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1. Temamøde vedr. folkeskolernes digitaliseringsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

Der afvikles temamøde vedr. folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

Gæst i mødet er forvaltningens tovholder på projektet, Dorthe Sevelsted 

Iversen samt ekstern konsulent Bettina G. Lundgaard, KMD  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at temamøde gennemføres. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/685 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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2. Temadrøftelse - ungdomsindsatsen 

 

Sagsfremstilling 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. juni 2010 blev det aftalt, at udvalget 

i august 2010 skulle have en temadrøftelse vedrørende udfordringer og fremtidig 

indsats på ungdomsområdet.  

Forvaltningen vil give et oplæg indeholdende en status over nuværende situation 

og igangværende kommunale aktiviteter på området, hvilke aktuelle og fremtidige 

udfordringer vi står overfor samt overvejelser og forslag til fremtidig retning og 

organisering på området. 

Oplægget vil have form af et mundtligt oplæg fra Børne- og Kulturdirektøren / 

Skole- og Ungdomschefen.  

Der tages udgangspunkt i et skriftligt materiale, der vil foreligge til mødet.  

  

Gæster i temamødet er Teknik og Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch og leder 

af Arbejdsmarkedsafdelingen Flemming Søborg. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager orienteringen til efterretning 

 drøfter temaet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16640 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010 

Rapporten blev drøftet. 

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

leder af ungeteamet. 

Organisationen etableres principielt inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF/ARB  

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 

2010 

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen 

udarbejdet forslag til implementeringsplan for realisering af det tværgående 

ungeteam. 

Implementeringsplanen forelægges til orientering. 

  

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets ønske, jfr. beslutning i møde den 3. 

juni 2010 drøftes UUV´s fremtidige rolle og organisatoriske forankring. UUV´s 

vedtægter er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager implementeringsplanen til efterretning  

 drøfter UUV´s organisering. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010 

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at lederen skal referere til direktørerne 

samt, at der sker en præcisering af omverdensafsnittet på side 9. 

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Implementeringsplanen drøftet. 

  

Vedr. UUV´s organisering: sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Re-organisering: koordination af ungeindsatsen (BUU/AMU 3.6.10/7.6.10) (dok.nr.52846/10) 

Implementeringsplan for realisering af tværgående ungeteam (dok.nr.66829/10) 

VEDTÆGTER + UNDERSKREVET AFTALE UU VENDSYSSEL (dok.nr.239029/08) 
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4. Fornyet høring af skolestruktur efter Byrådets forlig 28. juni 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 24. marts 2010 at sende et forslag om 

ændring af kommunens skolestruktur i høring. 

Høringsperioden vedr. ny skolestruktur var 11. april til 14. juni 2010, og de 

indkomne høringssvar blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 15. juni 2010 

(se bilag). 

  

Efterfølgende vedtog Frederikshavn Byråd den 28. juni 2010, i forbindelse med 

behandling af genåbnet budget 2010, et skolestrukturforlig, der fastholder 

nedlæggelse af syv af de otte skoler, der er nævnt i forårets høringsmateriale, men 

med en anden sammenlægningsstruktur, idet Ankermedets skole og Hedeboskolen 

sammenlægges til een skole, Abildgårdskolen og Fladstrand skole sammenlægges 

til een skole, Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og Ørnevejens skole 

sammenlægges til een skole. Bangsbostrand skole fortsætter som selvstændig 

skole. 

Forliget indeholder desuden beslutning om skoledistriktsændringer i Frederikshavn 

by, ændring af 10. klassestrukturen, samlæsning af klasser på 0. - 6. klassetrin på 

kommunens 1-sporede skoler og ændring af den maksimale klassekvotient. 

Forligstekst vedlagt som bilag. 

