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1. Udvidet revision af specialundervisningen 

 

Sagsfremstilling 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 3. juni 2010 at igangsætte en 

udvidet revision af specialundervisningen i folkeskoler i Frederikshavn Kommune. 

Formålet med revisionen er - på baggrund af en analyse af status for 

specialundervisningen - at udarbejde forslag til ændringer og forbedringer af den 

nuværende specialundervisning. 

Revisionen er gennemført af KLs konsulentvirksomhed, som i mødet kl. 15 

vil præsentere rapporten: "Frederikshavn Kommune - udvidet revision af 

specialundervisningen". 

Revisionen har har haft fokus på muligheder for at øge inklusionen. 

  

Revisionen har omfattet: 

 Spørgeskemaundersøgelse om holdninger til inklusion  

 Interviews med ca 50 personer inden for skoleområdet  

 Sagsgennemgang af 15 udvalgte anonymiserede sager  

 Kick-off møde og workshop  

 Gennemgang af diverse skriftligt og talmæssigt materiale  

  

Rapporten Udvidet revision af specialundervisning indeholder 14 anbefalinger, som 

kræver en implementeringsproces. 

Anbefalingerne samler sig omkring: 

 Fælles grundlag og politisk mål for øget inklusion  

 Samarbejde mellem skoler og PR/SPR  

 Kompetenceudvikling hos lærerne  

 Visitationsprocessen og visitationsudvalget  

 Økonomiske muligheder og incitamenter for inklusion. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter rapporten  

 tiltræder, at Fagcenter Skole og Ungdom udarbejder udkast til handleplan 
for opfølgning på revisionsrapport  

 at udkast til handleplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til 
godkendelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Indstillingen tiltrådt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12625 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

KLK - ENDELIG RAPPORT EFTER ANALYSE SPECIALUNDERVISNING FR.HAVN 

KOMMUNE (dok.nr.30124/11) 
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2. Møde med forældrerepræsentanter vedr. klage over 

beslutning vedr. skolestart i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

En gruppe forældre til børn, der skal begynde i 0. klasse i Skagen skoledistrikt pr. 

1. august 2011 har henvendt sig til formand for Børne- og Ungdomsudvalget med 

henblik på et møde mellem udvalget og forældrerepræsentanter omkring den 

kommende skolestart i Skagen skoledistrikt. 

Repræsentanter er inviteret til møde med udvalget torsdag de 31. marts 2011 kl. 

16.30. 

Forældregruppen har tidligere henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med en 

klage over den trufne beslutning vedr. skolestart i Skagen. 

Klagen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. februar 2011 

og udvalget besluttede her at fastholde den allerede trufne beslutning omkring 

skolestart i Skagen.  

  

Forældregruppen henvendte sig efterfølgende til Frederikshavn Byråd vedr. Børne- 

og Ungdomsudvalgets beslutning for skolestart i Skagen pr. august 2011. Kopi af 

svarbrev efter byrådets møde er vedhæftet som bilag. 

  

Fagcenter for Skole og Ungdom skal oplyse, at Statsforvaltningen Nordjylland 18. 

marts 2011 har fremsendt brev til Frederikshavn Byråd vedr. henvendelse fra 

forælder i Skagen vedr. lovligheden af skoleplacering af 0-klasse i Skagen. 

Ifølge brevet beder Statsforvaltningen Nordjylland om en udtalelse fra 

Frederikshavn Byråd samt kopi af sagen relevante sagsakter. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter beslutning vedr. skolestart i Skagen med forældrerepræsentanter 
fra Skagen skoledistrikt. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Udvalget ønsker en drøftelse med ledelse og skolebestyrelserne for Ankermedets 

skole og Hedeboskolen vedr. skolestart i Skagen pr. 1. august 2011. 

  

Mødet afvikles som et ex.ord. udvalgsmøde mandag den 4. april kl. kl. 19. i 

Skagen. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Vedrørende skoleindskrivning 2011 i Skagen (dok.nr.18730/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/978 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Statsforvaltningen Nordjylland: anmodning Byrådsudtalelse og sagsakter (dok.nr.30660/11) 
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3. Regnskab 2010 for Børne- og Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde i 2010, 

ekskl. teknisk tillægsbevilling, udgør kr. 963,3 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 

970,5 mio.  

  

Nettoresultatet udviser således et merforbrug på kr. 7,2 mio., hvilket svarer til en 

afvigelse på ca. 0,7%.  

  

Børne- og Kulturforvaltningens budgetrevision pr. 30.september 2010 angav et 

forventet merforbrug på i alt ca. kr. 17,3 mio. netto, og det er således lykkedes at 

forbedre resultatet med ca. 10 mio. kr. i forhold hertil. 

