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1. Orientering om status for udmøntning af handlingsplan for 

opbremsning og nedbringelse af merforbrug i familieafdelingen i 

efteråret 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i udvalgsmøde den 3. september forslag til 

handlingsplan for opbremsning og nedbringelse af merforbrug i Familieafdelingen i 

efteråret 2009. 

  

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 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status for udmøntning af 

handlingsplan. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status for udmøntning af 

handlingsplan. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15398 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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2. Budgetopfølgning 2009 pr. ultimo november 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo november 

2009 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Økonomirapport udleveres i mødet og forvaltningen orienterer om resultat af 

budgetopfølgningen. 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forbrugsopgørelse 30/11 2009 BUU  (dok.nr.137946/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1829 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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3. Henvendelse fra byrådsmedlemmer vedr. udmøntning af 

budget 2010 

 

Sagsfremstilling 

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

Kulturforvaltningen i møde den 3. december 2009 orienterer Børne- og 

Ungdomsudvalget om principper og fordeling af demografi-problematikken i forhold 

til vedtaget budget for 2010 og overslagsårene. 

  

Samtidig ønsker byrådsmedlemmer en drøftelse af udmøntning af 2010 for så vidt 

angår budgettets besparelser og afledte konsekvenser for de store klubber. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har aftalt møde med bestyrelsesformand og leder for 

Ungdomsgården Hånbæk jfr. konkrete sag - se bilag. I mødet gennemgåes 

institutionens økonomiske ramme. 

BK-forvaltningen har efter mødet udarbejdet en redegørelse - se vedhæftede bilag. 

Forvaltningen forelægger redegørelsen i mødet. 

  

  

 

Indstilling 

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

Børne- og Kulturforvaltningens redegørelse til efterretning.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Henvendelse fra UGH til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. besparelser (dok.nr.133526/09) 

BK-forvaltningens redegørelse efter møde med UGH vedr. budget 2010 (dok.nr.135232/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20708 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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4. Ansøgning fra Stensnæsskolen om ekstra midler til 

videreførelse af skolens farveholdsundervisning 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen og forældrekredsen i Stensnæsskolen søger i brev af 23. 

november 2009 Frederikshavn Kommune om ekstra 200.000 kr. til videreførelse i 

resten af skoleåret 2009/2010 af skolens farveholdsundervisning. 

  

Skolen anfører i ansøgningen, at den igangværende farveholdsundervisning på 

skolen er en succeshistorie. I Farveholdsundervisningen inddrages Howard 

Gardners teorier om de mange intelligenser og læringsstile i planlægningen af 

undervisningen, og udmøntes i niveaudelt undervisning, hvor det enkelte barns 

faglige og sociale kompetencer er i fokus. Et konkret eksempel på succesen er, at 

læsefrekvensen er høj allerede i slutningen af 1. klassetrin. Den enkelte elev 

udvikler sig hele tiden og specialundervisning er næsten ikke-eksisterende og de 

sociale realtioner mellem børnene blomstrer. 

Skolen skriver også, at man ude i verden har fået øje på Stensnæsskolen og dens 

resultater og afledt heraf får skolen besøg fra andre undervisere og andre skoler er 

så småt begyndt at indføre Stensnæsskolens metode.  

Ansøgning vedlagt som bilag til sagen. 

Stensnæsskolens underskriftsindsamling med henblik på, at Stensnæsskolen skal 

bevare sin niveaudelte undervisning ligger i sagen i mødet. 

  

  

Det er forvaltningens opfattelse, at Stensnæsskolens ressourcemæssige 

forudsætninger for at videreføre farveholdsundervisningen frem til juni 2010 er 

uændret i forhold til de forudsætninger, der var til stede, da man planlagde 

indeværende skoleår i foråret 2009. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Forvaltningen oplyser, at der ikke eksisterer en udisponeret budgetpulje i Børne- og 

Ungdomsudvalget budgetramme for 2010. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 beslutter, om Stensnæsskolens ansøgning skal imødekommes  

 anviser eventuel finansiering af ansøgningen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Steen Jensen, Anders Starberg Pedersen og Birthe Marie Pilgaard begærer sagen 

i Byrådet. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20739 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Ansøgning fra Stensnæsskolen om ekstra midler til videreførelse af skolens 

farveholdsundervisning (dok.nr.133434/09) 
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5. Folkeskolernes kvalitetsrapport 2008-09 

 

Sagsfremstilling 

Som et led i Frederikshavn Kommunes tilsynsforpligtelse på skoleområdet skal 

Frederikshavn Kommune hvert år udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet. 

