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1.   Præsentation af udviklingsplaner for Ørnevejens- og 

Munkebakkeskolens fysiske rammer 

 

Sagsfremstilling 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 1. marts 2007 blev det besluttet, at der 

skulle udarbejdes et udviklingsplaner for folkeskolerne I Frederikshavn Kommune. 

Beslutningen blev taget som en følge af, at der i forbindelse med 

budgetvedtagelsen 2007 blev afsat midler til bygningsinvesteringer i folkeskolerne. 

  

Til at udføre opgaven med udarbejdelse af udviklingsplaner, besluttede Teknisk 

Forvaltning, Ejendomsfunktionen og Børne- og Kulturforvaltningen at indgå en 

aftale med Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed og Rådgivende 

Ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard. 

  

Inden processen på skolerne gik i gang blev politikere og alle interesserede på 

kommunens folkeskoler inviteret til et inspirationsoplæg i Det Musiske Hus v/ 

Vilsbølls konsulent & Foredragsvirksomhed. 

  

Processen med udarbejdelsen af udviklingsplanerne på alle skoler, undtagen 

Munkebakkeskolen og Ørnevejens skole (der på dette tidspunkt var besluttet 

nedlagt til fordel for nyopførelse af skole i Frederikshavn midtby) fandt sted i 

perioden juni 2007 – april 2008, hvor Henrik Vilsbøll fra Vilsbølls Konsulent & 

Foredragsvirksomhed og Ove Møller fra Rådgivende Ingeniørfirma Frandsen og 

Søndergaard sammen med en repræsentant fra Teknisk Forvaltning og en 

repræsentant for Børne- og Kulturforvaltningen var rundt på skolerne. 

1.     De eksterne konsulenter har gennemgået bygningsmassen på den enkelte 

skole. 

2.     Der er afholdt møde med repræsentanter fra skolebestyrelse, personale og 

ledelser på skolen. Her blev der fremført ønsker for den fremtidige skole. 

3.     Det indsamlede materiale er bearbejdet af de eksterne konsulenter. 

4.     På endnu et møde med den førnævnte deltagerkreds fremlagde rådgiverne 

et forslag til det kommende bygningsatlas for skolen. 

  

Beslutningen om opførelse af ny skole i Frederikshavn midtby er trukket tilbage og 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derfor den 2. februar 2009, at der skulle 

laves en udviklingsplan for henholdsvis Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen, 

tilsvarende udviklingsplanerne for kommunens øvrige skoler. 

  

Fremstilling af udviklingsplaner for det to skoler har fulgt følgende procesplan: 

         April  2009 - Henrik Vilsbøll og Ove Møller vil i møde med de to  skoler 

fremlægge forslag til folkeskolernes bygningsatlas for skolernes 

byggeudvalg.  

Skolebestyrelserne vil efterfølgende få mulighed for at vedlægge udtalelser 

til det samlede forslag. 

         15. maj  2009 - er seneste frist for indsendelse af udtalelse til forslag til 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1185 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. juni 2009 Side 5 af 29 

 

bygningsatlas for de to i Frederikshavn Kommune. Udtalelsen sendes til 

Børne- og Kulturforvaltningen. 

         4. juni 2009 - Kristian Kjærgaard Larsen, Teknisk Forvaltning vil 

fremlægge udviklingsplanerne for Børne- og Ungdomsudvalget, incl. 

formidling af skolebestyrelsernes udtalelser. 

Udviklingsplanerne er nu udarbejdet, begge skoler har afgivet høringssvar  og 

sagen er klar til fremlæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager præsentation af udviklingsplan for Munkebakkeskolen og Ørnevejens 
skole til orientering  

 tager skolernes høringssvar til efterretning  

 drøfter den videre proces for udmøntning af folkeskolernes 
udviklingsplaner 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Præsentation og høringssvar tages til efterretning. 

