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1. Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets område - 

Institutionsafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af Institutionsafdelingen og Institutionsafdelingens chef Lars Falk 

Hoffmann. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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2. Evaluering/opfølgning af handleplan for projekt: 

Ungdomsuddannelse til alle 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af S medlemmerne i Børne- og Ungdomsudvalget anmoder 

byrådsmedlem, Birthe Marie Pilgaard om at få fremlagt evaluering/opfølgning af 

handleplan for projekt: Ungdomsuddannelse til alle. 

  

Evalueringen/opfølgningen ønskes til drøftelse samt evt. beslutning i forhold til 

mulige konsekvenser for den fremtidige organisering af unge-området samt, 

hvordan den kommunale indsats for, at så mange unge som muligt får en 

uddannelse, kan styrkes.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet opfølgningsrapport vedr. projekt 

Ungdomsuddannelse til alle. Rapporten er vedlagt sagen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

PDF-udgave af UTA - politisk handlingsplan for projekt Ungdomsuddannelse til alle i 

Frederikshavn (dok.nr.87269/09) 

Evalueringsrapport Ungdomsuddannelse til alle (dok.nr.58667/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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3. Reorganisering af dele af Frederikshavn Kommunes 

ungeindsats 

 

Sagsfremstilling 

Et af elementerne i Frederikshavn Kommunes handleplan om Ungdomsuddannelse 

Til Alle (UTA) omhandler indsatsområdet ”En indgang” i ungeindsatsen. 

  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i regi af Børne- og Kulturforvaltningen og 

Arbejdsmarkedsafdelingen, som har arbejdet med dette indsatsområde, og der er 

udarbejdet et principielt forslag til fremtidig organisering af området. Forslaget har 

været drøftet på direktørniveau i de to forvaltninger, og der er enighed om 

rapportens og organiseringsforslagets intentioner. 

  

Rapporten har fokus på et tværgående og forpligtende samarbejde i uddannelses- 

og beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet, eksplicit i forhold til unge i 

aldersgruppen 15 - 24 år med behov for særlig støtte i sammenhængen. 

  

Rapporten fremlægges i såvel Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget i juni 2010.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. drøfter rapporten  
2. godkender målsætningen om at sikre unge en uddannelse med henblik på 

fremtidens arbejdsmarked  
3. godkender princippet for organisering som beskrevet i rapporten 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Rapporten blev drøftet.  

Målsætningen blev godkendt og organiseringen støttes, dog bør der udpeges en 

leder af unge-teamet.  

Organisationen etableres principielt inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  

Der ønskes en drøftelse af UUV´s fremtidige organisering på næste møde. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Re-organisering: koordination af ungeindsatsen (dok.nr.52846/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF/ARB  

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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4. Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbudsområder 

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1/1 2011 organiseres de kommunale daginstitutioner jf Helhedsplanen i 9 

dagtilbudsområder med 2-6 institutioner i hvert område. Dagtilbudsområderne 

får fælles leder, fælles budget og fælles forældrebestyrelse. 

  

De gældende styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner bør derfor 

ændres, så de passer til den nye dagtilbudsstruktur. 

  

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kommunale styrelsesvedtægter 

(vedlagt som bilag). Forslaget indeholder nogle få ændringer i forhold kommunens 

nuværende styrelsesvedtægter, men ændrer ikke overordnet ved det udlagte 

kompetenceniveau, hvor forældrebestyrelserne i Frederikshavn Kommune har fået 

udlagt kompetence tæt på lovens maksimumskompetence. Forslaget opfylder 

dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt. De nuværende styrelsesvedtægter 

stammer fra efteråret 2006, hvor de blev udarbejdet som et led i harmoniseringen 

ved kommunesammenlægningen. Kommunen har ikke erfaret mangler eller 

problemer ved brugen af vedtægterne i de 3 valgperioder, som de indtil nu har 

været gældende. Enkelte institutioner har dog ytret ønske om 2 årige valgperioder 

fremfor 1 årige. 