Kvalitetsrapporten beskriver den samlede status og udvikling i folkeskolernes 

arbejde jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007. 

Folkeskolerne har afleveret deres kvalitetsrapporter til Børne- og 

Kulturforvaltningen den 11.september 2009. Disse rapporter er tilgængelige via den 

enkelte skoles hjemmeside. Forvaltningen har på baggrund af rapporterne 

udarbejdet "Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen, 

skoleåret 2008-09" 

"Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen, skoleåret 2008-09" 

har i perioden 8. oktober - 6. november 2009 været  udsendt til drøftelse i 

skolebestyrelserne. 

Der er kommet svar fra 19 skoler, hvor Dybvad-Hørby Skole er medregnet som én 

skole.  

Syv skoler har angivet, at de ikke havde kommentarer til kvalitetsrapporten. Det 

drejer sig om, Abildgårdskolen,  Ankermedets Skole, Gærum Skole, 

Hånbækskolen, Munkebakkeskolen, Strandby Skole, Sæby Skole. 

Tre skoler, Elling Skole, Ravnshøj Skole og Stensnæsskolen, har taget 

”Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen, skoleåret 2008-09” 

til efterretning. 

Ovenstående skoler indgår derfor ikke i vedlagte høringssvar fra folkeskolerne. 

  

Generelt er det positive udtalelser, der præger det samlede billede af 

skolebestyrelsernes tilbagemeldinger på Kvalitetsrapporten. En del af 

tilbagemeldinger går på proces, form og indhold. 

Desuden er der tilbagemeldinger på specifikke områder for de enkelte skoler, disse 

kan læses i vedlagte høringssvar. 

  

Proces, form og indhold. 

Kvalitetsrapporten, efterfulgt af skolechefens opfølgningsmøder på skolerne, er et 

godt værktøj til den fremadrettede dialog om skolevæsnet både på den enkelte 

skole og for kommunens samlede skolevæsen. Ved inddragelse af 

skolebestyrelserne i arbejdet, bliver det et godt redskab til udvikling på skolerne. 

Indholdsmæssigt er rapporten blevet mere spændende læsning med gode 

oversigter/tabeller på væsentlige områder. Tabellerne er anvendelige til at kunne 

følge progressionen for egen skole og ikke til sammenlignelighed skolerne imellem. 

Det har været en mere tilfredsstillende arbejdsform med opdelingen i 

”Rammebetingelser” og ”Pædagogiske processer”. 

Det er positivt at indholdet på kvalitetstrapperne nu defineres ude på skolerne, 

hvilket giver et større medejerskab blandt personalet. 

  

Sammenfattende kan man sige, at Kvalitetsrapporten ser ud til at have fundet et 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13594 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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godt leje som et dialogværktøj for skolerne i Frederikshavn Kommune. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 jvf. gældende bekendtgørelse på området drøfter "Kvalitetsrapporten for 
Frederikshavn Kommunale Skolevæsen" og tager stilling til om rapporten 
giver anledning til, at én eller flere skoler skal udarbejde handlingsplaner 
på givne områder  

 tager høringssvarene til efterretning  

 anbefaler rapporten overfor Frederikshavn Byråd. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Kommunerapport 2008-09 (dok.nr.112439/09) 

Bilag 1 - Elev- og klassetal (dok.nr.112433/09) 

Bilag 2 - Elever i SFO (dok.nr.112451/09) 

Bilag 3 - Skolernes timefordelingsplan (dok.nr.112455/09) 

Bilag 4 - Skolernes undervisningstimetal (dok.nr.112456/09) 

Bilag 5 - Computere m.m. (dok.nr.112457/09) 

Bilag 6 - Økonomi (dok.nr.112458/09) 

Bilag 7 - Økonomi, specialklasser (dok.nr.112459/09) 

Bilag 8 - Elevfravær (dok.nr.112461/09) 

Bilag 9 - Lærerne (dok.nr.112444/09) 

Folkeskolernes høringssvar til kvalitetsrapporten 2008/2009 (dok.nr.132451/09) 
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6. Udbud af ydelsen Børne-Unge tandpleje i Sæby området 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/18425 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kith 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. december 2009 Side 13 af 31 

 

 

7. Orientering om IT-situationen på kommunens folkeskoler 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket en orientering om den aktuelle status med 

hensyn til IT-situationen på kommunens folkeskoler. 

