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1. Budgetopfølgning 2010 pr. 31. marts 2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for 

Børne- og Ungdomsudvalgets område- 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at notat fra budgetopfølgningen på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Budgetopfølgning BUU 31.03.2010 (dok.nr.48119/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2. Budget 2011 - 2014 nye tildelingskriterier på 

institutionsområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med opstart af budgetprocessen for 2011 – 2014 er der en række 

forudsætninger og procedurer der kan genbruges fra de tidligere år. Dog blev der i 

forbindelse med udarbejdelsen af ”Udvidet forvaltningsrevision af dag- og 

fritidstilbud i Frederikshavn Kommune juni 2009” (BDO) anbefalet, at 

”budgetmodellen bør bevæge sig i retning af taxameterstyring”.  

  

I en taxameterstyringsmodel anvendes et fast beløb pr. barn. Modellen er mere 

enkel end den eksisterende ”blandingsmodel”. Med blandingsmodel menes, at der i 

budgetlægningen tages normeringsmæssige hensyn samtidig med at der tildeles 

efter et ”taxameterlignende” princip. BDO konstaterer,” at der med en 

taxametermodel vil opstå skævheder fordi det forudsatte serviceniveau ikke alle 

steder kan realiseres på grund af anciennitetsforskelle, uforudsete udgifter til 

vikarer, bygninger eller andet - men det vil så være en lokal opgave at tilpasse og 

forklare – i stedet for som nu en central opgave at korrigere og rette alle til samme 

niveau.”  

  

Konklusionen fra BDO er således klar: ”Frederikshavn Kommune bør overveje at 

anvende en tildelingsmodel med færre detaljer og forudsætninger, for dermed at 

sikre en hurtigere budgettilpasning og understøtte markedslogikken” (BDO, side 

22). 

  

Denne klare anbefaling fra BDO er indarbejdet som et konkret mål i helhedsplanen 

for institutionsområdet. Her peges på, at der med de større budgetmæssige 

enheder ønskes udviklet en mindre detaljeret styring af ressourcetildelingen. 

Helhedsplanen peger således på, at målet på økonomistyringssiden er, at den 

enkelte leder bedre kan koordinere og udnytte egne ressourcer og dermed 

fleksibelt og effektivt kan foretage en hurtigere budgettilpasning.  

  

Indføres modellen vil dette medvirke til, at udgangspunktet for de nye områder 

bliver ens, og at der således foretages en budgetmæssig intern omfordeling efter 

samme kriterier.  

  

Børne- og kulturforvaltningen forelægger i mødet, hvilke konsekvenser indførelsen 

af denne model vil have.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 som konsekvens af implementeringen af helhedsplanen - godkender, at 
der gradvist indføres taxameterstyring på dagtilbudsområdet  

 godkender, at forvaltningen i samarbejde med områdelederne udarbejder 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2904 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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en model. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Udvalget anmoder forvaltningen om i samarbejde med områdelederne at udarbejde 

en model for ressourcetildeling, som bygger på indeksering, og som omfatter alle 

institutioner. 

  

Fraværende: ingen 
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3. Ventelisteproblematik i fritidsklubber i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Forældre til 3. klasse børn, der ønsker optagelse i henholdsvis Ungdomsgården 

Hånbæk og Bangsboklubben pr. 1. august 2010 har henvendt sig til Børne- og 

Ungdomsudvalget og efterlyst løsning på ventelisteproblematikken. 

  

Ventelister og antal pladser fremgår af nedenstående fig. 

  

Klub Normering/-
Belægning 

Venteliste Behov for opnormering 

Bangsboklubben 60/60 8   4. kl.børn  

31  3.kl.børn  til 
1.aug. 

Der er ikke lokale-
kapacitet til opnormering. 
Kræver tilbygning. 

UGH 220/220 33 Klubben ønsker 
opnormering  til 240 

Kaj Bundvad 
Fritidscenter 

120/110 ingen   

Skagen Børne- og 
Ungdomsgård 

40/45 ingen Klubben ønsker 
opnormering til 45 

Strandby Fritidscenter 115/112     
Sæby Fritidscenter 115/115 30 Klubben ønsker 

opnormering til 125 
Ålbæk Fritidsklub 50/50  

2 eftermidd. 
om ugen 

ingen   

  

  

Fritidsklubtilbud indgår som en ressource og et centralt redskab i 

kommunalbestyrelsens samlede forebyggende og målrettede indsats på børne- og 

ungeområdet, i sammenhæng med kommunens øvrige fritidstilbud til børn og unge. 

