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1. Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets område - 

Familieafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af Familieafdelingen og Familieafdelingens chef Lone Iversen. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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2. 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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. februar 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21121 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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2010 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse og tilkendegivelser i møde 

den 18. februar 2010 udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen beregninger vedr. 

evt. ny skole i Frederikshavn midtby. Dele af beregninger er udført og medsendes 

dagsorden. Dele af beregningsmaterialet er under udarbejdelse og forventes 

udsendt til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer via mail den 2. marts. 

Forvaltningen forelægger materialet i mødet. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Sagen genoptages. Der afholdes ekstraordinært møde den 15. marts 2010 kl. 16. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Bilag 1 - BKs oplæg om skolestruktur, januar 2010 (BUU 10.2.2010) (dok.nr.10667/10) 

Bilag 2 - Oplæg til BUUs formand om sammenlægning af 8 skoler til 4 (BUU 

10.2.2010) (dok.nr.10805/10) 

Bilag 2.1. - overblik skøn besparelse klasseoptimering, adm. kørsel - prognosen 2008 (BUU 

10.2.2010) (dok.nr.10670/10) 

Bilag 2.2. - Ankermedet + Hedebo skolesammenlægning (BUU 10.2.2010) (dok.nr.6668/10) 

Bilag 2.3. - A + F : elev og klassetal ved skolesammenlægning (BUU 10.2.2010) (dok.nr.6532/10) 

Bilag 2.4. - Ø+M skolesammenlægning (BUU 10.2.2010) (dok.nr.6723/10) 

Bilag 2.5. - Bangsbostrand/Hånbæk skolesammenlægning (BUU 10.2.2010) (dok.nr.7073/10) 

Uddrag dok. 17731-10 Supplerende materiale til BUU-temamøde (BUU 18.2.10) (dok.nr.18962/10) 

Ø+M skolesammenlægning faktiske tal (dok.nr.21474/10) 

A+Ø+M skolesammenlægning faktiske tal (dok.nr.21719/10) 

H+Ø+M skolesammenlægning faktiske tal (dok.nr.21559/10) 

taxameterberegning - hvad koster en elev / skole / i alt (dok.nr.21702/10) 

Scenarier for ny byskole, marts 2010 (dok.nr.24496/10) 

Scenarie 1 etablering ny skole og scenarie 2 renovering og sammenlægning af Ø og M 

 (dok.nr.24221/10) 

Opgørelse vedr. økonomi i OPP skoleprojekt (dok.nr.25995/10) 
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3. Samdrift mellem Kernehuset og Gærum Skole 

 

Sagsfremstilling 

Gærum Skole og Kernehuset fik i december 1992 godkendt en 

dispensationsansøgning fra kravet om forældrebestyrelser i daginstitutioner under 

forudsætning af, at forældreindflydelsen i Kernehuset var sikret. Byrådet besluttede 

på møde den 11./12. 1995 at gøre dispensationen permanent. 

  

Ved lov om ændring af lov om Folkeskolen, LOV nr. 300 af 30/4. 2003, blev § 24a, 

der giver mulighed for samdrift mellem kommunalt dagtilbud og kommunal 

folkeskole, indsat i folkeskoleloven.  

  

På baggrund af ovenstående ønsker Kernehusets forældreråd og skolebestyrelsen 

ved Gærum Skole at ansøge om samdrift. Ved samdrift sikres forældre fra 

Kernehuset repræsentanter i skolebestyrelsen. 