  

Af merforbruget på 7,2 mio. kr., er de 2,7 mio. ikke omfattet af reglerne om 

overførselsadgang, idet beløbet vedrører overførselsydelser. Derfor vil nettobeløbet 

til overførsel være på 4,5 mio. kr. 

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne 

omfatter:  

  

•           Kort præsentation af institutionen  

•           Orientering om regnskabsresultatet  

•           Gennemgang af opnåede resultater i 2010 

  

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, 

samt en teknisk regnskabsforklaring hvor regnskabsresultatet forklares. Desuden 

har Direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. 

  

På familieområdet gennemførtes i 2010 en ekstern budgetstyringsanalyse. 

Erfaringerne herfra, og de tiltag som efterfølgende er iværksat, giver grund til at 

forvente, at området vil kunne styres tæt i 2011. Imidlertid er der ingen tvivl om, at 

området også i de kommende år vil være under et stort budgetmæssigt pres. Det er 

Administrationens vurdering, at udvalget ikke vil have mulighed for – indenfor en 

overskuelig årrække – at afvikle underskuddet på det specialiserede socialområde, 

og derfor anbefales at der af hensyn til områdets budgetstabilitet ansøges om en 

tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. hertil.  

  

  

ANLÆG: 

Anlægsprojekter i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets område er følgende: 

•           Investeringer i Sæby skoler 

•           Implementering af struktur på skoleområdet 

•           Renovering på skoleområdet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/378 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: BUU 
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•           Ny midtbyskole 

•           Helhedsplanen på dagtilbudsområdet 

•           Oprettelse af vuggestuepladser i Sæby 

•           Renovering af ungdomshuset Sct. Laurentiusvej  

•           Aflastningsmuligheder vedr. fysisk og psykisk handicappede børn 

•           Planlagt bygningsvedligeholdelse skoler 

•           Renovering af toiletforhold på skoleområdet 

•           Leasing 

  

Regnskabet for 2010 omfatter 11 projekter til en samlet godkendt anlægsbevilling 

på 108,48 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på -47,7 mio. kr. 

Overskuddet på anlæg skyldes primært forskydninger af projekternes 

igangsættelse. 

  

Regnskabsoverskuddet overføres til regnskabsår 2011, hvor flere af projekterne 

afsluttes.  

  

I lighed med regnskabsafslutningen for 2009 udgøres det fysiske bilagsmateriale 

af  ”Børne- og Ungdomsudvalget – sammenfatning 2010 regnskabet”. 

Øvrigt bilagsmateriale (bilag 1 til bilag 7) findes elektronisk via kommunens 

hjemmeside, afsnit med referater fra Børne- og Ungdomsudvalget, eller via 

kommunens Politikerportal.  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager de udarbejdede årsberetninger til efterretning  

 anbefaler, at det opgjorte underskud på 4,5 mio. kr. jf. regelsæt om 
økonomisk decentralisering, overføres til budget 2011  

 anbefaler, at der til det specialiserede socialområde i Center for 
Familie søges en tillægsbevilling på 12, 2 mio. kr., som beskrevet i 
sagsfremstillingen  

 anbefaler, at det overskydende rådighedsbeløb til anlæg på 47,7 mio. kr. 
overføres til budget 2011. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

1.         Taget til efterretning 

2.         Anbefales 

3.         Anbefaler, at underskud på 12,2 mio. kr. efterlades i 2010. 

4.         Anbefales 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Sammenfatning over-underskud BUU 2010 (dok 28062 incl underbilag) (dok.nr.32057/11) 

Bilag 1 del 1 af 2 skoleområdet - opgørelser over-underskud 2010 (dok.nr.32040/11) 

Bilag 2 del 2 af 2 Skoleområdet - opgørelser over-underskud 2010 (dok.nr.32042/11) 

Bilag 3 Ungdomsområdet - opgørelser over-underskud 2010 (dok.nr.32045/11) 
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Bilag 4 del 1 af 2 Institutionsområdet - over-underskud 2010 (dok.nr.32047/11) 

Bilag 5 del 2 af 2 Institutionsområdet - over-underskud 2010 (dok.nr.32050/11) 

Bilag 6 Familieområdet - opgørelser over-underskud 2010 (dok.nr.32053/11) 

Bilag 7anlæg - Opgørelser over-underskud 2010 (dok.nr.32062/11) 
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4. Orientering om budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget fik i møde den 23. marts forelagt budgetopfølgning for 

Frederikshavn Kommune. Af budgetopfølgningsmaterialet fremgår, at der er fokus 

på en række udvalgte risikoområder og på de mængdedata, som er opgjort for 

disse områder. For Børne- og Ungdomsudvalgets område er der bl.a. fokus på 

døgntilbud, dagplejen og STU. 

