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1. Udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2011 -2014 er der truffet 

beslutning om såvel tilførsel af midler til specifikke områder, ligesom der er 

indarbejdet en række prioriterede besparelser, der umiddelbart vil kunne omsættes.  

  

Budgetaftalen omfatter imidlertid flere områder, hvor udvalget anbefales at drøfte 

metode til realisering af vedtagne besparelser. 

  

Forvaltningen har udarbejdet en opstilling – se bilag, der viser budgetaftalens 

omfang (inklusiv konsekvenser af genåbning af budget 2010).  Finansieringen af 

det ikke fordelte negative budgetbeløb er i 2011 på –10,02 mio. kr. stigende i 

overslagsårene. 

  

Finansieringen af det ikke fordelte negative budgetbeløb kan eventuelt ske på 

følgende måde: 

  

•           Anvendelse af ikke benyttede spareforslag 

•           Procentvis fordeling på de enkelte omkostningssteder 

•           Evt. nye spareforslag 

•           En kombination af spareforslag og procentvis besparelse  

  

 

Indstilling 

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

udmøntning af det ikke fordelte budgetbeløb.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Sagen er drøftet. Sagen genoptages. 

Forvaltningen udarbejder nye spareforslag. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

På baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

har forvaltningen udarbejdet nye spareforslag til udmøntning af det i 2011 ikke 

fordelte budgetbeløb. Se bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

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

fordelingen af det i 2011 og overslagsårene ikke fordelte budgetbeløb på 10,02 

mio. kr.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Punktet udsættes til næste måned. 

Barselsudligningspulje udmøntes ved procentvis fordeling. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Sagen genoptages fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. december 2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

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

fordelingen af det i 2011 og overslagsårene ikke fordelte budgetbeløb på 10,02 

mio. kr. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Følgende blev vedtaget udmøntet: 

  

Kørsel fordeles på 
omkostningsstedet 

1,2 mio. 

Ressourcepædagoger 0,2 mio. 

Inklusion på 
normalområdet 

1,0 mio. 

SFO 1,0 mio. 

Familieklasser/stuer 1,2 mio. 

Konsulenter/koordinatorer 0,8 mio. 

Fleksible pladser 0,170 mio. 

  

Sagen genoptages på næste møde med hensyn til udmøntning af 2,53 mio. 

  

Udvalget ønsker en nærmere undersøgelse af ungdomsområdet samt SSP. 

  

Fraværende Jette Fabricíus Toft 

  

 

Bilag 

dok 126987-10 incl. bilag: Notat til BUU vedr. udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 (BUU 

4.11.2010) (dok.nr.127738/10) 

Oversigt spareforslag BUU møde 02.12.2010 (dok.nr.142181/10) 
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2. Henvendelse vedr. beskæring i åbningstider samt 

takststigning i børnehave og SFO 

 

Sagsfremstilling 

Forældrerepræsentanterne i Stensnæsskolens fællesbestyrelse fremsendt brev til 

Børne- og Ungdomsudvalget, hvori de beskriver bestyrelsens bekymring og 

utilfredshed med, at Frederikshavn Kommunes nødvendige budgetbesparelser 

bl.a. er udmøntet ved at begrænse daginstitutionernes åbningstid og at pålægge 

SFOerne en takststigning. 

Bestyrelsens brev er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling 

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

henvendelse fra forældrerepræsentanterne i Stensnæsskolens fællesbestyrelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Sagen blev drøftet i udvalget, og henvendelsen besvares af udvalget pr. brev. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Henvendelse fra Stensnæsskolens fællesbestyrelse vedr. beskæring i åbningstiderne samt takststigning 

i børnehave og SFO (dok.nr.153389/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13062 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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3. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering januar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 4. november 2010, at der skal 

ske en månedlig opfølgning på handlingsplan efter gennemført budgetanalyse på 

dele af Familieafdelingens område. 

Forvaltningen vil i mødet give en mundtlig orientering om status på udmøntning af 

handlingsplan og prioriterede indsatsområder i forlængelse af analysen. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. januar 2011 Side 8 af 24 

 

 

4. Udmøntning af skolestrukturforlig pkt. 4 - etablering af 10. 

klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 28. juni 2010 et skolestrukturforlig, der bl.a. 

betyder etableringen af et 10. klassecenter. 