  

Der er som noget nyt indarbejdet mulighed for lokalt at oprette forældreråd i de 

enkelte decentrale enheder, hvis forældrebestyrelsen i det enkelte 

dagtilbudsområde ser en fordel i det. Forslaget skal dog ses som et samlet nyt 

forslag, hvor flere elementer i styrelsesvedtægten principielt kan ændres, hvis 

institutionernes udtalelser giver anledning til det. Det forudsættes selvfølgelig, 

at eventuelle justeringer ligger inden for dagtilbudslovens rammer. 

  

Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 

vedtægter for styrelsen af de kommunale daginstitutioner, efter at have indhentet 

udtalelse fra forældrebestyrelserne. De nye styrelsesvedtægter skal i anvendelse 

inden udgangen af 2010 i forbindelse med valgene til forældrebestyrelser 2011. 

Godkendelsen er derfor planlagt til at være endelig afsluttet efter høringsrunde og 

beslutning i Byrådet ved udgangen af august 2010.  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

 forslaget til nye styrelsesvedtægter sendes til udtalelse i 
forældrebestyrelserne i de kommunale institutioner.  

 at sagen genoptages på Børne og ungdomsudvalgets møde den 3. juni 
2010 med henblik på videreformidling til Byrådets endelige godkendelse 
august 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20002 

 Forvaltning: Børne- og 

kulturforvaltningen 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udkast til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder har været i høring i 

forældrebestyrelserne i de kommunale institutioner. Efter høringsfristens udløb har 

forvaltningen modtaget 23 høringssvar. 2 institutioner har afgivet fælles høringssvar 

ligesom de allerede sammenlagte institutioner har indsendt fælles høringssvar. 

Høringssvarene er vedlagt som et samlet bilag. 

  

Af de indkomne høringssvar fremgår, at 6 forældrebestyrelser kan tilslutte sig 

forslaget uden ændringer. 

  

De øvrige 17 forældrebestyrelser har forskellige ændringsforslag og rettelser. Der 

er tre emner, som forholdsvis mange forældrebestyrelser har ændringsforslag til: 

  

- 11 forældrebestyrelser ønsker, at der vælges en medarbejderrepræsentant fra 

hver decentrale enhed til forældrebestyrelsen i stedet for 2. 

- 10 har i svarene fremhævet, at forældreråd er meget vigtige og foreslår, at § 3.3 

ændres til at forældrebestyrelsen "skal" ( i stedet for ”kan”) nedsætte forældreråd, 

hvis det ønskes af forældregruppen i den decentrale enhed.  

- 9 ønsker at sikre at der vælges en forældrerepræsentant fra hver decentral 

enhed. De 9 tilkendegiver at "tilstræbes" i § 3.1 bør ændres til mere bindende 

formulering om, at hver enhed skal have en forældrerepræsentant i 

forældrebestyrelsen. 

  

Derudover er der forskellige forslag til ændringer, præciseringer og rettelser, som 

fremgår af bilaget med høringssvarene.  

Det er forvaltningens vurdering, at de 3 emner, hvor flest har anført 

ændringsforslag, bør indarbejdes i styrelsesvedtægten. Det anbefales at ske på en 

måde, så intentionerne i helhedsplanen om mere tid til børnene og mere effektiv og 

rationel organisation bevares.  

Der er vedhæftet et bilag med ændringsforslag til rettelser i § 3 og 5, så essensen i 

høringssvarene bliver en del af den fremtidige styrelsesvedtægt, men stadig åbner 

mulighed for tilpasning lokalt i dagtilbudsområderne.  

