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1. Orientering om gennemført "Livsstilsundersøgelse 2009" 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes SSP-udvalg har gennemført en livsstilsundersøgelse 

blandt unge i Frederikshavn Kommunes 7., 8., 9., og 10. klasser samt 

ungdomsuddannelserne. Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo 

marts 2009. 

Undersøgelsen er udarbejdet som en opfølgning på tidligere undersøgelser 

foretaget i Frederikshavn Kommune i henholdsvis 2001, 2004 og 2008. Det er 

således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere, dog er 

undersøgelserne foretaget i 2001 og 2004 inden kommunesammenlægningen. 

Livsstilsundersøgelsen sætter fokus på de unges  

 boligsituation  

 fritidsjob  

 tilknytning til idrætsklub og lign.  

 motionsvaner  

 rygevaner  

 forbrug af alkohol  

 brug af stoffer, samt om de unge har begået kriminalitet 

Ungdomskonsulent Viviann Skiold Henriksen er inviteret til kl. 15 for at orientere om 

resultat af gennemført livsstilsundersøgelse. 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Pixiudgave livsstilsundersøgelse 2009 (dok.nr.82293/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8500 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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2. Orientering om SSP-guide med vejledninger/retningslinjer 

for indsatser vedr. udsatte unge 

 

Sagsfremstilling 

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. december 2008 fik Børne- og 

Ungdomsudvalget en redegørelse vedr. udfordringer og muligheder for bedring af 

de unges situation i Hånbæk-området. Samtidig besluttede udvalget at sagen 

skulle genoptages. 

  

Som opfølgning på sagen har SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet en SSP-

guide med vejledning/retningslinjer for indsatser vedr. udsatte unge. 

  

Ungdomskonsulent Viviann Skiold Henriksen vil i mødet kort orientere om SSP-

guiden. 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Anmodning om redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. Hånbæk-området (dok.nr.574261/08) 

SSP - Guide til håndtering af udsatte unge (dok.nr.87564/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14373 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: vihe 

 Besl. komp: BUU 
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3. Orientering om resultat af evaluering i Ungdomsskolen 

 

Sagsfremstilling 

Der er i efteråret 2008 foretaget brugerevaluering af ungeområderne 

(ungdomsskoleregi) i Frederikshavn og Holbæk kommuner og udmøntet i 

evalueringsrapport i foråret 2009.  

Den samlede evalueringsrapport kan ses på 

www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk . Pixi-udgaven af 

evalueringsrapport er vedhæftet. 

  

Processen med evaluering af ungdomsskolen begyndte i efteråret 2007, og tanker 

og idéer om evaluering blev delt med Ungdomsskolens kolleger fra Holbæk 

Ungdomsskole, som også gik i evalueringstanker. 

Kommunerne er indbyggermæssigt omtrent lige store, og der var flere 

lighedspunkter omkring, hvorledes ungdomsskolerne indgik i den kommunale 

ungdomsindsats, så der blev enighed om at lave en komparativ evaluering på de 

fælles områder i ungdomsskolevirksomheden. 

  

Efter færdiggørelse af rapport har Ungdomsskolebestyrelsen valgt at dele rapporten 

op i delelementer og dykke ned i disse på ordinære møder. 

Fra første færd udtrykte bestyrelsen stor glæde over den store brugertilfredshed, 

som de adspurgte unge i Frederikshavn har givet udtryk for. 

  

Ungdomsskolen er i gang med denne interne proces, og det har efter bestyrelsens 

opfattelse været særdeles givende at møde de folk, som står for de separate tiltag.  

  

Ungdomsskoleinspektøren er inviteret til at deltage i udvalgets møde kl. 

15.30 for kort at præsentere evalueringsprojektet. 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Píxi-udgave evalueringsrapport Ungdomsskolen (dok.nr.79578/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14060 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 

 

http://www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk/
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4. Redegørelse vedr. projekt: "Når fremtiden tegner sig - en 

rapport om uddannelsesvalg og vejledning i Frederikshavn 

Kommune" 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem, Birthe Marie Pilgaard anmoder om at få en redegørelse fra 

Ungdommens Uddannelsesvejledning omkring problemstillinger og mulige 

fremtidige kommunale handlestrategier i forhold til projekt: ”Når fremtiden tegner 

sig - en rapport om uddannelsesvalg og vejledning i Frederikshavn kommune”.  