Sagen genoptages i august. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Munkebakkeskolen - udviklingsplan forår 2009 incl. overslag og konklusion (udleveret BUU 

7.5.09) (dok.nr.51777/09) 

Munkebakkeskolens høringssvar til skolens udviklingsplan (dok.nr.51593/09) 

Ørnevejens skole - udviklingsplan forår 2009 incl. overslag og konklusion (udleveret BUU 

7.5.09) (dok.nr.51778/09) 

Ørnevejens skoles høringssvar til udviklingsplan for skolen (dok.nr.51597/09) 
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2.   Rapport om frokostmåltider i daginstitutioner til drøftelse 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har i samarbejde med arbejdsgruppen for frokostmåltider i daginstitutioner 

udarbejdet rapporten ”Sundt frokostmåltid i daginstitutioner i Frederikshavn Kommune” (se 

bilag). Rapporten skitserer flere temaer, der lægger op til politisk drøftelse.  

1.       Køkkenstandarderne er meget forskellige rundt omkring i institutionerne, og 

mange institutioner har på baggrund af fødevarestyrelsens krav kun mulighed at 

modtage mad fra ekstern leverandør. Det vil således kræve anlægsudgifter til 

etablering og ændring af køkkenerne, hvis der skal sikres et ens serviceniveau. 

  

2.       Der er i dag ingen overordnet kostpolitik på småbørnsområdet i Frederikshavn 

Kommune. Indførelse af frokostmåltidet giver anledning til at overveje, hvorvidt 

der ønskes politisk holdning til økologi og religiøse hensyn i forhold til kost i 

daginstitutioner. 

  

3.       Lovgivningen giver mulighed for at børn med lægedokumenteret allergi eller 

anden sygdom som kræver specialkost kan blive undtaget frokostmåltidet. 

Bestemmelsen er dog alene rettet mod de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen 

vurderer, at kommunen ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i 

daginstitutionen.  Der kan således forventes behandlinger af 

dispensationsansøgninger i tilfælde af allergi mv., der evt. kan uddelegeres til 

administrativt niveau. 

  

4.       Der er på nuværende tidspunkt udsigt til flere forskellige modeller for 

madordninger i institutionerne. Forvaltningen vurderer, at den mest holdbare 

tildelingsmodel er at tildele et fast beløb pr. barn pr. måned til køb af mad svarende 

til det merprovenu, der er af takststigningerne i børnehaverne. 

  

Der er dog alternative tildelingsmodeller: 

         en differentieret tildelingsmodel, hvor institutionerne tildeles beløb efter de 

faktiske udgifter til madordningen, eller 

         institutionerne tildeles et fast beløb pr. barn pr. måned, derudover oprettes en 

central pulje til ekstraordinære udgifter, som f.eks. allergivenlig kost, 

sygdomsafhængig kost mv. 

 

Indstilling 

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

”Sundt frokostmåltid i daginstitutioner i Frederikshavn Kommune”. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Udvalget tilslutter sig tildelingsmodel som foreslået af forvaltningen. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9690 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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Udvalget ønsker forslag til proces til udarbejdelse af en kostpolitik. I processen 

inddrages både Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Rapport fra arbejdsgruppen til politisk behandling i juni 2009 (dok.nr.18584/09) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. juni 2009 Side 8 af 29 

 

 

3.   Evaluering af pilotprojektet med talentklasse, foråret 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 15. januar 2009, at der i foråret 2009 

blev udmøntet et pilotprojekt i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium med 

tilbud til børn i 7.-10. klasse med særlige talenter eller høj begavelse, og 

at pilotprojektet skulle følges og evalueres med henblik på stillingtagen til fremtidige 

tiltag eller forløb på området. 

Der blev oprettet et hold i matematik, astronomi og fysik med deltagelse af 16 

elever, og de har i foråret 2009 modtaget 6 x 2 timers undervisning på Gymnasiet. 

Der har været nedsat en følgegruppe bestående af to skoleledere, rektor fra 

Frederikshavn Gymnasium og en repræsentant for Børne- og Kulturforvaltningen. 

Eleverne har foretaget både en midtvejs- og slutevaluering. Se bilag. Begge 

evalueringer viser en endog meget stor elevtilfredshed med indhold og forløb. 

Evalueringerne giver også en formodning om, at eleverne kunne være bedre 

orienteret om forløbet inden opstart og at samarbejdet mellem eleverne med fordel 

kan videreudvikles.  

Det er også følgegruppens oplevelse, at pilotprojektet er forløbet godt og bl.a. har 

skolerne oplevet, at eleverne har videregivet deres oplevelser til lærere i 

folkeskolen. 

Pilotprojektet er blevet omtalt postivt i lokale medier, både i forbindelse med opstart 

og afslutning. 

