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1. Handleplan for udvikling af folkeskolernes IT 

 

Sagsfremstilling 

Børne og kulturforvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for IT på 

skoleområdet (se bilag), og der vil i mødet blive redegjort for såvel denne konkrete 

handlingsplan samt for resultatet af den benchmark undersøgelse der er 

gennemført af området (se bilag). KMD chefkonsulent Bettina Guldager Lundgaard 

Hansen og kommunens IT-chef Mogens Kahr er inviteret til kl. 16 for at deltage i 

dette punkt. 

  

Formålet med handlingsplanen er at sikre, at der gennemføres et kvalitetsløft af IT 

anvendelsen på skoleområdet med det formål at øge den generelle tilfredshed på 

området, kombineret med sikringen af, at IT inddrages som en integreret del af 

undervisningen. Handlingsplanen er suppleret med en redegørelse for, hvad der 

helt konkret er foretaget på området indtil dato, og giver dermed også et status 

billede af IT situationen på folkeskoleområdet. 

  

Handlingsplanen omfatter forøgelse af de trådløse netværk, der samtidig gør det 

muligt elevernes egne bærebare pc’ere vil kunne anvendes, samt investering i nyt -

 og udskiftning af relativt gammelt IT udstyr. Det foreslås derfor, at der gennem en 

leasingfinansieret aftale gennemføres en massiv indsats i form af anskaffelse af 

blandt andet ca.1200 pc’ere i 2010. Dette kombineres med, at der anskaffes 

trådløst net på samtlige skoler, der skal kunne håndtere denne udfordring. 

  

 I forbindelse med kvalitetsløftet til folkeskolen er der således ”øremærket” midler til 

IT, og det foreslås at disse midler anvendes til finansieringen af IT leasingaftalen. 

Til aftalen, der løber over den kommende årrække indbetales årligt 2,7 mio. kr., 

men her og nu giver det skolevæsenet mulighed for at dække et investeringsbehov 

på ca. 10. mio. kr. Udgifterne til opgradering af det trådløse net - ca. 3 mio. kr. 

finansieres via anvendelse af overskud fra 2009 vedr. kvalitetsløftet til IT samt 

eventuel anvendelse af nye anlægsmidler til skoleområdet. 

  

Handlingsplanen omfatter ligeledes forslag om, at der igangsættes en 

strategiproces, der sætter visioner, mål og rammer for skole IT i Frederikshavn 

Kommune. Digitaliseringsstrategien vil dække den samlede digitalisering for 

skoleområdet, og vil blandt andet: 

  

        fastlægge ambitionsniveauet på området 

        sikre, at IT støtter op omkring fremtidens skole, og at forventningerne er 

afstemte/afklarede mellem skoleledelser, IT-vejledere samt lærere og 

elever 

        sikre, at brugertilfredsheden med drift og support øges væsentligt 

        sikre, at IT bliver en integreret del af undervisningen. 

  

Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til, hvorledes en sådan 
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digitaliseringsstrategi kan udarbejdes (se bilag). Udarbejdelsen af denne strategi vil 

kunne være tilendebragt omkring sommeren 2010. Strategien vil kunne danne 

grundlag for den videre udvikling af området. Processen omfatter betydelig bruger 

involvering, ligesom det foreslås, at repræsentanter for B&U inddrages i 

visionsudformningen.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 

 at den udarbejdede handlingsplan tiltrædes  

 at forslag om leasingfinansieret IT-anskaffelse på 2,7 mio. kr. årligt, som 
beskrevet i handlingsplanen anbefales over for Økonomiudvalget  

 at den årlige leasingafgift på 2,7 mio. kr. afholdes inden for skolevæsenets 
nuværende ramme til IT  

 at projektgrundlag for digitaliseringsstrategi for skoleområdet, januar 2010 
godkendes  

 at der i perioden frem til sommerferien 2010 udarbejdes en 
digitaliseringsstrategi for skoleområdet på baggrund af vedhæftede 
projektgrundlag  

 at digitaliseringsstrategi forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til 
godkendelse 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Benchmarking 2009 skole-IT  (dok.nr.13656/10) 