Skolestrukturforliget er pt. i høring. Høringsfristen udløber mandag den 27. 

september 2010 kl. 10 og høringssvarene forelægges Børne- og Ungdomsudvalget 

i møde den 30. september 2010. Se særskilt punkt på dagsordenen. 

  

Skolestrukturforliget vedr. 10. klasse, incl. præciseringer: 

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

"satellit" af dette center på Aalbæk Skole. 

Ungdomsskolen og den øvrige ungeområdeindsats samtænkes både fysisk og 

ledelsesmæssigt med 10. klassecentret." 

10. klassecentret etableres samtidig med ibrugtagning af den nye skole i 

Frederikshavn by, dvs. med virkning fra og med skoleåret 2012/2013. 

  

I 2007 blev udarbejdet et forslag til nyt indhold og organisering af 10. klasse-center i 

Frederikshavn Kommune. Forslaget blev udarbejdet i et samarbejde mellem 

ungdomsuddannelserne, UU Vendsyssel og Frederikshavn Kommune.  

På baggrund af dette forslag og en fælles henvendelse februar 2010 fra 

ungdomsuddannelserne til Frederikshavn Kommune, som anbefaler et samlet 

center i Frederikshavn by, blev 19. august 2010 afviklet et dialogmøde mellem 

Børne- og Ungdomsudvalget og interessenter for 10. klasse i Frederikshavn 

Kommune.  

I mødet deltog repræsentanter for Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn 

Gymnasium, EUC Nord, VUC Nordjylland, Frederikshavn Produktionsskole, 

Ungdomsskolen samt repræsentanter for kommunens nuværende fire 10. klasse 

skoler: Ankermedet skole, Bangsbostrand skole, Ørnevejens skole og Ålbæk skole. 

  

I dialogmødet blev drøftet ønsker og fremsat forslag til et kommende 10. 

klassecenter. Se bilag. 

  

Sagen har efterfølgende været drøftet i møder i bestyrelsen for Frederikshavn 

Produktionsskole og i Ungdomsskolens bestyrelse. Referater fra møder er 

vedhæftet. 

  

 Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en samlet ramme, der 

evt. kan danne grundlag for en fortsat dialog med relevante parter om udvikling af 

indsatsen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder 

etablering af 10. Klassecenter i evt. ledelsesfællesskab med ungdomsskolen og 

SSP. Den samlede ramme omfatter således ud over 10. klasse også ønsker fra 

Produktionsskolen og udvalgets beslutning om i samarbejde med 

Arbejdsmarkedsudvalget at etablere en fælles indgang for at styrke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9359 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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uddannelsesperspektivet i den samlede indsats for unge, ligesom rammen åbner 

op for samarbejde med en lang række eksterne interessenter. 

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet materialet "Overvejelser om Campus i 

Frederikshavn Kommune".  

Materialet indeholder  

 et rids over de hidtidige processer i sagen om etablering af  10. 
klassecenter i Frederikshavn Kommune  

 oplysning om den overordnede ramme for 10. klassse  

 en beskrivelse af tankerne bag Campus  

 overvejelser om den videre proces. 

Forvaltningen forelægger materialet i mødet. 

  

  

Ungdomsskolebestyrelsen har i brev af 15. december 2010 fremsendt bestyrelsens 

tanker, forventninger og holdninger til udmøntning af skoleforliget af 28. juni 2010, 

specifikt 10. klassecenter og organisering heraf. Det er Ungdomsskolebestyrelsens 

håb, at bestyrelsens betragtninger vil indgå konstruktivt i den kommende 

beslutningsproces. Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter sagen på baggrund af udarbejdet oplæg fra Børne- og 
Kulturforvaltningen  

 tilkendegiver retning for forvaltningens videre arbejde mod reorganisering af 
10. klasse i Frederikshavn Kommune, herunder tager stilling til evt. 
efterfølgende dialogproces.  

 tager Ungdomsskolebestyrelsens henvendelse til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Pind 1: Sagen drøftet 

  

Pind 2: Forvaltningen udarbejder materiale klar til drøftelse i udvalget og 

efterfølgende høring hos interessenterne. 
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Pind 3: Tager ungdomsskolens henvendelse til efterretning. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