Hvis efterspørgslen på pladser overstiger antal pladser, kan der oprettes en 

venteliste for de børn, der ikke kan anvises en plads med det samme. Den praksis 

har været anvendt siden kommunesammenlægningen. 

  

Klubbernes optagelseskriterier findes på deres hjemmesider. Optagelskriterierne for 

Ungdomsgården Hånbæk er refereret her:  

  

1 prioritet: tilflyttere over 3 klasse 

2 prioritet: 4 klasse børn 

3 prioritet: 5 - 6 klasse børn 

4 prioritet: 3 klasse børn 

  

Ved kommunesammenlægningen blev der vedtaget et aldersgruppe-overlap på 

SFO og klubtilbud, så de børn, der ikke længere ønsker at benytte SFOén har 

mulighed for at benytte et klubtilbud. Det er således muligt at gå i klub i 3. klasse, 

hvis der er plads indenfor normeringen. SFO tilbuddet dækker børnehaveklasse til 

og med 3. klasse og er omfattet af pasningsgarantien. Hvorimod fritidsklubberne er 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3919 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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et fritidstilbud uden fremmødekontrol. 

  

I Bangsboklubben har man ingen 3. klasseelever. I Ungdomsgården Hånbæk er der 

pt. optaget 24 børn, der pt. går i 3. klasse. 

Desværre er der ikke umiddelbart løsningsmuligheder i Bangsboklubben, da 

lokalekapaciteten sætter en begrænsning. 

For Ungdomsgården Hånbæk og Sæby Fritidsklub kunne følgende perspektiver 

overvejes: Normeringen er en årsnorm, hvor der kan være mulighed for at optage 

flere børn i efteråret og derefter afvente de almindelige udmeldinger fra november 

og frem mod sommerferien. Derved optages generelt flere i sommer- og 

efterårsperioden, hvor det er muligt at udnytte udendørsfaciliteter. 

Set i det perspektiv kan dele af ventelisten på sigt afvikles uden opnormering, hvis 

der ikke optages 3. klasse børn i forårsperioden. 

 

Indstilling 

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

 det fremadrettet kun bliver muligt for klubberne at indskrive børn på 3. 
klassetrin efter forudgående aftale med forvaltningen 

 der kan være venteliste til fritidsklubber 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Sagen udsættes. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Anonymiseret henvendelse vedr. manglende klubpladser (dok.nr.43346/10) 

Henvendelse fra UGH vedr. venteliste på 33 børn til UGH (dok.nr.43488/10) 
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4. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på afklaring af 

målgruppe, indhold og timing. 

Som bilag er vedhæftet "Forslag til ny struktur for 10. klasseområdet i 

Frederikshavn Kommune", maj 2007. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Oplæg fra ungdomsuddannelserne vedr. 10. klasse i Frederikshavn Kommune (BUU 

04.03.10) (dok.nr.23694/10) 

kopi dok. 307906-07 Rapport vedr. ny struktur for 10. klasse, maj 2007 (FR.HAVN BYR 

10.10.2007) (dok.nr.45789/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2016 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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5. Redegørelse for møde d.14. april 2010 med forældre til børn, 

der kører med skolebus til Dybvad Skole 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsformand Paul Rode Andersen, skolechef Arthur Corneliussen og 

vognmand Martin Wunderov, Dybvad Taxi har på baggrund af en række 

henvendelser om pladsforhold og sikkerhed afholdt møde med en gruppe forældre 

fra Dybvad Skole. 

  

Der redegøres herfor.  

  

 

Indstilling 

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

redegørelsen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Jeppe Nielsen Kyk begærer sagen i Byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6437 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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6. Overdragelse af driften af børnegrupperne til Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Gennem flere år har der med finansiering fra aktivitetspuljen i Sund By/ 

Sundhedsfremme og Forebyggelse eksisteret forskellige børnegrupper. 

  

Sorggrupper for børn: Børn og unge, der har mistet en forælder, en søskende 

eller en anden nærtstående. Der er pt. to aldersopdelte grupper. 

  

Ballonen: Børnegruppe for børn fra 8 - 13 år, der vokser op i en familie, hvor der er 

et overforbrug af alkohol.  

  

Børnegruppe af senhjerneskadede: Børn af forælder, der har fået en 

senhjerneskade. 