Forslag til Handlingsplan for IT på skoleområdet (dok.nr.6311/10) 

Oplæg til projektgrundlag digitaliseringsstrategi for skoleområdet januar 2010 (dok.nr.6317/10) 
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2. Februar 2010 - orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 
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3. Behandling af indkomne høringssvar om områdeinddeling i 

helhedsplanen på dagtilbudsområdet 

 

Sagsfremstilling 

I Børne- og ungdomsudvalgets møde d. 5. november 2009 blev det besluttet at 

sende helhedsplanens områdeinddeling i høring hos kommunale 

forældrebestyrelser med undtagelse af daginstitutioner i Skagen by, der allerede pr. 

1. januar 2010 er i gang med områdeledelse. Det blev endvidere besluttet, at de 

selvejende institutioner skulle inviteres til at deltage i høringen i forhold til deres 

områdeplacering (uddrag BUU-protokol og høringsbrev vedlagt som bilag 1 og 2).  

  

Helhedsplanen forudsætter, at der iværksættes både organisatoriske og 

bygningsmæssige ændringer for at fastholde områdets kvalitet og serviceniveau og 

opnå en effektivisering af driften. Områdeinddelingen tager udgangspunkt i en 

størrelse på omkring 200 pladser og forslaget er desuden baseret på, at områderne 

så vidt muligt består af et antal institutioner som geografisk ligger i samme område.  

  

Der er indkommet svar fra 27 af de 28 høringsberettigede parter. 

7 forældrebestyrelser har lavet fælles høringssvar med en eller flere af 

institutionerne i deres eget område, derfor er der indkommet i alt 23 

høringssvar.(samlet i bilag 3). Forvaltningen har desuden udarbejdet et skema 

med overblik over de indkomne høringssvar ang. områdeinddelingen (bilag 4). 

  

Høringssvarene giver opbakning til den nye organisering, men der er forskellige 

tilkendegivelser om størrelse og sammensætning af eget område. I 4 af de 9 

områder, er høringssvarene sådan, at institutionerne i området er indbyrdes enige 

om at blive et område med fælles leder. For de øvrige 5 områder er der 6 

forældrebestyrelser, som foreslår at områderne gøres større, og 11 har konkrete 

forslag til større eller mindre ændringer i sammensætning af deres område.  

Ud fra de indkomne høringssvar er det forvaltningens vurdering, at helhedsplanen 

bedst kan gennemføres ved at forslaget til områdeinddeling fastholdes med 

følgende ændringer:  

 ”Frederikshavn II” fastholdes, men Humlebien kan som selvejende 
institution efter eget ønske indgå i samarbejdet i Frederikshavn I, hvor der 
også er en anden selvejende daginstitution. 
   

 ”Frederikshavn IV” fastholdes, men forvaltningen arbejder videre med, i 
samarbejde med Solsikkens forældrebestyrelse, at finde et tilhørsforhold 
for Solsikken indenfor "ungeområdet".   

  

Hvis denne opdeling fastholdes, vil det i forhold til det videre arbejde med de 

bygningsmæssige og strukturelle ændringer være nødvendigt at fokusere på 

områdernes størrelse, når udviklingsmulighederne undersøges og fastlægges. Fx 

må de bygningsmæssige ændringer ikke betyde, at de mindste områder mister 

volumen, og dermed bæredygtighed. Særligt i Frederikshavn område I og II vil 
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denne problematik skulle tages med i den videre planlægning.  

  

Høringssvarene rummer desuden andre tilkendegivelser, som ikke handler om 

forslaget til områdeinddelingen: Fx holdninger til helhedsplanen generelt, forslag til 

placering af evt. nye institutioner, holdninger og ønsker til ideel område- og 

institutionsstørrelse, ideer til forældrerepræsentation i de nye områder og ønsker 

om at fortsætte i de nuværende bygningsmæssige rammer. Enkelte har peget på 

udviklingsmuligheder i deres område, som ikke fremgår af den fysiske 

udviklingsplan fra Kuben. En enkelt forældrebestyrelse har vedlagt bilag med 

forældrebegrundelser for valg af netop deres børnehave. 