  

På baggrund heraf orienteres der i mødet om: 

         Implementering af nyt hardware og andre nye IT-løsninger 

         IT-serviceringen af skolerne 

         Indholdet og resultaterne af en række arbejdsmøder mellem 

Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningens administration og IT-

afdelingen 

         En netop afviklet benchmarking-analyse på området, hvis resultat vil 

foreligge til mødet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen oplyste i sidste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, 

at en bench-mark undersøgelse omkring brugertilfredshed m.v. på skoleområdet  

var i gang. 

Forvaltningen orienterer i mødet om de overordnede resultater af undersøgelsen. 

  

Der vil blive udarbejdet et forslag til strategi- og investeringsplan for folkeskolernes 

IT. Planen forventes forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

Der udarbejdes en handleplan, som behandles i udvalget. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5067 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Uddrag af bench-markings analyse brugertilfredshed mv folkeskoler (dok.nr.134553/09) 
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8. Navngivning af ny områdeinstitution pr. 1. januar 2010 i 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I Skagen sammenlægges 5 børnehaver og 1 vuggestue til een områdeinstitution pr. 

1. januar 2010. 

I den forbindelse indstiller forældre og ansatte i de berørte institutioner i Skagen: 

Vuggestuen Regnbuen 

Børnehaven Mattisborgen 

Børnehaven Kløvermarken 

Trindelvej Børnehave 

Børnehaven Fyrrekrat 

Børnehaven Søstjernen 

at den nye områdeinstitution får sit eget navn og med bevaring af de enkelte 

enheders navn under dette navn. 

  

Der har været afholdt navnekonkurrence med 25 indkomne forslag, som alle blev 

sendt til afstemning i de enkelte institutioner. 

  

På vegne af de 6 institutioner indstilles navnet Fyrtårnet. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender navnet "Fyrtårnet" til ny områdeinstitution pr. 1. januar 2009 i 
Skagen 

 at de enkelte enheders navn bevares under navnet "Fyrtårnet" 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Anmodning godkendelse navn til ny områdeinstitution pr. 1.1.2010 i Skagen (dok.nr.132436/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20690 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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9. Udmøntning af helhedsplan på dagtilbudsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Efter forårets udvidede forvaltningsrevision og udarbejdelse af fysisk udviklingsplan 

har Byrådet den 23. september 2009 godkendt principper for dagtilbudsområdets 

helhedsplan, således at området indenfor en 6-årig periode ændres og får større 

organisatoriske enheder samt forbedret og moderniseret bygningsmasse. Der er i 

budget 2010 vedtaget en forcering af tidsplanen, således at driftsbesparelser opnås 

på kortere sigt end oprindelig planlagt. Til dette er der afsat 17 mio. kr. i 2010 og 8 

mio. kr. (kvalitetsfondsmidler) i overslagsårene. Desuden er der i budget 2010 afsat 

2,816 mio. kr. til renovering (kvalitetsfondsmidler) i 2010 og 5,762 mio. kr. i 

overslagsårene. 

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig tids- og handleplan for udmøntning af 

elementerne i helhedsplanen (se bilag).  

Den organisatoriske ændring, som indbefatter områdeinddeling, ændrede 

styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud, besættelse af 

lederstillinger og tilretning af MED-strukturen på institutionsområdet, forudses at 

kunne være i fuld drift, senest pr. 1/1 2011. Den nye områdeinddeling på 

dagtilbudsområdet sendes i høring hos forældrebestyrelserne i november 2009. 

Forvaltningen foreslår, at høringen betragtes som en indsigelsesmulighed i forhold 

til helhedsplanens foreslåede områdeinddeling, der efterfølgende kan medføre 

mindre lokale justeringer efter konkret individuel vurdering. Det forudsættes, at 

kommunale institutioner ikke kan stå alene i en ny områdestruktur. Forvaltningen 

foreslår endvidere, at de selvejende institutioner også inviteres til at svare på 

høringen. Dermed får de selvejende institutioner mulighed for at udtale sig om 

deres placering i forhold til helhedsplanen. 