  

Glad og Lettet: Sjov motion for overvægtige børn i alderen 9-12 år i Skagen, 

Frederikshavn og Sæby 

  

Baggrund 

Disse tilbud er startet op som projekter i Sund By, og der skal ikke herske tvivl om 

vigtigheden af deres eksistens. Det er dog sådan, at børnene i disse grupper er 

meget sårbare – Disse tilbud kan/bør ikke ”stå alene”. Det er derfor vigtigt, at 

tilbuddene forankres i Børne- og Kulturforvaltningens Familieafdeling, hvor 

mulighederne for at lave sammenhængende forløb/indsatser for børnene vil være. 

Det er allerede nu fortrinsvis fagpersoner fra Børne- og Kulturforvaltningen, der 

styrer børnegrupperne.  

  

Det er Sundhedsudvalgets ønske, at børnegrupperne fortsætter og udvikles i 

Børne- og Kulturforvaltningens regi, som det sundhedsfremmende og 

forebyggende tilbud, der er etableret nu. Tilbuddene vil dog kunne tilpasses i 

henhold til fremtidens relevante sundhedstilbud til børn. Hvorfor der årligt overføres 

kr. 250.000 fra Sundhedsfremme og Forebyggelses aktivitetspulje til Børne- og 

Kulturforvaltningens Familieafdeling.  

  

Overdragelsen af Børnegrupperne sker den 1. Juli 2010. Udgifter frem til denne 

dag afholdes af Sundhedsfremme og Forebyggelse, og der overføres kr. 125.000 til 

Børne- og Kulturforvaltningen til drift af andet halvår 2010.  

  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at: 

 Børne- og Kulturforvaltningen den 1. juli 2010 overtager den videre drift, 
forankring og videreudvikling af børnegrupperne  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4041 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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 Der Pr 1. juli 2010 overføres kr 125.000 til Børne- og Kulturforvaltningen til 
drift af børnegrupperne i andet halvår af 2010  

 Der overføres fra budget 2011 et årligt beløb fra Sundhedsfremme og 
Forebyggelse på kr. 250.000 pr år til den videre drift af børnegrupperne.  

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 
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7. Folkeskolernes høringssvar på mål- og 

indholdsbeskrivelser på SFO-området 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelserne har behandlet  "Skabelon til udarbejdelse af mål- og 

indholdsbeskrivelser for SFO-området", som Børne- og Ungdonsudvalget den 4. 

marts 2010 besluttede at sende i høring på de 15 skoler, som har en 

Skolefritidsordning (SFO). 

  

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på følgende 10 skoler: 

Abildgårdskolen, Ankermedets Skole, Bangsbostrand Skole, Dybvad-Hørby Skoler, 

Fladstrand Skole, Hånbækskolen, Jerup Skole, Stensnæsskolen, Sæby Skole og 

Aalbæk Skole (se bilag). 

  

3 af skolebestyrelserne tager skabelonen til efterretning uden yderligere 

bemærkninger. 

  

De øvrige høringssvar udtrykker stort set samstemmende glæde over, at der 

er kommet et dynamisk arbejdsredskab til arbejdet med mål- og 

indholdsbeskrivelser på SFO-området og ser frem til at igangsætte arbejdet. 

  

Bestyrelserne bemærker bl.a.: 

  

         vigtigt at visioner og børnepolitik er inddraget i arbejdet med mål- og 

indholdsbeskrivelserne, så de bliver kendte 

         godt, at der tages udgangspunkt i KLs anbefalinger på SFO-området 

         mål- og indholdsbeskrivelsen lægger op til at SFOerne forsker i egen 

praksis og undersøger om vi gør dét, vi tror, vi gør 

         læring og læreprocesser på både børne- og voksenniveau kommer frem i 

lyset 

         et dynamisk og vedvarende arbejdsredskab, der vil fremme det faglige 

niveau, samt skabe øget refleksion og læring 

         positivt, at forventninger ift. samarbejdet mellem SFO og indskolingsdelen 

er præciseret 

         mål- og indholdsbeskrivelsen vil være med til at sikre at den daglige 

praksis i SFOerne er alsidig og udviklingsorienteret ift. børnegruppen 

  

Nogle bestyrelser ønsker en klarere udmelding eller præcisering af dele af mål- og 

indholdsbeskrivelsen – bl.a.: 

  

         om mål- og indholdsplanerne skal være en fast del af kvalitetsrapporten for 

skolen  

         om alle punkter i mål- og indholdsbeskrivelsen skal besvares eller om 

skole / SFO kan vælge at sætte særligt fokus på udvalgte punkter  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11721 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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         om Børne- og Ungdomsudvalgets fokus på det musisk-kreative samt 

energi er permanente eller tidsbegrænsede?  

