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1. Budgetrevision 2011 pr. 31 marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret har foretaget budgetrevision pr. 31. marts 2011 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets område. 

Der orienteres i mødet  om resultatet af budgetrevisionen. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for børn og unge indstiller, at notat fra budgetrevisonen på 

Børne- og Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Godkendt videreformidlet til Byrådets orientering. 

  

På baggrund af politiske drøftelser i budgetejerkredsen ansøges der om en tilførsel 

på 5,4 mio. kr. til Center for Skole og Ungdom. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Budgetrevision pr. 31. marts 2011 - BUU (dok.nr.39991/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi. 

Der orienteres i mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Budgetopfølgning 31.3.11 (dok.nr.36136/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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3. Drøftelse af særlige forudsætninger for budget 2012 - 2015 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2011 forslag til proces for arbejdet med 

budget 2012 - 2015. Heraf fremgår:  

  

 ”På udvalgenes møder i maj gøres status på budgettet i forhold til de hidtidige 

indregnede forudsætninger. Hvis der er behov herfor, udarbejdes der forslag til, 

hvilke initiativer der yderligere skal iværksættes på denne baggrund”. 

  

De enkelte centerchefer har i samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet 

oversigter over de budgetforudsætninger – gældende for 2011 til 2014 – som er 

vedtaget ved følgende: 

a.         Budgetvedtagelsen for 2010 

b.         Genåbningen af budgettet for 2010 

c.         Budgetvedtagelsen for 2011 

  

Herefter er disse drøftet indenfor de enkelte direktørområder, og der er gjort status i 

forhold til de initiativer der er – eller fortsat skal iværksættes i forhold til disse 

forudsætninger. 

 

Indstilling 

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

drøfter særlige forudsætninger, der skal indarbejdes i budgetlægningen for 2012 - 

2015. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Drøftet. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

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

område - statusorientering maj 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.  

  

Statistik på anbringelsesområdet er under udarbejdelse. Bilag udsendes Børne- og 

Ungdomsudvalget inden mødet. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Forslag til konkret handleplan for klubbernes inddragelse i kommunens 

foranstaltninger på misbrugsområdet udarbejdes. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Anbringelsesanalyse for årene 2007+2008 (dok.nr.40159/09) 

Arbejdsgruppens anbefalinger for udvikling af anbringelsesområdet i Frederikshavn 

Kommune.docx (dok.nr.51655/09) 

Statusnotat til BUU, april 2011, vedr. anbringelsesområdet (dok.nr.40806/11) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2011 (dok.nr.14144/11) 

Bemærkninger til dok 14144-11 v7 "køb og salg af døgntilbud/anbringelser - børn og 

unge" (dok.nr.47502/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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5. Orientering om udviklingen i folkeskolernes serviceniveau 

2009/10, 2010/11, 2011/12 

 

Sagsfremstilling 

De socialdemokratiske medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet 

om en synliggørelse af Frederikshavn Kommunes serviceniveau på 

folkeskoleområdet i 2009/10, 2010/11 og 2011/12. 

  

Gruppen ønsker belyst, hvordan udviklingen har været og hvilke konsekvenser har 

de årlige besparelser på området haft? 

  

Frederikshavn Kommunes Økonomicenter er pt. i gang med at udarbejde materiale 

til at besvare ovennævnte spørgsmål. Materialet forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Orienteringen suppleres i et senere udvalgsmøde. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Serviceniveau folkeskoleområdet skoleår 2009/10, 2010/11 og 2011/12 (dok.nr.45393/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3992 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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6. Fornyet drøftelse af forslag til placering af ny 

døgninstitution 

 

Sagsfremstilling 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen har efter 

byrådsmødet den 27. april 2011 ønsket, at udvalget genoptager Børne- og 

Ungdomsudvalgets sag om forslag til placering af ny døgninstitution med henblik 

på drøftelse af evt. alternativ placering af institutionen. 

  

I forbindelse med møde i Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 blev drøftet den 

videre proces for udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 3. 

februar 2011 om placering af ny institution på Nordre Strandvej 2.  