Børne- og Kulturforvaltningen har efter beslutningen af 15. januar 2009 modtaget 

en henvendelse fra Frederikshavn Handelsskole, som viser interesse for at indgå i 

samarbejder omkring talentklasser.  

Det er Børne- og Kulturforvaltningens samlede vurdering, at pilotprojektet har været 

interessant og er forløbet godt. Det har givet erfaringer og inspiration til at 

videreudvikle evt. kommende talentklasseforløb både i form og indhold. 

Forvaltningen finder bl.a., at der med fordel kan indgås samarbejde med forskellige 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, erhvervslivet m.fl., at der kan 

skabes større sammenhæng og spin-off til folkeskolen og at der kan 

eksperimenteres med undervisningens tilrettelæggelse og faglige indhold. 

Talentklasser kan oprettes uafhængigt at skoleårets almindelige planlægning. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

 At Børne- og Ungdomsudvalget tager evalueringen til efterretning  

 At Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til, hvordan evt. 
kommende talentklasser kan udvikles i form og indhold. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

Muligheden for at udvikle tilbud i samarbejde med nabokommunerne undersøges. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2757 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Elev-evalueringer af pilotprojektet med talentklasse, 2009 (dok.nr.52089/09) 
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4.   Orientering om arbejdet med nedbringelse af bekymrende 

fravær i Frederikshavn Kommunes folkeskoler 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget fik på møde den 6. november 2008 forelagt 

undersøgelsen ”Fravær i Frederikshavn Kommunes folkeskoler - et øjebliksbillede” 

  

I den forbindelse stillede Børne- og Kulturforvaltningen forslag om en prioritering af 

tre konkrete indsatsområder: 

  

1.         Fokus på klasselærerfunktionen 

2.         Udarbejdelse af faste procedurer for håndtering af fraværsproblematikker 

på hver enkelt skole 

3.         Opkvalificering af familieteam  

  

På mødet tilkendegav udvalget en forventning om et tæt samarbejde mellem 

Familieafdelingen og Skoleafdelingen, og et ønske om at følge udviklingen nøje. 

Der er således tilføjet et fjerde indsatsområde: 

  

4.         Understøtte og optimere samarbejdet mellem Skole- og Familieafdeling 

  

  

Ad 1 og 2 

Temaerne har været behandlet i skoleledergruppen og der vil blive redegjort for 

seneste genbehandling på skoleledermøde den 2. juni 2009, hvor drøftelserne bl.a. 

tager udgangspunkt i et oplæg fra skolelederen på Sæbygaardskolen om de 

erfaringer, der er gjort i Sæby-området via pilotprojektet ”Børn der ikke kommer i 

skole”. Ligeledes vil den aktuelle status på de enkelte skolers fraværspolitik blive 

opsummeret, og endelig vil den relevante deltagerkreds til et fokusmøde i 

august/september 2009 blive fastlagt. 

  

Formålet med fokusmødet i august/september er at befordre den gensidige 

udveksling af gode eksempler fra de enkelte skoler, og mødet har desuden som 

omdrejningspunkt at få realiseret det potentiale, der ligger i 

klasselærerfunktionen/klassens lærerteam i forhold til at nedbringe fravær. Endelig 

vil der blive en drøftelse af, hvorledes teknologien kan benyttes som værktøj i 

arbejdet – herunder f.eks. mail- og sms-kontakt med forældre/elever. 

  

Skoleafdelingen vil have som indsatsområde for skoleåret 2009/2010 at gøre 

minimering af fravær til et element i den generelle kvalitetsudvikling på skolerne, og 

vil foreslå, at der afrapporteres herom i kvalitetsrapporten for samme skoleår. Et af 

målene hermed er at tydeliggøre for forældre, elever og samarbejdspartnere, 

hvordan skolen forholder sig til emnet. Denne model vil fortsat levne plads til 

variation i forhold til den decentrale konktekst. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2564 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Ad 3:  

Denne opgave varetages i Styregruppen for ”Familien i centrum”. Styregruppen 

arbejder pt. på en tids- og procesplan, som på senere tidspunkt vil blive fremlagt for 

Forvaltningsledelsen. Elementer i denne plan er bl.a. en evaluering af samarbejde 

og samarbejdsmanual. 