  

Det indgåede skoleforlig tilgodeser for en del, bemærkninger i de indkomne 

høringssvar. På baggrund af visse af de indkomne indsigelser til forårets 

høringsmateriale, samt ændringer i forhold til den gældende skolestyrelsesvedtægt 

for Frederikshavn Kommunes skolevæsen anbefaler forvaltningen, at Byrådets 

beslutning om ændringer i henholdsvis skolestruktur og skolestyrelsesvedtægt jf. 

skolestrukturforlig, sendes i fire ugers høring efter følgende model: 

 Beslutninger om nedlæggelse og sammenlægning af skolerne i Skagen og 
Frederikshavn byer sendes i høring hos de otte berørte skolers bestyrelser 
(pkt. 1 - 3 i skolestrukturforliget)  

 Beslutning om ændring af skoledistrikterne i Frederikshavn by sendes i 
høring hos de seks frederikshavnske byskolers bestyrelser (pkt. 1 i 
skolestrukturforliget)  

 Beslutning om samlæsning af klasser på 0. - 6. klassetrin sendes i høring 
hos skolebestyrelser i kommunens et-sporede skoler (pkt. 5 i 
skolestrukturforliget)  

 Beslutning om ændring af den maksimale klassekvotient til 28 sendes i 
høring hos alle kommunens folkeskolebestyrelser (pkt. 7 i 
skolestrukturforliget)  

Den videre proces, herunder høring vedr. pkt. 4 i skolestrukturforliget: "Der 

etableres 10. klassecenter på Hånbækskolen. Der etableres samtidig en "satellit" af 

dette center på Ålbæk skole. Ungdomsskolen og den øvrige ungeområdeindsats 

samtænkes både fysisk og ledelsesmæssigt med 10. klassecentret", drøftes i 

Børne- og Ungdomsudvalgets møde. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. august 2010 Side 9 af 19 

 

  

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder med baggrund i forligstekst og 

ovennævnte model et udkast til høringsmateriale. Udkast forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 anbefaler over for byrådet, at fornyet høringsrunde som beskrevet i 

sagsfremstillingen, igangsættes  

 kvalificerer forvaltningens udkast til høringsmateriale 

 oversender endeligt høringsmateriale til byrådets godkendelse 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Høringsmaterialet drøftet med henblik på at igangsætte fornyet høringsrunde. 

  

Bjarne Kvist, Jørgen Tousgaard, Birthe Marie Pilgaard og Jeppe Nielsen Kyk 

ønsker at bemærke følgende, som medtages i høringsmaterialet vedr. 

Hedeboskolen og Ankermedet skole: 

Der bør være en demokratisk proces, og skolerne i Skagen bør stilles på samme 

måde som Abildgårdskolen og Fladstrand skole. 

Desuden ønskes en generel bemærkning om at placeringen af specialklasserne 

afgøres hurtigst muligt. 

Samme udvalgsmedlemmer ønsker samtidig at præcisere, at de ikke er en del af 

skoleforliget. 

  

Paul Rode Andersen, Pia Karlsen, Jette Toft og Christina Lykke Eriksen anbefaler 

det forelagte høringsmateriale overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Anders Broholm  

 

Bilag 

SKOLEFORLIG - uddrag dok. 75572-10 Forlig om åbning af budget 2010 (dok.nr.89739/10) 

kopi dok 67425-10 BUU-Orientering 15-6-2010 om høring vedr. ny skolestruktur i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.89741/10) 

Bilag 4 - Samling af 8 folkeskolers høringssvar vedr. skolestruktur (dok.nr.68069/10) 

Bilag 5 - Samling af modtagne udtalelser til høringsmateriale vedr. skolestruktur (dok.nr.68075/10) 

Bilag 6 - Høringssvar fra MED Skole og SFO vedr. skolestruktur (dok.nr.69514/10) 

Hedeboskolen - bemærkninger til skoleforlig vedr. sammenlægning Ankermedet skole og 

Hedeboskolen (dok.nr.90516/10) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. august 2010 Side 10 af 19 

 

 

5. Budgetopfølgning 2010 pr. 30. juni 2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2010 for 

Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen, herunder 

status på revisionsundersøgelsen på Familieafdelingens område. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Samlet budgetopfølgning BUU 30.06.2010 (dok.nr.82779/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Forslag til budget 2011 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte budgetramme udarbejdet 

et administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør 

Direktionens budgetforslag for 2011 - 2014. 

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen behandler Økonomiudvalget den 6. 

august Direktionens budgetforslag og fremsender det til drøftelse i fagudvalgene. 

