
 

 

 

Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 1. september 2011 

Tid 15:00 

Sted Mødelokale 0.23 (byrådslounge) 

NB.  

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand 

Anders Broholm (V)  

Birthe Marie H. Pilgaard (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Pia Karlsen (V)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Jette Fabricius Toft (F)  

Jeppe Nielsen Kyk (O)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 01. september 2011 Side 2 af 21 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens område - statusorientering september 
2011 .............................................................................................................................................................. 4 

2. Belægningsstatistik for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2011 til orientering .............................................. 5 

3. Ansøgning fra Bangsboklubben vedr. ventelisteproblematik i klubben ....................................................... 6 

4. Forslag til placering af ny døgninstitution ..................................................................................................... 8 

5. Godkendelse af kommissorium for "Campus i Frederikshavn Kommune" .................................................. 11 

6. Opfølgningsredegørelse til den kommunale kvalitetskontrakt ..................................................................... 12 

7. Orientering om årsrapport 2010 for Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) ....... 14 

8. Evaluering af forårets dialogmøder med enheder under dagtilbud, folkeskoler og ungdomsområdet 
samt fastlæggelse af efterårets dialogmøder ............................................................................................... 15 

9. Valg til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbudsområder og dagpleje i 2012 ....................................... 17 

10. September 2011 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi ......................................................... 20 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 21 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 01. september 2011 Side 3 af 21 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 14144/11 Åben Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2011 

(BUU 09062011) 

2 86404/11 Åben Indskrevne børn i dagtilbud aug 2011 

3 76972/11 Åben Bangsboklubben: ventelisteproblematik til drøftelse vedr. 

budget 2012 

4 87316/11 Åben Placeringsmuligheder for ny døgninstitution - Oversigtskort 

placering 1 - 7 

4 87315/11 Åben Placeringsmuligheder for ny døgninstitution - Detaljekort 

placering 1 - 7 

4 87313/11 Åben Planmæssig vurdering af placeringsmuligheder ny 

døgninstitution - revideret juli 2011 

5 85486/11 Åben Kommissorium for etablering af Campus 

6 80866/11 Åben Opfølgningsredegørelse til Den Kommunale Kvalitetskontrakt 

7 55792/11 Åben Årsrapport 2010 fra Den Tværkommunale Godkendelses- og 

tilsynsafdeling (GOT) 

8 50881/11 Åben Opsamlingsnotat - skoledialogmøde 5.5.2011 

8 56997/11 Åben Notat efter Ungdomsdialogmøde 31. maj 2011 

8 56094/11 Åben Oplæg: Fremtidens dagtilbudsområde - set i et 

forældreperspektiv 

9 551480/08 Åben UNDERSKREVET styrelsesvedtægt for dagplejen - gældende 

pr. 1/1-2007 

9 86941/10 Åben GODKENDT, UNDERSKREVET STYRELSESVEDTÆGT 

DAGTILBUD PR. 1.1.2011 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 01. september 2011 Side 4 af 21 

 

1. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - statusorientering september 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 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2011 (BUU 09062011) (dok.nr.14144/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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2. Belægningsstatistik for dagtilbudsområdet pr. 1. august 

2011 til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Dagtilbudsområdets belægningsstatistik pr. august 2011 er udarbejdet og 

forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Indskrevne børn i dagtilbud aug 2011 (dok.nr.86404/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: Center for Dagtilbud 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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3. Ansøgning fra Bangsboklubben vedr. ventelisteproblematik 

i klubben 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Bangsboklubben og Bangsbo Freja vedr. ventelisteproblematik i 

Bangsboklubben er fremsendt til Børne- og Ungdomsudvalget til drøftelse i 

forbindelse med budgetprocessen for 2012. Udvalget fik henvendelsen til 

orientering sammen med dagsorden til udvalgets møde den 11. august. 

  

I brevet anføres, at ventelisten i Bangsboklubben stadigt er et problem, idet 

klubben pr. 1. juli 2011 har 25 4. klasseelever på ventelisten. Forældre til eleverne 

efterspørger plads, da de pr. 1. august er uden SFO-tilbud, og dermed uden 

fritidstilbud i sydbyen. 

Boldklubben Bangsbo Freja og Bangsboklubben forelægger i ansøgningen et 

forslag til at udvikle/udvide Bangsboklubben med 10 – 15 pladser. 

  

Ansøgning er vedlagt som bilag. 