  

  

Ad 4: 

Skole- og Familieafdelingerne samarbejder om et væsentligt bidrag til en 

tværgående løsning på denne fælles problematik, idet man i øjeblikket undersøger 

de praktiske og økonomiske muligheder for, med Ungdomsskolen som 

omdrejningspunkt at etablere et individuelt tilrettelagt skoletilbud med kontinuerligt 

optag, hvor et antal skoletrætte men ikke egentligt behandlingskrævende unge fra 

6. – 9. klassetrin, på baggrund af en hurtig og smidig visitation, kan få daglig 

tilknytning. 

  

Udover det faglige indhold er det ønsket at etablere et tæt samarbejde mellem 

forældrene, den unge og en voksen fra skoletilbuddet, og at der skal lægges en 

individuel plan, der sikrer den unges trivsel og et stabilt fremmøde. Fokus vil være 

på den motivation, der er iboende i den enkelte elev og dermed, hvad den unge 

selv kan/vil samarbejde om, hvilke interesser den enkelte har, samt de færdigheder 

den unge selv har lyst til at forbedre. Når det stabile fremmøde er opnået, tænkes 

indholdet rettet mod de kompetencer den unge har behov for, for at kunne vende 

tilbage til et vedvarende tilbud, som folkeskole, efterskole eller andet skoletilbud.  

  

Tilbuddet ønskes tilrettelagt på tværs af faggrænser og afdelinger og med 

tilknytning af både lærere, socialrådgivere og projektmedarbejdere. Ligeledes 

ønskes der tilkoblet ressourcer fra Specialpædagogisk Rådgivning, Pædagogisk 

Rådgivning m.v. 

  

Med hensyn til optimeringen af samarbejdet mellem Skole- og Familieafdelingen i 

øvrigt henvises primært til ovenstående afsnit Ad. 3 . 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager orienteringen til efterretning 

 drøfter sagen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Orienteringen taget til efterretning. 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 
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5.   Udmøntning af 2009-budgetbemærkning: Forstærket indsats 

for Ungdomsuddannelse til alle unge 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard har anmodet om, at Børne- og 

Ungdomsudvalget gennemfører en afklarende drøftelse af  2009-

budgetbemærkningen vedr. forstærket indsats for Ungdomsuddannelse til alle 

Unge. 

  

"Forstærket indsat for Ungdomsuddannelse til Alle Unge 

  

For at opfylde målsætningen om at mindst 85% af en ungdomsårgang gennemfører 

en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i 2015 skal den samlede kommunale 

indsats for unge styres af fælles målsætninger, herunder målsætningen om 

Ungdomsuddannelse til Alle. 

  

Beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15 og 25 år er reguleret i Lov om Aktiv 

Beskæftigelsespolitik. For unge uden ungdomsuddannelse er der angivet to 

retninger for indsatsen. Enten påbegynder den unge en uddannelse på ordinære 

vilkår eller også skal den unge finde sig et job.  

  

Den kommunale indsats skal  have sit primære fokus på uddannelse. 

  

Kommunen og  UUV  skal således sikre, at  unge mellem 15 og 25 år oplever, at 

der er èn indgang  til kommunen, at uddannelsesperspektivet er i centrum, at alle 

unge har en uddannelsesplan og at der er et passende udbud af fleksible og 

målrettede uddannelsestilbud, der matcher den enkelte unges talent og behov.   

  

Den kommunale organisation skal understøtte uddannelsesperspektivet og de 

fælles målsætninger, og  der udvikles  og implementeres derfor nye 

samarbejdsstrukturer i kommunen."  

  

  

Indstilling 

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

2009-budgetbemærkning vedr. forstærket indsats for Ungdomsuddannelse til alle 

unge. 

  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-12-2008 

Drøftet 

  

  

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. juni 2009 

Det foreslås, at Frederikshavn Kommune 1. august 2009 tager første skridt på 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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vejen til en tværgående ungeindsats, som har til formål at understøtte den 

kommunale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Indsatsen angår unge i alderen 15 - 30 år, som har brug for 

en koordineret støtte for at kunne påbegynde og gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

  

En indgang etableres som led i handlingsplanen for Uddannelse Til Alle (UTA) – 

godkendt i Børne.- og Ungdomsudvalget 2. februar 2009 -  som opfølgning på 

budgetbemærkning om èn indgang for unge til Frederikshavn Kommun og i 

forbindelse med etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem. 