Paul Rode Andersen fremsatte forslag til afstemning: Byrådet bakker op om Børne- 

og Ungdomsudvalgets beslutning om, udfra socialpædagogiske hensyn, at søge en 

ny døgninstitution for børn anbragt udenfor hjemmet placeret på hjørnet af Nordre 

Strandvej og Sindallundvej. Forslaget blev ikke godkendt, idet 5 byrådsmedlemmer 

stemte for forslaget og 26 stemte imod. 

  

Byrådet besluttede efterfølgende, at der forud for planlægningen af den ny 

døgninstitution på Nordre Strandvej 2, afholdes en for-offentlighedsfase. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for området Familie indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Sagen drøftet. 

 

Et flertal i udvalget ønsker, at den demokratiske proces jf. Byrådets 

beslutning, fortsætter. 

 

Paul Rode Andersen, Jette Fabricius Toft og Christina Lykke Eriksen 

ønsker ikke en  foroffentlighedsfase gennemført, men ønsker 

muligheden for en alternativ placering undersøgt. 

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Forslag til placering af ny døgninstitution (dok.nr.11385/11) 

Orientering om status for etablering af ny døgninstitution (dok.nr.21992/11) 

Kort over forslag til placering af ny døgninstitution (dok.nr.11536/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. maj 2011 Side 12 af 38 

 

 

7. 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  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Udvalget tiltræder tilbud fra Frederikshavn Boligforening. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

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 (BUU 

31032011) (dok.nr.20992/11) 

Notat (suppleret fra møde d. 31.3. til 5.5.2011) om økonomiske konsekvenser ved nybyggeri, hvor 

Frederikshavn Kommune er bygherre (dok.nr.32741/11) 

Overblik bygningsmæssige behov jf helhedsplanen (BUU 31032011) (dok.nr.29558/11) 
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8. Afhjælpning af fugtproblemer i Børnehaven Bispevangs 

kælder 

 

Sagsfremstilling 

Børnehaven Bispevang, selvejende institution i Sæby har en tid konstateret kraftige 

lugtgener på grund af fugt i kælderen. 

  

Børnehaven har igennem flere år haft kloakproblemer, som blev udbedret i 2010. 

I kubens bygningsgennemgang i 2009 beskrives problematiske forhold i kælderen, 

idet det hidtil ikke er lykkedes at ”isolere fugten ud af kælderen”. Og 

kloakreparation har ikke elimineret problemet. 

  

Institutionen har haft kontakt med ekstern rådgiver og har efterfølgende kontaktet 

kommunen for yderligere råd og vejledning.  

Konklusionen af undersøgelserne er, at kælderen må fyldes op og lukkes af, og 

diverse installationer (el/vand/varme) må flyttes. 

  

Teknisk Service, Frederikshavn Kommune har nu indhentet tilbud på opgavens 

løsning, som lyder på i alt 244.542 kr. 

  

Kommunens ejendomsvedligeholdelsesmidler er disponeret for indeværende år, og 

hvis kommunen skal finansiere udgiften, kan Fagcenter for Dagtilbud kun pege på 

midler afsat til "Helhedsplan for sammenlægning og udvikling af dagtilbud i 

Frederikshavn Kommune".I denne forbindelse skal det dog understreges, at de 

allerede nu registrerede behov ifølge helhedsplansen, ikke vil kunne finansieres 

indenfor den afsatte anlægsramme. 

  

På grund af institutionens status som selvejende daginstitution i egne bygninger, 

skal der tages stilling til, hvordan opgaven skal finansieres:  

  

1.     Skal institutionen selv skaffe finansiering?  

2.     Eller skal kommunen, som det er en mulighed i driftsoverenskomsten, stå 

for at udbedre skaden mod at få et pant i ejendommen i en årrække, til 

udgiften er afskrevet? 