  

Indholdet i høringssvarene viser tydeligt, at der er stor opmærksomhed på og 

mange holdninger til hvordan institutionsområdets bygningsmasse skal udvikle sig i 

fremtiden, og det må forudses at der er endnu flere ideer og meninger om dette 

udover tilkendegivelserne i høringssvarene her. Overvejelser om de 

bygningsmæssige ændringer vil blive fremlagt i forbindelse med at Børne- og 

ungdomsudvalget skal prioritere og beslutte de konkrete byggeprojekter. 

Forvaltningen vil i udmøntningen af helhedsplanen etablere 

lokale områdeprojektgrupper, således der ikke planlægges og iværksættes 

konkrete ændringer uden inddragelse af forældrebestyrelserne i hvert område.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, til Børne- og Ungdomsudvalget,  

         at forslaget til områdeinddeling fastholdes med følgende ændringer: 

         ”Frederikshavn II” fastholdes, men Humlebien kan som 

selvejende efter eget ønske indgå i samarbejdet i 

Frederikshavn I, hvor der også er en anden selvejende 

daginstitution. 

         ”Frederikshavn IV” fastholdes, men forvaltningen arbejder 

videre med, i samarbejde med Solsikkens forældrebestyrelse, 

at finde et tilhørsforhold for Solsikken  indenfor "ungeområdet". 

         at der i den videre udmøntning skal være fokus på, at de mindste 

områder opretholder deres størrelse/volumen eller udvides, hvor det er 

muligt. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt, bortset fra områderne Sæby I og II, som genoptages. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Bilag 1 - kopi dok. 136291-09 Udmøntning af helhedsplan på dagtilbudsområdet (dok.nr.13830/10) 

Bilag 2 - Høring om områdeinddeling (dok.nr.126467/09) 

Bilag 3 - Samlede høringssvar vedr. områdeinddeling i helhedsplan på 
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dagtilbudsområdet (dok.nr.13975/10) 

Bilag 4 - Overbliksskema vedr. høringssvar ang. dagtilbudsområder (dok.nr.13519/10) 
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4. Drøftelse af evt. ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et dialogoplæg om status, 

udfordringer og mulige ændringer i Frederikshavn Kommunes nuværende 

skolestruktur. Dette materiale er bl.a. tænkt som en introduktion til emnet som 

helhed og som en samling af fakta om kommunens nuværende skolestruktur (se 

bilag). 

  

I forlængelse af forhandlingerne om budget 2010 bad Børne- og 

Ungdomsudvalgets formand om et oplæg om evt. ændring af den nuværende 

skolestruktur. Konkret ønskede udvalgets formand en analyse af rationalet ved at 

sammenlægge følgende 8 skoler til 4 skoler: 

  

•           Hedeboskolen og Ankermedets skole 

•           Abildgaardskolen og Fladstrand skole 

•           Munkebakkeskolen og Ørnevejens skole 

•           Hånbæk skole og Bangsbostrand skole 

  

Oplægget, der er vedlagt som bilag, indeholder en analyse af det økonomiske 

rationale ved de konkrete sammenlægninger, beregnet på baggrund af en række 

beskrevne forudsætninger. 