I forslaget lægges op til et tættere samarbejde mellem Børne- og 

Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Dette samarbejde udvikles over 

tid, og kan med tiden medføre organisatoriske ændringer. 

  

Samarbejdsmodellen bygges op omkring et tværgående Ungeråd for UTA, et 

tværgående Ungeteam og en tovholder for indsatsen.  

Ved nedsættelsen af det tværgående ungeråd og ungeteam for UTA skabes større 

sammenhæng, bedre koordinering, kontinuitet, forebyggelse og en mere 

helhedsorienteret indsats i det kommunale samarbejde omkring den fælles 

målsætning. 

  

Indsatsen forløber i tre trin: 

  

Trin 1:   August 2009 tværgående Ungeråd for UTA og tværgående Ungeteam 

nedsættes og tovholder for indsatsen ansættes. 

Trin 2:   Ultimo 2009 evaluering af indsatsen 

Trin 3:   Februar 2010 udvidelse af Ungeteamet og fastlæggelse af ungeindsatsens 

organisatoriske ramme. 

  

Indsatsen iværksættes og finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets og 

Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende rammer til unge mellem 15 og 30 år. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til samarbejdsmodel jf. bilag, 

godkendes. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

Udvalget ønsker at ungdomsuddannelserne og øvrige samarbejdspartnere indgår i 

organisationen. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Forslag til samarbejdsmodel - En indgang for unge (dok.nr.52931/09) 
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6.   Ønsker fra Frederikshavn Produktionsskole vedr. skolens 

mulige indplacering i kommunens overordnede plan for 

skoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

I foråret 2008 henvendte Frederikshavn Produktionsskole sig til Børne- og 

Ungdomsudvalget med anmodning om at indgå i en dialog med Frederikshavn 

Kommune vedr. skolens mulige indplacering i kommunens overordnede plan for 

skoleområdet samt tidsperspektivet. 

På denne baggrund blev afviklet dialogmøde mellem Produktionsskolen og Børne- 

og Ungdomsudvalget og efterfølgende en drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Frederikshavn Produktionsskolen har nu fremsendt ønsker for skolens fremtidige 

placering i forhold til overordnet uddannelsessammenhæng, hvor 

uddannelsesperspektiv er det centrale i henhold til Ungdomsuddannelse til alle 

unge (UTA), 95% målsætningen og en samlet defineret indsatsfokus på gruppen af 

unge under 25 år, som efter grundskolen eller swenere ikke fortsætter eller går i de 

ordinære ungdomsuddannelser: 

1. Samling af produktionsskolens afdelinger på central adresse i 
Frederikshavn by  

2. Produktionsskolen som en del af skoleklynge/klyngemiljø med andre 
ungdomsindsatser  

3. Praksisfællesskaber i lærende og udviklende ungdomsmiljøer  
4. Fysiskke lokalebehov for Frederikshavn Produktionsskole 

De oplistede ønsker er nærmere beskrevet i Produktionsskolens henvendelse. Se 

bilag.  

  

Ud over Produktionsskolens ønsker indeholder materialet også en beskrivelse af, 

hvad skolen kan tilbyde/byde ind med, i en samlet uddannelsesmæssig 

sammenhæng, bl.a. er det Produktionsskolens vision at være det foretrukne 

undervisningstilbud til de unge, der i dag ikke er i gang med en 

ungdomsuddannelse. 

 

Indstilling 

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

henvendelsen fra Frederikshavn Produktionsskole. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Frederikshavn Produktionsskoles ønsker til rammer for skolens fremtidige virke (dok.nr.50637/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1606 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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7.   Analyse af anbringelsesområdet og anbefalinger til den 

videre udvikling af området 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets godkendelse af kommissorium for ananlyse af 

anbringelsesområdet den 2. februar 2009 forelægges analysen for udvalget. 

Analysen er en generel status over anbringelsesområdet for 2007 og 2008 og det 

vil sige et overblik over hvor mange børn der er blevet anbragt (nyanbringelser) , 

hvor der er anbragt samt hvilke undervisningstilbud der er givet i tilknytning til 

anbringelsen.  