3.     Desuden kan der peges på muligheden for at lade en eventuel kommunal 

finansiering være betinget af, at den selvejende institution accepterer en 

tilføjelse til driftsoverenskomsten i forhold til ejerforholdet til ejendommen, 

såfremt driftsoverenskomsten på et senere tidspunkt ophæves. 

 

Frederikshavn Kommune afholder i forvejen alle løbende udgifter 

vedrørende ejendommens drift, og herunder også renter og afdrag på det i 

ejendommen optagne lån. Den eksisterende driftsoverenskomst sikrer ikke 

kommunens adgang til aktiverne i den faste ejendom, hvis 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2212 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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driftsoverenskomsten ophører. En tilføjelse til driftsoverenskomsten kunne 

eksempelvis formuleres således: "Såfremt driftsoverenskomsten ophører, 

skal Frederikshavn Kommune have tilbud om at overtage ejendommen, for 

et beløb svarende til restgælden på de i ejendommen tinglyste lån".  

  

 

Indstilling 

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

 beslutter, at fugtgener i Bispevang Børnehaves kælder afhjælpes som 
beskrevet i sagsfremstillingen  

 tager stilling til finansiering af udgiften kr. 244.542,-. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2011 

Der optages forhandlinger med institutionens ejer, Røde Kors med henblik på at 

afhjælpe problemet. 

  

  

Fraværende: Ingen 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Efter Fagcenter for Dagtilbuds dialog og møder med bestyrelsen for Børnehaven 

Bispevang, Sæby er der opnået enighed om at fremsætte forslag til Børne- og 

Ungdomsudvalget om, at Frederikshavn Kommune finansierer børnehavens 

kælderlukning med et pantsikret lån.  

  

Det er aftalt, at lånet ikke afskrives, men indestår rente- og afdragsfrit i 

ejendommen på tilsvarende vis som et eksisterede lån fra Sæby kommune fra 

2004. 

  

Aftalen kræver, at der udarbejdes en allonge til driftsoverenskomsten, hvilket 

bestyrelsen har godkendt april 2011 (se bilag). 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Direktør med ansvar for dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender aftale om finansiering af afhjælpning af fugtproblemer i 
Børnehaven Bispevang som beskrevet i supplerende sagsfremstilling og 
vedhæftede bilag  

 bemyndiger Center for Dagtilbud til at udarbejde en allonge til 
driftsoverenskomsten om betingelser for lånet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Sagen drøftet. 

  

Aftale om finansiering godkendt. 
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Center for Dagtilbud bemyndiget til at udarbejde allonge. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Mail med ok til løsningsforslag fra den selvejende institution Børnehaven Bispevang, 

Sæby (dok.nr.43203/11) 
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9. Afklaring af blivende skolebygning for Abildgårdskolen og 

Fladstrand skole 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i møde den 31. marts 

2011 om, at udvalget hurtigst muligt ønsker at træffe beslutning om, hvilken af de to 

skolebygninger Abildgårdskolen eller Fladstrand skole, der skal være den blivende 

og efterfølgende dialog den 12. april med berørte ledelser og skolebestyrelser, er 

der iværksat udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for de to skolebygninger. 

  

Den fysiske udviklingsplan udarbejdes ifølge kommissorium, der blev kvalificeret i 

dialogmødet den 12. april. 

Udviklingsplanen er ikke klar til udsendelse sammen med dagsorden til mødet, 

men eftersendes udvalgets medlemmer inden mødet den 5. maj 2011. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 drøfter udarbejdede udviklingsplaner  

 beslutter, hvad de udarbejdede udviklingsplaner giver anledning til. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Jette Fabricius Toft erklærede sig som inhabil. 

 

Drøftet. 

 

Birthe Marie Pilgaard, Jørgen Tousgaard og Jeppe Nielsen Kyk ønsker 

ført til protokols: 

 at blivende skolebygning er Fladstrand skole 

 at skolen udbygges og tages i brug 1.8.2013 

 at lodret deling anvendes indtil 1.8.2013. 

  

Anders Broholm og Pia Karlsen ønsker, at Byrådet tager stilling til 

sagen. Sagen begæres derfor i Byrådet. 