Oplægget redegør også kort for nogle centrale formalia for ændringer af 

skolestrukturen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter oplægget om status, udfordringer og muligheder i den nuværende 
skolestruktur 

 drøfter oplægget om sammenlægning af 8 konkrete skoler til 4 skoler 

 tilkendegiver ønsker til den evt. videre proces. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Udsat til 18. februar 2010 kl. 15. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Bilag 1 - BKs oplæg om skolestruktur, januar 2010 (dok.nr.10667/10) 

Bilag 2 - Oplæg til BUUs formand om sammenlægning af 8 skoler til 4 (dok.nr.10805/10) 

Bilag 2.1. - overblik skøn besparelse klasseoptimering, adm. kørsel - prognosen 2008 (dok.nr.10670/10) 

Bilag 2.2. - Ankermedet + Hedebo skolesammenlægning (dok.nr.6668/10) 

Bilag 2.3. - A + F : elev og klassetal ved skolesammenlægning (dok.nr.6532/10) 

Bilag 2.4. - Ø+M skolesammenlægning (dok.nr.6723/10) 

 
 Åben sag 
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Bilag 2.5. - Bangsbostrand/Hånbæk skolesammenlægning (dok.nr.7073/10) 
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5. Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 

2010/2011 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget opgørelser over børn, der skal 

indskrives i Frederikshavn Kommunes børnehaveklasser i skoleåret 2010 /2011. 

  

I alt er der indskrevet 548 børn. Heraf ønsker 72 anden skolen end egen 

distriktsskole, svarende til 13 %.  

  

Forvaltningen har dannet de nye børnehaveklasser i henhold til bestemmelserne i 

styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen suppleret med beslutningen på 

Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 14. januar 2010 om at der gives 

dispensation, så søskende i det kommende skoleår får ret til at gå på samme skole. 

  

Herefter vil 3 børn / forældrepar få afslag på deres ansøgning om frit skolevalg, 

fordi grænsen på 23 børn pr. klasse ellers vil overskrides.  

  

De 3 børn som vil få afslag har søgt om at blive indskrevet på Abildgårdskolen, 

Ravnshøj skole og Torslev skole. Disse børn / forældre, vil have mulighed for at 

gøre brug af det frie skolevalg i forhold til andre skoler.  

  

Skole bh. kl. 2010 bh. kl.  2009  

 (pr .1/9-09) 

Abildgård: 23                 1 kl. 32                 2 kl. 

Bangsbostrand: 59                 3 kl. 68                 3 kl. 

Elling: 23                 1 kl. 22                 1 kl. 

Fladstrand: 60                 3 kl. 45                 2 kl. 

Gærum: 15                 1 kl. 16                 1 kl. 

Hånbæk: 22                 1 kl. 16                 1 kl. 

Jerup: 15                 1 kl. 12                 1 kl. 

Munkebakken: 32                 2 kl. 45                 2 kl. 

Ravnshøj: 23                 1 kl. 30                 2 kl. 

Strandby: 33                 2 kl. 27                 2 kl. 

Ørnevej: 21                 1 kl. 26                 2 kl. 

Ankermedet: 18                 1 kl. 17                 1 kl. 

Hedebo: 38                 2 kl. 27                 2 kl. 

Aalbæk: 11                 1 kl. 23                 1 kl. 

Sæby: 41                 2 kl. 35                 2 kl. 

Sæbygård: 34                 2 kl. 68                 3 kl. 

Dybvad: 21                 1 kl. 18                 1 kl. 

Hørby: 17                 1 kl. 14                 1 kl. 

Stensnæs: 17                 1 kl. 15                 1 kl. 

Torslev: 24                 1 kl. 31                 2 kl. 

 
 Åben sag 
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I alt: 547             29 kl. 587             33 kl. 

  

Kommunens regler for administration af frit skolevalg er en del af 

sty7relsesvedtægten, og er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til Børne- Ungdomsudvalget, at klassedannelsen tages til 

efterretning således, at børn tildeles ansøgte skoler jf. gældende regler om det frie 

skolevalg samt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i møde den 14. januar 

2010 om, at søskende skal have ret til at gå på samme skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt - de 3 børn, der ville få afslag efter de nuværende regler gives 

dispensation til optag på de ønskede skoler. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Uddrag fra bilag (dok. 231102-07) til skolestyrelsesvedtægt - klassedannelse (dok.nr.2458/10) 
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6. Klager over en række forhold på Opholdsstedet Nordlys 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/19125 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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7. Skoleoverenskomst med opholdsstedet Firkløveren 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 4. juni 2009  Firkløveren som 

opholdssted. 