         hvor ofte skal mål- og indholdsbeskrivelsen revideres  

  

Det er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling:  

  

         at mål- og indholdsplaner for SFO kobles til kvalitetsrapporten i løbet af de 

kommende år  

         at skole og SFO forholder sig til alle punkter i mål- og 

indholdsbeskrivelsen, men at der med fordel kan rettes særligt fokus på 

områder, som SFO / skole især interesserer sig for og beskæftiger sig med  

         at Børne- og Ungdomsudvalgets fokuspunkter er gældende indtil udvalget 

måtte ønske nye fokuspunkter  

         at skole / SFO reviderer egen mål- og indholdsbeskrivelse hvert andet år, 

første gang i juni 2012, således at der lokalt er tid til at arbejde med lokale 

mål  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at  

 høringssvarene tages til efterretning  

 Børne- og Ungdomsudvalget godkender "Skabelon til udarbejdelse af mål- 
og indholdsbeskrivelser for SFO-området"  

 Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter, hvor ofte Mål- og 
Indholdsbeskrivelserne skal revideres.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt.  

Mål- og indholdsbeskrivelser revideres hvert andet år. 

  

Fraværende: ingen 

  

  

 

Bilag 

Skabelon til lokale mål og indholdsbeskrivelser, jan. 10 (BUU 04.03.2010) (dok.nr.4105/10) 

Indkomne høringssvar fra folkeskoler vedr. mål- og indholdsbeskrivelser på SFO-

området (dok.nr.45401/10) 
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8. Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2009-10 

 

Sagsfremstilling 

En gang årligt skal der udarbejdes en kvalitetsrapport om kommunens folkeskoler. 

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om Folkeskolen træffe beslutning om indhold 

og udformning af kvalitetsrapporten samt tilrettelæggelsen af arbejdet. 

  

Formålet med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten er, at: 

 styrke politikernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen 
via dokumentation om kommunens enkelte folkeskoler og det kommunale 
skolevæsen som helhed  

 give politikerne grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 
kommunens folkeskoler og træffe beslutninger om opfølgning herpå  

 bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde 
om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale 
skolevæsen  

 bidrage til åbenhed om skolevæsnets kvalitet  

Gældende bekendtgørelse fastsætter de overordnede indholdsmæssige krav til 

kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen belyst 

ved oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater.  

  

Byrådet skal inden 31. december 2010 tage stilling til rapporten, og når der er taget 

stilling, skal denne offentliggøres på internettet sammen med skolebestyrelsernes 

udtalelser. Inden 31. marts 2011 skal byrådet vedtage nødvendige handleplaner, 

hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en 

helhedsvurdering ikke er tilfredsstillende.  

  

Skoleafdelingen vil i arbejdet med kvalitetsrapporten for skoleåret 2009-10, bygge 

videre på de positive tilbagemeldinger fra arbejdet med sidste skoleårs 

kvalitetsrapport.  

  

Rapporten, som de enkelte skoler skal udarbejde, vil i lighed med sidste år blive 

bygget op med en taldel og en tekstdel og blive udarbejdet i to tempi ude på 

skolerne. Indholdsmæssigt vil der ikke ske ændringer. 

  

For at synliggøre, at SFO også er en del af folkeskolen, vil vi i det omfang det er 

muligt også beskrive rammebetingelser og pædagogiske processer i SFO, for 

dermed at give SFO en mere fremtrædende plads i rapporten. 

  

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere og 

forvaltningsrepræsentanter, som vil diskutere, hvilke processer, det er relevant at 

måle og dokumentere på og hvilke metoder der skal anvendes til beskrivelser af 

disse.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3325 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 diskuterer om indholdet i Kvalitetsrapporten skal udvides med andre emner 
end angivet i bekendtgørelsen, evt. kommunale indsatsområder 

 beslutter form på kvalitetsrapporten for skoleåret 2009-10. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

Formen drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Tidsplan for arbejdet med Kvalitetsrapporten 2009-10 (dok.nr.41443/10) 
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9. Ansøgning fra TUBA om fortsat støtte fra Frederikshavn 

Kommune 2011 - 2014 

 

Sagsfremstilling 

TUBA har i marts 2010 sammen med formidling af årsrapport 2009 for TUBA 

Frederikshavn sendt ansøgning til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om tilskud til drift af TUBA 

Frederikshavn i årene 2011 til 2014. 