Fraværende: Bjarne Kvist, Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3157 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt kommissorium, fysisk udviklingsplan ifm. fusion af abildgaardskolen og fladstrand 

skole (dok.nr.36481/11) 

Abildgårdskolens bestyrelsen anbefaler at udsætte valg af blivende skolebygning efter fusion A + F 

skoler (dok.nr.44976/11) 

Forslag til fusionsplan for Abildgårdskolen og Fladstrand Skole (dok.nr.47289/11) 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. maj 2011 Side 20 af 38 

 

 

10. Fornyet drøftelse af fremtidig model for placering af elever 

på Abildgårdskolen og Fladstrand skole 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af de socialdemokratiske medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget har 

Birthe Marie Pilgaard anmodet om en fornyet drøftelse og beslutning af sagen 

omkring fremtidig model for børnenes placering på Abildgaard/Fladstrand skolen. 

  

I forbindelse med fornyet beslutning, ønsker gruppen at inddrage 

beslutningsgrundlag omkring: 

1. Analyse og beslutning af, hvilken skole der fremover skal være den 
fortsættende skole (dette punkt er allerede på BUU-dagsordenen – se 
foregående punkt)  

2. Analyse af omkostninger over behovet for fysiske ændringer af SFO 
Abildgaard  

3. Analyse af omkostninger vedr. busdrift  
4. Analyse af omkostninger vedr. trafiksikkerhed  

  

Center for Skole og Ungdom er pt. i gang med at udarbejde analyse jf. punkt 2 – 4. 

Materialet forventes formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer den 4. 

maj. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Jette Fabricius Toft erklærede sig som inhabil. 

  

Et flertal i udvalget ønsker at fastholde den hidtidige beslutning. 

  

Birthe Marie Pilgaard, Jørgen Tousgaard og Jeppe Nielsen Kyk begærer sagen i 

Byrådet. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Abildgårdskolen: Analyse af omkostninger over behovet for fysiske ændringer af SFO Abildgaard.doc - 

Analyse af omkostninger over behovet for fysiske ændringer af SFO Abildgaard (dok.nr.46992/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3971 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. maj 2011 Side 21 af 38 

 

 

11. Navn til ny skole efter fusion af Abildgårdskolen og 

Fladstrand skole 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge byrådsbeslutning fusionerer Abildgårdskolen og Fladstrand skole pr. 1. 

august 2011 og processen omkring sammensmeltning af skolerne er i gang. 

  

I processen indgår også, at der i arbejdsgruppen bestående af de to skolers 

bestyrelser, er nedsat en lille navnearbejdsgruppe bestående af en 

forælderrepræsentant, en elev, en medarbejder og en leder fra hver af skolerne. 

  

Navnearbejdsgruppen valgte at lægge en opfordring ud på skolernes hjemmeside, 

hvor alle - forældre, medarbejdere, elever eller andre i tidsrummet medio marts til 

medio april kunne melde navneforslag ind. 

 

Efter tidsfristen udløb er der indkommet 30 navneforslag, og ud af disse besluttede 

den samlede arbejdsgruppe (de to skolers bestyrelser) enstemmigt at vælge 

navnet "Frydenstrandskolen" til ny skole efter fusion af Abildgårdskolen og 

Fladstrand skole. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

godkender "Frydenstrandskolen" som navn på ny skole efter fusion af 

Abildgårdskolen og Fladstrand skole. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Jette Fabricius Toft erklærede sig som inhabil. 

  

Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3946 

 Forvaltning: BKF 
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12. Maj 2011 - Orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder 

- orientering fra møde den 7. april 2011 i Bygge- og koordineringsudvalget, ny skole 

- orientering om forslag fra Ørnevejens skolebestyrelse om udsættelse af 

ibrugtagning af ny skole 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Henvendelser fra Ørnevejens skoles bestyrelse og fra Munkebakkeskolens 

bestyrelse taget til efterretning. 