  

Center for Skole og Ungdom oplyser, at Børne- og Ungdomsudvalget i maj/juni 

2010 blev forelagt en sag, hvor forældre til 3. klasse børn, der ønskede optagelse i 

henholdsvis Ungdomsgården Hånbæk og Bangsboklubben pr. 1. august 2010 

henvendte sig og efterlyste en løsning på ventelisteproblematikken i fritidsklubber i 

Frederikshavn Kommune. 

  

I denne sag foreslog administrationen,  

 at det fremadrettet kun bliver muligt for klubberne at indskrive børn på 3. 

klassetrin efter forudgående aftale med Center for Skole og Ungdom  

 at der kan være venteliste til fritidsklubber 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at henvise sagen til budgetforhandlingen 

for 2011, og i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev sagen afvist, da der 

ikke var finansieringsmulighed inden for Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetramme 2011. 

  

I maj 2011 udsendte Bangsboklubben en skrivelse til alle 4. klasse elever på 

venteliste i klubben, hvori man tilbød fritidsklubplads i Ungdomsgården Hånbæk, 

hvor der nu var mulighed for at oprette 10 ekstra pladser. Der blev takket ja til 6 af 

de tilbudte 10 pladser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Sagen belyses yderligere. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3919 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Sagen oversendes efterfølgende til budgetdrøftelsen for 2012 og overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Bangsboklubben: ventelisteproblematik til drøftelse vedr. budget 2012 (dok.nr.76972/11) 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 01. september 2011 Side 8 af 21 

 

4. Forslag til placering af ny døgninstitution 

 

Sagsfremstilling 

Plan og miljøudvalget besluttede i sit møde den 16.august 2011, at der på 

baggrund af foroffentligheds fasens resultat, ikke arbejdes videre med en placering 

af ny døgninstitution på Nordre Strandvej 2, Frederikshavn.  

  

Center for Familie har efter anmodning til Center for Teknik og Miljø, modtaget 

planmæssig vurdering af andre placeringsmuligheder for en ny døgninstitution i 

Frederikshavn by. 

  

Følgende placeringer er mulige: 

1. Knivholtvej 46, 9900 Frederikshavn. 
2. Suensonsvej 1, 9900 Frederikshavn.(ikke tidligere bragt i forslag) 
3. Peter Willemoes Vej 60, 9900 Frederikshavn 
4. Toftegaardsvej 48, 9900 Frederikshavn (ikke tidligere bragt i forslag) 
5. Dannevirkevej 1, 9900 Frederikshavn 
6. Areal vest for Hånbækskolen ved Suderbovej 
7. Areal syd for Baldersvej,  

A. enten forslag 7.A (areal beliggende mellem Nusa og Gimle),  
B. eller forslag 7.B (areal beliggende vest for Gimle umiddelbart op til 

Baldersvej). 
  

Alle foreslåede placeringer er besigtiget igen af Center for Familie sammen med 

Center for Teknik og Miljø. 

  

Knivholtvej 46, Peter Willemoes Vej 60, og Dannevirkevej 1 har også tidligere 

været bragt i forslag, og er ikke vurderet at være relevante grundet beliggenhed, 

størrelses- og planmæssige forhold. Der er ikke fremkommet oplysninger eller 

forhold, der ændrer de tidligere vurderinger. 

  

Toftegaardsvej 48 er efter det oplyste, reserveret til andet formål og derfor ikke 

relevant. 

  

Tilbage er Suensonsvej 1 hvor Vuggestuen Storkereden er beliggende nu, areal 

vest for Hånbækskolen ved Suderbovej, og areal syd for Baldersvej, enten forslag 

7.A - areal beliggende mellem Nusa og Gimle, eller forslag 7.B - areal beliggende 

vest for Gimle umiddelbart op til Baldersvej. 

  

Arealet vest for Hånbækskolen findes ikke umiddelbart velegnet, dels grundet den 

umiddelbare beliggenhed op ad Suderbovej, der er udpeget som ”trafikvej” i 

Frederikshavn kommunes trafikpolitik, dels grundet den noget isolerede 

beliggenhed. 

  

Af de to mulige placeringer på areal syd for Baldersvej, findes forslag 7. b - areal 

vest for Gimle mest hensigtsmæssig af de to.  

Tidsperspektivet for byggeri og ibrugtagning ved beliggenhed på Baldersvej er 

afhængig af Plan og Miljøudvalgets beslutninger om planproces.  