  

Gærum Skole og Kernehuset har i deres ansøgning om samdrift også taget stilling 

til den fælles bestyrelses sammensætning: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

         godkender ansøgningen 

         godkender forslag til sammensætning og repræsentation i en fælles 

bestyrelse 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Ansøgning fra Gærum skole/Kernehuset vedr. etablering af fælles bestyrelse (dok.nr.17966/10) 

  Antal 

repræsentanter 
Valgperiode 

Forældre til børn i skolen 5 4 år 

Forældre til børn i 

Kernehusets børnehave 
2 2 år 

Medarbejdere ved skolen 1 1 år 

Medarbejdere ved 

Kernehuset 
1 1 år 

Elever fra skolen 2 1 år 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1407 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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4. SFO mål- og indholdsbeskrivelser 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog i maj 2008 en ændring af folkeskoleloven. Lovændringen 

indeholdt en tilføjelse til §40, der fastslår, at kommunerne skal vedtage og 

offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne (SFO). 

Kravene til indholdet er fastsat i BEK 550 af 18/06/2009, "Bekendtgørelse om krav 

til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger. 

Mål- og indholdsbeskrivelsen skal synliggøre det pædagogiske arbejde der allerede 

sker i SFOerne samt være med til at sætte mål for nye tiltag og udvikling. 

Beskrivelser skal have følgende indhold: 

 SFOens navn og indhold  

 Skolens og SFOens værdigrundlag  

 SFOens kobling til Børnepolitikken og Børnekulturpolitikken  

 SFOens pædagogiske afsæt  

 Samarbejde mellem skoledel og SFO  

 SFOens samarbejde mellem dagtilbud og andre tilbud i lokalområdet  

 SFOens brug af dokumentation og evaluering 

Ved udarbejdelsen af de handlingsrettede mål skal det samtidig angives på hvilken 

måde og hvor ofte målene evalueres.  Mål- og indholdsbeskrivelserne skal 

godkendes i skolebestyrelsen. 

En nedsat arbejdsgruppe har haft til opgave at udarbejde en skabelon, der 

anvendes lokalt til beskrivelse af mål og indhold for den enkelte SFO. Se bilag. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

 Børne- og Ungdomsudvalget drøfter vedlagte forslag til "Skabelon til 
udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området"  

 Børne- og Ungdomsudvalget sender forslaget til høring i 
skolebestyrelserne. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Skabelon til lokale mål og indholdsbeskrivelser, jan. 10 (dok.nr.4105/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11721 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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5. Politiske tilkendegivelser i forbindelse med 

koordineringsprojekt vedr. buskørsel i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Onsdag den 10. februar 2010 blev afviklet fællesmøde mellem Plan og 

Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vedr. koordineringsprojekt i 

Frederikshavn Kommune omkring behovstilpasning og optimering af den samlede 

kollektive trafik i kommunen. 

Repræsentanter fra Nordjyllands Trafikselskab præsenterede 

koordineringsprojektet på fællesmødet, herunder formål og projektafgrænsning. 

  

Ifølge koordineringsprojektet er der i dag forskelle i serviceniveauet for skolekørsel, 

afhængig af delområder i kommunen.  

Forud for den videre proces med koordineringsprojektet er det derfor nødvendigt, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver forskellige betjeningsprincipper. I 

forbindelse hermed bør overvejes: 

 skal alle busruter tilrettelægges efter de kørselsberettigede elever?  

 skal ikke-kørselsberettigede elever betale for bustransport?  

 skal serviceniveauet for skolekørsel harmoniseres, eller skal meddelte 
dispensationer/særordninger fastholdes?  

 skal der fastlægges principper i forbindelse med trafikfarlige veje  

 ungdomskort - omfang og formål 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver 

retning for det videre arbejde med koordineringsprojektet for Frederikshavn 

Kommune. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Udsættes. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16982 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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6. Udpegning af medlemmer til visionsgruppe i 

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget bedes udpege 1-2 medlemmer som udvalgets 

repræsentanter i visionsgruppen til arbejdet med digitaliseringsstrategi for 

skoleområdet. 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 10.februar 2010 en 

handleplan for udvikling af folkeskolernes IT. En væsentlig del af handleplanens 

formål er at fastlægge en digitaliseringsstrategi for skoleområdet. 