  

Forvaltningen har inviteret leder af UUV Niels Chr. Andersen til udvalgets møde kl. 

16 for at fortælle om problemstillinger og mulige fremtidige kommunale 

handlestrategier. 

  

 

Indstilling 

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

redegørelse til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Rapporten: Når fremtiden tegner sig - en rapport om uddannelsesvalg og vejledning i Frederikshavn og 

Hjørring Kommune (dok.nr.90355/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15716 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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5. Handlingsplan for opbremsning og nedbringelse af 

merforbrug i Familieafdelingen i efteråret 2009. 

 

Sagsfremstilling 

Handlingsplanen for Familieafdelingens opbremsning og nedbringelse af 

merforbrug er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling 

af økonomiopfølgning af 30.06.2009 på udvalgsmødet den 13. august og 

Økonomiudvalgets skrivelse til fagudvalgene af 6. august. 

Handlingsplanen forudsætter en meget, meget stram styring og begrænsede 

muligheder for gennemslag af ændrede beslutninger og indsatser for det resterende 

budgetår er af stor betydning for måltal og indgrebenes karakter. 

  

Planen lægger på en række områder spor ud, som rækker ind i budgetåret 2010 og 

frem, og det er i planen og bilaget forsøgt skitseret hvilke konsekvenser planen har 

internt og i forhold til berørte borgere. 

 

Indstilling 

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

godkender forslaget til handlingsplan for opbremsning og nedbringelse af 

merforbrug i Familieafdelingen i efteråret 2009. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Handlingsplanen godkendt. Opfølgning på næste møde. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Handlingsplan for opbremsning og nedbringelse af merforbrug i Familieafdelingen i efteråret 

2009 (dok.nr.89387/09) 

Bilag til handlingsplan (dok.nr.89394/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15398 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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6. Forslag til budget 2010 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte budgetramme udarbejdet 

et administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør 

Direktionens budgetforslag for 2010 - 2013. 

Forslaget er 4. august 2009 udmeldt til drøftelse i de politiske udvalg. 

  

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene det 

administrativt udarbejdede budgetforslag. 

  

Det udarbejdede forslag til budget for 2010 omfatter driftsudgifter og driftsindtægter 

på 936,4 mio. kr. (netto budget) samt forslag til anlægsbudget. 

  

Ud over det administrative budgetforslag er der udarbejdet problemområder til 

budgettet 2010 - 2013, som ønskes drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetmøde. 

  

Økonomiudvalget har 5. august 2009 holdt ekstraordinært møde, hvor 

budgetopfølgning for 2009 og budget 2010 - 2013 har været behandlet. 

Økonomiudvalget besluttede her, at det er nødvendigt at udmelde nye 

budgetrammer (se bilag). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

 det administrative budgetforslag samt de nye budgetrammer fremlægges til 
drøftelse/indstilling til den videre politiske budgetproces  

 Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til de udarbejdede 
problemområder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 13. august 2009 

Der udarbejdes nyt administrativt budget inden for den af Økonomiudvalget 

udmeldte ramme. 

Budgettet forelægges på næste møde. 

Der indarbejdes forslag til udvidelse af familieklasser og -institutioner. 

Der indarbejdes 154.000 kr. til medfinansiering af en handicapkoordinator. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. 

september 2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet nyt administrativt budget inden for 

den af Økonomiudvalget udmeldte ramme.  

I det administrative budget er der også indarbejdet forslag til udvidelse af 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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familieklasser og -institutioner samt 154.000 kr. til medfinansiering af en 

handicapkoordinator. Herudover er der indarbejdet 2,475 mio. kr. vedr. ny 

overenskomst på dagplejeområdet. 