Økonomiudvalget besluttede at pålægge de fire fagudvalg, indenfor hvis bevilling 

de registrerede højrisikoområder ligger, at iværksætte de tiltag, som skønnes 

nødvendige for at sikre at udvalgets samlede bevilling overholdes. 

På den baggrund fremsender Økonomiudvalget fremover den månedlige 

budgetopfølgning til de stående udvalg til orientering og drøftelse. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller at opfølgningen drøftes og tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Budgetopfølgning 28.2.11 (dok.nr.22356/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: joki 

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

område - statusorientering ultimo marts 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. 

Fagcenter for Familie vil i mødet give en mundtlig orientering om status på 

udmøntning af handlingsplan og prioriterede indsatsområder i forlængelse af 

analysen. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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6. Anmodning fra UUV om tildeling af midler til øgede 

arbejdsopgaver. 

 

Sagsfremstilling 

UU-Vendsyssel har fremsendt anmodning til Frederikshavn Kommune om at 

genoverveje beslutningen om at indefryse bloktilskuddene vedr. øgede 

arbejdsopgaver til UU-Vendsyssel. 

  

Resume: 

Som led i globaliseringspuljen har Folketinget besluttet at videreføre de hidtidige 

initiativer på UU-området fra globaliseringsaftalen i 2007. Det drejer sig om tidlig 

indsats og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og 

systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen, for unge op til det fyldte 25. år.  

Den økonomiske kompensation udgjorde oprindeligt 50 mio.kr. årligt på finansloven 

fra 2010 - 2012 eller i alt 150 mio. kr.  

De 50 mio. kr. er efterfølgende reguleret op med årligt 8. mio. kr. til 58 mio. kr. pr. 

år i årene fra 2010 - 2012 - eller i alt 174 mio. kr.  

Frederikshavn kommunes andel af kompensationen udgør ca. 508.950 kr. pr. år. 

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010. 

  

UU-Vendsyssel er i budget 2011 tildelt 5.752.531 kr. for at varetage opgaven med 

uddannelsesvejledning af børn og unge i Frederikshavn Kommune. 

I 2010 blev UU-Vendsyssel tildelt 5.705.011 incl. 294.000, der blev tildelt i ekstra 

bloktilskud, jf. senere i teksten. 

I 2009 blev UU-Vendsyssel tildelt 5.400.170 til opgaven med 

uddannelsesvejledning af børn og unge i Frederikshavn Kommune.  

I perioden 2009 til 2011 har der været et fald i antallet af 12 – 18 årige og samtidig 

en stigning i antallet af STU-elever. 

  

I 2010 blev bloktilskuddet til UU-Vendsyssel omfattet af Frederikshavn Kommunes 

generelle besparelser, samt kommunens 5 % besparelse på budgettet i øvrigt. 

  

Hjørring - og Frederikshavn kommuner har efter forhandling med UU-Vendsyssel 

dækket det underskud, som UUV oparbejdede i 2010, som følge af den manglende 

tildeling af bloktilskud. Tilskuddet var på ca. 300.000 kr. fra hver kommune og 

udgjorde således ca. halvdelen af det bloktilskud, som kommunen fik. 

  

Frederikshavn Kommune får ved midtvejsreguleringen i 2011 ca. 508.950 kr. 

Midtvejsreguleringerne er omfattet af Frederikshavn Kommunes generelle 

besparelser for dette år vedr. DUT-midler (det udvidede totalbalanceprincip), og er 

således ikke tilført Børne- og U/ngdomsudvalgets budgetramme.  

  

Disse midler søger UUV frigivet til varetagelse af den ændrede opgavetildeling. I 

2011 er det fortrinsvis tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt 

udsatte og systematisk opsøgende indsats for unge op til 25 år, der medfører 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1930 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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øgede udgifter. Beløbet kompenserer for virkningerne af globaliseringsaftalen. 

  

Konsekvensen ved at bevilge UUV de nævnte 508.950 kr. for 2011 er, at Børne- og 

Ungdomsudvalget må finde en tilsvarende besparelse et andet sted inden for 

udvalgets budgetramme, alternativt at udvalgets serviceramme for indeværende år 

overskrides.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter anmodning fra UU Vendsyssel  

 tager stilling til om anmodning fra UU Vendsyssel skal imødekommes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 

2011 

Sagen genoptages fra udvalgets møde den 3. marts 2011 - herunder at Direktør 

med ansvar for børn og kultur orienterer om status i sagen. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

UUV: Forslag til budget for UU Vendsyssel i 2011 og i overslagsårene (BUU 

3.3.2011) (dok.nr.20104/11) 
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7. Skoleårets planlægning - timetildeling til undervisning 

skoleåret 2011/2012 

 

Sagsfremstilling 

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. 