Opholdsstedets målgruppe er børn/unge i alderen 12- 15 år med sociale og 

adfærdsmæssige vanskeligheder samt med problematiske opvækstbetingelser. 

Opholdsstedet er godkendt til at modtage 7 børn. 

Firkløveren søger nu om overenskomt om intern undervisning til de børn, som ikke 

med udbytte kan frekventere lokalskole eller andet eksternt skoletilbud. 

Visitationskompetencen til internt skoletilbud ligger hos Frederikshavn Kommunes 

visitationsuvvalg til specialundervisning. Fredikshavn Kommune fører tilsyn med 

undervisningen. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender overenskomst mellem Frederikshavn Kommune og 
Opholdsstedet "Firkløveren" om intern undervisning  

 delegerer tilsynsforpligtelsen til Skole- og Ungdomschefens regi. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Skoleoverenskomst Firkløver  (dok.nr.7742/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9316 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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8. Udvikling af tilbudsviften på Familieafdelingens område i 

forlængelse af anbringelsesanalyse og anbefalinger fra 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget fik i maj/juni 2009 forelagt en analyse af 

anbringelsesområdet samt anbefalinger til den videre udvikling af området 

fremkommet på baggrund af analysen – se bilag. Anbefalingerne, som fik udvalgets 

tilslutning, var nærmere bestemt: 

  

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

 etablering af kommunale aflastningspladser på handicapområdet  

 en større satsning på forebyggende foranstaltninger  

  

Endvidere besluttede udvalget at sagen skulle genoptages med henblik på at 

fastlægge politiske mål for området.  

  

En af de store udfordringer er at foretage en udvikling og nytænkning af området 

indenfor rammen, og ikke foretage en serviceudvidelse. Samtidig er det 

vurderingen, at den påtænkte udvikling kan medvirke til en opbremsning af den 

udgiftsstigning Familieafdelingen har oplevet på netop anbringelsesområdet. De 

konkrete etableringsudgifter, der uundgåeligt vil knytte sig til udviklingsplanerne 

finansieres via Social- og Indenrigsministeriets særlige lånepulje, hvorfra vi er 

blevet bevilget 5,8 mio. I 2010 vil der være knyttet driftsudgifter(løn) til etablering af 

projekterne, som ikke er budgetteret, men som vil forsøges afholdt indenfor 

rammen. Fremtidig drift og afdrag i forhold til bevilgede lånemuligheder, 

forudsættes afholdt indenfor rammen. 

  

Arbejdsgruppen bag analysen har siden arbejdet videre med udviklingsplanerne, 

og har som en del af denne proces bl.a. fået sparring fra et til formålet nedsat 

ekspertpanel. I processen er vi nu landet på, at den kapacitetsudvidelse vi vil 

anbefale, ikke vil omfatte udbygning af kapaciteten/døgnpladser på vores 

eksisterende institutioner. Vi vil i stedet anbefale en udvidelse af tilbudsviften med 

nye fleksible tilbud, der kan rumme flere tilbud på én gang og samtidig kan tage 

noget af presset fra de allerede eksisterende døgninstitutioner. Arbejdsgruppen 

finder det nødvendigt at se udviklingen af anbringelsesområdet, som inddelt i flere 

faser, og foreslår følgende fase-inddeling: 

  

1. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger d.d. en overordnet skitse for 
etablering af et nyt kommunalt tilbud, der i første omgang rummer dagtilbud 
for gruppen af sårbare og udsatte unge – se bilag.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/714 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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2. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger d.d. en overordnet skitse for 
etablering af projektplejefamilier – se bilag.  

  

3. Under forudsætning af godkendelse af pkt. 1 og 2. vil forvaltningen i den 
kommende tid kvalificere ovenstående med henblik på at kunne fremlægge 
en business-case for de nye tilbud – dvs. en procesplan indeholdende 
såvel socialfaglige som økonomiske konditioner (indenfor den eksisterende 
ramme). Materialet vil som en del af kvalificeringen blive forelagt det 
nedsatte ekspertpanel.  