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tiltræder at ændringsforlslaget indeholder rettelser til § 3 og 5 

 drøfter om nogle af de øvrige ændringsforslag skal indarbejdes i 
styrelsesvedtægten 

 beslutter om ændringerne skal udsendes i endnu en høringsrunde inden 
videresendelse til Byrådets godkendelse.  
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Bilag til styrelsesvedtægten - Oversigt over dagtilbudsområder (BUU 8.4.2010) (dok.nr.32106/10) 

Forslag til ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder (BUU 8.4.2010) (dok.nr.30684/10) 

Indkomne hørrinssvar.pdf (dok.nr.58640/10) 

Ændringsforslag (efter høringsrunde) til ny styrelsesvedtægt for kommunale 

daginstitutioner (dok.nr.60406/10) 
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5. Orientering om KL udspil: "Nysyn på folkeskolen" 

 

Sagsfremstilling 

KL har fremlagt udspillet: "Nysyn på folkeskolen". Med dette udspil prioriterer KL de 

tre vigtigste mål for folkeskolen i de kommende 5 - 10 år: 

 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse,  

 den danske folkeskole skal være blandt de fem bedste i verden,  

 langt færre elever skal fremover skilles ud til specialundervisning. 

  

KL foreslår et nationalt partnerskab mellem kommunerne, staten og skolens øvrige 

parter om at løse opgaven. Parterne skal arbejde sammen om at forandre 

folkeskolen, så alle elever får et større udbytte af deres skolegang. 

  

  

 

Indstilling 

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

udspil til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Nysyn på folkeskolen - KL´s folkeskoleudspil (dok.nr.59996/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5280 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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6. Specialundervisningens udvikling 

 

Sagsfremstilling 

Der er fortsat stigning i antallet af elever,der indstilles til ekskluderende 

specialundervisning i specialklasse. Stigningen er dog markant lavere til kommende 

skoleår end til indeværende skoleår. 

Antallet af elever i specialklasser fra Frederikshavn Kommune har udviklet sig 

således: 

 315 af 6.834 elever i skoleåret 2008/2009 (4,61%)  

 376 af 6.729 elever i skoleåret 2009/2010 (5,59%)  

 409 af 6.660 elever for kommende skoleår 2010/2011 (6,14%)  

  

Det er en stigning på elever i specialklasser på: 

 19,36 % fra 2008/09 til 2009/10  

 8,77 % fra 2009/10 til 2010/11.   

  

Stigningen er især sket inden for målgruppen ADHD og til dels inden for 

autismeområdet og inden for Adfærd-Kontakt- og Trivselsområdet (AKT) 

Tilsvarende stigninger inden for bestemte målgrupper ses ligeledes i de øvrige 

kommuner i Nordjylland 

  

Der er en nedgang i elever visiteret til specialklassetilbud i andre kommuner på 17 

elever - fra 40 elever i 2008/2009 til 23 elever i 2010/2011.  

Nedgangen er på 42,5 % over en toårig periode.  

  

Der er en nedgang i andre kommuners brug af specialklasser i Frederikshavn 

Kommune - fra 16 elever i skoleåret 2008/09 til 13 elever i 2010/11. Det er en 

nedgang på 18,75 % over en toårig periode. Nedgangen ses som et udtryk for, at 

kommunerne benytter egne tilbud.  

  

Frederikshavn Kommunes samlede henvisningsprocent til specialklasser er på 

5,85. Der er stor variation i skolernes henvisningsprocent - fra 3,96 som laveste 

henvisningsprocent til 16,35 som højeste henvisningsprocent. 

  

Frederikshavn Kommune budgetterer i 2010/11 med 79.053.906 kr. til 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Fordelingen mellem 

udgifter til inkluderende og ekskluderende specialundervisning er 20.316.056 kr. til 

inkluderende specialundervisning og 58.737.850 kr. til ekskluderende 

specialundervisning. 

Jf. specialundervisningsrapporten Analyse og udvikling af specialundervisningen 

(behandlet i BUU den 8. januar 2009 og den 2. februar 2009 (se BUU 

intromappen)) er det intentionen, at styrke den inkluderende specialundervisning og 

begrænse den ekskluderende specialundervisning.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3563 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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 Der er sket en gradvis udlægning af specialundervisningsressourcer til  
inkluderende specialundervisning, således at skolerne får en pulje timer til 
fleksibel anvendelse henover året til specialundervisning. Skolelederen har 
visitationskompetencen til denne specialundervisning.  