  

Økonomicenterets beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for skoleåret 

2011/2012 viser, at det ikke er muligt - indenfor den udmeldte budgetramme - at 

fastholde det nuværende serviceniveau. 

  

Som følge af genåbningen af budget 2010, budgetvedtagelsen for 2011, tidligere 

rammebesparelser på skoleforlig samt forskydning af demografien på skoleåret på 

3,4 mio. kr. er der et behov for en personalemæssig reduktion på i alt 58 

normeringer, som er fordelt med henholdsvis 48 på normalundervisningsområdet 

og 10 på specialundervisningsområdet. 

  

Besparelseskravene er indregnet i den økonomiske skoleårsplanlægning med fuld 

virkning i 2011 og med 7/12-deles virkning i 2012. Den økonomiske effekt af de 

resterende 5/12-dele, der vedrører 2012, indregnes i skoleåret 2012/2013. 

  

  

Normalundervisningsområdet 

Besparelsen på normalundervisningsområdet er indregnet i skoleåret 2011/2012 

ved at ændre i timetildelingen til holddannelse: 

1. Fra 3,25 til 2,5 timer pr. elev i 0.-9. klasse.  
2. Fra 8,6 til 7,8 timer fra den 16.-20. elev i en klasse.  
3. Fra 12,6 til 11,5 timer pr. elev fra den 21.-28. elev i en klasse.  
4. Holddelingstimerne til 10. klasse falder bort  

  

Specialundervisningsområdet. 

Reduktionen af området for specialundervisning er indregnet i skoleåret 2011/2012 

ved at ændre tildelingen pr. elev til: 

1. Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 4,4 til 4,1 
ugentlige lektioner pr. elev.  

2. Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder fra 6,75 
til 6,4 ugentlige lektioner pr. elev.  

3. Strukturklasser og kontaktklasser fra 8,45 til 8,0 ugentlige lektioner pr. elev  
4. AKT-klasser fra 4,9 til 4,5 ugentlige lektioner pr. elev  

Herudover er tildeling af timer til inklusion nedsat med 2 x 840 timer som følge af 

sammenlægning af Hørby - og Dybvad Skoler samt af Abildgård- og Fladstrand 

Skoler. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/241 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter den forelagte timetildeling  

 beslutter tildelingen for skoleåret 2011-12.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Drøftet. 

  

Et enigt udvalg ønsker, at førstkommende budgetejermøde (den 8. april) 

forelægges budgetproblem på 8,8 mio. kr. (budgetforligunderskud på 5,4 mio. kr. 

samt eengangs demografiforskydning på 3,4 mio. kr.) 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Beskrivelse af undervisningsområder (dok.nr.30944/11) 

Hvad betyder ændring i timer til holddannelse (dok.nr.30572/11) 

Notat implementering af besparelser skoleåret 2011/2012 (dok.nr.31906/11) 

Hvad betyder de forskellige ændring i tildelingskreterier (dok.nr.34331/11) 

Udtalelse fra skoleledergruppen vedr. skoleårets planlægning - timetildeling til undervisnin skoleåret 

2011/12 (dok.nr.35073/11) 

Udtalelse fra lærerrepr i MED-skole-SFO og ungdom vedr skoleårets planlægning 2011-

2012 (dok.nr.35075/11) 
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8. Tilbud fra Frederikshavn Boligforening vedr. børnehave og 

vuggestue i Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening har fremsendt tilbud til Børne- og Ungdomsudvalget 

om at være med til at løse opgaven med fysiske rammer for Børnehuset Hånbæk. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at spørgsmålet om forbedringer af de fysiske 

rammer for børnehave og vuggestue indgår i arbejdet med udmøntning af 

helhedsplanen på dagtilbudsområdet, som er planlagt til at foregå 2010-2013. 

  

Det indgår i helhedsplanen, at "institutioner som har meget dyr husleje må søges 

flyttet til mere rentable forhold", hvor Børnehuset Hånbæks lejemål, er i den 

kategori. 

  

Når boligforeningens økonomiskitse foreligger, vil det derfor skulle indgå i Børne- 

og ungdomsudvalgets beslutning vedr. de bygningsmæssige forbedringer i 

dagtilbudsområde Frederikshavn II, om der skal arbejdes videre med 

boligforeningens tilbud. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager henvendelse fra Frederikshavn Boligforening til orientering  

 afventer økonomisk overblik inden stillingtagen til, om der skal arbejdes 
videre med tilbuddet fra Frederikshavn Boligforening.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt 

  

Fraværende: Ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. 

september 2010 

Frederikshavn Boligforening har indsendt yderligere uddybende materiale med 

forslag til renovering og ramme for udgiftsniveau (se bilag) og beskrivelse af 

overordnede indhold i projektet. Boligforeningen lægger op til at kommunen og 

boligforeningen mødes om det videre samarbejde og udvikling af projektet. 