Det forudsættes, at institutionerne i Skagen by holdes udenfor høringsrunden, 

eftersom de allerede selv - efter en længere proces, hvor alle forældrebestyrelser 

har været involveret  - har peget på Skagen by som ét område med fælles ledelse 

og forældrebestyrelse.  

Der skal i forbindelse med den nye organisering vedtages en ny styrelsesvedtægt, 

der passer til den kommende områdestruktur. Processen i forhold hertil 

påbegyndes af forvaltningen i foråret, således at den ny styrelsesvedtægt kan nå at 

komme i høring og blive vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget - gerne inden 

sommerferien 2010.  

De bygningsmæssige prioriteringer og ændringer vil blive beskrevet i sager 

til Børne-og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget efterhånden som 

byggeprojekterne ligger klar. På grund af forceringen i budgetvedtagelsen er det 

dog nødvendigt meget hurtigt at komme i gang med byggeprojekterne. Det foreslås 

at starte med udbud af tilbygning og renovering i Skagen allerede i 1. kvartal i 

2010, hvor områdeinddelingen ikke afhænger af høringsrunde.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

         Forvaltningens foreløbige tids- og handleplan for udmøntning af 

helhedsplanen 

         At helhedsplanens områdeinddeling sendes i høring hos kommunale 

forældrebestyrelser med undtagelse af daginstitutioner i Skagen by 

         At de selvejende institutioner inviteres til at deltage i høringen i forhold til 

deres områdeplacering 

         At der laves forslag til fremtidig styrelsesvedtægt til udvalgsbehandling og 

høring i foråret 2010 

         At de bygningsmæssige ændringer starter i Skagen by 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

Når områdeinddelingen er besluttet i udvalget fastlægges byggeprojekterne af 

udvalget område for område. 

Tidsplanen præciseres. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet præciseret tidslinje for udmøntning af 

helhedsplan på dagtilbudsområdet 2009/2010.  

Tidslinjen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Tids- og handleplan for udmøntning af helhedsplanen (BUU 5.11.09) (dok.nr.112693/09) 

Præciseret tidslinje for udmøntning af helhedsplan til BUU 3. dec. 2009 (dok.nr.128700/09) 
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10. Forældres egenbetaling i forbindelse med børns 

lejrskoleophold 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 1. marts 2007, at folkeskoler 

i Frederikshavn Kommune må opkræve kostpenge fra forældre til ekskursioner, 

lejrskoler og skolerejser, dog max. 50 kr./dag. 

Beløbet var fastsat under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug og ud fra 

Forbrugerstyrelsens oplysninger om et rimeligt forbrug. Beløbet lå i 1998 på mellem 

30 og 50 kr. 

Undervisningsministeren har i samråd i Uddannelsesudvalget udtalt, at det 

tilsvarende beløb i øjeblikket er på ca. 70 kr. 

 

Indstilling 

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

kostpenge der opkræves fra forældre til ekskursioner, lejrskoler og skolerejser 

fremover kan følge prisudviklingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Beslutning BUU 1.3.2007 pkt. 16 (dok.nr.292918/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5214 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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11. Prioritering af afsatte midler til folkeskolernes planlagte 

bygningsvedligehold 2010 og frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2010 er der afsat 13,46 mio. kr. 

til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger. 

  

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen, har udarbejdet prioriteret forslag til 

disponering af puljen for 2010 og indstiller rammen fordelt efter følgende 

fordelingsnøgle: 

  

Afhjælpende vedligehold (skolens eget driftsbudget) 

Oprettende vedligehold, 15% kr. 2.003.550,- 

Forebyggende vedligehold, 85% kr. 11.456.450,- 

  

Det anbefales således, at de 15% til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan afstedkomme arbejdstilsyns påbud (AT påbud), 

og ellers forefinde uforudsete opgaver, og de 85% prioriteres til almindeligt 

forebyggende vedligehold på kommunes skoler  

  

Oprettende vedligehold 

Puljen for oprettende vedligehold ( 2,003 mio. kr.) prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for: 