Efter det oplyste fra Center for Teknik og Miljø, er byggeri af døgninstitution mulig 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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indenfor det gældende plangrundlag, men det kan besluttes, at der skal laves en ny 

lokalplan for at sikre en foroffentlighedsfase. 

Hvis byggeriet besluttes iværksat inden for det gældende plangrundlag, vil 

byggeriet kunne forventes igangsat omkring marts 2012 og tages i brug efter en ca. 

8 måneders byggeperiode, dvs. omkring 1. december 2012.  

Hvis det besluttes at lave ny lokalplan, vil byggeriet tidligst kunne igangsættes efter 

9 til 12 måneder efter, at der er truffet beslutning om planarbejdet. 

  

 Placeringsmuligheden på Suensonsvej 1 vurderes, som det umiddelbart mest 

attraktive af de fremlagte forslag.  

Beliggenheden opleves visuelt som en integreret del af omliggende boligområde, 

og det fremtidige undervisnings og rekreative miljø, der vil opstå i området ved 

etablering af Bypark, bygning af ny skole og etablering af fritidsaktiviteter, ses at 

kunne give gode pædagogiske muligheder og have en synenergi effekt. Arealet 

står klar til overtagelse fra september 2012, hvor vuggestuen forventes at flytte til 

ny etableret institution. Byggeprocessen er estimeret til 7 – 8 måneder, og 

ibrugtagning vil således tidligst kunne påregnes april/maj 2013. 

  

Af oplysningerne fra Center for Teknik og Miljø fremgår følgende vedr. 

Suensonsvej 1: 

  

”Arealstørrelse: 3.983 m2  

Plangrundlag:  

Kommuneplanramme FRE.B.11.07  

Anvendelse til boligområde dvs. etageboliger samt lokalcenter for detailhandel.  

Bebyggelsesprocent på maks. 40%.  

Der er ingen bestemmelser omkring maks. højden eller antallet af etager.  

Der er ingen lokalplan for området  

  

Ejerforhold: Frederikshavn Kommune  

Brugsret: I dag huser arealet en børnehave, som skal placeres andetsteds i byen. 

Bygningen og arealet står til overtagelse fra sept. 2012 og vil således kunne være 

indflytningsklar til april 2013.  

Natur/Fredninger: Ingen bemærkninger  

Jordforurening: Der er ingen kortlagt forurening på arealet  

Trafikale forhold/Infrastruktur: Ingen bemærkninger  

Tinglyste byrder/Servitutter: Ingen bemærkninger  

Andre forhold/Bemærkninger: Arealet er beliggende i eksisterende boligkvarter.  

Vurdering:  

Da der allerede ligger en institution på arealet i dag, kan der umiddelbart ikke være 

noget i vejen for, at en anden institution kan ”overtage” arealet.  

Det skal vurderes om den eksisterende bygning helt eller delvist kan genbruges.  

Hvis/når der bygges nyt kræver projektet udarbejdelse af lokalplan og formentlig 

kommuneplantillæg” .  

Det forventes at denne proces vil kunne afvikles inden september 2012. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 
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Ungdomsudvalget 

1. drøfter forslagene og beslutter hvilke af de fremsatte placeringsmuligheder 
for ny døgninstitution i Frederikshavn by, Center for Familie skal arbejde 
videre med. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Forslag drøftet. 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med placering af institutionen på adressen 

Suensonsvej 1. 

 

Jeppe Nielsen Kyk ønsker institutionen placeret på Baldersvej, forslag 7B. 

 

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Placeringsmuligheder for ny døgninstitution - Oversigtskort placering 1 - 7 (dok.nr.87316/11) 

Placeringsmuligheder for ny døgninstitution - Detaljekort placering 1 - 7 (dok.nr.87315/11) 

Planmæssig vurdering af placeringsmuligheder ny døgninstitution - revideret juli 2011 (dok.nr.87313/11) 
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5. Godkendelse af kommissorium for "Campus i 

Frederikshavn Kommune" 

 

Sagsfremstilling 

Efter gennemført høringsrunde omkring principdokumentet ”Etablering af 10. 

klassecenter” og ”Campus i Frederikshavn Kommune”, som viste en stor tilslutning 

til dokumenternes overordnede retninger og intentioner samt den fremadrettede 

proces, besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i møde den 9. juni 2011 at 

bemyndige Center for Skole og Ungdom til at igangsætte en proces med etablering 

af 10. klassecenter og Campus jf. principdokumenterne. 