Bilagsmateriale er pt. under udarbejdelse. Materialet eftersendes til udvalgets 

medlemmer via mail. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

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

det administrative budgetforslag til den videre politiske budgetproces. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Udvalget fremsender det administrative budgetforslag til videre behandling. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Direktionens budgetforslag 2010 - 2013 (BUU 13-8-2009) (dok.nr.78229/09) 

kopi af underskrevet brev til fagudvalgene vedr. budget 2010-13 (BUU 13.8.2009) (dok.nr.82378/09) 

Udmelding af budgetrammer pr. den 6. august 2009 (BUU 13.8.2009) (dok.nr.81858/09) 

Budget 2010-13, Frederikshavn Kommune (BUU 13.8.2009) (dok.nr.72011/09) 

Samlet materiale problemområder 2010 - 2013 vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets område (BUU 

13.8.2009) (dok.nr.82512/09) 

Kopi dok. 92052/09 inkl. forside og beskrivelse vedr. besparelseskonsekvenser (dok.nr.95315/09) 
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7. Dialogmøder efterår 2009 Børne- og Ungdomsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget afvikles der to gange årligt 

dialogmøder på skole- og institutionsområdet. 

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

fastlægge årets andet dialogmøde på henholdsvis daginstitutionsområdet, skole - 

og ungdomsområdet. 

  

Forvaltningen foreslår, at 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 fastlægger tidspunkter for dialogmøder på henholdsvis institutionsområdet, 
skole- og ungdomsområdet  

 beslutter indhold i de kommende dialogmøder 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Dialogmøderne fastlægges til 5. november 2009 for institutionsområdet og 3. 

december 2009 for skoleområdet. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10578 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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8. Evaluering af forsøg med madordninger på folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I september 2007 indgik et flertal i Byrådet et skoleforlig med fokus på skolevæsnets 

struktur og kvaliteten i skolernes tilbud. 

  

Skoleforliget indeholder bl.a. en beslutning om: 

 at der skal laves forsøg med madordninger på 3-5 folkeskoler i Frederikshavn 

Kommune.  

 at der skal udarbejdes en status over skolernes eksisterende erfaringer med 

skolemad  

 at der skal ses på muligheder, udfordringer og behov ved etablering af 

madordninger på alle skoler  

I foråret 2008 inviterede Børne- og Kulturforvaltningen skolerne til at ansøge om midler til 

forsøg med skolemadsordninger. 11 af kommunens daværende 22 folkeskoler indsendte 

ansøgninger om af få del i midlerne. 

Der udvalgtes 5 skoler til at deltage i forsøget, som skulle køre i løbet af skoleåret 2008-09. 

Projekterne skulle afsluttes med en skriftlig evaluering medio 2009. 

Medio 2009 har der været udsendt spørgeskemaer til kommunens øvrige folkeskoler med 

henblik på at få et overblik over de eksisterende skolemadsordninger, skolebode m.m. 

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed, på baggrund af de skriftlige 

evalueringer og de besvarede spørgeskemaer en rapport "Skolemad på folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune".  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager rapport efter evaluering af forsøg med skolemad til efterretning  

 drøfter hvilke fremtidige initiativer, der ønskes igangsat på området  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Rapporten godkendt. 

  

Sagen genoptages. 

 

Bilag 

Evaluering af skolemadsordninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.68600/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2090 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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9. Projekt Sund Indskoling 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget bevilligede i forbindelse med budgetlægningen 500.000 kr. 

årligt, som blev øremærket til sundhedsfremmende arbejde i forbindelse med børns 

kost og motion. 

Sund By´erne og sundhedsafdelingen fra Børne- og Kulturforvaltningen har i 

fællesskab udarbejdet forslag til dette projekt vedr. sundhedsfremme og 

forebyggelse hos børn i indskolingsforløb og skolefritidsordninger i Frederikshavn 

Kommune. 

Formålet er at opnå en effektiv koordineret indsats med særlig fokus på kost og 

motion, samt fremme børns generelle sundhed på sigt, for at undgå livsstilslidelser 

hos børn og unge i Frederikshavn Kommune. 