Direktionens budgetforslag er torsdag den 5. august udsendt til alle byrådets 

medlemmer. Økonomiudvalget besluttede i møde den 6. august at fremsende 

budgetforslaget til drøftelse i fagudvalgene. Referat fra Økonomiudvalgets møde er 

vedhæftet som bilag. 

Det udarbejdede forslag til budget 2011 omfatter driftsudgifter og driftsindtægter på 

936,5 mio. kr. (nettobudget) samt forslag til anlægsbudget. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

 det administrative budgetforslag samt de nye budgetrammer fremlægges til 
drøftelse/indstilling til den videre politiske budgetproces. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Drøftet og fremsendes til byrådets videre behandling af budgettet. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

  

 

Bilag 

kopi dok. 89652-10 Direktionens budgetforslag - samlet (dok.nr.89665/10) 

kopi dok 90912-10 - beslutning ØU 6-8-10 Budget 2011 - 2014, Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.90915/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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7. Fysisk udviklingsplan på dag- og døgnafdelingens område – 

med særligt fokus på anbringelsesområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af kommunens udvikling af udgifterne på anbringelsesområdet, 

kommunens anbringelsesanalyse og tidligere beslutninger om etablering af 

aflastningspladser til handicappede børn, bo-hjemme -støtte og projektplejefamilier 

blev Kuben Management i forsommeren bedt om, at bistå kommunen i arbejdet 

med at afdække udfordringer og muligheder for, samt konsekvenser af en 

kapacitetsudvidelse af de eksisterende døgninstitutioner. 

  

Formålet med Kubens arbejde var at:  

         Skabe overblik over de nuværende fysiske rammer (funktioner og tilstand) 

og behovet for døgninstitutionspladser fremadrettet 

         Afdække muligheder og begrænsninger ved en udvidelse af den 

eksisterende kapacitet 

         Give anbefalinger til det videre arbejde med at udvikle den 

bygningsmæssige del af anbringelsesområdet, så det matcher behovet for 

anbringelsessteder på den mest optimale måde. 

  

Kuben har i arbejdet besigtiget og vurderet kommunens døgninstitutioner og 

familiehusene, og vurderet behovet for døgninstitutionspladser. 

  

Besigtigelsen afdækkede dels funktionaliteten i institutionerne, hvor den største 

udfordring findes i  Minibo og dels den byggetekniske tilstand som er varierende, 

om end størstedelen i store træk fremstår vel vedligeholdt på tag og fag, men hvor 

Minibo har det største vedligeholdelsesefterslæb. 

  

Behovet for døgninstitutionspladser er vurderet på baggrund af de historiske og 

aktuelle tal på anbringelsesområdet i Frederikshavn Kommune og kommunens 

praksis. Herudover er der taget højde for, at Bo-hjemmme-støtte projektet forventes 

at kunne tilknytte 5-18 unge, afhængig af den enkelte opgave, at initiativet omkring 

projektplejefamilierne forventes indenfor det første år at kunne igangsætte 5-6 

anbringelsesopgaver. På den baggrund og under forudsætning af, at den 

nuværende kapacitet som nu udnyttes fuldt ud, vurderes det, at der de kommende 

år vil være behov for yderligere 6-10 døginstitutionspladser.  

  

Bo-hjemme-støtte, projektplejefamilierne og det vurderede behov for yderligere 

døgninstitutionspladser vil give en merkapacitet i kommunalt regi varende til 16- 34 

anbringelsespladser. En sådan merkapacitet skal ses i lyset af, at kommunen pr. 1. 

juli 2010 har 43 børn og unge anbragt på opholdssteder udenfor kommunen, og på 

samme tidspunkt har 15 børn og unge anbragt på døgninstitutioner i andre 

kommuner og på Regionens institutioner. De 8 af børnene er anbragt på regionale 

handicapinstitutioner og de 3 på kommunale observationspladser. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Kommunens egen kapacitet på de nuværende 3 døgninstitutioner er 22 pladser.  

  

På baggrund af vurderingerne har Kuben udarbejdet 3 scenarier for en udvikling af 

bygningskapaciteten, som nedenfor er ridset op . Skema 1 angiver viser den 

foreslåede udvidelse af plader og den vurdere anlægsudgift i de 3 scenarier. 