Digitaliseringsstrategien skal sætte vision, mål og rammer for skole-IT i 

Frederikshavn Kommune ud fra følgende målsætninger: 

 At fastlægge kommunens ambitionsniveau for inddragelse af IT i 
undervisningen, herunder hvilke frihedsgrader den enkelte skole kan agere 
indenfor.  

 At  IT støtter op omkring fremtidens skole i Frederikshavn Kommune, 
herunder at det tilbudte serviceniveau er beskrevet og forventningsafstemt 
med skoleledelser, lærere og tekniske/pædagogiske IT vejledere.  

 At brugertilfredsheden med drift og support af skole-IT skal øges væsentligt 
hos lærere og elever og samtidig reducere den spildtid lærere og elever 
har i forbindelse med anvendelsen af IT.  

 At IT bliver en integreret del af undervisningen. Et øget fokus på lærerne IT 
kompetencer, herunder efteruddannelse. 

Digitaliseringsstrategien skal dække den samlede digitalisering for skoleområdet i 

Frederikshavn Kommune, herunder den IT: 

 der anvendes i elevsamarbejdet, herunder undervisning og eksamen.  

 lærerne anvender til forberedelse og det pædagogiske samarbejde med 
kolleger  

 der anvendes i SFO´en  

 der anvendes til forældresamarbejde  

 der stilles til rådighed for eleverne, herunder mulighederne for at eleverne 
selv kan medbringe IT 

Visionsgruppen får bred repræsentation af ledelsen af skoleområdet, herunder 

skoleledere fra alle skoler, nøglepersoner på skoleIT området, elever, lærere, 

ITafdelingen og Børne- og Ungdomsudvalget. Sammensætningen af 

visionsgruppen skal underbygge ønsket om høj inddragelse og ejerskab for 

skoleområdet til digitaliseringsstrategien.  

Visionsgruppens arbejde vil ligge i to workshops - den første er planlagt til 6. april 

og er af en hel dags varighed med fokus på udvikling af vision og pejlemærker. En 

senere en workshop af en halv dags varighed vil have fokus på godkendelse af 

digitaliseringsstrategien samt drøftelse af forslag til tiltag i relation til succesfuld 

implementering af digitaliseringsstrategien. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger 1-2 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/685 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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medlemmer til at deltage i visionsgruppen for digitaliseringsstrategien. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Udvalget udpeger Jette Fabricius Toft og Birthe Marie Pilgaard. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 
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7. Orientering om invitation fra DLO Nordjylland og 

bestyrelser i selvejende daginstitutioner i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner i Frederikshavn Kommune samt 

DLO Nordjylland (Daginstitutionernes Lands-Organisation) inviterer i brev af 12 

februar 2010 Børne- og Ungdomsudvalget til dialogmøde den 22 marts 2010 kl. 19 

i Frelsens Hærs Sal, Knudensvej 1, Frederikshavn.  

  

Ifølge invitationen er hensigten med dialogmødet, at få afklaret kommunens 

forventninger til og ønske om et samarbejde med de selvejende daginstitutioner. 

Invitationen er vedlagt som bilag. 

  

Der er følgende selvejende daginstutioner i Frederikshavn kommune:  

 Børnehaven Humlebien  

 Røde Kors børnehave  

 Børnehaven Bispevang  

 Bødkergården  

 Thorshøj børnehave (puljeinstitution)  

 Aalbæk børnehave 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til 

evt. møde med DLO Nordjylland og de selvejende daginstitutioners bestyrelser 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Udvalget tager imod invitationen og foreslår mødet flyttet til den 15. marts 2010 kl. 

19. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

DLO: invitation til BUU til dialogmøde (dok.nr.20557/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1809 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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8. Orientering om aftale om fleksibilitet om frokostmåltider i 

daginstitutioner 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget orientering om, at Regeringen, Dansk 

Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om ændring af lov om dag-, 

fritids- og klubtilbud til børn og unge m.v. (dagtilbudsloven) vedrørende reglerne om 

frokostmåltid i daginstitutioner. Formålet med aftalen er at skabe større fleksibilitet i 

de gældende regler om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner. 