Herudover indholder analysen oplysninger om, hvilke behov hos barnet/den unge, 

der har været afgørende for valg af anbringelsessted for børn og unge - herunder i 

hvilket omfang kapacitet/pladsledighed spiller ind ift. børn og unge, der er anbragt 

på kommunale institutioner eller i private anbringelsestilbud. 

Analysen indholder også oplysninger om tilsvarende kommuners tilbudsvifte og 

praksis på anbringelsesområdet i den udstrækning det har været muligt at rekvirere 

disse oplysninger. 

På udvalgets møde i juni måned forelægges arbejdsgruppens anbefalinger til den 

videre udvikling af området og eventuel oprettelse af tilbud i Frederikshavn 

Kommune på baggrund af analysen. 

 

Indstilling 

Børne - og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

 drøfter analysen, og  

 tager analysen til efterretning som grundlag for arbejdsgruppens 
kommende anbefalinger. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-

2009 

Som oplyst i Børne- og Ungdomsudvalgets møde i maj 2009 har arbejdsgruppen 

udarbejdet anbefalinger til den videre udvikling af anbringelsesområdet, herunder 

 etablering af kommunale aflastningspladser på handicapområdet  

 en større satsning på forebyggende foranstaltninger  

 opstart af proces, der skal afdække muligheden for en kapacitetsudvidelse, 
med særlig fokus på målgruppen 13 - 18 år, akut-tilbud samt bo-selv-
løsninger. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/714 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

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

anbefalinger til udvikling af anbringelsesområdet med henblik på igangsætning af 

områdets videre udvikling. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Udvalget tilslutter sig anbefalingerne i rapporten og ønsker sagen genoptaget med 

henblik på at fastlægge politiske mål for området. 

 

Bilag 

PDF: 40159-09_v1_Anbringelsesanalyse for årene 2007+2008 (BUU 7.5.09) (dok.nr.42828/09) 

PDF: Arbejdsgruppens anbefalinger for udvikling af anbringelsesområdet i Frederikshavn 

Kommune.docx.pdf (dok.nr.52509/09) 

KL - notat: 8 gyldne regler for udgiftsstyreing af udsatte børn og unge (dok.nr.55396/09) 
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8.   Godkendelse af årsrapport og kompetencefordelingsplan 

vedr. tværkommunal godkendelses- og tilsynsafdeling 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune indgik i foråret 2008 samarbejdsaftale med Hjørring og 

Brønderslev kommuner om etablering af en fælles godkendelses og tilsynsafdeling, 

i forhold til de kommunale opgaver omkring godkendelse og tilsyn med private 

opholdssteder, samt tilsyn med de døgninstitutioner der som følge af 

kommunalreformen overgik til l kommunerne (se bilag). 

1. juni 2008 blev den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (herefter 

GOT) således etableret og forankret i Hjørring Kommune. Årsrapport 2008 vedlagt 

som bilag. 

Med det formål at beskrive snitfladerne i opgavefordelingen mellem kommunerne 

og GOT, samt at afklare kommunernes interne kompetencedelegation, foreligger 

nu detaljeret opgave og kompetenceplan for området. Børne- og 

Kulturforvaltningen har i samarbejde med Socialforvaltningen udarbejdet forslag til 

delegation af kompetencen mellem udvalgene og forvaltningerne. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager årsrapport 1. juni - 31. december 2008 for Den Tværkommunale 
Godkendelses- og Tilsynsafdeling til efterretning  

 godkender forslag til kompetenceaftaler i forbindelse med godkendelse af 
og tilsyn med private botilbud og opholdssteder 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Kopi dok. 522794-08 Underskrevet samarbejdsaftale (dok.nr.52840/09) 

Årsrapport 1 juni - 31 december 2008  (dok.nr.52819/09) 

Kompetenceplan GOT endeligt forslag juni 09 (dok.nr.52821/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9640 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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9.   Godkendelse af det private opholdssted "Firkløveren" 

 

Sagsfremstilling 

Den tværkommunale godkendelses og tilsynsafdeling har på vegne af 

Frederikshavn kommune modtaget og behandlet ansøgning af 13. juni 2008 om 

godkendelse af det private opholdssted ”Firkløveren”. 

