgets formand Paul Rode Andersen 

bedt om en fornyet behandling af indskrivningen af børnehaveklasseelever til 

skoleåret 2009/2010, herunder en analyse af konsekvenserne ved at imødekomme 

ansøgninger om frit skolevalg i forhold til elever med søskende på den ønskede 

skole. Nævnte analyse er vedhæftet som bilag.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen instiller, at Børne- og Ungdomsudvalget revurderer 

udvalgets afgørelse af 2. februar 2009 vedr. klassedannelse til børnehaveklasserne 

i skoleåret 2009/2010. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Et flertal i udvalget imødekommer alle de foreliggende forældreønsker i det 

kommende skoleår. 

Information om reglerne gøres tydelige til næste skoleår. 

  

Anders Broholm, Frode Thule Jensen og Mogens Brag tager forbehold. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2009 / 2010 (dok.nr.9795/09) 

Bilag til BUU 2.2.09 modeller vedr. skoleindskrivning - suppleret med søskenderegel (dok.nr.8923/09) 

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

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2178 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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9.   Ansøgning fra Jerup skole til puljen til profilering af skoler 

med 1 spor i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Jerup Skole til puljen 

til profilering af skoler med 1 spor (se vedlagte bilag).  

  

Puljen er på 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2009-2012. 

  

Ifølge ansøgningen ønsker Jerup skole at profilere sig som en skole med fokus på 

det gode læringsmiljø gennem et pædagogisk personale, som er særligt uddannet i 

relations- og ressourcepædagogik. Jerup Skole ansøger om 325.000 kr., primært til 

efter- og videreuddannelse af pædagogisk personale. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at foreløbige tilbagemeldinger 

tyder på, at Børne- og Ungdomsudvalget i løbet af foråret / sommeren 2009 vil 

modtage ansøgninger fra Dybvad, Gærum, Hørby, Stensnæs og Aalbæk Skoler.  

Hørby skole har ikke taget endelig stilling. 

 

Forvaltningen beder Børne- og Ungdomsudvalget om at tage stilling til, om Jerup 

skoles projekt ligger inden for udvalgets vedtagne principper, og om alle skolers 

ansøgninger skal behandles samtidig, eller i den rækkefølge ansøgninger 

modtages. 

  

 

Indstilling 

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

træffer beslutning om Jerup Skoles ansøgning på 325.000 kr. til 1-sporspuljen. 

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Der fastsættes en ansøgningsfrist, hvorefter ansøgninger behandles samlet. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Ansøgning fra Jerup Skole, projektbeskrivelse, foråret 09 (dok.nr.16048/09) 

Ansøgning fra Jerup Skole, Bilag 1 og 2, foråret 09 (dok.nr.16050/09) 

Ansøgning fra Jerup Skole, bilag 3, foråret 09 (dok.nr.16046/09) 

Principper for udmøntning af budgetbemærkning, dec. 08 (dok.nr.579897/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16186 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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10.   Kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Frederikshavn 

Kommune skoleåret 2008/2009 - generation 3 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Folkeskolelovens § 40a, stk. 5 skal der for hvert skoleår udarbejdes en 

kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I år skal vi således i gang med 

generation 3. 

  

Formålet med udarbejdelsen af den årlige kvalitetsrapport er, at: 

 styrke politikernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen via 
dokumentation om kommunens enkelte folkeskoler og det kommunale 
skolevæsen som helhed.  

 give politikerne grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 
kommunens folkeskoler og træffe beslutninger om opfølgning herpå  

 bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde 
om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale 
skolevæsen  

 bidrage til åbenhed om skolevæsnets kvalitet.  

  

Det er Børne- og Ungdomsudvalgets kompetence, indenfor de gældende 

bekendtgørelsers rammer at beslutte kvalitetsrapportens form og indhold. 

 Kvalitetsrapporten skal drøftes og behandles i byrådet inden den 31. 
december i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes.  

 Byrådet skal fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse 
om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler.  

 Kvalitetsrapporten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen 
med skolebestyrelsernes udtalelser. Oplysninger der er omfattet af 
tavshedspligt må ikke offentliggøres.  

 Byrådet skal inden den 31. marts året efter, vedtage de nødvendige 
handlings-/opfølgningsplaner som rapporten måtte give anledning til.  

 Skolebestyrelserne udtaler sig om handleplanen for egen skole. Der skal 
fastsættes en frist herfor.  

 Handlingsplanerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside efter 
endt politisk behandling, og under hensyntagen til tavshedspligten.  

Gældende bekendtgørelser fastsætter følgende overordnede indholdsmæssige 

krav til kvalitetsrapporten. Kravene er opdelt på områderne: 

1. Rammebetingelser  
o de overordnede strukturelle og økonomiske rammer samt 

nøgletallene for den enkelte skole  
2. Pædagogiske processer  

o den pædagogiske praksis i forhold til undervisningens indhold, 
tilrettelæggelse og organisering  

3. Resultater  
o en gengivelse af skolens faglige resultater i form af karakterniveau, 

resultater i test og overgangsfrekvens i ungdomsuddannelserne.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13594 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Med udgangspunkt i erfaringerne/evalueringerne af arbejdet med 

"Kvalitetsrapporten 2007-08" - indsamlet i forskellige fora i skolevæsnet, herunder 

dialogmøde mellem politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget og 

skolebestyrelserne, samt på skolechefens "Opfølgningsmøder på 

Kvalitetsrapporten" ude på skolerne og på skoleledermøde - er det et ønske, at 

strukturen/formen for den kommende kvalitetsrapport skal bevares, kvalificeres og 

udvikles. 