SKOLEFORLIG - kopi dok. 75572-10 Forlig om åbning af budget 2010 samt skolestrukturforlig (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.109603/10) 

kopi dok. 95471-10 GRUPPEARBEJDE OM 10. KLASSE: Brainstorm, overvejelser, gode råd .. udfyldt 

processkema, temamøde den 19. august 2010 (BUU 30.9.2010) (dok.nr.109615/10) 

Kopi referat fra møde i Ungdomsskolebestyrelsen 24.8.10 (BUU 30.9.2010) (dok.nr.110307/10) 

Kopi dok. 104874-10 Produktionsskolens ønske inddragelse proces udvikling af "CAMPUS 9900 FRH" 

(BUU 30.9.2010) (dok.nr.111760/10) 

Oplæg om Campus, december 2010 (dok.nr.147205/10) 

Campus-tegning (dok.nr.152006/10) 

Ungdomsskolebestyrelsens tanker, forventninger og holdninger til 10. klassecenter og organisering 

heraf (dok.nr.153353/10) 
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5. Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006 skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

  

Børnepolitikken skal blandt andet medvirke til at skabe sammenhæng mellem 

indsatser på normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats 

(jf. Serviceloven § 19,2). 

  

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i byrådet. 

  

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne. 

  

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag). 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

       drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune  

       drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

september 2010 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces i forhold til implementering og godkendelse i byrådet. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral og dynamisk 

implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og 

projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur, 

udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er blandt andet den tværfaglige indsats via Familien i Centrum 

(procesplan er vedlagt som bilag). 

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, som blandt andet indebærer, at kommunerne 

skal lave en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på 

ungeområdet. Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken. 

Forvaltningen anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af 

børnepolitikken i 2011 eller 2012. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolitikken sendes til godkendelse 

i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over 

efteråret/vinteren 2010.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 

skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 

omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen  

2. godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles til 

børnepolitikken ved en senere revision  

3. anbefaler børnepolitikken til godkendelse i Byrådet med henblik på 

implementering i efteråret/vinteren 2010  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 
1. Godkendt 

2. Godkendt 

3. Anbefales overfor byrådet 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010 

Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær 
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Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010 

Frederikshavn Byråd besluttede 22. september 2010 at tilbagesende forslag til 

Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010 – 2013 til Børne- og 

Ungdomsudvalget. Begrundelsen for at returnere politikken var, at politikken 

mangler en udtalelse fra Handicaprådet. 

  

  

Børnepolitikken drøftes i Handicaprådet med henblik på udtalelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter, Anders og Bibi, som 

udarbejder et forslag til et høringssvar. 

Udsat til næste møde. 

  

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 28. oktober 2010 

Udkast til høringssvar fra Handicaprådet drøftes og godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010 

Høringssvar godkendes og fremsendes. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet høringssvar modtaget fra Handicaprådet 

oktober 2010. Forvaltningen er som udgangspunkt enige med Handicaprådet i 

motiver og behov for Børnepolitikken, men ser den operationaliseret decentralt. 

Børnepolitikken betragtes således som en overligger for de mere fag-bestemte 

politikker der vedrører børn og familier i kommunen, såsom sundhedspolitikken, 

handicappolitikken mv. Selve operationaliseringen af politikken og dens mål og 

værdier fremgår af handleplanen for politikkens implementering. Via handleplanens 

aktiviteter forventes det således at blive klart, hvordan vi når målsætningerne og 

hvor ansvaret herfor ligger. 

  

I høringssvaret anbefaler Handicaprådet endvidere at Børne- og Ungdomsudvalget 

deltager i det indledende arbejde med revision af Handicappolitikken. Børne- og 

Kulturforvaltningen anbefaler det af Handicaprådet foreslåede samarbejde.  

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

1.     godkender Børne- og Kulturforvaltningens overvejelser, jf. supplerende 

sagsfremstilling til møde 6.1.2010 som svar på Handicaprådets 

bemærkninger. 

2.     Tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets deltagelse i det indledende 

arbejde med revision af Handicappolitikken 
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3.     anbefaler børnepolitikken til Byrådets godkendelse med henblik på 

efterfølgende implementering.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Pind 1: Godkendt. 

