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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 87108/10 Åben Bilag C: Overgang for unge med handicap - Dialogmøde med 

Handicaprådet 

1 87111/10 Åben Bilag D: Forældre til handicappede står alene, artikel fra 

Berlingske Tidende - Dialogmøde med Handicaprådet 

1 87110/10 Åben Bilag D1: handicappede børn lades i stikken af kommuner, 

artikel fra Berlingske Tidende - Dialogmøde med 

Handicaprådet 

1 87112/10 Åben Bilag E:Mange handicappede uden afgangsprøve, artikel fra 

Politiken - Dialogmøde med Handicaprådet 

1 87105/10 Åben Bilag F: Børn på specialskoler mangler fritidstilbud, artikel i 

Kristeligt Dagblad - Dialogmøde med Handicaprådet 

1 96096/10 Åben BK-forvaltningens bemærkninger til pkt. 1 - 5 BUU-dialogmøde 

med Handicaprådet 23.8.10 

2 89665/10 Åben kopi dok. 89652-10 Direktionens budgetforslag - samlet 

(12.8.10) 

2 90915/10 Åben kopi dok 90912-10 - beslutning ØU 6-8-10 Budget 2011 - 

2014, Frederikshavn Kommune (12.8.10) 

3 67510/10 Åben evalueringsrapport PROJEKT UNG MOR 

4 90836/10 Åben UDKAST - Overenskomst med Dagskolen Nordjylland 
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1. Dialogmøde med Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2011 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 23. august 2009 kl. 

15. 

  

Handicaprådet har forud for mødet fremsendt følgende punkter til drøftelse i mødet: 

  

1.         Problematikken i forhold til anbringelse af børn med ADHD i specialklasser 

og ikke i almindelige klasser.  

Handicaprådet ønsker en drøftelse af, hvordan Frederikshavn Kommune 

stiller sig med hensyn til spørgsmålet omkring børn med diagnosen ADHD i 

forbindelse med undervisningstilbud i en helt normal folkeskoleklasse med 

en støtteperson. 

I Horsens Kommune på Højvangsskolen, lader man fortrinsvis børn med 

ADHD gå i almindelige klasser med en støtteperson, idet de der er af den 

overbevisning, at det enkelte ADHD-barn derved kan spejle sig i 

normaliteten frem for at spejle sig i andre børn med ADHD. 

  

2.         Status for problematikken omkring overgang fra barn til voksen på 

handicapområdet (bilag C, ”Overgang fra ung til voksen” vedlagt)  

  

3.         Mangel på koordinering i sager med handicappede børn og udbetaling af 

tabt arbejdsfortjeneste  

Handicaprådet ønsker en drøftelse omkring koordinering af hjælp, i 

komplekse sager med handicappede børn.  I kommunens familieafdeling er 

der udarbejdet retningslinjer ”Familien i Centrum – en samarbejdsmodel”, 

men der tages ikke højde for de meget komplekse sager, der til tider kan 

være i forhold til handicappede børn og deres forældre. ( 2 stk. bilag D er 

vedlagt) 

  

4.         Mange handicappede børn uden afgangs eksamen  

Handicaprådet ønsker at drøfte hvorvidt eleverne i specialklasser i 

Frederikshavn kommune opnår en afgangseksamen (bilag E vedlagt) 

  

5.         Børn på specialskoler mangler fritidstilbud  

(bilag F vedlagt). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at dialogmøde gennemføres. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2010 

Drøftet. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3566 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Bilag C: Overgang for unge med handicap - Dialogmøde med Handicaprådet (dok.nr.87108/10) 

Bilag D: Forældre til handicappede står alene, artikel fra Berlingske Tidende - Dialogmøde med 

Handicaprådet (dok.nr.87111/10) 

Bilag D1: handicappede børn lades i stikken af kommuner, artikel fra Berlingske Tidende - Dialogmøde 

med Handicaprådet  (dok.nr.87110/10) 

Bilag E:Mange handicappede uden afgangsprøve, artikel fra Politiken - Dialogmøde med Handicaprådet 

 (dok.nr.87112/10) 

Bilag F: Børn på specialskoler mangler fritidstilbud, artikel i Kristeligt Dagblad - Dialogmøde med 

Handicaprådet (dok.nr.87105/10) 

BK-forvaltningens bemærkninger til pkt. 1 - 5 BUU-dialogmøde med Handicaprådet 

23.8.10 (dok.nr.96096/10) 
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2. 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 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 

2010 

Børne- og Kulturforvaltningen har, som besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget den 

12. august 2010 fremsendt det administrative budgetforslag til byrådets videre 

behandling af budgettet. 

Samtidig har Børne- og Ungdomsudvalget bedt om at udvalgets 

ændringsforslag/manglede finansiering til budget 2011 genoptages til drøftelse i 

Børne- og Ungdomsudvalget. 