  

Scenarie A: Renovering, tilbygning og ombygning af 

Skansegade 10 (Minibo) samt udvidelse 

af Granly 

Scenarie B: Afhændelse af Skansegade 10 og 

etablering af ny institution 

Scenarie C: Afhændelse af Skansegade 10 og 

etablering af ny institution samt 

udvidelse af Granly 

  

Scenarie Foreslået udvidelse Vurderet anlægs- 

investering – mio. 

kr.  

A 6 pladser 5,0 

B 6 – 8 pladser 8,6 – 11,0 

C 8 – 12 pladser 10,7 – 13,1 

  

Herudover kommer Kuben med en række anbefalinger ift. den bygningsmæssige 

del og den processuelle del i rapportens afsnit 2.2.: 

  

                    Totaløkonomisk betragtet og af hensyn til funktionaliteten vurderes 

scenarie A som en mindre egnet løsning end de to øvrige scenarier. 

Renovering og om-/tilbygning af Skansegade 10 er en forholdsvis dyr 

løsning anlægsøkonomisk, ligesom scenariet ikke i tilstrækkelig grad 

tilvejebringer bæredygtige løsninger på de væsentlige funktionelle 

udfordringer i bygningen. Scenariet tilvejebringer bl.a. ikke en tidssvarende 

og fremtidssikret løsning m.h.t. fleksibilitet, både hvad angår rum og 

funktioner og personalenormering. Endelig vil det være svært for 

Frederikshavn Kommune at kapitalisere investeringerne i Skansegade 10 

ved evt. senere afhændelse. 

  

         Det er rådgivers vurdering, at etablering af en ny døgninstitution i 

eksisterende byggeri eller som nybyggeri (scenarie B og C) vil give en 

mere funktionel institution, og på længere sigt driftsøkonomiske gevinster. 

Hertil kommer, at der ved nybyggeri (som minimum) vil kunne opnås en 

mere energioptimeret bygning og dermed miljømæssige gevinster. 

  

         I forlængelse af ovenstående anbefales det at funktionstømme 

Skansegade 2, evt. med henblik på finansiering af påtænkte tiltag i 

scenarierne. Alternativt anvendes bygningen på Skansegade 2 til andet 

formål. 
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         Det anbefales, at der på baggrund af nærværende rapport og en 

efterfølgende bearbejdning igangsættes en nærmere afdækning af indhold 

og konsekvenser af scenarie B og C, herunder en screening af den 

kommunale ejendomsportefølje med henblik på at identificere evt. egnede 

faciliteter til indretning af døgninstitution samt en screening af mulige 

placeringer af nybyggeri. 

  

         En eventuel større ændring af bygningsvolumen på 

døgninstitutionsområdet – især scenarie C – bør ske i samspil med en 

(løbende) evaluering/vurdering af effekten af de nye tilbud på området. 

  

         Til både Gården og Granly hører der forholdsvis store udenomsarealer – 

henholdsvis 13 og 11 tdr. land – som institutionerne benytter i større eller 

mindre grad til boldspil, motorcykelkørsel og andre rekreative aktiviteter. 

Som et led i processen med at optimere de fysiske forhold bør det 

undersøges, hvorvidt, og i hvilket omfang, det er muligt, ønskværdigt og 

rentabelt at frasælge dele af den kommunale jord, der hører til 

institutionerne. Det har ikke været muligt for rådgiver at undersøge dette 

nærmere. Dels er institutionernes behov for udearealer ikke afdækket, og 

dels er jordværdien afhængig af en lang række lokale forhold, herunder 

lokalitet, anvendelse (jf. rammebestemmelser), ejendomsmarkedet, jordens 

forureningstilstand m.v.  

  

  

Familiehusene. 

Udover døgninstitutionsområdet har Kuben vurderet de fysiske rammer for 

familiehusenes aktiviteter i Frederikshavn Kommune, og det fremgår dels at der er 

et ønske om samling af eksisterende aktiviteter i frederikshavn by og anbefalingen 

er, at  

  

         der skal findes en ny lokalitet til nuværende funktioner og aktiviteter på 

Hjørringvej 163 og Skansegade 2, senest i foråret 2011. Nye faciliteter skal 

findes i kommunens egen ejendomsportefølje eller i et andet lejemål. Det 

anbefales, at der med afsæt i de beskrevne funktionskrav foretages en 

screening af den kommunale ejendomsportefølje med henblik på at 

identificere egnede lokaler til Familiehusene og en efterfølgende dialog på 

tværs af forvaltninger. 