 Psykologisk Rådgivning og Special Pædagogisk Rådgivning har 
opprioriteret arbejdet i den almindelige undervisning og i den inkluderende 
specialundervisning, således at specialpædagogikken bringes ind i den 
almindelige undervisning. 

  

Det er forvaltningens og skolernes vurdering, at vi på sigt vil kunne øge den 

inkluderende specialundervisning. 

  

Tiltag med henblik på styring af specialundervisningen: 

 Udlægning af specialundervisningsressourcer til skolerne til fleksibel 
anvendelse  

 Specialklasseressourcer fastholdes til variabelt elevtal (vippemodel)  

 Elevtalsafhængig ressourceberegning 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

der foretages en udvidet forvaltningsrevision af specialundervisningen med henblik 

på vurdering af 

 Procedurer for indstilling og visitation  

 Sammensætning af og ansvarsfordeling i visitationsudvalget  

 Økonomiske styringsredskaber, finansieringsmodeller, takstberegninger   

 Styring af henvisningsprocent  

 Vurdering af de konkrete specialundervisningtilbud og deres placering  

 Serviceniveau på specialundervisningsområdet  

 Inspiration til en helhedsplan for specialundervinsingsområdet 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

Forvaltningensrevisionen skal ses i sammenhæng med forslag til ændringer i 

skolestrukturen. Det præciseres, at der ønskes forslag til organisering af indsatsen. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Henvisende skoler (dok.nr.45411/10) 

Oversigt over visiterede/revisiterede elever fordelt på klasser 2. skema (dok.nr.45616/10) 

Udviklingen af elever i spec.kl. i andre kommuner (bopæl i Frh.) (dok.nr.46838/10) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. juni 2010 Side 13 af 30 

 

 

7. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Forvaltningen oplyser, at den kommunale udgift til en SFO- plads er kr. 2.030 pr. 

md.  

Den kommunale udgift til en fritidscenterplads er 1.800 kr. pr. md. 

  

Den kommunale udgift pr. barn er således 230 kr. dyrere pr. måned i SFO’erne end i 

fritidscentrene.  

Ventelisten for så vidt angår 3. klassetrin kan blandt andet nedbringes ved at 

opnormere fritidscentrene og tilsvarende nednormere SFO’erne.  

  

Det skønnes i forvaltningen, at der vil være mulighed for eventuel opnormering og 

kapacitetsforøgelse i de fleste fritidscentre, men at dette naturligvis må komme an 

på en dialog om lokale- og normeringsforhold med hvert enkelt center. 

  

Der skal gøres opmærksom på, at de to tilbud indholdsmæssigt ikke er umiddelbart 

sammenlignelige. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

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

  

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

         der kan være venteliste til fritidsklubber  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Sagen udsættes. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Anonymiseret henvendelse vedr. manglende klubpladser (BUU 6.5.2010) (dok.nr.43346/10) 

Henvendelse fra UGH vedr. venteliste på 33 børn til UGH (BUU 6.5.2010) (dok.nr.43488/10) 
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8. Ansøgning om oprettelse af SFO ved Elling skole og 

samtidig ændring af Andedammen til ren børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen ved Elling skole og Andedammens bestyrelse har fremsendt 

ansøgning om oprettelse af skolefritidsordning for årgangene 0. kl. - 4. kl. ved Elling 

skole pr. 1. august 2010 og samtidig ændring af den aldersintegrerede institution 

Andedammens status til ren børnehave. 

  

Begrundelsen for ansøgningen er for Andedammens vedkommende, at 

Andedammen i forbindelse med etablering af områdeledelse på 

daginstitutionsområdet, bliver en del af området "Opland Nord". Dette område 

består af områdets børnehaver. Såfremt Andedammen bibeholder den nuværende 

status som aldersintegreret institution vil den være eneste institution i området med 

en fritidsdel for skolebørn. Det pædagogiske arbejde i området "Opland Nord" vil 

primært være rettet mod førskolebørn. 