Opholdsstedet er beliggende i en nedlagt landsbyskole i Try ved Østervrå (Tryvej 

153, 9750 Østervrå). Firkløveren er lovligt etableret som fond i henhold til Lov om 

Social Service.  

  

Opholdsstedets målgruppe er børn/unge i alderen 12 – 15 år ved indskrivningen. 

Der er tale om børn og  unge med problematiske opvækstbetingelser og 

sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder. Der vil blive samarbejdet med 

Frederikshavn kommune om undervisningstilbud til opholdstedets elever. Se i 

øvrigt udkast til godkendelsesskrivelse (bilag). 

  

Der foreligger forslag til budgetgodkendelse med en månedlig takst på kr. 

67.892.(bilag) 

  

Ansøgningen er behandlet i henhold til gældende forskrifter og samarbejdsaftalens 

punkter i øvrigt. Der er ved behandlingen ikke fundet forhold der taler imod at 

opholdsstedet kan godkendes som generelt egnet jævnfør servicelovens 

bestemmelser herom. 

  

Frederikshavn kommune har meddelt landzonetilladelse til drift af ejendommen 

som opholdssted, den 30. april 2009. Denne tilladelse er fremlagt i offentlig høring, 

og vil kunne udnyttes straks efter høringsfristens udløb primo juni 2009, såfremt der 

ikke modtages klager fra offentligheden.  

Det forudsættes endvidere at Frederikshavn kommune udsteder byggetilladelse til 

ændret anvendelse af bygningerne. Desuden afventes endelig tinglysning af 

udlejers skøde på ejendommen. 

  

Af vedtægter for fonden ” Opholdstedet Firkløveren” fremgår, at et medlem af 

fondsbestyrelsen udpeges af Frederikshavn kommune. (bilag). 

 

Indstilling 

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

 godkender opholdstedet Firkløveren som generelt egnet, i medfør af Lov 

om social service §142.stk 5, under forudsætning af  

o den meddelte landzonetilladelse kan udnyttes straks efter 

høringsfristens udløb, og  

o  at der foreligger endeligt tinglyst skøde.  

  tager stilling til om der ønskes udpeget en repræsentant til bestyrelsen  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9316 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Firkløveren blev godkendt som opholdssted. 

Udvalget ønsker ikke en repræsentant i bestyrelsen. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Udkast til godkendelsesskrivelse Firkløveren 110509 (dok.nr.51431/09) 

Udkast Budgetgodkendelse 2009 - Firkløveren 120509 (dok.nr.51434/09) 

Vedtægter for Fonden Opholdsstedet Firkløveren (dok.nr.51461/09) 
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10.   Evaluering af budgetdialogmøder 11. og 18. maj 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der har henholdsvis den 11. maj 2009 og 18. maj 2009 været afholdt dialogmøde 

på institutionsområdet og skole- og SFO-området. Mødedeltagere var Børne- og 

Ungdomsudvalget og bestyrelsesformænd. 

Dagsorden til møderne var: 

1. Budgetforudsætninger 2010 - kort oplæg v/formand for Børne- og 
Ungdomsudvalget  

2. Debat vedr. udfordringer og muligheder vedr. budget 2010  
3. (Institutionsområdet) Oplæg og drøftelse vedr. indførelse af frokostmåltider 

i daginstitutioner i 2010 
(Skole- og SFO.området) Rummelighed i folkeskolen; en drøftelse på 
baggrund af tidligere fremsat ønske herom - herunder en drøftelse af 
specialundervisningens udvikling. på baggrund af de indkomne høringssvar  

4. Indkomne emner fra forældre-/skolebestyrelser  
5. Eventuelt 

Der er udarbejdet referat fra både institutionsdialogmødet og skoledialogmødet. 

  

  

 

Indstilling 

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

de to afviklede dialogmøder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Referat fra dialogmødet mellem BUU og daginst 11.5.2009 (dok.nr.49292/09) 

Referat fra dialogmøde den 18.05. 2009 (dok.nr.54957/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/627 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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11.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-

2009 

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde i februar 2009 blev besluttet at kommunens 

fritidstilbud hver især skulle beskrive institutionens målgruppe. 

Samtidig har udvalget besluttet, at dialogmødet den 4. juni 2009 kl. 19 med 

ungdomsområdet skulle indeholde en drøftelse vedr. målgrupper for ungdomsskole 

og klubber. 