  

Birthe Marie Pilgaard og Jørgen Tousgaard ønsker ibrugtagning af ny skole udsat 

til 1. august 2013. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Ørnevejens skolebestyrelse forslag udsættelse ibrugtagning ny skole (dok.nr.41309/11) 

Munkebakkeskolens bestyrelse: ønske udsættelse skolefusion til ny skolebygning står 

klar (dok.nr.46661/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 
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 Besl. komp: BUU 
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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 
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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  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

De to bestyrelser fastholdes og der opfordres til at oprette et samarbejdsforum. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 
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14. Beslutning om form på folkeskolens kvalitetsrapport 2010-11 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har ansvaret for at udarbejde folkeskolens årlige kvalitetsrapport, som skal 

beskrive det netop afsluttede skoleår. Jf. lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 

2006. 

  

Folkeskolernes kvalitetsrapporter er et værktøj, der bruges til at sikre systematisk 

dokumentation og samarbejde mellem politikere, forvaltning og skoler om evaluering og 

udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Rapporten bidrager desuden til åbenhed om 

skolevæsenets kvalitet. 

  

Kvalitetsrapporten skal indeholde en række oplysninger om rammebetingelser, 

vurderinger af det faglige niveau og de pædagogiske processer for kommunens skoler. 

  

Kvalitetsrapporten er bagudrettet, men Center for Skole og Ungdom ser også rapporten 

som en bidragsyder til at formulere fremadrettede udviklingsmål på de enkelte skoler 

og/eller på kommuneniveau ligesom vi, i den udstrækning det er muligt, vil søge 

oplysninger på SFO området. 

  

Byrådet skal inden den 31. december 2011 tage stilling til rapporten, og når der er taget 

stilling, skal denne offentliggøres på internettet sammen med skolebestyrelsernes 

udtalelser. Inden den 31. marts 2012 skal Byrådet vedtage nødvendige handleplaner, hvis 

kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole, ud fra en helhedsvurdering ikke 

er tilfredsstillende. 

  

Omkring halvdelen af skolerne i Frederikshavn Kommune er eller vil blive involveret i de 

strukturændringer, der for øjeblikket sker i skolevæsenet i kommunen, her tænkes på 

samlæsning, skolenedlæggelser, fusioner m.m. På denne baggrund anbefaler Center for 

Skole og Ungdom, at den rapport, som skal udarbejdes for skoleåret 2010-11, får den 

største vægt på faktuelle data samt et mindre  afsnit, der skal beskrive, nogle få 

fremadrettede udviklingsmål for de enlkelte skoler. 

Dialog er afgørende for at sikre et godt forløb i arbejdet med kvalitetsrapporterne, hvilket 

fortsat sikres bl.a. gennem skolechefens besøgsrunde som opfølgning på rapporterne. 

  

Eksempel på kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 ses på skolernes hjemmesider - evt. 

via 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget 

 diskuterer, om indholdet i kvalitetsrapporten 2010-11 skal udvides med andre 
emner end angivet i bekendtgørelsen, her tænkes på evt. kommunale 
indsatsområder  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3606 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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 beslutter form på kvalitetsrapporten for skoleåret 2010-11. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Tidsplan for arbejde med Kvalitetsrapporten (dok.nr.41638/11) 
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15. Indmelding til rammeaftale 2012, Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

I marts 2011 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende rammeaftalen på det sociale 

område. Rammeaftalen på det sociale område skal fremover bestå af to dele: En 

udviklingsstrategi og en styringsaftale. Selve rammeaftalen omfatter alle sociale 

tilbud i Nordjylland. Styringsaftalen omfatter de tilbud, som har flest forskellige 

kommunale købere og højest kompleksitet. 

  

Ansvaret for koordineringen af samarbejdet mellem kommunerne og kommunerne 

og regionen, er desuden fremadrettet placeret i kommunerne.  