•           AT opgaver 

•           Pludselige eller uforudsete opgaver 

•           Følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses 

  

Forebyggende vedligehold 

Grundlaget for prioritering af puljen på 11,456 mio. kr., bygger på den gennemførte 

bygningsgennemgang, samt tilbagemeldinger fra brugere og forvaltninger – se 

prioriteringen i vedlagte bilag. Opgaver er valgt ud fra følgende 5 prioriteter: 

•               Prioritet 1, Lovbefalede krav  

•               Prioritet 2, Sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 

personrisici, eller fare, hvis fejl og mangler for lov til at udvikle sig) 

•               Prioritet 3, Udvendig forebyggende vedligehold  

•               Prioritet 4, Indvendig forebyggende vedligehold 

•               Prioritet 5, bygningsmæssige forbedringer. (energibesparelser, indeklima, 

forbedring af funktionsforhold, ønsker) 

  

  

Orientering om Toiletpulje 

Sideløbende med budgettet for den planlagte vedligehold har Frederikshavn 

Kommune fået del i den landsdækkende pulje til renovering af toiletter – i alt 5,315 

mio. kr. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19636 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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I henhold til den indstilling, hvorpå ministeriet har givet sin accept, er det følgende 

skoler, hvor der udføres forbedringer af toiletforhold: 

•           Bangsbostrand Skole, Bygning C, nye toiletkerner, 2.415.000,- 

•           Fladstrand Skole, hovedfløj og Børnefløj, renovering af toiletter, 400.000,- 

•           Dybvad Skole, toiletrenovering, 1.000.000,- 

•           Stensnæsskolen, nye toiletkerne, 1.200.000,- 

•           Ankermedets Skole, toiletkerne, 300.000,- 

  

  

  

 

Indstilling 

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

over for Byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb på 13,46 mio. kr. frigives til planlagt 

bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i 

sagsfremstilling og vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Årsrapport bygningsvedligeholdelse 2010 folkeskoler i Frederikshavn Kommune (dok.nr.136710/09) 
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12. Frigivelse af anlægsmidler til vuggestuepladser i Sæby by 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 og 2010 er der på 

investeringsoversigten afsat anlægsmidler til etablering af 36 vuggestuepladser i 

Sæby området. 

Det fremgår af investeringsoversigten for 2009 og 2010 at der er et budget på 

6,708 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser. Heraf er de 3,280 mio. kr. udskudt 

til budget 2010. Derved er der et korrigeret anlægsbudget på 3,428 mio. kr. i 2009. 

Der er tidligere frigivet 3,385 mio. kr. af den samlede anlægssum på 6,708 mio. kr. 

til etablering af 12 vuggestuepladser i Østervrå.  

Der ansøges om frigivelse af 0,043 mio. kr. fra 2009 og 3,280 mio. kr. fra 

investeringsoversigten i 2010, til etablering af de resterende 24 vuggestuepladser i 

Sæby by.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 3,323 mio. kr. af den samlede 

anlægssum på 6,708 mio. kr.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7488 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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13. Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af skoler 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til opgradering af skoler, jf. skolernes udviklingsplaner. 

Det fremgår af investeringsoversigten for 2009 at der er et budget på 4,249 mio. kr. 

til opgradering af skoler. 

Der ansøges om frigivelse af  0,450 mio. kr. til afholdelse af udgifter til pavillon ved 

Stensnæsskolen i Voerså. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 0,450 mio. kr. for 2009. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1183 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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14. Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på Sæby skoler 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre investeringer i 

Sæby Skole og Sæbygaardsskolen i 2009/2010. 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2010 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af investeringer i Sæby skolerne. 

  

Der er tidligere frigivet 12,308 mio. kr. af den samlede anlægssum på 22,920 mio. 

kr. til investeringer på Sæby skoler. 

  

Der ansøges således om frigivelse af beløbet på 10.612.000 kr. til afholdelse af 

entreprenørudgifter, bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse følgeudgifter til 2. 

etape. 