  

4. Forvaltningen vil ligeledes fremlægge forslag til anbringelsesgrundlag for 
Frederikshavn Kommune, for udvalget i løbet af foråret 2010 – dette vil 
inkludere fastlæggelse af politiske målsætninger for området.  

  

5. I løbet af 2010 vil der endvidere arbejdes for etablering af 
aflastningspladser for børn med handicap, med det formål at kunne tilbyde 
forældre til børn med handicap den fornødne kompenserende hjælp, 
således at børnene kan bo hjemme længst muligt.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den videre proces - 

dens delelementer, samt faseinddelingen, som nævnt i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Anbringelsesanalyse for årene 2007+2008 (se BUU-intromappe udlev. 14.1.2010) (dok.nr.42828/09) 

Arbejdsgruppens anbefalinger for udvikling af anbringelsesområdet i Frederikshavn Kommune (se BUU-

intromappe udlev. 14.1.2010) (dok.nr.52509/09) 

Skitse til projekt "Bo hjemme" støtte (dok.nr.13646/10) 

Overordnet skitse for etablering af projektplejefamilier (dok.nr.13642/10) 
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9. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21110 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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2010 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 16. december 2009, hvilke projekter 

Frederikshavn Kommune skulle søge finansieret fra puljerne på henholdsvis 1 og 2 

mia. kr. jfr. finanslovsaftalen for 2010.  

Frederikshavn Kommune har fået svar på ansøgning om andel i lånepuljer. Det kan 

således oplyses, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets område er givet 

dispensation fra lånerammen for 2010 for de i sagsfremstillingen indstillede 

områder, dog en begrænset bevilling i forhold til låneadgang for ny skole. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Direktøren indstiller,  

 at Børne- og Ungdomsudvalget tager bevilget dispensation til efterretning  

 at udmøntning af de enkelte projekter behandles på kommende møder i 
Børne- og Ungdomsudvalget 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Korrespondance vedr. andel i lånepuljer jfr. finanslovsaftalen for 2010 (dok.nr.14265/10) 
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10. Klage fra forældre vedr. beslutning om fremrykning af 

tidspunkt for overgang mellem børnehave og SFO 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget klage fra forældre omkring de 

beslutninger, der er truffet omkring budgetbesparelser i daginstitutionerne, 

herunder tidligere overgang fra børnehave til SFO. 

Henvendelsen er allerede formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Drøftet. 

Udvalget finder ikke anledning til at ændre hidtidig beslutning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Forældreklage vedr. lavere budgetramme og tidligere overgang fra børnehave til SFO (dok.nr.5630/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/614 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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11. Klage over begrænsning af privatskoleelevers adgang til 

skolebustransport  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget klage over begrænsning af 

privatskoleelevers adgang til at benytte kommunens skolebusser. Klage er vedlagt 

som bilag. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at kommunerne i henhold til gældende 

lovgivning gerne må, men ikke er forpligtet til at lade privatskoleelever benytte 

etablerede skolebusruter i kommunen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at kommunens 

privatskoleelever gerne må benytte kommunens skolebustransport under 

forudsætning af, at der er plads i bussen. 

I dette tilfælde er presset på buskapacitet så stort, at der ikke er plads til, at 

privatskoleelever kan køre med. 

  

Forvaltningen redegør i mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager forvaltningens redegørelse til efterretning 

 drøfter problemstillingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Forældreklage vedr. buskørsel til privatskolebørn (dok.nr.9746/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6437 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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12. Det Regionale Udviklingsråd - udviklingen i 2009 

 

Sagsfremstilling 

Som led i strukturreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at følge og 

drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

Udviklingsrådene udarbejder i årene frem til 2011 årlige redegørelser til Indenrigs- 

og Socialministeriet og Undervisningsmini-steriet om udviklingen på disse områder.  