  

Ud fra det indsendte materiale har forvaltningen beregnet, at Frederikshavn 

Boligforenings tilbud vil udgøre en forhøjelse af huslejen med ca. 78.000 kr årligt, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2823 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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fra den nuværende årlige husleje på 530.000 kr. til 608.000 kr..  

  

I forbindelse med forvaltningsrevisionen og Kubens bygningsgennemgang blev der 

peget på den forholdsvis dyre husleje i lejemålet, og det indgår derfor i 

helhedsplanen at flytte pladser fra dyre lejemål til mere rentable lokaliteter. Selvom 

Børnehuset Hånbæks lokaler imidlertid bringes op på et moderne tidssvarende 

niveau, vurderer kommunens ejendomsservice fortsat, at prisen pr. m2 stadig er 

forholdsvis høj, sammenlignet med områdets lejeprisniveau. 

  

Børne- og ungdomsudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås videre 

samarbejde med Frederikshavn Boligforening om renovering af Hånbæk Børnehus, 

selvom det indbefatter en fortsat og øget driftsudgift til husleje. 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 

beslutter, om der skal arbejdes videre med at få forbedret Børnehuset Hånbæks 

lokaler i samarbejde med Frederikshavn Boligforening. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

Udvalget finder huslejen for høj og beder forvaltningen arbejde med flere 

alternativer. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 

2011 

Frederikshavn Boligforening har den 22. februar 2011 indsendt et fornyet tilbud om 

at bygge nyt til Børnehuset Hånbæk. Tilbuddet er fremkommet efter dialog med 

Frederikshavn Kommune efter udvalgsmødet i september 2010. 

  

Det nye tilbud indeholder opførelse af en ny tidssvarende institution til Børnehuset 

Hånbæk på i alt 1.000 m2. En ny institution vil give bedre og større rammer for 

børnene, opdatere medarbejdernes arbejdsforhold og samle vuggestue og 

børnehave i en fælles bygning med produktionskøkken og gode pædagogiske og 

praktiske faciliteter. 

  

Lejeprisen pr. m2,  i det nye tilbud ligger indenfor den grænse, som af kommunens 

ejendomscenter anses for rimelig i forhold til områdets lejeprisniveau og er ca. 160 

kr. billigere pr. m2, end den nuværende udgift til husleje og varme. 

  

Tilbuddet betyder, at Børnehuset Hånbæks indendørs areal øges fra 759 m2 til i alt 

1000 m2. Dermed bringes faciliteterne op på et niveau svarende til de øvrige 

nybyggede daginstitutioner i kommunen, og opfylder Helhedsplanens mål om 

effektiv og rationel drift, og dermed mere tid til børnene. 
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De økonomiske aspekter er beskrevet i tilknyttet bilag. 

  

Da boligforeningens tilbud har sammenhæng med Helhedsplanens øvrige 

bygningsmæssige ændringer, er der udarbejdet et bilag - se vedhæftede, som med 

udgangspunkt i dagtilbudsområderne beskriver de bygningsmæssige behov jf 

Helhedsplanen, set i relation til den afsatte økonomi i 2010-2013. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter boligforeningens tilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Sagen udsat. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Tilbud fra Frederikshavn Boligforening om renovering af fysiske rammer daginstitution (BUU 

8.4.2010) (dok.nr.31535/10) 

Mail fra Boligforeningen med skitsetegning over ny aldersintegreret institution i Hånbæk (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.79488/10) 

- Notat om økonomiske konsekvenser ved tilbud fra Frederikshavn Boligforening (dok.nr.20992/11) 

- Notat om økonomiske konsekvenser ved nybyggeri, hvor Frederikshavn Kommune er 

bygherre (dok.nr.32741/11) 

Overblik bygningsmæssige behov jf helhedsplanen (dok.nr.29558/11) 
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9. Ændring af børnesammensætning på St. Toftelund 

 

Sagsfremstilling 

St. Toftelund i Sæby har gennem mange år været en aldersintegreret daginstitution 

med dag- og fritidstilbud til børn i alderen 3 år til og med 7. klasse. 

  

Børnetallet i institutionen har generelt været vigende og institutionen er blevet 

nednormeret løbende, så ressourcerne er tilpasset det faktiske børnetal. 

Institutionen indgår fra 1. januar 2011 i dagtilbudsområde "Sæby I" sammen med 4 

andre daginstitutioner i Sæby, Dybvad og Hørby. 

"Blå gruppe" med fritidshjemsbørn med særlige behov har stadig til huse på St. 

Toftelund, men er fra den 1. januar 2011 en del af Fritidshjemmet Solsikken/Hans 

Åbelsvej og indgår ikke i St. Toftelunds ressourcetildeling. 