  

Udviklingsstrategien  

Skal sikre, at kommuner og region har et oplyst grundlag at planlægge det sociale 

område ud fra. Udviklingsstrategien skal bestå af et samlet skøn over behovet for 

oprettelse af nye pladser og tilbud og et overblik over, hvilke forebyggende 

foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og 

som kan have betydning for planlægningen og udviklingen af tilbud på det sociale 

område. I bemærkningerne til lovgivningen fremgår det, at kommunalbestyrelserne 

skal have en drøftelse af kommunens visioner samt behov for nye pladser og 

tilbud. I drøftelsen og den efterfølgende tilbagemelding om ovenstående behov, 

skal alle sociale tilbud tænkes ind. 

  

Udviklingsstrategien skal bestå af: 

·       Ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i 

tilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har 

været i de foregående år 

·       Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud 

·       Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende 

tilbud 

·       Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser (§§107-110) 

·       Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller 

planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling 

af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen 

·       Samlet skøn over behov for oprettelse af nye pladser og tilbud 

·       Desuden indgår oplysninger om driftherreændringer for det kommende år 

Tilbagemeldingen på de ovenstående punkter skal indsendes til sekretariatet 

senest d. 13. maj.  

  

Styringsaftalen  

har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på de sociale 

tilbud. Styringsaftalen skal indgås for de sociale tilbud, der ud over driftsherren 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: Fagcenter Familie 
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anvendes af mindst 3 andre kommuner og som desuden har en høj grad af 

kompleksitet. Styringsaftalen kan indgås for tilbud, som kommunen i dag driver, 

men hvor kundegrundlaget ikke er så stort, og hvor der vil være behov for at 

arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Hvis det vurderes relevant, kan 

disse tilbud undtages styringsaftalen.  

  

Styringsaftalen skal bestå af: 

·       En oversigt over hvilke konkrete tilbud der er omfattet af rammeaftalen 

(alle sociale tilbud i Nordjylland) 

·       Aftaler om udvikling af taksterne for tilbud omfattet af styringsaftalen 

·       Prisstrukturen for de omfattede tilbud 

·       Principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud 

·       Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

·       Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

·       Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelser om overtagelse af regionale 

tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til 

rådighed for de øvrige kommuner 

·       Overvejelser om anvendelse af sær- og enkeltmandsforanstaltninger 

  

Til brug for fastlæggelsen af, hvilke tilbud, der skal omfattes af styringsaftalen, skal 

kommunerne kategorisere deres tilbud i 3 kategorier:  

1.    Tilbud, som kommunen altid har drevet, og hvor tilbuddet som 

udgangspunkt er oprettet med sigte på egne borgere, men hvor der kan 

ske salg af enkelte pladser til andre kommuner  

2.    Tilbud, som kommunerne i dag driver, men hvor kundegrundlaget ikke er 

så stort, og hvor der vil være behov for at arbejde sammen på tværs af 

kommunegrænser. Tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal 

borgere til målgruppen, hvis man samler borgerne fra 2-3 kommuner. 

3.    Tilbud, hvor der som udgangspunkt er 4 kommuner eller flere, der køber 

pladser. Opretholdelsen og udviklingen af tilbuddene fordrer et større 

geografisk område, for at sikre kundegrundlaget. Der vil være behov for en 

høj grad af koordinering. Desuden er det vedtaget i den administrative 

styregruppe i Nordjylland, at der også skal være tale om tilbud af høj 

kompleksitet.  

Denne kategorisering skal indsendes til sekretariatet for rammeaftaler inden d. 13. 

maj 2011.  

Som bilag er vedlagt et udkast til indmeldingen til Udviklingsstrategien samt et 

udkast til kategorisering af tilbud til brug for udarbejdelse af Styringsaftalen. 

Derudover en oversigt over definitioner på målgrupper og tilbud. 

Sagen høres i Handicaprådet d. 26. maj, 2011, behandles i Socialudvalget d. 4. 

maj og Børne- og Ungdomsudvalget d. 5. maj 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familie indstiller 

 At Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af vedlagte bilag med forslag 
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til indmelding til udviklingsstrategien drøfter visioner og behov for nye 
pladser og tilbud  

 At Børne- og Ungdomsudvalget godkender indmeldingen til 
Udviklingsstrategien  

 At Børne- og Ungdomsudvalget godkender kategoriseringen af tilbud til 
Styringsaftalen   

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Visioner og behov for nye pladser og tilbud drøftet. 