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og 

regionen at svare på spørgeskemaer vedrørende udviklingen på det sociale 

område og på specialundervisningsområdet. Spørgeskemaerne vedrører perioden 

1. januar - 31. december 2009, og kommunernes besvarelser skal være Det 

Regionale Udviklingsråd i hænde den 1. marts 2010. Herefter anvendes 

besvarelserne i udviklingsrådets redegørelse til ministerierne.  

  

Der er tale om i alt tre spørgeskemaer: 

         Udviklingen på det sociale område ift. voksne (Socialudvalget) 

         Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge (Børne- og 

Ungdomsudvalget)  

         Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne (Børne- 

og Ungdoms- udvalget) 

  

Social- og Indenrigsministeren samt Undervisningsministeren har mulighed for at 

udpege særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer 

for redegørelserne 2009 er for socialområdet specialrådgivning – specialiseret 

rådgivning til borgere med særlige behov. For specialundervisningsområdet er det 

afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. 

  

Disse temaer indgår derfor også i besvarelsen af spørgeskemaerne. 

  

I spørgeskemaerne besvares en lang række spørgsmål om udviklingen i 2009 på 

kommunens forskellige tilbud. Besvarelserne fremgår af bilagene. 

Spørgeskemaet på voksenområdet godkendes af Socialudvalg og Byråd, mens 

spørgeskemaerne på børne- og ungeområdet samt specialundervisningsområdet 

godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet. 

  

Materialet sendes i høring i Frederikshavn Kommunes Handicapråd, Frederikshavn 

Kommunes Ældreråd samt i Danske Handicaporganisationers afdeling i 

Frederikshavn samtidig med den politiske behandling i februar/marts 2010. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller, 

at Frederikshavn Kommunes besvarelser af spørgeskemaer til Det Regionale 

Udviklingsråds redegørelse for Social- og Specialundervisningsområdet 2009 

godkendes.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20559 

 Forvaltning: SSF, BKF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Kommunal redegørelse 2009, børne- og ungeområdet.pdf (dok.nr.9279/10) 

Kommunal redegørelse 2009, specialundervisning (dok.nr.11742/10) 
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13. Principbeslutning vedr. skolebestyrelsesvalg 2010 

 

Sagsfremstilling 

Undervisningsministeriet har udsendt en ny ”Bekendtgørelse om valg af 

forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til 

forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – 

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen”. 

  

De væsentligste i forhold til den hidtidige bekendtgørelse er: 

  

         Fristerne i forbindelse med valghandlingen udskydes med to måneder, da 

tiltrædelsestidspunktet ændres fra 1. april til 1. august.  

         Kommunalbestyrelsen skal ikke længere udpege en valgbestyrelse, da 

valgbestyrelsen som udgangspunkt består af skolens leder som formand 

for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et 

forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.  

         Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at opstilling af kandidater skal eller 

kan besluttes på forældremøder i den enkelte klasse.  

         Der skal alene afholdes valgmøde for alle forældrene, hvis 

kommunalbestyrelsen ikke har truffet beslutning om, at opstilling af 

kandidater skal eller kan besluttes på forældremøder. 

         Udpegelse af en central kommunal koordinator (til at informere om og 

koordinere af valgene på de enkelte skoler).  

  

Kommunalbestyrelsen får desuden mulighed for at fravige bekendtgørelsens 

bestemmelser om valgenes afholdelse og gennemførelse m.v. efter godkendelse 

fra skolebestyrelserne på de skoler, som fravigelsen vedrører. 

  

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, at der i Frederikshavn 

Kommune tillades opstilling af kandidater på forældremøder i de enkelte klasser, 

såfremt skolerne/skolebestyrelserne skulle ønske dette. Det er forvaltningens 

opfattelse, at denne mulighed dels kan vise sig at øge forældreengagementet og 

desuden vil kunne give en smidigere afvikling af valghandlingen. 