Etape II på Sæbygårdskolen omfatter følgende: 

 opførelse af ny indskoling og SFO  

 renovering af Grønnegård og etablering af belysningsanlæg  

 renovering af eksisterende SFO/forbindelsesgang  

 inventar  

 reetablering af skolens legeplads 

Etape II på Sæby Skole omfatter følgende: 

 etablering af tilbygning for ny administrationsbygning  

 asfaltering af p-plads 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen instiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 10,612 mio. kr. for 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1183 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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15. Fremlæggelse af rapport efter slutevaluering af projekt 

Familieklasser og familiestue 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i 2008 og med finansiering via 

”rummelighedsprojektet” igangsat fire pilotprojekter (også kaldt familieprojekterne), 

der skulle undersøge grundlaget for etablering af familieklasser og familiestuer i 

Frederikshavn Kommune. Familieprojekterne tog udgangspunkt i Marlborough-

metoden, som er udviklet på Marlborough Familiecenter i London. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i budgetprocessen at fortsætte og 

permanentgøre familieprojekterne på baggrund af midtvejsevaluering af kommunes 

projekter, der indikerede, at denne form for familiearbejde er meget effektfuld.  

I budget 2010 er det således indarbejdet, at familieklasserne fortsætter med 

samme volumen som i pilotfasen og med en intention om at videreudvikle de 

eksisterende tilbud mod større fleksibilitet og mobilitet. Familiestuen er desuden 

udvidet med to stuer, for at imødekomme behov i hele kommunen. Der er en 

forventning om, at den større volumen kan virke befordrende for samarbejdet på 

tværs af skole- og institutionsområdet og geografi. 

Finansieringen af tilbudet har betydet en permanent omlægning af puljen på 2,6 

mio. kr. "til udvikling af den lokale indsats for udsatte børn, unge og familier i 

Frederikshavn Kommune". Pilotprojektet er finansieret via denne pulje. For at 

udvide familiestuen med to stuer er der fra 2010 reserveret 900.000 kr. af puljen til 

specialseret socialområde (24 mio.kr.), således at det samlede budget for 

familieklasser og familiestue i budget 2010 og overslagsårene er 3,5 mio. kr. 

  

Forvaltningen har nu foretaget en slutevaluering af pilotprojekterne, der har fundet 

sted på Torslev Skole i Østervrå, Ankermedets Skole i Skagen, Heldagsskolen i 

Frederikshavn og i Børnehuset Hånbæk i Frederikshavn i perioden aug. 2008 - juni 

2009. Familieprojekterne er blevet forlænget til 31. december 2009. 

  

Formålet med evalueringen har været: 

         at systematisere og beskrive erfaringerne fra familieklasserne og 

familiestuen 

         at belyse hvorvidt familieprojekterne passer ind i kommunens øvrige 

tilbudsvifte 

         at afklare om Marlborough-metoden er den rigtige metode at anvende i et 

nyt familietilbud, der skal skabe et konkret og forpligtende samarbejde 

mellem skole/institution og hjem? 

         at belyse om brugergrundlaget er til stede i Frederikshavn Kommune 

         at undersøge om de nye projekter har haft afsmittende virkning på resten 

af organisationen 

         at afdække om der har været en effekt af projekterne 

  

Af rapporten konkluderes, at projektet, set ud fra et overordnet perspektiv 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1220 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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komplementerer kommunens allerede eksisterende tilbud, men at sammenhængen 

mellem familieprojekterne og eksisterende tilbud skal gøres mere tydelige. 

Rapporten anskueliggør også, at familieprojekterne har haft en positiv effekt for 

både familierne internt, deres relationer til andre familier, relationer til 

skolen/institutionen, for det enkelte barn fagligt og socialt, og i særdeleshed for de 

enkelte børn i forhold til at nå deres opstillede mål. 

  

Det er således en god beslutning, at lade familieprojekterne fortsætte som en 

integreret del af skolers/institutioners tilbud. 

  

 

Indstilling 

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

slutevaluering af pilotprojekterne "Familieklasser og familiestue" til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Slutevalueringsrapport juli 2009 familieklasser og familiestue (dok.nr.73000/09) 
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16. Afsluttende evaluering af projektet: Den sunde cirkel 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge orienteringspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 4. juni 2009, har 

Frederikshavn Kommune 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). 