Oversigt over ændringsforslag/manglende finansiering udleveres i mødet.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2010 

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

beslutning vedr. udvalgets ændringsforslag/manglede finansiering til budget 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2010 

Drøftet. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

kopi dok. 89652-10 Direktionens budgetforslag - samlet (12.8.10) (dok.nr.89665/10) 

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

(12.8.10) (dok.nr.90915/10) 
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3. Orientering om evaluering af projekt Ung Mor 

 

Sagsfremstilling 

Undersøgelser viser, at børn af unge mødre er mere udsatte end andre børn, og at 

disse børn har en øget risiko for at vokse op under betingelser, der kan påvirke 

deres trivsel og sundhed negativt. 

  

I løbet af 2007 blev det tydeligt for Sundhedstjenesten, at Frederikshavn Kommune 

havde relativt mange unge med spædbørn og småbørn, som ikke altid profiterede 

af at deltage i de mødregrupper, der almindeligvis tilbydes alle. Derfor blev det 

besluttet at yde en ekstra tværfaglig indsats til denne gruppe. I februar 2008 var der 

ca. 30 unge gravide/mødre i alderen 15-23(25) år i Frederikshavn Kommune, der 

vurderes at kunne få gavn af at deltage i den ekstra tværfaglige indsats: projekt 

Ung Mor. Flere af disse mødre har 2 børn. 

  

Projekt Ung Mor er et led i Frederikshavn Kommunes forebyggende indsatser, hvis 

primære formål er at sikre sundhed og trivsel blandt alle børn. Det overordnende 

mål for projektet er at yde en tidlig tværfaglig indsat med henblik på at styrke 

forældrekompetence, selvværd og handlekompetence i forhold til eget liv, skabe 

netværk og motivere til fremtidsorientering i forhold til uddannelse og/eller arbejde 

samt skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og jobcenter. 

  

Projektet har været i gang siden august 2008 og der foreligger nu en 

evalueringsrapport for den tværfaglige indsats. 

Projektet er forankret i Sundhedsplejen i et tværfagligt samarbejde med 

dagplejepædagogerne, da disse faggrupper har kontakt med alle unge familier i 

barnets første leveår, og derfor har mulighed for at arbejde med en tidlig indsats. 

Projektet er fra budgetår 2010 permanent og fortsætter fremover i samme form 

som nu i Frederikshavn by. I løbet af efteråret 2010 oprettes mere lukkede/kendte 

grupper i Sæby og Skagen for på denne måde at afprøve, om det kan tiltrække 

flere af de særligt sårbare mødre. På sigt er det intentionen, at inddrage fædrene i 

2-4 årlige træf for unge forældre for at give inspiration til aktiviteter med barnet, få 

viden og sparring omkring det lille barns behov og samtidig få mulighed for at drøfte 

fremtidsplaner vedrørende job og uddannelse. 

  

Ung Mor projektet kan være motiverende og være med til skabe forudsætningerne 

for, at den unge mor kommer i gang med at overveje og planlægge sin fremtid hvad 

angår uddannelse/job. For mange unge mødre vil det være en lang proces, hvor 

fællesskabet med andre unge og projektmedarbejdernes mulighed for at være 

katalysator, hjælpe med at skabe kontakt og navigere i krydsfeltet imellem 

sagsbehandlere, socialrådgivere, jobcentret og uddannelsesinstitutioner kan have 

en positiv betydning.  

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1095 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: rija 

 Besl. komp: BUU 
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evalueringsrapport for projekt Ung Mor til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

evalueringsrapport PROJEKT UNG MOR (dok.nr.67510/10) 
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4. Overenskomst mellem Frederikshavn Kommune og 

Dagskolen Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Dagskolen Nordjylland har siden 2002 haft 

undervisningsoverenskomst om specialundervisning med Frederikshavn 

Kommune. Overenskomsten er hermed justeret i henhold til opdateret lovmæssigt 

grundlag.  

Dagskolen Nordjylland kan modtage 12 børn og unge i den undervisningspligtige 

alder. Eleverne har fortrinsvis adfærds-, kontakt - og trivselsproblemer. 

Visitationskompetencen til specialundervisning på Dagskolen Nordjylland ligger hos 

Frederikshavn Kommunes visitationsudvalg til specialundervisning.  

Frederikshavn Kommune fører tilsyn med specialundervisningen på Dagskolen 

Nordjylland.  

Frederikshavn Kommune godkender budget. Regnskab, revideret af registreret 

revisor, fremsendes til Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender overenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Dagskolen 
Nordjylland 

 delegerer tilsynsforpligtelsen til Skole- og Ungdomschefens reig. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

UDKAST - Overenskomst med Dagskolen Nordjylland (dok.nr.90836/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8353 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 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 
   

 

 
 