  

Ligeledes anbefaler forvaltningen, at der ikke nedsættes valgbestyrelse som hidtil, 

men at valgbestyrelserne dannes efter den nye bekendtgørelses ordlyd og at 

skolechefen udpeges som kommunal koordinator af valgene. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 beslutter, at opstilling af kandidater kan besluttes på forældremøde i den 
enkelte klasse.  

 beslutter, at der nedsættes valgbestyrelser som angivet i den nye 
bekendtgørelse  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20338 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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 beslutter, at skolechefen udpeges som kommunal koordinator. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepr. til skolebestyrelser pr. 3.2.10 (dok.nr.14543/10) 
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14. Sammensætning af Ungdomsskolebestyrelsen for perioden 

2010 - 2013 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge vedtægter for Frederikshavn Ungdomsskole skal Børne- og 

Ungdomsudvalget godkende sammensætning af Ungdomsskolens bestyrelse efter 

indstilling fra Ungdomsskoleinspektøren. 

  

Bestyrelsen består af  

3 politisk udpegede medlemmer,  

2 medarbejderrepræsentanter,  

2 elever, samt  

4 medlemmer, som efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter (2 pladser), fra 

Frederikshavn Kommunes ungdomsuddannelser (1 plads) og fra Frederikshavn 

Kommunes Folkeoplysningsudvalg (1 plads), bliver indstillet af 

ungdomsskoleinspektøren til godkendelse. 

  

Der er endnu ikke foretaget valg til kommunens Folkeoplysningsudvalg. Dette valg 

foretages senest 1. april 2010, så ny repræsentant for Folkeoplysningsudvalget kan 

ikke navnsættes endnu. Den hidtidige repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget, 

Ketty Kjer Petersen, vil efter gældende vedtægter blive indkaldt til bestyrelsens 

møder, indtil ny repræsentant er udpeget. 

Endelig navneliste på bestyrelsens sammensætning vil herefter blive tilsendt 

Børne- og Kulturforvaltningen til efterretning. 

  

Ungdomsskoleinspektøren indstiller følgende 4 personer til Ungdomsskolens 

bestyrelse for perioden 2010 - 2013: 

•               Cai Møller, LO, som repræsentant for arbejdsmarkedets parter i 

Frederikshavn Kommune. 

•               Anna Marie Frederiksen, SL, som repræsentant for arbejdsmarkedets parter 

i Frederikshavn Kommune.  

•               Jan Bjeldbak, Frederikshavn Gymnasium og HF, som repræsentant for 

ungdomsuddannelser i Frederikshavn Kommune 

•               XX, som repræsentant for Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn 

Kommune 

  

Det forventes, at Ungdomsskolebestyrelsen holder konstituerende møde den 16. 

februar 2010. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder 

Ungdomsskoleinspektørens indstilling af medlemmer til Ungdomsskolens 

bestyrelse, som anført i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/712 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 
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15. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 

2010 

Børne- og Kulturforvaltningen har siden sidste møde i Børne- og Ungdomsudvalget 

arbejdet videre med introduktionsforløb for Børne- og Ungdomsudvalget, herunder 

udarbejdet udkast til plan for udvalgets besøg i decentrale enheder forår 2010. (Se 

bilag). 

  

I dette og kommende møder introduceres udvalget til Børne- og 

Kulturforvaltningens afdelinger således: 

  

         10. februar 2010: Præsentation af Familieafdelingen og familiechef Lone 

Iversen 

  

         4. marts 2010: Præsentation af Institutionsafdelingen og institutionschef 

Lars Falk Hoffmann 

  

         8. april 2010: Præsentation af Skole- og Ungdomsafdelingen og 

skole/ungdomschef Arthur Corneliussen 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender plan for de tre første besøgsdage i enheder i Børne- og 
Kulturforvaltningens regi  

 godkender plan for præsentation af afdelinger  

 tager præsentation af Familieafdelingen til efterretning  

 drøfter Familieafdelingens område/udfordringer på baggrund af 
Familiechefens præsentation. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Udsat. 

Besøgsrunden er godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Oplæg BUU-intro i skoler og institutioner forår 2010 (dok.nr.9849/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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