Projektet forsøger at inddrage så mange aktører som muligt fra børns daglige 

miljøer, for at opnå størst mulig effekt. 

Erfaringer fra projektet skal bruges til at udarbejde lignende tiltag for andre 

målgrupper blandt børn og unge. 

  

Sund By-koordinator Britta OIsson deltager i mødet.  

  

Indstilling: 

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalgets godkendelse at projektet 

igangsættes. 

  

Bilag   Fordeling 

1. Projektbeskrivelse, Sund indskoling i Frederikshavn kommune SUU 

  

  

Beslutning - Sundhedsudvalget 13. marts 2007 

Sundhedsudvalget roser projektet, som igangsættes efter projektplanen.  

  

Fraværende: Irene Hjortshøj med afbud 

  

  

  

Supplerende sagsfremstilling d. 07.09.08 

Projekt Sund Indskoling blev igangsat i august 2007.  

Der er siden da uddannet 39 sundhedsambassadører fordelt på 17 skoler / 

institutioner.  

Ligeledes er der etableret og uddannet Legepatruljer på 11 skoler.  

Der har været afholdt forældrearrangementer og 7 institutioner satte i uge 37 Leg 

og Bevægelse på dagsordenen i 4 dage.  

Projektkoordinator Karen Enevold Poulsen har foretaget en midtvejsevaluering hos 

sundhedsambassadører, legepatruljedeltagere og kontaktlærere 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5338 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Midtvejs-konklusionen lyder: 

  

-         Overordnet betragtet ser det ud til, at projektet er blevet mødt af stor 

tilfredshed hos de implicerede (sundhedsambassadører, legepatruljeelever 

og legepatruljekontaktlærere).  

-         Der trænger sig dog en smule modvilje på hos de børn, som agerer 

legepatrulje. Det ser ud til at den meget positive attitude til legepatrulje-

ideen, som eleverne havde i starten, ikke længere helt kan holdes. Måske 

har ideen tabt lidt af nyhedens interesse, men det skal dog dertil siges, at 

flertallet stadig forholder sig positivt. 

-         Skal man lave en grov gennemsnitsberegning af, hvor mange elever, der 

deltager i legepatrulje-arrangementerne på skolerne, så ligger det på 20. 

-         Det er især de yngre børn på skolerne, der deltager i legene. Disse 

arrangementer har altså ikke helt formået at få de ældste børn med. 

-         Det er oplevelsen, at legepatruljearrangementerne har øget den fysiske 

aktivitet i frikvartererne, men det er ikke helt klart, om det er de børn, der i 

forvejen er aktive, som blot er blevet mere aktive, eller om inaktive børn er 

blevet aktive. 

  

Karen Poulsen kommer tilstede ved mødet. 

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2008 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

Fraværende Steen Jørgensen, Irene Hjortshøj og Jytte Schaltz. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 11. august 2009 

Projektkoordinator Karen Enevold Poulsen gennemgår evalueringsrapporten på 

mødet. 

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 11. august 2009 

Forvaltningen indstiller, at evalueringsrapporten tages til efterretning, herunder at 

sundhedsafdelingen fastholder ansvaret for sundhedsambassadørerne i resten af 

2009. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009 

Sundhedsudvalget besluttede at sundhedsafdelingen fastholder ansvaret for 

sundhedsambassadørerne i skoleåret 2009/10 med henblik på igangholdelse. 

  

Sagen oversendes til Børne- og ungdomsudvalget med forslag om fremadrettet 

implementering i skole/SFO i B&U-regi. 

  

Fraværende: Ingen 
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. 

september 2009 

Børne- og Kulturforvaltningen ser positivt på projekt sund indskoling. 

Forvaltningen undersøger, hvordan projektet kan forankres inden for Børne- og 

Ungdomsudvalgets ramme. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tilslutter sig 

Sundhedsudvalgets forslag om fremadrettet implementering i skole/SFO-regi under 

forudsætning af, at projektet kan implementeres inden for udvalgets nuværende 

ramme. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Godkendt. 

 

Bilag 

Sundindskolingrapport.pdf (dok.nr.79699/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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