  

Der er pr. 1. april 2011 indmeldt 50 børnehavebørn, 8 fritidshjemsbørn og 1 barn i 

fritidsklub på St. Toftelund. Med kun 9 børn i fritidstilbud, er det ikke længere muligt 

at drive fritidshjem/-klub for de ressourcer pladsantallet udløser, og børnene 

passes derfor i kombination med børnehavedelen. Der har været tradition for, at 

fritidshjemsbørnene til og med 2. klasse bringes til og hentes fra skole af 

institutionens minibus, hvilket er yderligere personalekrævende, når en 

medarbejder må afsted med nogle af de 5 yngste børn 3 - 4 gange dagligt. 

  

Dagtilbudslederen har forelagt problematikken for St. Toftelunds tidligere 

forældrebestyrelse, som i efteråret besluttede at beholde tilbuddet, så længe de 

forældre som benytter tilbuddet er tilfredse med det.  

  

Den nye forældrebestyrelse for dagtilbudsområdet Sæby I har senest på mødet 

den 7. februar 2011 besluttet, at dagtilbudslederen skal afholde møde 

med fritidshjemsbørnenes forældre for en dialog om situationen. 

  

Ud fra de foreliggende oplysninger, er det institutionsafdelingens vurdering, at det 

er uholdbart at beholde fritidshjemmets tilbud uændret. Det foreslås at lukke for 

tilgangen til fritidshjem og -klub på St. Toftelund, og i stedet arbejde for, at de i alt 9 

børn udsluses til andre alderssvarende pasningstilbud.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at 

 der lukkes for indskrivning til fritidshjems- og klubpladser på St. Toftelund.  

 der i samarbejde med forældrene arbejdes for udslusning af de resterende 
9 børn til andre alderssvarende fritidstilbud. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2317 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt. 

  

Jørgen Tousgaard ønsker at afvente dialogen med forældrene og medarbejderne 

inden beslutningen træffes. 

  

Fraværende: ingen 

 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 31. marts 2011 Side 23 af 34 

 

 

10. Henvendelse vedr. kvalitet/normering i dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

Forældregruppen "Forældrenævnet i Frederikshavn Kommune" oplyser i brev af 

14. marts 2011 til Børne- og Ungdomsudvalget, at nævnet er bekymret over en 

faldende kvalitet i børnenes hverdag i daginstitutionerne på grund af  gentagne 

besparelser på området. 

  

Forældrenævnet mener, at dagtilbudsområdet efter de gennemførte besparelser, er 

voldsomt underbemandet, og nævet oplyser, at de tager kraftigt afstand fra 

underbemanding og anvendelse af ufaglærte til varetagelse af børnenes ve og vel. 

  

Forældrenævnet ønsker at indgå i en dialog om, hvordan en faglig forsvarlig 

normering skal være, så der sikres omsorg, udvikling, læring, nærvær og tryghed i 

daginstitutionerne. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter henvendelsen fra Forældrenævnet i Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Drøftet. 

Dialogen indgår i institutionsdialogmødet den 9. juni 2011. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forældrenævnet Fr.havn Kommune: Henvendelse vedr. kvalitet og normering i 

dagtilbud (dok.nr.29052/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2632 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 31. marts 2011 Side 24 af 34 

 

 

11. Marts/april 2011 - orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder 

- status på sammenlægningsprocessen Abildgårdskolen og Fladstrand - herunder 

henvendelse fra Kristine Friis vedr. skolesammenlægning af Fladstrand skole og 

Abildgårdskolen. 

På baggrund af henvendelse fra Kristine Friis er der gæster i mødet kl. 17. 

- orientering fra møde den 21. marts 2011 i Bygge- og koordineringsudvalget, ny 

skole 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Orientering fra møde den 21. marts 2011 i Bygge- og Koordineringsudvalget taget 

til efterretning. 

  

Jette Fabricius Toft erklærede sig selv som inhabil under drøftelse af del vedr. 

Abildgaardskolen og Fladstrand skole. 

  

Udvalget ønsker hurtigst muligt at træffe beslutning om, hvilken af de to 

skolebygninger der skal være den blivende. De nødvendige undersøgelser 

iværksættes. 

  

Dialog med de berørte ledelser og skolebestyrelser i næste udvalgsmøde. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Kristine Friis: Lige til højrebenet - helflugter - rødt kort vedr sammenlægning Abildgårdskolen og 

Fladstrand skole (dok.nr.35078/11) 

Forslag trafikforbedringer i forb. med sammenlægning Abildgård og og Fladstrand 

skoler (dok.nr.35366/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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12. Ønske om ekstern byggesagkyndig til vurdering af 

Ankermedets skole 

 

Sagsfremstilling 

Det er besluttet, at Ankermedet skole og Hedeboskolen sammenlægges fysisk pr. 

1. august 2012 i Ankermedet skoles bygninger.  