  

TUBA er finansieret af sats-midler og forventer også at være det i de kommende år. 

Tildeling af sats-midler forudsætter at kommunerne selv bidrager med sin andel af 

de lokale omkostninger på 730.000 i 2011 (jfr. årsrapport kostede det 600.000 kr. at 

drive TUBA Frederikshavn i 2009). 

Frederikshavn Kommunes andel i 2011 er budgetteret til kr. 250.000, i 2012 kr. 

300.000, i 2013 kr. 350.000, i 2014 kr. 400.000. 

  

Frederikshavn Kommunes samarbejde med TUBA omkring drift af TUBA 

Frederikshavn var indtil udgangen af april 2010 finansieret med 50% til TUBA og 

50% til Frederikshavn Kommune. Kommunens udgift var fordelt med halvdelen til 

Sundhedsudvalget og halvdelen til Børne- og Ungdomsudvalget.  

I forlængelse af, at Sundhedsudvalget i slutningen af 2009 besluttede at trække sig 

ud af aftalen, er perioden maj 2010 til udgangen af 2010 finansieret med 75% til 

TUBA og 25% til Børne- og Ungdomsudvalget. 

Aftalen om drift af TUBA ophører uden videre til udgangen af 2010. 

Frederikshavn Kommunes udgift i perioden maj til ultimo 2010 udgør 94.000 kr.  

  

Målgruppen er unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i en familie med 

alkoholproblemer. Det er unge, som er tynget af problemer.   

  

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi til unge, som 

er børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk 

rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt tema arrangementer 

for de unge brugere og deres nærmeste pårørende. 

Tuba har ingen myndighed eller myndighedslignende ansvar for brugerne. 

Tilbuddet er anonymt og gratis. TUBA hjælper ikke brugere med et aktivt misbrug. 

TUBAs maksimale behandlingsintensitet er 1 samtale pr. uge. 

  

Familieafdelingen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, Sundheds- og 

Handicapafdelingen i Sundhedsudvalgets regi og Jobcenter i 

Arbejdsmarkedsudvalgets regi ser TUBA-Frederikshavn indsatsen som et godt og 

støttende tilbud. Der er ikke i de kommunale budgetter afsat budgetmidler til drift af 

TUBA Frederikshavn i 2011 og overslagsårene. 

Evt. indgåelse af fremtidig driftsaftale er afhængig af, at alle 3 udvalg giver tilsagn. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter Frederikshavn Kommunes eventuelle 

fremtidige samarbejde med TUBA. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

TUBA Frederikshavn årsrapport 2009 (dok.nr.28039/10) 

TUBA: ansøgning til BUU, SUU og AMU vedr. fortsat tilskud i 2011 - 2014 (dok.nr.43503/10) 
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10. Opfølgning på møde med DLO Nordjylland og bestyrelser i 

selvejende daginstitutioner i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af invitation fra Bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner i 

Frederikshavn Kommune samt DLO Nordjylland (Daginstituionernes Lands-

Organisation) har Børne- og Ungdomsudvalget deltaget i dialogmøde den 27. april 

2010. 

  

Ifølge invitationen var hensigten med dialogmødet at få afklaret kommunens 

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

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget følger op på 

dialogmødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1809 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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11. Orientering om henvendelse fra 8B Sisimiut skole, Grønland 

vedr. studietur til Danmark i maj måned 2011 

 

Sagsfremstilling 

8B Sisimiut skole, Grønland har via René Madsen henvendt sig til Frederikshavn 

Kommune med ønske om at komme på studietur til Danmark i maj 2011. Tanken 

var, at studieturen skulle gå til Skagen, da Sissimiut og Skagen er officielle 

venskabsbyer. Udkast til program er vedhæftet ansøgning. 

  

8B Sisimiut skole foreslår, at der forud for besøget i maj 2011 oprettes et 

samarbejde mellem Sisimiut skole og skolerne i Skagen med henblik på at 

udveksle kulturer og gensidig forståelse og indsigt, så det kan blive et udbytterigt 

besøg for både danske og og grønlandske elever. 

8B får fra Sisimiut en begrænset støtte til turen og er derfor i gang med selv at 

samle penge ind til turen. 8B er derfor meget interesseret i, hvis Frederikshavn 

Kommune kan være behjælpelig med eks. billig overnatning i forbindelse med 

besøget. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at ansøgning er videreformidlet til 

Ankermedet skole og Hedeboskolen med henblik på udtalelse til sagen. 