  

Indmelding til udviklingsstrategien godkendt. 

  

Kategorisering af tilbud til Styringsaftalen godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Indmelding til udviklingsstrategien, 2012, politisk behandling (dok.nr.42810/11) 

Kategorisering af sociale tilbud til Styringsaftalen, Frederikshavn Kommune 2012 (dok.nr.41450/11) 

Oversigt over definitioner på målgrupper og tilbudstyper (dok.nr.41440/11) 
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16. Svar til Statsforvaltningen vedr. skoleindskrivning i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Nordjylland har 18. marts 2011 har fremsendt brev til 

Frederikshavn Byråd vedr. henvendelse fra forælder i Skagen omkring lovligheden 

af skoleplacering af 0-klasse i Skagen. 

Ifølge brevet beder Statsforvaltningen Nordjylland om en udtalelse fra 

Frederikshavn Byråd samt kopi af sagens relevante sagsakter. 

  

Statsforvaltningens brev var med som bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde 

den 31. marts 2011 under punktet: ”Møde med forældrerepræsentanter vedr. klage 

over beslutning vedr. skolestart i Skagen”. 

  

Center for Skole og Ungdom har udarbejdet udkast til svarbrev til 

Statsforvaltningen. Udkast forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og 

Frederikshavn Byråd til godkendelse forinden formidling af svar til 

Statsforvaltningen Nordjylland.  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

over for Frederikshavn Byråd anbefaler udkast til svarbrev. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Udkast til svarbrev anbefales overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Statsforvaltningen Nordjylland: anmodning Byrådsudtalelse og sagsakter (dok.nr.30660/11) 

UDKAST udtalelse til Statsforvaltningen dok 43505-11 incl. bilag (dok.nr.45349/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/978 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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17. Orientering om borgerhenvendelse vedr. skolebuskørsel 

Skagen-Frederikshavn (specialklasser) 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har bedt om, at Center for Skole og Ungdom giver en 

redegørelse for problemstilling, som beskrevet i www.skagenavis.dk vedr. 

skolebuskørsel Skagen-Frederikshavn (specialklasser). 

  

Den aktuelle problemstilling drejer sig om transport af borger i Skagen til/fra 

skolegang på Hånbækskolen i Frederikshavn. 

Borger skriver i avisen, at der hver dag er lang transporttid, at han hver dag 

kommer for sent i skole og at komforten i bussen er under al kritik. 

  

Center for Skole og Ungdom har undersøgt problemstillingen og kan oplyse, at de 

oplyste gener er under udbedring. 

Pr. 1. april 2011 har der været skift af leverandør og det har betydet efterfølgende 

behov for justering af transporten mellem Skagen og skoler i Frederikshavn med 

specialklasser. 

Justering af transport træder i kraft mandag den 2. maj 2011 og betyder, at borger i 

Skagen fremover afhentes med en fem minutters forskydning i forhold til før 1. april. 

Der er nu to busser på ruten, således at mødetiden kl. 8 på Hånbækskolen 

overholdes. 

Fra uge 17 benyttes ny bus på ruten og bussen har en væsentlig bedre komfort 

end den fra 1. april 2011 benyttede bus. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres i mødet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for skole og ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4581 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 

 

http://www.skagenavis.dk/
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18. Orientering om navngivning af Dagtilbudsområde 

Frederikshavn II 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntning af Helhedsplan for sammenlægning og udvikling af 

dagtilbud i Frederikshavn er der blandt andet oprettet dagtilbudsområde 

Frederikshavn II. 

Området består af Børnehuset Hånbæk og Børnehuset Pilekvisten. 

Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområdet har valgt navnet "Midtbyens 

Børnehuse" 

De enkelte enheders navn bevares under områdenavnet: "Midtbyens Børnehuse".  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3425 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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19. Orientering om møde med FOA vedr. dagplejen 

 

Sagsfremstilling 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget har efter invitation, deltaget i et møde 

med fagforbundet FOA omkring kommunens dagpleje. 