  

  

Inden udvalgsmøde afholder forvaltningen møde med Teknisk Forvaltning for en 

screening af den kommunale ejendomsportefølje med henblik på at identificere evt. 

egnede faciliteter til indretning af døgninstitution samt en screening af mulige 

placeringer af nybyggeri, som anbefalet af Kuben, så resultatet kan forelægges på 

udvalgsmødet, og der vil til mødet foreligge vurderinger af mulighed for finansiering 

af de foreslåede scenarier samt en vurdering af driftsudgifter knyttet hertil.  

  

 

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

 drøfter vedhæftede fysisk udviklingsplan udarbejdet af Kuben Management  

 beslutter en udvidelse af kapaciteten på døgninstitutionspladser på 
baggrund af rapporten og de oplysninger, der fremlægges i udvalgsmødet  

 godkender, at der arbejdes videre med ny lokalitet til familiehusenes 
aktiviteter i Frederikshavn by, jf. Kubens anbefalinger i fysisk 
udviklingsplan. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Fysisk udviklingsplan 2010 for enheder i dag- og døgn regi (dok.nr.89920/10) 
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8. Ændring af godkendelse af Opholdstedet Firkløveren 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har den 4. juni 2009 godkendt Opholdsstedet 

Firkløveren som opholdssted.  

Udvalget har efterfølgende (5. november 2009) godkendt en opnormering af 

institutionens pladsantal fra 6 til 7 børn/unge i alderen 12-15 år. 

  

Opholdsstedet Firkløveren har nu via Den tværkommunale godkendelses og 

tilsynsafdeling (GOT) ansøgt om, dels en præcision af målgruppen for 

opholdsstedet, dels en udvidelse af aldersgruppen fra 12 – 15 årige til 10 til 15 

årige. 

GOT har behandlet ansøgningen og vurderet, at Firkløveren besidder de 

pædagogiske og socialfaglige kompetencer til at kunne sætte de nødvendige 

rammer op for en større aldersspredning, og at de har de fysiske rammer til dette 

formål.  

GOT har endvidere vurderet at der ved præcisionen af målgruppen for anbragte på 

Firkløveren, alene er tale om en uddybning af hidtidigt godkendelsesgrundlag. 

  

Det indstilles således at Firkløverens godkendelse ændres som ansøgt. 

 

Indstilling 

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

GOT´s indstillingen til ændring af godkendelse af Opholdsstedet Firkløveren. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Ansøgning vedr. ændring af godkendende grundlag for Opholdsstedet Firkløveren. (dok.nr.87292/10) 

Udkast til godkendelse af opholdssted Firkløveren (dok.nr.87279/10) 

Forudsætninger for godkendelse som privat opholdssted eller botilbud i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.87273/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9316 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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9. August 2010 - orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen, herunder info om 

navneændring Børnehaven Sæbygaardvej til Børnehuset Sæbygaardvej 

(inkluderer nu en vuggestuedel). 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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10. Nedsættelse af bygherreorganisation for etablering af ny 

skole i Frederikshavn by 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge det af Frederikshavn Byråd den 28. juni 2010 vedtagne skolestrukturforlig, 

pkt. 1 sammenlægges Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og Ørnevejen skole i en 

ny skole, som bygges på Munkebakkeskolens nuværende område. 

  

Ved etablering af en ny skole skal der nedsættes en bygherreorganisation. Børne- 

og Kulturforvaltningen vil i udvalgets møde forlægge oplæg til en 

bygherreorganisation. 

 

Indstilling 

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

sammensætning af bygherreorganisation ved etablering af ny skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Udvalget godkendte Direktionens forslag til bygherreorganisation. 

Udvalget udpegede Paul Rode Andersen og Birthe Marie Pilgaard til Bygge- og 

koordineringsudvalget. Det 3. medlem udpeges senere. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


