
 

 

 

Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

ordinært møde 

Dato 14. januar 2010 

Tid 15:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

6 2500/10 Åben Kopi dok. 9795-09 Klassedannelse til børnehaveklasserne i 

skoleåret 2009 / 2010 

6 2458/10 Åben Uddrag fra bilag (dok. 231102-07) til skolestyrelsesvedtægt - 

klassedannelse 

7 116801/09 Åben Henvendelse fra Dybvad og Hørby skoler om navneændring i 

forbindelse med fusion 

8 133434/09 Åben Ansøgning fra Stensnæsskolen om ekstra midler til 

videreførelse af skolens farveholdsundervisning 

9 2199/10 Åben Kopi dok. 245616-08 Formålsbeskrivelse Uddannelsesråd 

Vendsyssel 

10 144283/09 Åben Ønske dialog vedr. Tranåsskolens økonomiske ramme nu og i 

fremtiden 
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1. Konstatering af Børne-og Ungdomsudvalgets 

sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 11. december 2009 blev 

besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2010 består af følgende 

medlemmer: 

 Paul Rode Andersen (F)  

 Jette Fabricius Toft (F)  

 Pia Karlsen (V)  

 Anders Broholm (V)  

 Christina Lykke Eriksen (F)  

 Birthe Marie Pilgaard (A)  

 Jørgen Tousgaard (A)  

 Bjarne Kvist (A)  

 Jeppe Nielsen Kyk (O) 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at udvalgets sammensætning tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21236 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Valg af formand 

 

Sagsfremstilling 

Valg af formand 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Paul Rode Andersen blev valgt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21236 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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3. Valg af næstformand 

 

Sagsfremstilling 

Valg af næstformand. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Pia Karlsen blev valgt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21236 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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4. Fastlæggelse af Børne- og Ungdomsudvalgets 

mødekalender for 2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde i sit konstituerende møde, plan for afvikling af 

byrådets møder i 2010. Af planen fremgår, at der skal være eet møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri. 

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslåes møder i Børne- og 

Ungdomsudvalget som hovedprincip, afviklet i begyndelsen af hver måned. 

 onsdag den 10. februar 2010 (udvalget er optaget af Børnetopmøde 
torsdag den 4. februar 2010)  

 torsdag den 4. marts 2010  

 torsdag den 8. april 2010  

 torsdag den 6. maj 2010  

 torsdag den 3. juni 2010  

 torsdag den 12. august 2010 (budgetmøde)  

 torsdag den 2. september 2010  

 torsdag den 30. september 2010  

 torsdag den 4. november 2010  

 torsdag den 2. december 2010 

Møder foreslåes afholdt kl. ??? 

  

Mødested januar - februar/marts 2010: lokale 5, etage 3a i Kattegatsiloen. 

Herefter afvikles møder på Frederikshavn Rådhus. Mødelokale oplyses senere. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalgets mødekalender for 2010 

fastlægges. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Godkendt. 

Møderne starter kl. 16. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18796 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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5. Introduktionsforløb til Børne- og Ungdomsudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget forvalter kommunens pædagogiske, 

undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og 

unge. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen bistår udvalget i at løse opgaven. 

Forvaltningsområdet, der dække mange decentrale enheder er opdelt i 

  

         Institutionsafdelingen 

         Skole- og Ungdomsafdelingen 

         Familieafdelingen 

         Administrationsafdelingen 

  

Institutionsafdelingen består af den kommunale dagpleje, 43 daginstitutioner, 

hvoraf der er 6 selvejende institutioner, 1 puljeinstitution og 2 institutioner med 

samdrift med skoler. 

  

Skole- og Ungdomsafdelingen har 20 folkeskoler, heraf 15 med skolefritidsordning. 

Der er 6 fritidscentre. Til afdelingen hører også ungdomsskolen og 

ungdomsklubber, SSP og opgaven vedr. ungdomsuddannelse til alle. 

  

Familieafdelingen varetager opgaven vedr. familierådgivning, døgninstitutioner for 

børn og unge (5 institutioner), psykologisk rådgivning og specialpædagogisk 

rådgivning. 