  

Der er tidligere udarbejdet fysiske udviklingsplaner for samtlige skoler i 

Frederikshavn Kommune. Disse udviklingsplaner tog afsæt i den dengang 

gældende skolestruktur – dvs. før beslutningen om bl.a. at sammenlægge 

Ankermedets skole og Hedeboskolen. 

  

De to nuværende skolers ledelse samt kommunens Ejendomscenter samt 

Fagcenter for Skole og Ungdom har drøftet behovet for evt. tilpasninger som følge 

af sammenlægningen af de to skoler, herunder at den eksisterende udviklingsplan 

for Ankermedets skole ikke tager højde for den kommende skolestruktur. 

  

Tidligere er andre skolers udviklingsplaner bl.a. revurderet som følge af ny struktur, 

bl.a. Munkebakkeskolen, Ørnevejens skole og Sæbygaardskolen. 

  

Fagcenter for Skole og Ungdom vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en 

ekstern byggesagkyndigs vurdering af behov og muligheder for bygningsmæssige 

tilpasninger og justeringer. En sådan vurdering skal bl.a. tage afsæt i allerede 

udarbejdede udviklingsplaner, Ejendomscentrets oplysninger om Ankermedet skole 

m.m. 

  

Den eksterne byggesagkyndige vurdering vil således være at betragte som en 

opdatering af den eksisterende udviklingsplan set i forhold til den nye struktur, 

herunder antal af elever, elevgrupper, klassebehov osv. 

  

En ekstern vurdering kan f.eks. bestå i gennemgang af bygningsmassen, dialog 

med repræsentanter fra Frederikshavn Kommunes Fagcenter for Skole og Ungdom 

og Ejendomscentret og skoler, gennemgang af elev- og brugergrundlag osv. og en 

anbefaling / indstilling fra den byggesagkyndige. 

  

Fagcenter for Skole og Ungdom anbefaler tilkøb af ekstern vurderingt. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender tilkøb af ekstern vurdering af Ankermedets bygningsmæssige 
tilpasninger og justeringer 

 godkender, at udgift til ekstern vurdering afholdes indenfor rammen til 
udmøntning af ny skolestruktur. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2905 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Godkendt. 

 

Fraværende: ingen  
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13. Sammensætning af skolebestyrelse ved Ankermedets Skole 

og Hedeboskolen skoleåret 2011/12 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 24. november 2010 at indføre fælles skoleledelse 

på Ankermedets Skole og Hedeboskolen for skoleåret 2011-12 under forudsætning 

af en dispensation fra Undervisningsministeriet. 

  

Undervisningsministeriet har i brev af 22. februar 2011 meddelt Frederikshavn 

Kommune, at de godkender forsøget fra den 1. august 2011 og frem til de to skoler 

nedlægges pr. 1. august 2010 og oprettes som én skole. 

  

I forlængelse af dette skal byrådet tage stilling til sammensætningen af den 

fremtidige skolebestyrelse. 

  

I henhold til "Bekendtgørelsen om fælles ledelse for flere skoler", BEK nr. 730 af 

21. juli 2000 skal byrådet tage stilling til: 

•       om der skal oprettes en fælles skolebestyrelse for de to skoler, eller om de to 

skoler skal opretholde deres egen skolebestyrelse 

•       i det tilfælde der vælges en fælles bestyrelse, skal den så etablere som en 

sammenlægning af de nuværende skolebestyrelser eller skal der gennemføres 

et nyvalg 

•       i det tilfælde, at der gennemføres et nyvalg, skal skolebestyrelserne så sikres 

min. 1 forældrerepræsentant og 1 elevrepræsentant pr. skole, eller skal der ske 

valg efter almindelige regler. 

  

De to berørte skolers bestyrelser er anmodet om at udtale sig til ovenstående 

samtidig med, at de udtalte sig til etableringen af fælles ledelse ved de to skoler. 

  

Skolebestyrelsen ved Ankermedets Skole angiver i deres høringssvar, at de 

foretrækker, at de to skoler opretholder egne skolebestyrelser med flg. 

begrundelser: 

•       ved en sammenlægning af de to bestyrelser bliver det et alt for stort forum at 

mødes i/tage beslutninger i 

•       afviklingen af de to eksisterende skoler vil være uinteressant for en samlet 

bestyrelse 

•       de to nuværende skolebestyrelser skal samarbejde uden de formelt er lagt 

sammen 

  

Skolebestyrelsen ved Hedeboskolen angiver i deres høringssvar: 

•       at de foretrækker en fælles skolebestyrelse med tiltrædelse 01.08. 2011 

•       at den fælles bestyrelse er en sammenlægning af de to nuværende bestyrelser 

•       at den nuværende skolebestyrelse ved Hedeboskolen fortsætter som 

dialogkreds/følgegruppe på Hedeboskolen frem til 01.08. 2012. Dialogkredsen 

refererer til den fælles bestyrelse. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2461 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

beslutter 

 at de to skoler - på baggrund af, at de to skolebestyrelser har udtalt sig 
divergerende - opretholder hver sin bestyrelse frem til sammenlægningen, 
alternativt,  

 at udvalget beslutter, hvordan bestyrelsessammensætningen skal være, 
hvis det besluttes at oprette en fælles bestyrelse.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Udsættes. 