  

Center for Skole og Ungdom har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser 

udarbejdet forslag til kommissorium for etablering af Campus i Frederikshavn 

Kommune. 

Kommissoriet er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget 

1. drøfter og godkender fremlagte kommissorium: ”Realiseringsplan for 
campus i Frederikshavn Kommune” 

2. godkender, at finansieringen af projektet, 500.000 kr., sker fra skolernes 
vedligeholdelseskonto 2011. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

1. Forslag drøftet. 
”Realiseringsplan for campus i Frederikshavn Kommune godkendt med de 
faldne bemærkninger. 

2. Godkendt. 
  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Kommissorium for etablering af Campus (dok.nr.85486/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/9359 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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6. Opfølgningsredegørelse til den kommunale 

kvalitetskontrakt 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte 21. juni 2010 forslag til kommunal kvalitetskontrakt for 

Frederikshavn Kommune.  Den kommunale kvalitetskontrakt udspringer af en 

ændring af styrelsesloven og afløser sammen med udbudsstrategien den tidligere 

servicestrategi. Kvalitetskontrakten skal dække opgaver på alle borgerrettede 

serviceområder. Kvalitetskontrakten indeholder kvantificerbare, tidsfastsatte mål for 

kvalitetsudviklingen for hvert serviceområde. Målene er en politisk ramme og ikke 

bindende retningslinjer for byråd eller forvaltning. Målene fastlægger derfor ikke 

rettigheder for borgerne. Kvalitetskontrakten skal heller ikke opstille en 

udtømmende liste over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakten er 

offentliggjort på portalen www.brugerinformation.dk.  

  

Der skal årligt følges op på målene i kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen 

skal godkendes senest i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

  

Direktionen har udarbejdet forslag til opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrakten 

for Frederikshavn Kommune. Opfølgningsredegørelsen indeholder status på de 

opsatte mål samt på nogle områder revideringer af de tidligere opsatte mål.  

  

Status for den samlede kvalitetskontrakt for Frederikshavn Kommune er, at et af de 

et-årlige mål er opfyldt, nemlig Kvalitetsmål 12, Selvbetjeningsløsninger i 

Borgerservice. Af de øvrige flerårige mål har alle, undtagen et, helt eller delvist 

opnået deres delmål.  

Kvalitetsmål 11, Boligstøtteområdet, har ikke haft den positive udvikling som 

forventet, mål, men der er iværksat yderligere tiltag, og ved en fornyet måling primo 

2012 forventes målet at være indfriet 

  

Opfølgningsredegørelsen vedlægges som bilag. Fagudvalgene indstiller opfølgning 

på mål for egne serviceområder til byrådets godkendelse. 

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 

Kultur- og Fritidsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget indstiller status for målopfyldelse på kvalitetsmål for egne 

serviceområder til byrådets godkendelse. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 31. august 2011 

Tiltrådt – med forbehold for eventuelle kommentarer fra høring af Ældreråd og 

Handicapråd. 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1468 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 

SOU/SUU/ØU/BR 

http://www.brugerinformation.dk/
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Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Status for målopfyldelse på kvalitetsmål 6, 7 og 8 indstilles til byrådets godkendelse 

efter gennemført høring hos berørte parter.  

 

Fraværende: ingen. 

  

 

Bilag 

Opfølgningsredegørelse til Den Kommunale Kvalitetskontrakt (dok.nr.80866/11) 
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7. Orientering om årsrapport 2010 for Den Tværkommunale 

Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT)  

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af samarbejdsaftalen mellem Frederikshavn -, Hjørring - og 

Brønderslev kommuner, at der udarbejdes årsrapport for den Tværkommunale 

Godkendelses og Tilsynsafdeling (GOT). 

  

Der foreligger nu rapport vedrørende 2010, som fremsendes til Børne- og 

Ungdomsudvalgets orientering og drøftelse.  

  

Det fremgår ligeledes af samarbejdsaftalen, at der to gange årligt afholdes 

fællesmøde mellem de samarbejdende kommuner og GOT. Der er senest afholdt 

fællesmøde 13. april 2011.  

Frederikshavn kommune havde her ønsket drøftet, om forløbet af sagen omkring 

”Opholdsstedet Skagen” gav anledning til skærpelse eller ændring af procedurer. 