  

Projektet er afsluttet pr. 31. oktober 2009. I den forbindelse fremlægges hermed 

ekstern evaluering af projektet, foretaget af Syddansk Universitet – institut for idræt 

og biomekanik. Evalueringen viser et nuanceret billede af styrker og svagheder ved 

det treårige projekt. Forvaltningen og projektets styregruppe har ikke kunnet 

genkende den vægtning projektets svagheder har fået i rapporten, og har været i 

dialog med Syddansk Universitet herom. Bl.a. har Børne- og Kulturforvaltningen 

påpeget en systematisk svaghed i evalueringen: de, som er kritiseret jfr. rapport, 

har ikke haft mulighed for at udtale sig.  

Den generelle del af projektet sluttede til sommerferien 2009. Ålbæk skole har valgt 

at permanentgøre den ekstra sundhed på skoleskemaet, mens de andre skoler går 

tilbage til det mere generelle sundhedsarbejde, der foregår på alle skoler.  

  

Parallelt med projekt ”Den Sunde Cirkel” har kommunens skoler også været 

involveret i projekt ”Sund Indskoling”, behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget 3. 

september 2009. Et projekt der også efterlader gode erfaringer til inspiration for det 

videre sundhedsfremmende arbejde i skolerne. 

  

Skoleafdelingen vil igangsætte en drøftelse i skolederledergruppen af, hvordan der 

kan bygges videre på erfaringerne fra de to ovennævnte projekter. Fra 

Familieafdelingens side kan der trækkes på sundhedsplejerskernes kompetencer, 

viden og inspiration i forhold til sundhedsemner (f.eks. kost og bevægelse), og i 

forhold til hvordan sundhed kan integreres i undervisningen, under forudsætning af 

at de personalemæssige ressourcer er til stede. 

 

Indstilling 

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

evalueringen og ideerne for det videre arbejde til efterretning.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/6215 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Endelig udg. af evalueringsrapporten, Sund cirkel (dok.nr.132669/09) 
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17. Uddelegering af budgetrammer 2010 til lavest 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til een person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

  

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til uddelegering 

af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2010 godkendes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

2010 - oversigt identificerbare omkostningssteder (dok.nr.127155/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20155 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: haja 

 Besl. komp: BUU 
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18. Ansøgning om andel i lånepuljer etableret i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2010 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Socialministeriet har henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser 

vedr. kommunernes yderligere lånemuligheder i 2010. I Regeringen og Dansk 

Folkepartis aftale af 12. november 2009 om finanslov for 2010 er der enighed om at 

afsætte to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne efter 

ansøgning. Der afsættes en lånepulje på 2 mia. kr. målrettet investeringer på 

kvalitetsfondsområderne og en lånepulje på 1 mia. kr. målrettet øvrige områder, 

herunder investeringer i veje. 

  

Låneadgangen er forbeholdt projekter, hvortil der ikke i 2010 er afsat 

rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter. Lånepuljen er således målrettet 

anlægsinvesteringer, der ellers ikke ville blive gennemført i 2010. 

  

I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget 2010 har Børne- 

og Ungdomsudvalget indmeldt en række anlægsønsker på kvalitetsfondsområdet til 

evt. senere udmøntning. Følgende projekter fremgår af listen: 

  

 Renovering af skoler jf. fysisk udviklingsplan og bygningsatlas vedr. 
skolestruktur, der anmodes om kr. 29.850.000 af lånepuljen på 2 mia. kr.  

 Nedsættelse af deponeringspligt vedr. ny skole - OPP-løsning, der 
anmodes om kr. 121.000.000 af lånepuljen på 2 mia. kr.  

 Indvendig renovering af fysiske rammer for Ungdomshuset Sct. Laurentius, 
der anmodes om kr. 400.000 af lånepuljen på 2 mia. kr.  

 Udvidelse af kapacitet, bygningsmæssige tilpasninger og inventar til 
aflastningsmuligheder for forældre til fysisk og psykisk handicappede børn, 
der anmodes om kr. 5.750.000 af lånepuljen på 1 mia. kr.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

de indmeldte anlægsprojekter som nævnt i sagsfremstillingen, og lader dem indgå i 

Frederikshavn Kommunes samlede ansøgning til de to særlige lånepuljer i 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Udvalget anbefaler at søge på de nævnte projekter, bortset fra nedsættelse af 

deponeringspligt på 121 mio. kr. vedr. ny skole. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21110 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

 
 