  

Fraværende: ingen  
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14. Orientering om forslag om eliteidrætsklasser i ny 

midtbyskole fra 2012 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Peter Laigaard har fremsendt forslag til Børne- og 

Ungdomsudvalget om - i samarbejde mellem ny midtbyskole i Frederikshavn og 

lokale eliteidrætsklubber - at sikre muligheden for, at de lokale idrætstalenter får 

mulighed for at udvikle deres særlige talent og interesse for sport. 

  

Peter Laigaard har medsendt en kort beskrivelse af formål, model m.v. for 

etablering af eliteidrætsklasser i ny midtbyskole. 

  

Center for Skole og Ungdom kan oplyse, at Børne- og Ungdomsudvalget samt 

Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2010, har taget 

stilling til etablering af eliteidrætsklasser i kommunen i samarbejde med Team 

Danmark. 

På grund af manglende finansieringsmulighed blev eliteidrætsklasser ikke 

prioriteret i budget 2010.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter henvendelse fra byrådsmedlem Peter Laigaard. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Sagen drøftet. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Beskrivelse formål, model m.v. eliteidrætsklasser ny skole fra 2012 (dok.nr.25471/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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15. Ændringsønske fra Ørnevejens skole til ferieplan for 

skoleåret 2011-2012 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen ved Ørnevejens skole har fremsendt ønske om  at ændre 

folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2011 - 2012 for så vidt gælder Ørnevejens 

skole. 

  

Bestyrelsen ønsker, at  

 første skoledag efter sommerferien bliver onsdag den 10. august 2011 (jf 
vedtaget ferieplan er første skoledag efter sommerferien mandag den 15. 
august 2011)  

 sidste skoledag inden juleferien bliver lørdag den 17. december 2011 (jf 
vedtaget ferieplan er sidste skoledag inden juleferien onsdag den 21. 
december 2011). 

  

Skolebestyrelsen mener, at de ved at ændre ferieplanen vil få en bedre udnyttelse 

af både skoledage og feriedage. Samtidig har skolen gode erfaringer med 

juleafslutning på en lørdag. Skolen ser det som en mulighed for at styrke skole-

hjem samarbejdet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager stilling til ansøgning fra Ørnevejens skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Ansøgning kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

Bilag 

Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2011/2012 (dok.nr.113461/10) 

Ørnevejens skoles bestyrelse: Ændringsønske til ferieperioder i 2011/12 (dok.nr.29225/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9513 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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16. Fastlæggelse af indhold for årets skole- og 

institutionsdialogmøder 

 

Sagsfremstilling 

I mødet fastlægges tidspunkt for afvikling af årets skole- og institutionsdialogmøder. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for området for børn og kultur indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget aftaler tidspunkt for afvikling af dialogmøder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Dialogmøder afvikles 5. maj 2011, 31. maj 2011 og 9. juni 2011. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 

2011 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i sidste møde tidspunkt for afvikling af 

forårets dialogmøder. De involverede fagcentre har efterfølgende besluttet 

følgende fordeling: 

5. maj 2011 dialogmøde med skoleområdet 

31. maj 2011 dialogmøde med ungdomsområdet 

9. juni 2011 dialogmøde med dagtilbudsområdet. 

  

Fagcenter for Skole og Ungdom samt Fagcenter for Dagtilbud vil i mødet forelægge 

forslag til emner til drøftelse i dialogmøderne. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter forslag til emner til de kommende dialogmøder 

 træffer beslutning om deltagerkreds og emner til dialogmøde med 
skoleområdet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Godkendt at tema i skoledialogmøde er udmøntning af specialundervisningsrapport 

+ punkter fra skolebestyrelser. 

  

Temaforslag for ungdomsdialogmødet drøftet 

  

Ramme for institutionsdialogmøde drøftet. 

  

Fraværende: ingen  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1831 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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17. Marts/april 2011 - Orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi, herunder 

- status på afhjælpning af fugtproblemer i Børnehaven Bispevangs kælder - incl. 

afklaring af finansiering 

- Børne- og Ungdomsudvalgets deltagelse i indvielse af Pilekvistens tilbygning 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

12. maj 2011 kl. 14 indvielse af Pilekvistens tilbygning. 

  

Fraværende: ingen  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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