  

Pind 2: Ønsker at deltage i revision af Handicappolitik. 

  

Pind 3: Udvalget anbefaler børnepolitikken til Byrådets godkendelse. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Bilag 

Bilag 1 - UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10) 

Høringssvar, Frederikshavn Kommunes sammenhængende børnepolitik (dok.nr.124663/10) 
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6. Januar 2011 - orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder 

 orientering fra Stjerne kick off den 8. december 2010  

 orientering fra møde den 20. december 2010 i Bygge- og 
koordineringsudvalget, ny skole. 
Referat fra mødet er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Bilag 

Referat fra møde i Bygge- og koordineringsudvalget, ny skole (dok.nr.154879/10) 

Cowi - slides Plan for indhold i ny skole (dok.nr.2565/11) 

Høringssvar, Indskolingsmodel i Skagen skoledistrikt (dok.nr.2404/11) 

MED-udvalget Ankermedet skole: udtalelse til ændring af skoledistrikter i Skagen og valg af 

indskolingsskole (dok.nr.3953/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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7. Orientering om hovedtræk i Barnets Reform 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mellem 

satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen udmøntes med en række initiativer 

samt lovændring, hvis overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og 

unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer 

samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. 

Lovændringen indeholder en række ændringer, som sigter på at styrke den tidlige 

indsats, børns rettigheder og kvaliteten i indsatsen. Følgende overskrifter er 

centrale i de politiske aftaler: 

  

         Tryghed i opvæksten 

         Børn og unges klagerettigheder 

         Tidlig indsats 

         Kvalitet i indsatsen 

  

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2011.  

  

På mødet vil forvaltningen præsentere indholdet i Barnets Reform nærmere.  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Udsættes til næste møde. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13022 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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8. Ændring af bilag til styrelsesvedtæg for Frederikshavn 

kommunale skolevæsen 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af de vedtagne ændringer i skolestrukturen har der været behov for at 

revidere "Bilag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen". 

"Bilag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen"  er 

vedhæftet i en opdateret udgave. Børne- og Kulturforvaltningen vil særligt gøre 

opmærksom på afsnittet vedr. klassedannelse på side 11, hvor forvaltningen har 

videreført den gældende kutyme: at der er luft til at kunne optage elever, der flytter 

til skoledistriktet. 

  

De fleste ændringer i bilagsmaterialet bygger på beslutninger truffet i forbindelse 

med vedtagelsen af skoleforliget. 

  

Dog er der foretaget en ændring, som er fremkommet på baggrund af beslutning i 

Børne- og Ungdomsudvalget den14. januar 2010 om, at søskende som princip har 

ret til at gå på samme skole. 

Principbeslutningen er indføjet som en ændring i afsnittet om Klassedannelse på 

side 11 i "Bilag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen". 

Afsnittet har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune 

i perioden 22. november til 17. december 2010. 

Skolebestyrelserne ved 13 skoler har afgivet  høringssvar. 

10 skolebestyrelser tager ændringen til efterretning uden yderligere kommentarer. 

Tre skoler har bemærkninger: 

  

Ankermedets Skole: 

Bestyrelsen bemærker, at der mangler en præcisering af, hvilket elevtal men 

prioriterer i bh. klassen. Er det det rykket helt op til maksimum eller  vil der fremover 

være plads til tilflyttere? 

  

Hørby-Dybvad Skole: 

Efterlyser klare retningslinjer, der fastsætter det reelle klassedannelsestal i 

forbindelse med såvel tilflyttere som naturlige "overflyttere" mellem skoledistrikterne 

(såsom de omhandlende søskende). 

  

Aalbæk Skole: 

Det er skolebestyrelsens opfattelse, at en klassekvotient på 28 ikke hænger 

sammen med inklusionstankerne. Ved en klassekvotient på 28, hvoraf et par af 

eleverne kan være særligt opmæsksomhedskrævende, vil der være meget få 

minutter til hver af de øvrige elever. Vi frygter, at det vil øge incitamentet til at 

etablere/anbefale segregrerede tilbud. 

Yderligere  vil det være meget vanskeligt at rumme 28 elever i klasselokaler som er 

på 44-46 m2. Det er vigtigt, at store klasser tilgodeses i 

ressourcetildelingsmodellen således, at der i vi d udstrækning er muligheed for to-

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8960 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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lærerordning i disse klasser. 