Børnetandplejen og den kommunale sundhedstjeneste og også organiseret under 

Familieafdelingen. 

  

Administrationsafdelingen håndterer forvaltningens koordinerende opgaver mellem 

de enkelte enheder og Børne- og Ungdomsudvalget. Forvaltningen bistår også 

udvalget i forhold til økonomistyring og diverse udviklings-/tilpasningsprojekter – 

herunder eks. skole- og institutionsstruktur. 

  

Forvaltningen vil i mødet introducere udvalget for udvalgsområdet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager introduktionen til 

efterretning og drøfter ønsker til supplerende intro. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Udvalget ønsker at besøge de decentrale enheder på området inden for det 

kommende år. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 
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6. Klassedannelse til børnehaveklasserne for skoleåret 

2010/2011 

 

Sagsfremstilling 

Til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i februar 2010 vil forvaltningen være klar 

med en oversigt over klassedannelsen på børnehaveklassetrinet for det kommende 

skoleår. 

  

Klassedannelsen vil blive foretaget efter de i Børne- og Ungdomsudvalget den 07. 

juni 2007 vedtagne retningslinjer om klassedannelse og frit skolevalg. 

  

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. marts 2009 valgte udvalget at 

fravige regelsættet for så vidt angår den tilsvarende klassedannelse for skoleåret 

2009/2010. 

  

Det gældende regelsæt fremlægges for udvalget med henblik på en vurdering af, 

om der er behov for at foretage ændringer.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om der er 

behov for at foretage ændringer i retningslinjerne for klassedannelse og frit 

skolevalg. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Udvalget finder principielt, at søskende skal have ret til at gå på samme skole, og 

at klassedannelsen for 2010/11 sker efter dette princip. Skolestyrelsesvedtægten 

ændres i overensstemmelse hermed. 

Anders Broholm og Pia Karlsen ønsker, at regelsættet indtænkes i beslutning om 

den fremtidige skolestruktur. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Kopi dok. 9795-09 Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2009 / 2010 (dok.nr.2500/10) 

Uddrag fra bilag (dok. 231102-07) til skolestyrelsesvedtægt - klassedannelse (dok.nr.2458/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4048 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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7. Navn til ny skole efter fusion mellem Hørby og Dybvad 

skoler 

 

Sagsfremstilling 

Dybvad og Hørby skoler har henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med 

ønske om anvisninger fra udvalget i forbindelse med navn til ny skole efter fusion 

mellem Hørby og Dybvad skoler. 

  

Ifølge byrådsbeslutning fusionerer Hørby og Dybvad skoler pr. 1. august 2010 og 

processen omkring sammensmeltning af skolerne er i gang. 

I processen indgår, at der på begge skoler netop er udskrevet en foreløbig 

navnekonkurrence, hvor elevers og forældres forslag til den nye skoles navn 

indhentes. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tilkendegiver 

 hvordan udvalget ønsker den nye skoles navn udformet  

 hvorvidt navnet efter afslutning af igangværende navnekomkurrence kan 
vælges af den fælles skolebestyrelse under forudsætning af Børne- og 
Ungdomsudvalgets efterfølgende godkendelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 

2010 

Efter afholdt navnekonkurrence har nuværende Hørby skole og Dybvad skole 

oplyst, at man ønsker ny skole navngivet "Hørby-Dybvad Skole". 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender "Hørby-Dybvad 

Skole" som navn på ny skole efter fusion af Hørby skole og Dybvad skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Henvendelse fra Dybvad og Hørby skoler om navneændring i forbindelse med fusion (dok.nr.116801/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18763 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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8. 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 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 16. december 2009 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20739 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget.  

Fraværende: Hans Rex Christensen, Hanne Welander, Anders Broholm 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Ansøgningen fra Stensnæsskolen kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Ansøgning fra Stensnæsskolen om ekstra midler til videreførelse af skolens 

farveholdsundervisning (dok.nr.133434/09) 
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9. Uddannelsesråd Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

I relation til kommunalreformen etablerede Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev 

Kommuner ”Uddannelsesråd Vendsyssel”. 

  

Uddannelsesrådets formål er at øge fokus på uddannelsesmulighederne i 

landsdelen med henblik på at fastholde og udvikle uddannelsestilbuddet i 

Vendsyssel. 

