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1. 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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 15. marts 2010 

Et flertal i udvalget anbefaler, at følgende forslag sendes til høring i de berørte 

skolebestyrelser: 

  

Der etableres 3 skoledistrikter i Frederikshavn by 

1.         Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen 

2.         Bangsbostrand skole og Hånbækskolen 

3.         Fladstrand skole og Abildgårdskolen 

Der etableres et skoledistrikt i Skagen by. 

  

Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist og Jørgen Tousgaard kan ikke tilslutte sig 

denne anbefaling. 

  

Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist og Jørgen Tousgaard ønsker at bemærke 

følgende til flertallets forslag til høringsmateriale: 

•           At taxameterstyring bør indføres som princip for tildeling af ressourcer til 

skolerne 

•           At en evt. sammenlægning af Sæby skoles og Sæbygårdskolens distrikt 

tidligst træffes ved næste valg til kommunalbestyrelsen 

•           At følgende skoledistrikter sammenlægges: 

o          Elling skole, Jerup skole og Strandby skole 

o          Gærum skole og Ravnshøj skole 

o          Torslev skole og Hørby-Dybvad skole 

•           At der parallelt med beslutning om skolestruktur træffes beslutning om 

etablering af 10. klassecenter og placering af specialklasser og 

specialforløb 

•           At der træffes principbeslutning om at bygge en ny skole i Frederikshavn by 

indenfor de beskrevne lånemuligheder. 

  

Jeppe Kyk kan tilslutte sig sidste pind. 

  

Birthe Marie Pilgaard, Jørgen Tousgaard og Bjarne Kvist begærer sagen i Byrådet. 
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Fraværende: ingen 

  

  

  

  

 

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 (BUU 4.3.2010) (dok.nr.21474/10) 

A+Ø+M skolesammenlægning faktiske tal (BUU 4.3.2010) (dok.nr.21719/10) 

H+Ø+M skolesammenlægning faktiske tal (BUU 4.3.2010) (dok.nr.21559/10) 

taxameterberegning - hvad koster en elev / skole / i alt (BUU 4.3.2010) (dok.nr.21702/10) 

Scenarier for ny byskole, marts 2010 (BUU 4.3.2010) (dok.nr.24496/10) 

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

4.3.2010) (dok.nr.24221/10) 

Opgørelse vedr. økonomi i OPP skoleprojekt (BUU 4.3.2010) (dok.nr.25995/10) 

Tidslinie - ny skole, øvrige strukturændringer og byggeri (BUU 4.3.2010) (dok.nr.24895/10) 
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2. 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19999 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. marts 

2010 

Forvaltningen afholdte den 16. februar 2010 møde med alle daginstitutionsledere i 
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Sæby by og opland vedrørende områdeinddeling i Sæby I og Sæby II. 

På mødet fremkom et forslag til en alternativ områdeinddeling med flg. institutioner: 

  

         Sæby I: Børnehaven Sæbygaardvej, Børnehaven Stationsvej, St. 

Toftelund, Dybvad Børnehave og Hørby Børnehus 

         Sæby II: Børnehaven Brolæggervej/Børnegården og Børnehaven Violvej 

  

Den selvejende institution Børnehaven Bispevang foreslås at indgå i det område, 

de knytter mest an til. 

  

Forslaget placerer Børnehaven Brolæggervej/Børnegården og Børnehaven 

Sæbygaardvej i hvert sit område, der i løbet af 2010 etablerer vuggestuepladser. 

Forslaget rummer dermed som udgangspunkt vuggestuepladser i begge områder, 

og sikrer at Dybvad Børnehave og Hørby Børnehus indgår i en bæredygtig 

områdestørrelse. 

  

Forslaget til ny områdeinddeling er blevet forelagt forældrebestyrelserne i de 

involverede institutioner med henblik på høringssvar. De indkomne høringssvar er 

tilknyttet som bilag. 

Høringssvar fra Børnehaven Sæbygaardvej er på vej. Eftersendes hurtigst muligt 

via mail. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 15. marts 2010 

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

områdeinddelingen i Sæby således: 

 Sæby I: Børnehaven Sæbygaardvej, Børnehaven Stationsvej, St. 
Toftelund, Dybvad Børnehave og Hørby Børnehus  

 Sæby II: Børnehaven Brolæggervej/Børnegården og Børnehaven Violvej  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 15. marts 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Bilag 1 - kopi dok. 136291-09 Udmøntning af helhedsplan på dagtilbudsområdet (BUU 

10.2.10) (dok.nr.13830/10) 

Bilag 2 - Høring om områdeinddeling (BUU 10.2.10) (dok.nr.126467/09) 

Bilag 3 - Samlede høringssvar vedr. områdeinddeling i helhedsplan på dagtilbudsområdet (BUU 

10.2.10) (dok.nr.13975/10) 

Bilag 4 - Overbliksskema vedr. høringssvar ang. dagtilbudsområder (BUU 10.2.10) (dok.nr.13519/10) 

Hørby og Dybvad - høringssvar vedr. områdeinddeling (dok.nr.28513/10) 

Børnehaven Brolæggervej - høringssvar om områdeinddeling i SæbyområdetVS: Områdeindeling / 

Helhedsplanen (dok.nr.25953/10) 

Stationsvej - høringssvar om områdeinddeling i Sæby. (dok.nr.25378/10) 

St. Toftelund - høringssvar om områdeinddeling i Sæby (dok.nr.25348/10) 

Høringssvar fra Børnehaven Violvej vedr. områdeinddeling (dok.nr.21680/10) 

Børnehaven Bispevang - høringssvar - ønsker samarbejde med Børnehaven 
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Brolæggervej (dok.nr.29153/10) 

Høringssvar fra Sæbygaardvej Børnehave (dok.nr.29139/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