  

Forvaltningen vurderer, at de tre skolers bemærkninger ikke giver anledning til 

ændring af formuleringer i bilagsmateriale til skolestyrelsesvedtægten. 

  

Under forudsætning af, at bilaget godkendes vil det blive sendt ud til skolerne samt 

lagt på kommunens hjemmeside.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager høringssvarene til efterretning  

 godkender den opdaterede udgave af  "Bilag til styrelsesvedtægt for 
Frederikshavn kommunale skolevæsen"   

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Pind 1: Høringssvarene taget til efterretning. 

  

Pind 2: Udvalget godkender den opdaterede udgave af "Bilag til styrelsesvedtægt 

for Frederikshavn kommunale skolevæsen". 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Bilag 

Høringsbrev til Skolebestyrelserne (dok.nr.139986/10) 

Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen (dok.nr.146609/10) 
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9. Fastlæggelse af program for dialogmøde med dagtilbud 17. 

februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

For dagtilbudsområdet er der planlagt dialogmøde torsdag den 17. februar 2011 kl. 

19. Deltagere i dette dialogmøde er medlemmer af nyvalgte dagtilbudsbestyrelser. 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tema for dialogmødet. 

Forslag fremlægges i mødet med henblik på endelig fastlæggelse af program. 

 

Indstilling 

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

program for dialogmøde den 17. februar 2011 med dagtilbudsbestyrelser. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Program for dialogmøde blev fremlagt, og godkendt af udvalget. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Bilag 

Program for dialogmøde på dagtilbudsområdet 17. feb. 2011 (dok.nr.148684/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9119 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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10. Godkendelse af navn til nyt institutionshus i Skagen 

Dagtilbudsområde 

 

Sagsfremstilling 

I dagtilbudsområde Skagen "Fyrtårnet" er der opført et nyt hus til husning af 

Vuggestuen Regnbuen, Børnehaven Kløvermarken og Børnehaven Søstjernen. 

Navnet Vuggestuen Regnbuen fastholdes for den del af bygningen som rummer 

vuggestuen og børnehavedelen foreslåes navngivet: Pilekrattet. 

  

Husets interessenter har haft mulighed for at komme med navneforslag og blandt 

23 indkomne forslag blev "Pilekrattet" valgt. 

  

Begrundelsen for navnet "Pilekrattet" er, at på grunden hvor det nye hus er 

beliggende, er der i forvejen en ”pileverden” med pileborg, tunneller, hytter, pilekrat, 

flet pil m.m. Samtidig er et pilekrat kendetegnet ved, at man i et sådant har 

mulighed for at finde ”fred” og ”ro”, ligesom der i et pilekrat er et fugleliv som er 

livsbekræftende.  

Ved siden af disse ting, er der i Dagtilbudsområdet Fyrtårnet i forvejen et hus med 

"krat" i navnet – nemlig Fyrrekrat, der ligesom det nye hus, er bygget med tanke 

om brug af naturen. 

  

 

Indstilling 

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

børnehavedelen i det nye hus i Dagtilbudsområdet Skagen navngives "Pilekrattet". 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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11. Januar 2011 - orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen, herunder 

  

        henvendelse fra Handicaprådet vedr. manglende forudgående høring i 

Handicaprådet. 

 

Handicaprådet har overfor Økonomiudvalget beklaget, at Handicaprådet 

ikke er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af materiale til udbud af 

skole- og handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge. 

Handicaprådet forventer fremover at blive hørt i sager, som er relevante for 

rådets ansvarsområde. 

 

Udbudsmaterialet er behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. 

november 2010 for så vidt angår den del af udbudsmaterialet som vedrører 

BK-forvaltningens ansvarsområde skole- og handicapkørsel, samt kørsel til 

og fra SFO samt skolebuskørsel i Ålbæk, jerup og svømmekørsel for 

Ålbæk og Hedebo skoler. 

Udbudsmaterialet er behandlet i Økonomiudvalget den 17. november 2010 

for så vidt angår læge- og speciallægekørsel, der ansvarsmæssigt hører 

under Borgerservice. 