  

For Elling skoles vedkommende vil en oprettelse af et SFO-afsnit på skolen kunne 

styrke udviklingen af det pædagogiske arbejde med børn i skolealderen, herunder 

muligheden for i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger at skabe større 

helhed i skolebørnenes hverdag. 

  

Ansøgningen har været drøftet i BK-forvaltningsledelsesmødet og både 

Institutionschef og Skole- og Ungdomschef har tilkendegivet, at ændringen er helt i 

tråd med forvaltningens ønsker til en organisering på området. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Af ansøgningen fremgår, at den ændrede status fra aldersintegreret daginstitution 

til SFO har konsekvenser for forældrebetalingen, da taksterne gennemgående er 

højere i SFO end i integrerede institutioner. Af samme grund søger begge 

bestyrelser om, at der etableres en betalingsmæssig overgangsordning for de 

forældre, der d.d. har børn i Andedammen. 

  

Forvaltningen foreslår, at den betalingsmæssige overgangsordning etableres 

således: Etablering af SFO pr. 1. august 2010 og fastholdelse af nuværende 

forældrebetaling. Pr. 1. januar 2011 følger forældrebetalingen kommunens 

almindelige takst for pasning i SFO. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Forvaltningen oplyser, at det umiddelbart er muligt at overføre personale fra 

Andedammen til Elling skole, som i dag dækker pasning af "SFO-børnene". Dog vil 

en af de overførte personaler skulle dække afdelingslederfunktionen i den 

nyoprettede SFO, dvs. der vil være en merudgift som udgør forskellen mellem 

aflønning af en alm. pædagog og en afdelingsleder, anslået 75.000 kr. pr. år. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5057 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. juni 2010 Side 17 af 30 

 

 

Indstilling 

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

 der oprettes en SFO ved Elling skole med virkning fra 1. august 2010  

 Andedammen samtidig ændres fra en integreret institution til ren 
børnehave  

 aktuelt personale i Andedammen overføres til Elling skole  

 merudgiften - ca. 75.000 kr. finansieres inden for skole- og 
ungdomsafdelingens budgetramme  

 der etableres en overgangsordning for forældrebetaling som beskrevet i 
sagsfremstillingen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Elling skole og Andedammen: Ansøgning om ændring af organisationsstruktur (dok.nr.56859/10) 
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9. Ansøgning om en permanent ungdomsklub i 

Bangsboklubben 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Bangsboklubben har fremsendt ansøgning om en 

permanent ungdomsklub i Bangsboklubben. 

  

I maj 2009 imødekom Børne- og Ungdomsudvalget tilbud fra Bangsboklubben om 

at etablere en aftenklub i Bangsboklubben i et år, fra august 2009 . Klubben blev 

etableret inden for klubbens egne økonomiske rammer.  

Ved samme lejlighed besluttede udvalget, at Frederikshavn Kommune ikke kunne 

give tilsagn om tilførsel af midler efter det første år. 

  

Ansøgning om at gøre aftenklubben permanent er fremsendt på baggrund af, at 

Bangsboklubben vurderer aftenklubben som en succes. Klubben skriver bl.a. .."at 

der siden efteråret 2009 er skabt kontakt til 100 medlemmer. Vi modtager kun 

positive tilbagemeldinger fra alle samarbejdspartnere, og der er generelt ro på 

ungeområdet i Sydbyen". 

Bangsboklubben skriver endvidere, at de mener, at en permanent ungdomsklub i 

Bangsboklubben vil give Sydbyen et helt ungdomstilbud til gavn for det 

forebyggende arbejde i Frederikshavn og til glæde for børn, unge og deres familier. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Bangsboklubben foreslår, at en permanent aftenklub starter i januar 2011 eller 

allerede i august 2010. Klubben forventes at have 100 medlemmer i aldersgruppen 

fra 6. klase til 18 år, og en åbningstid på to dage ugentligt kl. 19 til 22 i 40 uger pr. 

år. 

Klubben anslår den årlige driftsudgift til 160.000 kr.. Udgiften er identisk med 

forvaltningens anslåede udgift i forbindelse tidligere drøftelse af evt. etablering af 

aftenklub i Bangsboklubben.  