 

Indstilling 

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

henvendelsen til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

8B Sisimiut skole, Grønland - anmodning om studietur til Skagen i maj 2011 (dok.nr.43773/10) 

8B Sisimiut skole, Grønland oplæg til program for Danmarksrejse 2011 (dok.nr.43774/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3947 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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12. Mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af ønske fra Foreningen FDF Frederikshavn Søkreds har 

Folkeoplysningsudvalget i møde den 18. februar 2010 godkendt lukning af 

foreningen. 

  

I forbindelse med ansøgning om lukning af foreningen har FDF Frederikshavn 

Søkreds tilbudt Frederikshavn Kommune at overtage træsejlskibet "Fie". Dette 

tilbud er også drøftet i Folkeoplysningsudvalget og udvalget besluttede i møde den 

22. april 2010 at tilbud om at overtage skibet videresendes til Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

  

Efter møde mellem repræsentanter fra Frederikshavn Kommune og repræsentanter 

fra FDF Søkreds er det konkluderet, at der er betydelige udgifter forbundet med 

overtagelse af skibet. Se vedlagte bilag. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget takker nej til at 

Frederikshavn Kommune overtage træsejlskibet "FIE". 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

FIE - besigtigelse 2010 - notat fra besøget (dok.nr.37106/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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13. 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 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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14. Renovering af skoler, jf. fysisk udviklingsplan og 

bygningsatlas 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Socialministeriet har henvendt sig til samlige 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 vedtagelsen af Frederikshavn Kommunes budget 2010 har 

Børne- og Ungdomsudvalget indmeldt en række anlægsønsker på 

kvalitetsfondsområdet til evt. senere udmøntning. Et af projekterne er følgende: 

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

Der er pt. disponeret 9,9 mio. kr. af bevillingen til renovering af skoler til følgende: 

 Strandby Skole - renovering p.g.a. vandskader på kontorafsnittet, fysik m.v. 
Det betyder fokus på lærerarbejdspladser og flytning af kontor i henhold til 
udviklingsplaner. Ultimo april igangsættes tagrenovering og 
klimaskærmsforbedringer.  

 Ålbæk Skole - udbygning af kreativt område i henhold til udviklingsplaner, 
dette skal bl.a. indeholde fysiklokale som skal ligge i forbindelse med aula.   

 Stensnæsskolen - der foreligger et AT-påbud vedr. SFO.  Der arbejdes 
på en løsning om at SFO og indskoling kan bygges sammen. Eksisterende 
SFO-bygninger foreslås herefter nedrevet og området kunne evt. etableres 
som parkeringsområde. Skolen har et stort behov for trafikregulering 
omkring eksisterende p-plads.  

Forvaltningen foreslår at disponere yderligere 5,640 mio. kr. til følgende: 

 Bangsbostrand Skole - opdeling af SFO på grund af støjgener ved den 
åbne forbindelse. På sigt vil dette kunne udløse et AT-påbud. Tidligere 
overgang til SFO kræver plads til flere elever. Forventet pris 0,2 mio. kr.  

 Hørby Skole - der er efter uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet blevet 
påpeget flere problematikker der skal løses, bl.a. vandskade på tag- og 
loftsbeklædning på grund af snemængden og indeklima, der skal laves 
mekanisk ventilation. Forventet pris 2,0 mio. kr.  

 Hånbæk Skolen - rent lokalemæssigt skal en del af den eksisterende sfo 
flyttes fra skolens hovedbygning til den nedlagte tandklinik, hvor 
størstedelen af sfo´en allerede er etableret. Årsag til flytning af sfo´en er et 
øget behov for plads til specialbørn. Forventet pris 0,970 mio. kr.  

 Abildgaardsskolen - et øget antal af ADHD børn kræver flere klasselokaler, 
disse kan etableres i den nedlagte tandklinik. Forventet pris 0,730 mio. kr.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2592 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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 Stensnæsskolen -  AT-påbud på indskolingsbygning vedr. dårligt indeklilma 
i klasselokalerne samt dårlig akustik. Forventet pris 1,540 mio. kr. Denne 
udgift kombineres med udgifter til tilbygning af SFO-lokaler.  

 Heldagsskolen - leje af pavillon til dækning af lokalebehov. Lejemålet er 
etårigt. Forventet pris 0,200 mio. kr.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

godkender disponeringen af lånetilsagnspuljen for renovering af skoler jf. fysisk 

udviklingsplan og bygningsatlas vedr. skolestruktur. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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