Ungdomsskolens og Fritidstilbudenes (Bangsboklubben, Kaj Bundvad Fritidscenter, 

Strandby Fritidscenter, Sæby Fritids- og Ungdomsklub, Ungdomshuset Sct. 

Laurentius og Ungdomsgården Hånbæk) beskrivelser er vedhæftet som bilag med 

henblik på orientering for Børne- og Ungdomsudvalget forud for dialogmødet. 

  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2009 

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

vedhæftede beskrivelser til orientering med henblik på drøftelse i dialogmøde med 

Ungdomsområdet. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/78 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Ungdomsskolen - målgrupper (dok.nr.52504/09) 

Oversigt institutioner og målgrupper (dok.nr.55408/09) 

Lovgrundlag + beskrivelser af klubbernes målgrupper (dok.nr.52792/09) 
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12.   Fornyelse af lejekontrakt for fysiske rammer til husning af 

Tranåsskolen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/9338 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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13.   Frigivelse af anlægsmidler til centraliseringen af Den 

Kommunale Tandpleje 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2009 er det besluttet at centralisere den Kommunale 

Tandpleje i Coloseum i Frederikshavn Kommune. 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten for 

Børne- og Ungdomsudvalget således afsat 1 mio. kr. til flytteomkostninger.  

Der ansøges  om frigivelse af beløbet på 1,0  mio. kr. til afholdelse af flytteudgifter 

samt øvrige udgifter til entreprenører m.v. i forbindelse med flytningen af 

tandklinikker. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen instiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 1,0 mio. kr. for 2009 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9307 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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14.   Orientering om budgetstrategi 2010 - 2013 for Børne- og 

Kulturområdet 

 

Sagsfremstilling 

BK-forvaltningsledelsens budgetstrategi for for budgetlægningen 2010 – 2013 

fremgår af notatet: ”Tendenser, udfordringer og opgaver på Børne- og 

Kulturforvaltningens områder”. De budgetstrategiske overvejelser omfatter en 

række centrale overvejelser for den kommende 4 årige budgetperiode. Derudover 

omfatter strategien en række problemblokke, der senere kan indgå i den politiske 

beslutningsproces. Formålet med strategien er blandt andet at understøtte 

drøftelser og beslutninger i forhold til budgetprioriteringen.   

  

 

Indstilling 

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

forvaltningens budgetstrategi 2010 - 2013 til orientering. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Taget til orientering. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

BK retning og proces for budget 2010 (dok.nr.40869/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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15.   Orientering om status i projekt "Den Sunde Cirkel" 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har gennem de seneste tre år medvirket i 

Sundhedsstyrelsens satspuljeordning "kommunernes plan mod overvægt hos 

børn".  

  

I Frederikshavn Kommune har sundhedsprojektet "Den Sunde Cirkel" konkret 

udmøntet sig i to indsatser værende en generel henholdsvis specifik indsats. Den 

specifiikke indsats har været målrettet hele familier med svær overvægt og den 

generelle indsats målrettet eleverne i 4. - 6. klasse på tre af kommunens skoler 

(Ålbæk Skole, Torslev Skole og Munkebakkeskolen).  

  

Kommunen har i den treårige periode samlet modtaget 2 mio. kr. i støtte til at 

gennemføre projektet. Projektet har været forankret i Familieafdelingen. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere om status i projektet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/6215 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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16.   Statusorientering - Frederikshavn Kommune som 

elitekommune under TEAM Danmark 

 

Sagsfremstilling 

I januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

at forholde sig positivt overfor henvendelse fra klubber i Frederikshavn Kommune 

med ønske om, at Frederikshavn Kommune fortsat har fokus på at blive 

elitekommune under TEAM Danmark. 

  

Beslutningen er efterfølgende fulgt op med bl.a. dialogmøde 27. januar med 

eliteklubberne m.fl. I dette møde blev besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen 

skal igangsætte en proces hen imod et eventuelt samarbejde med TEAM 

Danmark om, at Frederikshavn Kommune eventuelt kan blive elite-

idrætskommune.  

  

Forvaltningen vil i mødet orientere om status i sagen. 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-

2009 

Forvaltningen vil i mødet orientere om status i sagen. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2009 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 18:30 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