Der er bl.a. peget på følgende områder, der bør yderligere kvalificeres i arbejdet 

med den kommende rapport: 

 en tidsmæssig længere proces, som sikrer mulighed for inddragelse af 
brugerne  

 en ændring i arbejdsformen i forhold til skolernes indberetning af 
rammebetingelser  

 en kvalificering af indholdet på kvalitetstrapperne.  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet og udsendt en tids- og procesplan til 

folkeskolerne. Planen tager højde for, og har indarbejdet ovenstående 

problematikker. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

 Børne- og Ungdomsudvalget diskuterer om indholdet i Kvalitetsrapporten 
skal udvides med andre emner, end ovennævnte som er givet ifølge 
bekendtgørelsen.  

 Børne- og Ungdomsudvalget beslutter form på kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2008-09, herunder kvalitetstrappernes rolle i rapporten. 

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Brugen af kvalitetstrapper kvalificeres og trapperne anvendes fremadrettet, når der 

afsluttes et kommunalt indsatsområde. 

Tidsplanen godkendes - temamødet i marts flyttes eventuelt til april. 

Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard fratrådte mødet efter behandlingen af 

dette punkt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Tidsplan for arbejdet med "Kvalitetsrapporten 2008-09" (dok.nr.5337/09) 
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11.   Orientering om "Læreraftalen 2008" 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 2008 blev der mellem 

KL og Lærernes Centralorganisation, indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne.  

Målet med en ny arbejdstidsaftale er at skabe gode rammer for folkeskolens 

udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. 

Sigtet med aftalen er at afskaffe bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrke 

mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne, hvilket skal muliggøre en enkel 

og fleksibel planlægning på skolerne, herunder mulighed for en løbende prioritering 

og omprioritering, så arbejdsopgaverne kan tilpasses de aktuelle behov. 

Aftalen bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skolelederen og lærerne, om 

hele skolens virksomhed. 

Aftalen skal udfyldes lokalt, således at der lokalt indgås aftale mellem kommune og 

den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, her Frederikshavn Kommune og 

Lærerkreds Nord. 

Skolechefen orienterer om de lokale aftaler og forhandlinger i mødet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13620 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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12.   Orientering om "Elevvenlig Kommune" 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fået en henvendelse fra elevorganisationen Danske 

Skoleelever (DSE) med henblik på at indgå i et samarbejde vedr. projekt 

"Elevvenlig Kommune".  

  

DSE er en elevorganisation, der organiserer elever og elevråd på alle former for 

grundskoler -, efter-, privat-, ungdoms-, fri - og folkeskoler. Organisationens 

demokratiske struktur bygger på kollektivt medlemskab, og alle elever har 

derudover mulighed for at melde sig ind individuelt. 

  

Skolelederne på folkeskoleskolerne i Frederikshavn Kommune er på et møde 

orienteret om henvendelsen, og ønsker at gå positivt ind i samarbejdet. 

Skolechefen, repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og udvalgte 

elevrepræsentanter har efterfølgende haft møde med to repræsentanter fra Danske 

Skoleelever. 

Mødet mundede ud i, at Frederikshavn Kommune i samarbejde med Danske 

Skoleelever vil afholde en fælles elevrådsdag, hvor hver folkeskole i Frederikshavn 

Kommune har mulighed for at være repræsenteret ved to elevrådsrepræsentanter. 

Målet med dagen er at afklare, om der skal etableres et Fælles Elevråd i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Skolechefen orienterer i mødet om projektet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9770 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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13.   Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2009 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsforbundet, Region Nordjylland har fremsendt ansøgning om økonomisk 

støtte til Projekt Østbørn 2009. 

Region Nordjylland modtager igen i uge 27 og 28 2009 børnehjemsbørn fra 

Katowiche området i Polen, til en sommerlejr på Skallerup skole, Hjørring. 

  

Finansieringen af sommerlejren sker udelukkende ved hjælp af frivillige bidrag og 

gennemføres ved hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere. 

Børne- og Ungdomsudvalget har både i 2007 og 2008 støttet Projekt Østbørn med 

10.000 kr.  

  

Et eventuelt tilskud vil kunne afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets 

dispositionskonto. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

 Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om ansøgning skal støttes, og i givet 
fald med hvilket beløb 

 eventuelt tilskud finansieres via udvalgets dispositionskonto 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Det ansøgte imødekommes med kr. 10.000,- 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2009 (dok.nr.17345/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2460 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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14.   Fastlæggelse af budgetdialogmøder forår 2009 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område. 

I den forbindelse er det tid for fastlæggelse af rammerne for budgetdialogmøder for 

 institutionsområdet  

 skole- og ungdomsområdet 

Forvaltningen har noteret følgende områder til drøftelse i dialogmøder: 

Institutionsområdet: madordning 

Skole- og ungdomsområdet: rummelighed - udvikling af specialundervisningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tilkendegiver tidspunkter og fokusområder for dialogmøder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

På skoleområdet afholdes mødet den 18. maj 2009 (kun for bestyrelsesformænd). 

  

På institutionsområdet afholdes mødet den 11. maj 2009 (tema fastlægges 

senere). 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/627 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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15.   Orientering om ansættelse af institutionsleder i den 

selvejende institution Ungdomsgården Hånbæk 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 09/2130 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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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 
   

 

 
 