 

Børne- og Kulturforvaltningen har noteret sig Handicaprådets henvendelse 

og har på baggrund heraf fremsendt kopi af udbudsmaterialet til 

Handicaprådet til orientering. Samtidig har forvaltningen aftalt procedure 

med Indkøbsafdelingen således, at det fremover sikres, at Handicaprådet 

inddrages i lignende sager. 

Udkast til svarbrev fra Børne- og Ungdomsudvalget til Handicaprådet er 

vedlagt. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Udkast til svar på henvendelse omkring udbud uden forudgående høring i 

Handicaprådet (dok.nr.153418/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Åbningstider i daginstitutioner 

 

Sagsfremstilling 

Ved genåbning af budget 2010 blev der vedtaget et besparelsesforslag, som består 

af to dele: 

  

1.         Ændring af åbningstider generelt i daginstitutioner 

2.         Nedlæggelse af ramme til ”udvidet åbningstid ” 

  

Ændring af åbningstider generelt i daginstitutioner 

Institutionerne har før genåbning af budget 2010 haft en gennemsnitlig ugentlig 

åbningstid på 51,66 timer. Gennemsnittet dækker over store lokale forskelle og 

beror i vid udstrækning på traditioner og behov for åbningstid i institutioner lokalt. 

  

Genåbningen af budgettet reducerede den gennemsnitlige åbningstid til 48 timer 

om ugen, svarende til en daglig åbningstid fra 6.45-16.30, fredage til 15.45. Den 

driftsmæssige nettobesparelse inkl. manglende forældrebetalingsandel andrager i 

alt 3.255 mio. kr.(brutto 4.300 mio. kr. minus forældrebetaling 1.075 mio. kr.). 

  

Forligspartierne pointerede i budgetbemærkningerne i budget 2010-2014, at 

nedskæringen skal ses i sammenhæng med strukturforandringerne på 

institutionsområdet, således mindst 1 daginstitution indenfor timetildelingen kan 

sikre den fleksible åbningstid. 

  

  

Nedlæggelse af ramme til ”udvidet åbningstid” 

Børne- og Kulturforvaltningen har haft en ramme til ”udvidet åbningstid”, så 

institutionerne kunne holde åbent udenfor normal åbningstid, når forældre af 

arbejdsmæssige grunde har haft behov for udvidet åbningstid. Timerne til udvidet 

åbningstid har fulgt det barn, der har fået bevillingen, og har ikke kunnet bruges til 

at holde institutionen åben for samtlige børn.  

  

Den oprindelige økonomiske ramme for udvidet åbningstid i budget 2010 var på 

0.680 mio. kr.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har derved sparet i alt 3.905 mio. kr. ved at ændre 

åbningstiderne generelt samt ved nedlæggelse af rammen udvidet åbningstid. 

  

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev institutionsområdet tilført 1.0 

mio. kr. for at opretholde en mulighed for kunne bevilge ”udvidet åbningstid” til 

forældre med arbejdsbetingede pasningsbehov uden for normal åbningstid. Puljen 

gør at det er muligt at tilbyde morgenpasning i tidsrummet 6-6.45, på samme vis 

som det tilbydes på SFO-området. 

  

I 4. kvartal 2010 har i alt 270 børn fordelt på 35 institutioner (af i alt 43) haft behov 

 
 Åben sag 
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for udvidet åbningstid om morgenen. Alle med behov for morgenåbent mellem kl. 6-

6.45, har fået bevilget udvidet åbningstid. Pt. er behovet beregnet til en 

kvartalsudgift på 308.009 kr.. 

  

Fra 1. januar 2011 administreres ”behov for udvidet åbningstid” decentralt i 

institutionerne, idet puljen indgår i den nye indekserede ressourcetildelingsmodel 

for daginstitutionerne. 

  

Gæst i mødet, byrådsmedlem Peter Nielsen er inviteret til kl. 15. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Sagen blev drøftet i udvalget. 

  

Fraværende Jette Fabricius Toft. 

 

Bilag 

Uddrag dok. 127738-10 notat til BUU 4.11.2010 vedr. udmøntning af budgetaftale 2011 - 

2014 (dok.nr.1499/11) 

kopi dok. 151110 Opgørelse over udvidet åbningstid - morgenpasning for 2010 (dok.nr.1500/11) 
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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 
   

 

 
 