  

Forvaltningen oplyser, at Bangsboklubben har overført et akkumuleret overskud fra 

2009 til 2010 på 250.000 kr. Af beløbet er forlods disponeret ½ års drift af 

aftenklubben - ca. 80.000 kr. 

Forvaltningen oplyser samtidig, at der ikke i indeværende budgetår eller 

overslagsårene er plads i udvalgets budgetramme til at gøre aftenklubben 

permanent. Midler skal enten tilføres området eller findes via en omprioritering 

inden for rammen. 

  

Forvaltningen oplyser endvidere, at der i "forsøgsperioden" har været en stigning i 

medlemstilgangen i både Hånbækklubben og i aftenklubben i Bangsboklubben. 

  

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/5517 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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ansøgning fra Bangsboklubben. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Tilbud om etablering af ungdomsklub i Bangsboklubben fra august 2009 (dok.nr.43719/09) 

Ansøgning om at gøre ungdomsklubben i Bangsboklubben permanent (dok.nr.52888/10) 
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10. Fastsættelse af prisniveau for skolebuskort 

 

Sagsfremstilling 

Torsdag den 8. april 2010 blev der på møde i Børne- og Ungdomsudvalget 

besluttet at ensrette serviceniveauet for skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune. 

  

Fra skoleåret 2010/2011 planlægges skolebuskørslen efter de kørselsberettigede 

elever, som også kører gratis med bussen. De ikke-kørselsberettigede elever kan 

køre med på de i forevejen planlagte ruter mod betaling. 

  

Forud for den videre proces med skolebuskørsel er det nødvendigt, at Børne- og 

Ungdomsudvalget fastsætter prisniveauet for egenbetaling af buskort for ikke-

kørselsberettigede elever på de lukkede skolebusruter. 

   

Det er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling, at der tages beslutning 

til nedenstående vedr. betaling for buskørsel: 

         Ikke-kørselsberettigede elever betaler 169 kr. pr. måned som er almindelig 

takst for et to-zone månedskort hos NT, alternativt  

         ikke-kørselsberettigede elever betaler halv pris af NT-takst for et to-zone 

månedskort, pt. 85 kr.  

I takstforslaget skal der tages udgangspunkt i, at man med et månedskort til NT på 

deres åbne rutenet vil have mulighed for, at køre alle ugens 7 dage på alle tider af 

døgnet, hvorimod man på de lukkede skolebusruter kun kan benytte de tidspunkter 

der er fastsat i køreplanen - ca. 6 afgange pr. dag fra mandag til fredag i 

tidsrummet kl. 08.00 - 15.00. 

Forvaltningen foreslår halv pris på skolebuskort til lukkede skolebusruter – en 

prissætning, der er set tilsvarende i andre kommuner. 

  

  

  

 

Indstilling 

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

prisen for et skolebuskort på de lukkede ruter til halv pris af NT-takst for et to-zone 

månedskort, pt. 85 kr. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3736 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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11. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udvalgsformændene for de tre udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen i møde den 26. 

maj 2010.  

  

 Hvis ellers der er opbakning fra de respektive udvalgsmedlemmer, er 

udvalgsformændene enige om at dele byrden (kr. 250.000) i tre dele. Beslutningen 

gælder kun for næste år. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

TUBA Frederikshavn årsrapport 2009 (BUU 6.5.2010) (dok.nr.28039/10) 

TUBA: ansøgning til BUU, SUU og AMU vedr. fortsat tilskud i 2011 - 2014 (BUU 

6.5.2010) (dok.nr.43503/10) 
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12. Tilmelding til Specialsektorens ydelser med trækningsret og 

abonnement, 2011 

 

Sagsfremstilling 

Som et led i indmeldingerne til rammeaftalerne for 2011 på social- og 

specialundervisningsområdet skal kommunerne tilmelde sig ydelser i 

Specialsektoren med trækningsret og abonnement. Tilmeldingen er bindende og er 

udtryk for, hvilke ydelser, kommunen ønsker at benytte sig af i 2011. 