  

Paul Rode Andersen orienterer i mødet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3847 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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20. Tildeling af kontrakt efter genudbud af delaftale 1 skole- og 

handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/4153 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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21. Maj 2011 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

- orientering om status i høringsproces vedr. 10. klassecenter og Campus 

- orientering om status i klagesag vedr. placering af Opholdsstedet Skagen 

- orientering om indkomne punkter fra skolebestyrelser til drøftelse i 

skoledialogmødet den 5.5.2011 kl. 19 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Sammenskrivning indkomne punkter til skoledialogmøde 5.5.2011 (dok.nr.44439/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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22. Placering af ny bygning til vuggestuen Storkereden og 

børnhaverne Børnetoften og Børnebakken 

 

Sagsfremstilling 

Forældrebestyrelsen i dagtilbudsområde Frederikshavn I, som består af 

Vuggestuen Storkereden og børnehaverne Børnetoften og Børnebakken har i 

forældrebestyrelsesmødet den 6. april 2011 godkendt at deres nye fælles 

institutionsbygning søges placeret ved Peter Wessels Vej / Råholtvej bag Arena 

Nord. 

  

Placeringen er foreslået af Ejendomscenteret og Center for Teknik og Miljø, som 

har udarbejdet et ideoplæg for placeringen ud fra Center for Dagtilbuds 

overordnede ønsker og krav: 

  

- beliggenhed i samme geografiske område som de 3 institutioner i dag dækker 

- grundstørrelse på minimum 7000 m
2 
 

- grunden skal helst være udformet som et regulært rektangulært samlet 

grundstykke uden indskæringer  

- plads til bygning på minimum 1500 m
2
 

- byggefeltet skal kunne placeres på grunden, så bygningen kan ligge mellem p-

plads og legeplads 

- mulighed for, at legeplads kan anlægges syd/vest for bygningen 

- p-plads skal kunne placeres nordligt for bygningen 

- god logistik omkring trafik til og fra institutionen 

  

  

  

Center for Teknik og Miljø og Ejendomscenteret fremhæver desuden, at forslaget 

betyder at institutionen får kort afstand til busholdeplads, nærhed til attraktivt og 

rekreativt område og nærhed til skole- og idrætsfaciliteter. 

  

  

Forslaget til placeringen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, da området er 

udlagt til sportsaktiviteter. Det skal desuden undersøges hvor indkørsel til området 

skal være fra Råholtvej og den nye lokalplan skal oplyse antal p-pladser til 

institutionen. Det vedlagte bilag beskriver i skitseform de forskellige 

placeringsmuligheder på arealet bag Arena Nord. 

  

Center for dagtilbud kan støtte op om forslaget, som med denne placering vil blive 

et centralt og attraktivt dagtilbud for mange familier i Frederikshavn og medvirke til 

at visionerne for området omkring den nye skole og Arena Nord får yderligere et 

småbørnspædagogisk islæt.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2305 

 Forvaltning: bk 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller at, 

 Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at den nye institutionsbygning 
søges placeret ved Peter Wesselsvej/Råholtvej jf vedlagte bilag.  

 Sagen sendes til Plan- og Miljøudvalget for udarbejdelse af lokalplan for 
området og afklaring af tilkørsels- og p-forhold  

 Center for dagtilbud udarbejder i samarbejde med Ejendomscenteret og 
repræsentanter for dagtilbudsområdet Frederikshavn I udbudsmateriale 
med beskrivelse af indhold i den nye bygning og legeplads i samme pris- 
og kvalitetsniveau, som de allerede igangsatte byggerier efter 
Helhedsplanen.  

 Byggeriet finansieres af ikke udmøntede kvalitetsfonds- og anlægsmidler 
og forudsættes indflytningsklar senest omkring juni 2012.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Tegning med forslag til placering af nybygning.pdf (dok.nr.32799/11) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 
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Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
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