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1. Behandling af høringssvar til skolestrukturforlig af 28. juni 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 25. august 2010 at udsende 

skolestrukturforliget af 28. juni 2010 i høring og at mindretallets konkretiseringer og 

bemærkninger skulle medsendes. Høringsbrev er vedhæftet som bilag.  

Høringsfristen udløber 27. september 2010 kl. 10 og forvaltningen vil herefter 

sammenskrive indkomne høringssvar. 

Høringssvar og sammenskrivning af høringssvar eftersendes til Børne- og 

Ungdomsudvalgets medlemmer via mail. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager indkomne høringssvar til efterretning  

 drøfter høringssvar med henblik på videreformidling af høringssvar til 
Byrådets behandling.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Høringssvar og materiale vedr. skolebygninger i Skagen udsendes til Byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 

2010 

Sagen genoptages jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 30. september 

2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager indkomne høringssvar til efterretning  

 drøfter høringssvar med henblik på videreformidling af høringssvar til 
Byrådets behandling.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Indkomne høringssvar taget til efterretning. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler skoleforliget med følgende bemærkninger: 

  

Ankermedet og Hedebo skolen 

Sammenlægningen af Ankermedet skole og Hedebo skolen sker pr. august 2012. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Sammenlægningen sker i Ankermedet skoles bygninger. Der etableres fælles 

ledelse på skolerne pr. august 2011. Inskrivning pr. 1/8-2011 sker på Ankermedet 

skole. Skolerne skal beslutte hvilken indskolingsmodel der skal vælges fra 1/8-

2011. 

  

Abildgård og Fladstrand skole 

Abildgård og Fladstrand skole sammenlægges pr. 1/8-2011. Processen omkring 

hvilken skolebygning, der skal være den blivende skal igangsættes. Forvaltningen 

udarbejder sammen med skolerne et beslutningsoplæg. Børne- og 

Ungdomsudvalget beslutter med udgangspunkt i beslutningsoplægget, hvilken 

skolebygning der skal være den blivende. 

  

10. klasse 

10. klasse i Skagen ophører pr. 1/8-2011. Eleverne henvises til kommunens øvrige 

10. klasser. 

  

Der afsættes en pulje på kr. 250.000 kr. til fusionsprocesserne. 

Finansieringen af ændringerne sker inden for Børne- og ungdomsudvalgets ramme. 

Fornøden høring iværksættes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Toft 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 17. 

november 2010 

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. november 2010, hvor Børne- og 

Ungdomsudvalget besluttede at anbefale skoleforliget overfor Frederikshavn Byråd 

- suppleret med bemærkninger, har forvaltningen undersøgt muligheder for 

udmøntning af udvalgets beslutning omkring Ankermedets- og Hedeboskolen: 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 4.11.2010: 

Sammenlægningen af Ankermedets skole og Hedeboskolen sker pr. august 2012. 

Sammenlægningen sker i Ankermedets skoles bygninger. 

Der etableres fælles ledelse på skolerne pr. august 2011. 

Indskrivning pr. 1. august 2011 sker på Ankermedets skole. Skolerne skal beslutte, 

hvilken indskolingsmodel, der skal vælges fra 1. august 2011. 

  

Fælles ledelse pr. august 2011 

Forvaltningen har efter udvalgets møde den 4. november undersøgt muligheden for 

etablering af fælles ledelse på skolerne pr. august 2011. 

Ankermedets skole og Hedeboskolen falder ikke ind under folkeskolelovens ramme 

for fælles ledelse, og etablering af fælles ledelse forudsætter dispensation, som 

skal ansøges Undervisningsministeriet. En dispensationsansøgning skal bl.a. 

indeholde en udtalelse fra de to skolers bestyrelser. 

  

Indskrivning pr. 1. august 2011 sker på Ankermedets skole 

Pr. 1. august 2011 er Hedeboskolen og Ankermedets skole fortsat to selvstændige 

skoler med selvstændige skoledistrikter, også selv om der indføres fælles ledelse. 
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Loven muliggør, at Byrådet kan justere skoledistrikterne på baggrund af 

elevoptagelsen det pågældende år sammenholdt med kapaciteten på de enkelte 

skoler. Det vil derfor være muligt at lave et "Skagen skoledistrikt" til indskrivningen 

pr. 1. august 2011. 

  

Hedeboskolen har gennem flere år haft rullende skolestart på 0. – 3. årgange, 

mens Ankermedets skole har traditionel indskoling med årgangsopdelingen.  

Valg af Ankermedets skole som indskrivningsskole, inden afklaring af 

indskrivningsmodel vil medførere opsplitning af eleverne. De allerede indskrevne 

elever efter den ”rullende ordning” vil forblive på Hedeboskolen, mens de nye 

elever vil skulle være på Ankermedet. Det bliver således ikke muligt fysisk at 

samordne hele den løbende indskoling. 

  

Forvaltningen anbefaler, at skoleindskrivning pr. 1. august 2011 sker til ”Skagen 

skoledistrikt”, men at valg af skole afventer skolernes beslutning om, hvilken 

indskolingsmodel, der skal vælges fra 1. august 2011. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2010 

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

Børne- og Kulturforvaltningens præciseringer til Børne- og Ungdomsudvalgets 

beslutning af 4. november 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2010 

Børne- og Ungdomsudvalget  

 anbefaler skoleforliget overfor Byrådet, med bemærkninger jfr. udvalgets 
beslutning af 4. november 2010  

 tiltræder, at udvalgets beslutning af 4. november 2010 suppleres med  
o at etablering af fælles ledelse på Ankermedets- og Hedeboskolen 

pr. august 2011 afventer svar på dispensationsansøgning til 
Undervisningsministeriet.  

o at indskrivning pr. 1. august 2011 sker til "Skagen skoledistrikt". 
Valg af skole afventer skolernes beslutning om, hvilken 
indskolingsmodel der skal vælges fra 1. august 2011.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 Fornyet høring vedr. skolestruktur (BUU 30.9.2010) (dok.nr.99458/10) 

Bilag 2 - Høringssvar 2. udkast til ny skolestruktur (BUU 30.9.2010) (dok.nr.113930/10) 

Bilag 3 - Indkomne udtalelser (BUU 30.9.2010) (dok.nr.113933/10) 

Bilag 4 - Sammenskrivning af høringssvar (BUU 30.9.2010 + 4.11.2010) (dok.nr.114336/10) 

Bilag 5 - Overvejelser om valg af skolebygning i Skagen (BUU 30.9.2010) (dok.nr.115959/10) 

Bilag 6 - Oplysninger om Ankermedet skole og Hedeboskolens rammer (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.117042/10) 

Bilag 7 - Her bor Hedeboskolen og Ankermedets skoles elever (BUU 30.9.2010) (dok.nr.108887/10) 

Bilag 8 - Ankermedets Skole - udvilklingsplan beskrivelser (BUU 30.9.2010) (dok.nr.116855/10) 

Bilag 9 - Hedeboskolen - udvilklingsplan beskrivelser (BUU 30.9.2010) (dok.nr.116856/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