Den bindende tilmelding omfatter ydelser med abonnement og trækningsret på:  

 Misbrugscentret (indtil 1. maj 2011, hvor ydelserne overgår til 
kommunerne)  

 Høreinstituttet  

 Institut for Syn og Teknologi  

 Taleinstituttet - inkl. Hjerneskadecentret  

Tilmeldingen sker på et afkrydsningsskema, hvoraf ydelsen, betalingsmodellen 

samt lovgrundlaget bag ydelsen fremgår. Frederikshavn Kommune har tilmeldt sig 

alle ydelser i skemaet. 

Ydelserne med trækningsret og abonnement afregnes efter objektive kriterier ud fra 

den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal i region Nordjylland og 

medfører en på forhånd given udgift.  

Tilmeldingen skal godkendes politisk og indsendes til Region Nordjylland senest d. 

30. juni 2010. De pågældende ydelser knytter sig både til Socialudvalgets samt 

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillings-områder. Derfor behandles sagen i begge 

udvalg. 

Handicaprådet har behandlet sagen på deres møde d. 27. maj. Høringssvar 

medbringes til mødet. 

  

 

Indstilling 

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

den bindende tilmelding til ydelser med abonnement og trækningsret for social- og 

specialundervisningsområdet, 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Udfyldt skema, tilmelding til ydelser i Specialsektoren med abonnement eller 

trækningsret (dok.nr.55785/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4774 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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13. Kommunal kvalitetskontrakt 2010 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne 

senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på 

www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakten skal dække alle 

borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte 

mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden, 

efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger 

kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.  

  

Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en 

udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er 

bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne. 

  

Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn 

Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag. 

Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets 

godkendelse. 

  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive kvalitetsmål 

som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1468 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: elwi 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR 
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14. Orientering om årsrapport 2009 for Den Tværkommunale 

Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT)  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune indgik i foråret 2008 samarbejdsaftale med Hjørring og 

Brønderslev kommuner om etablering af en fælles godkendelses og tilsynsafdeling, 

i forhold til de kommunale opgaver omkring godkendelse og tilsyn med private 

opholdssteder, samt tilsyn med de kommunale døgninstitutioner. 

  

1. juni 2008 blev den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (herefter 

GOT) således etableret og forankret i Hjørring Kommune. Af samarbejdsaftalen 

fremgår at der skal udarbejdes en årlig rapport.  

  

Årsrapport 2009 foreligger nu og vedlægges. 

Der er ultimo maj afholdt møde med direktørerne for de berørte forvaltninger i 

samarbejdskommunerne, og GOT er her blevet bedt om at komme med forslag til 

nedskrevet serviceniveau. 

 

Indstilling 

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

årsrapport 2009 til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

GOT - Årsrapport 2009 (dok.nr.58544/10) 

 
 Åben sag 
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15. Orientering om status på udmøntning af rygepolitik i 

Dagplejen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen blev i slutningen af 2007 bemyndiget til at forhandle 

med FOA om en løsning på problemstillingen med rygepolitik for Dagplejen i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Resultatet på forhandlingen blev, at der er enighed om, at målet er, at Dagplejen 

med tiden bliver røgfri. Der var også enighed om, at en egentlig rygepolitik for 

Dagplejen skulle udarbejdes efter en 1. evaluering i oktober 2008 af målet for en 

røgfri dagpleje. 

  

Rygepolitik for Dagplejen i Frederikshavn kommune blev udarbejdet og vedtaget i 

Dagplejens MED-udvalg 24. september 2008. 

  

Dagplejen har nu gennemført en undersøgelse af status vedr. rygning i 

dagplejehjem i Frederikshavn Kommune.  

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

kopi dok. 557878-08 Rygepolitik for Dagplejen - vedtaget af MED Dagplejen 24/09-

2008 (dok.nr.60795/10) 

Diagram for rygning i dagplejen 2010 (dok.nr.60776/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5368 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hban 

 Besl. komp: BUU 
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16. Orientering om projekt "Nordiske Cykelbyer" 

 

Sagsfremstilling 

Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer.  