Lovforslaget om de nye regler om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner forventes 

fremsat i Folketinget i begyndelsen af april måned med forventet vedtagelse i 

slutningen af maj måned 2010. 

  

Fristen for, hvornår kommunalbestyrelsen senest skal tilbyde et sundt frokostmåltid 

til alle børn i daginstitutioner, forlænges derfor til den 1. august 2011. 

  

Med den nye aftale bliver der nu mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et 

fælles sundt forkostmåltid på baggrund af en forældrebeslutning (flertal af forældre i 

den enkelte enhed). 

Samtidig skal kommunalbestyrelsen give forældrebestyrelsen/forældrene mulighed 

for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid minimum hvert andet 

år og ikke oftere end hvert år. Kommunalbestyrelsen kan, når det er særligt 

påkrævet, beslutte at fastholde, at der skal være et sundt frokostmåltid i en 

daginstitution. 

  

I daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen/forældrene har fravalgt det kommunale 

tilbud om frokost, kan forældrene selv etablere en forældrearrangeret 

frokostordning efter kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  

De nye regler betyder også, at loftet for forældrenes egenbetaling nedsættes fra 30 

pct. til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i en daginstitution, 

eksklusiv udgifter til frokost. 

Fremover bliver der samtidig en direkte sammenhæng mellem udgiften til frokost 

og den pris, forældrene betaler, således at forældrene højst kan betale de 

budgetterede udgifter til forkost. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud 

til frokostmåltidet. 

  

Kopi af orienteringsskrivelsen fra Indenrigs- og Socialministeriet er vedhæftet som 

bilag. 

Forvaltningen orienterer i mødet om de udmeldte ændringer og konsekvenserne for 

Frederikshavn Kommune. 

  

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9690 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Orientering til kommunalbestyrelsen om aftalen om fleksibilitet i ordningen om et sundt 

frokostmåltid (dok.nr.19000/10) 
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9. Orientering om statistik på institutionsområdet. 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere fra forvaltningens belægnings 

statistik på institutionsområdet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Inskrevne børn 2009 (dok.nr.20131/10) 

Indskrevne børn 2010 (dok.nr.20137/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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10. Orientering om foreløbigt regnskab 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet foreløbigt regnskab 2009 for Børne- 

og Ungdomsudvalgets område. Samlet set har udvalgsområdet et merforbrug på 

7,483 mio. kr. Dette er excl. teknisk tilretningsbeløb/tillægsbevilling jfr. 

byrådsbeslutning af 16. december 2009 på 8,085 mio. kr.  

Forvaltningen orienterer i mødet om regnskabsresultatet. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen om regnskab 2009 tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Samlet forbrugsopgørelse 2009 BUU  (dok.nr.22611/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21224 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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11. Marts 2010 - Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Oplæg fra ungdomsuddannelserne vedr. 10. klasse i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune og kommunens ungdomsuddannelser har de senere år 

været i tæt dialog omkring hensigtsmæssig organisering af kommunens 10. klasse, 

med det formål at sikre de unges evne og vilje til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

  

På den baggrund har kommunens tre ungdomsuddannelsesinstitutioner - 

Frederikshavn Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord indsendt 

oplæg vedr. 10. klasse i Frederikshavn Kommune. Oplægget, der indeholder både 

generelle overvejelser og konkrete anbefalinger til placering og organisering af 10. 

klasse i kommunen, er vedlagt dagsorden. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter oplæg 

fra ungdomsuddannelserne vedr. 10. klasse i Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2010 

Forvaltningen udarbejder forslag til møde med relevante parter. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Oplæg fra ungdomsuddannelserne vedr. 10. klasse i Frederikshavn Kommune (dok.nr.23694/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2016 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. marts 2010 Side 20 af 20 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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