Formålet er endvidere at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige støtte 

mellem  uddannelsesinstitutionerne og mellem disse og kommunerne samt 

etablere en troværdig og betydningsfuld høringspart i lokale 

uddannelsesspørgsmål. 

  

Uddannelsesrådet er sammensat af kommunerne i Vendsyssel (Brønderslev, 

Frederikshavn og Hjørring) samt de uddannelsesinstitutioner i Vendsyssel, som 

uddanner til erhverv og/eller videregående uddannelse. 

Kommunerne er repræsenteret ved et byrådsmedlem og en forvaltningschef. 

Uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved institutionslederen. 

  

Uddannelsesrådet har eksisteret siden 2007 og formandskab og 

sekretariatsbistand er blevet varetaget af de tre kommuner på skift. 

  

På rådets sidste møde i 2009 blev der foretaget en evaluering af rådets formål. 

Rådet kunne konstatere, at rådets formål og arbejdsopgaver kun delvist var opfyldt 

og nået. Det blev også drøftet, om der fortsat er behov for en speciel Vendsysselsk 

vinkel på uddannelsesområdet. Rådet ønsker en udmelding fra kommunerne om 

rådets fremtid. 

  

Det kan oplyses, at der i forbindelse med kommunalreformen også blev drøftet 

nedsættelse af et Regionalt Uddannelsesråd. Denne sag har indtil videre været sat 

i bero, da tiden har været optaget af andre emner i forbindelse med reformen. 

  

Imidlertid har Regionen i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen i 

Nordjylland taget sagen op igen, og det forventes, at et Regionalt Uddannelsesråd 

vil være en realitet i løbet af foråret 2010. 

Det vurderes, at et regionalt uddannelsesråd vil kunne få status som en 

betydningsfuld høringspart i  

regionale - og lokale uddannelsesspørgsmål. 

  

Det vil i den forbindelse være en nødvendighed, at det regionale uddannelsesråd 

sammensættes således, at synspunkter og handlinger vedrørende fremtiden for 

uddannelsesinstitutionerne i Vendsyssel kan bæres frem med vægt.  

Et tæt netværkssamarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Vendsyssel 

vurderes derfor fortsat at være af største betydning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/251 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 14. januar 2010 Side 15 af 18 

 

Det vurderes, at de tre kommuner via andre samarbejdsorganer i 

kommunalt/regionalt regi kan gøre sin indflydelse gældende i forhold til et Regionalt 

Uddannelsesråd. 

  

De tre kommunale forvaltningsdirektører forventer, at et Regionalt Uddannelsesråd 

etableres i foråret 2010, og at dette råd vil kunne opnå betydelig indflydelse på 

uddannelsespolitikken for Region Nordjylland og dermed for Vendsyssel og foreslår 

derfor, at Uddannelsesråd Vendsyssel nedlægges med udgangen af 2009.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget tiltræder, at 

Uddannelsesråd Vendsyssel nedlægges med udgangen af 2009. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Kopi dok. 245616-08 Formålsbeskrivelse Uddannelsesråd Vendsyssel (dok.nr.2199/10) 
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10. Orientering om henvendelse fra Ungdomsskolebestyrelsen 

vedr. Transåsskolen 

 

Sagsfremstilling 

Ungdomsskolebestyrelsen har sendt anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget 

om en fremadrettet dialog mellem Ungdomsskolebestyrelsen og udvalget vedr. 

Tranåsskolens fremtid. 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger henvendelsen til udvalgets orientering, 

med henblik på dialog med Ungdomsskolebestyrelsen i forbindelse med 

budgetlægning for 2011 og overslagsårene. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til evt. møde med 

Ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. januar 2010 

Udvalget tager imod invitation til dialog om Tranåsskolen. 

Udvalgsmødet i april henlægges til Tranåsskolen og Ungdomsskolens bestyrelse 

deltager i punktet. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Ønske dialog vedr. Tranåsskolens økonomiske ramme nu og i fremtiden (dok.nr.144283/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21566 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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11. Klager over en række forhold på Opholdsstedet Nordlys 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/19125 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