Frederikshavn Kommune skal være Nordjyllands sundeste kommune. Sundhed er 

en svær størrelse, men motion er et væsentligt element. Sundhedsstyrelsen 

anbefaler at børn får 1 times motion dagligt. Grundlægges der sunde motionsvaner 

i de unge år er der stor sandsynlighed for at de fastholdes i de voksne. Lærer 

forældrene børn at gå og cykle, bliver det en naturlig måde for børn at transportere 

sig på. Støtter institutioner og skoler denne læring, tyder alle erfaringer på, at 

cyklen kan gøres til børn og unges foretrukne transportform på de korte ture. Det er 

kernen i det fællesnordiske projekt Nordiske Cykelbyer, som Frederikshavn 

Kommune er Lead Partner for.  

I forbindelse med projektet er der i Frederikshavn Kommune nedsat en 

projektgruppe med repræsentanter fra Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk 

Forvaltning. Teknisk Forvaltning er projektleder, men projektets succes er bl.a. 

afhængig af, at der også igangsættes projekter på de øvrige forvaltningers initiativ. 

På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010 at orientere 

bl.a. Børne- og Ungdomsudvalget om Frederikshavn Kommunes deltagelse i 

projektet. 

I Nordiske Cykelbyer samarbejder 11 kommuner i Norge, Sverige og Danmark i tre 

år om at fremme brugen af cyklen som transportmiddel på de korte byture. I 

Frederikshavn Kommune har projektet således fokus på kommunens hovedbyer 

Sæby, Frederikshavn og Skagen.  Foruden Frederikshavn deltager fra Danmark: 

Silkeborg, Randers og Viborg Kommuner. Nordiske Cykelbyer støttes af Interreg IV 

programmet, der skal gøre Øresund-/Kattegat-/Skagerak-området til et attraktivt og 

konkurrencedygtigt område kendetegnet ved videnbaseret samarbejde og 

bæredygtig udvikling.  

Deltagelse i projektet indebærer bl.a., at Frederikshavn Kommune udarbejder et 

cykelregnskab, vedtager en cykelpolitik og en cykelhandlingsplan. Dokumenterne 

skal udarbejdes efter en proces- og aktivitetsplan, fælles for projektets 11 

kommuner. Desuden skal Nordiske Cykelbyer synliggøres og kommunikeres, så 

borgerne bliver bekendte med projektet og så andre kommuner også får gavn af 

arbejdet.  

Som afsæt til projektet har Teknisk Forvaltning undersøgt hvad cyklisterne synes 

om forholdene i dag, samt beskrevet de nuværende forhold for cyklisterne. 

Resultaterne af undersøgelsen og beskrivelsen af de nuværende forhold er samlet i 

to rapporter: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 og Statusrapport 2009 - Sådan 

er her nu. Sammendrag af de to rapporter er tilknyttet dagsordenen som bilag.  

På Plan- og Miljøudvalgets møde blev det besluttet, at tage sammendraget af 

"Statusrapport 2009 - Sådan er her nu" og "Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" 

til efterretning. Udvalget besluttede desuden at anbefale følgende vision for det 

videre arbejde: 

"Byrådet vil fortsat udvikle og styrke Frederikshavn Kommune, som et sted, hvor 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/264 

 Forvaltning: TKF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: BUU 
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bemærkelsesværdigt mange børn og voksne vælger cyklen frem for bilen, som det 

foretrukne transportmiddel på de korte ture til, arbejde, skole, indkøb og aktiviteter i 

fritiden. Cyklisme skal løfte folkesundheden i Frederikshavn Kommune." 

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Bilag 

Sammendrag statusrapport 2009 - Sådan er her nu (dok.nr.28541/10) 

Sammendrag af brugerundersøgelse 2009 (dok.nr.28539/10) 
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17. 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 3. juni 2010 

Udsat. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

 
 Åben sag 
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