Det blev besluttet at indskrive i retningslinjerne, at der ved ledervurderinger også 

skal søges oplysninger via eksempelvis CVR-registret, hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen og generelt på internettet. Endvidere er konkluderet, at det er 

vigtigt at give samarbejdet med de tekniske forvaltninger stor opmærksomhed. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011 

Udsat til næste ordinære møde i udvalget. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen. 

 

Bilag 

Årsrapport 2010 fra Den Tværkommunale Godkendelses- og tilsynsafdeling (GOT) (dok.nr.55792/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/9640 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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8. Evaluering af forårets dialogmøder med enheder under 

dagtilbud, folkeskoler og ungdomsområdet samt fastlæggelse af 

efterårets dialogmøder 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes for enheder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi to dialogmøder årligt, 

hvor repræsentanter for enheder og politikere mødes og drøfter et eller flere 

udvalgte, aktuelle temaer efter oplæg fra fx det aktuelle fagcenter, repræsentanter 

fra bestyrelser/institutioner eller eksterne parter. 

Dialogmødernes formål er at styrke den demokratiske dialog mellem det politiske 

niveau og enhedernes bestyrelser. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har i maj/juni måned 2011 afviklet dialogmøder med 

bestyrelser/repræsentanter for de enkelte områder. 

  

 5. maj 2011 folkeskoleområdet med temaet 
”Specialundervisningsrapportens anbefalinger og udmøntning heraf” 

 31. maj 2011 ungdomsområdet med temaet ”Den forebyggende indsats og 
digitalisering” 

 9. juni 2011 dagtilbudsområdet med temaet ”Fremtidens dagtilbudsområde 
– set i et forældreperspektiv”. 

  

Stikord fra de afholdte dialogmøder er vedhæftet som bilag. 

  

Det er nu tid for at evaluere forårets dialogmøder samt fastlægge tidspunkt og 

ramme for efterårets dialogmøder. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. evaluerer forårets afviklede dialogmøder 
2. fastlægger tidspunkt for efterårets dialogmøder 

- folkeskoleområdet 
- ungdomsområdet 
- dagtilbudsområdet 

3. drøfter og tilkendegiver ønsker til ramme/indhold for efterårets 
dialogmøder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

1. Evalueret 
2. skoledialogmøde 8. november, dialogmøde dagtilbud den 21. november 

2011, begge dage kl. 19. 
3. Drøftet.  

  

 

Bilag 

Opsamlingsnotat - skoledialogmøde 5.5.2011 (dok.nr.50881/11) 

Notat efter Ungdomsdialogmøde 31. maj 2011 (dok.nr.56997/11) 

Oplæg: Fremtidens dagtilbudsområde - set i et forældreperspektiv (dok.nr.56094/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1831 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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9. Valg til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbudsområder 

og dagpleje i 2012 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner og dagplejen skal 

der inden udgangen af november måned 2011 afholdes valg til forældrebestyrelser.  

Forældrebestyrelserne vælges for et år ad gangen og valgperioden er den 1/1 2012 

til 31/12 2012. 

  

Styrelsesvedtægterne fastlægger, at Børne- og ungdomsudvalget udpeger en 

person til valgbestyrelserne, som i øvrigt består af repræsentanter fra de siddende 

forældrebestyrelser og dagtilbudslederen. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets 

afvikling og at meddelelsen om resultatet af valget fremsendes til Center for 

Dagtilbud dagen efter valget. 

  

  

Børne- og ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende 10 

forældrebestyrelser: 

  

”Fyrtårnet” 

Dagtilbudsområde 

Skagen 

Vuggestuen Regnbuen 

Børnehaven Søstjernen 

Børnehaven Pilekrattet 

Børnehaven Mattisborgen  

Børnehuset Trindelvej 

Børnehaven Fyrrekrat 

 

  

Dagtilbudsområde 

Opland nord 

Børnehuset Mariehønen, 

Jerup 

Andedammen, Elling 

Strandby Børnehave 

Børnehaven Havblik, 

Strandby 

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn I 

Vuggestuen Storkereden 

Børnehaven Børnebakken 

Børnehaven Børnetoften  

 

  

”Midtbyens 

børnehuse” 

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn II 

Børnehuset Hånbæk 

Børnehuset Pilekvisten 

 

  

”Vingesuset” 

Dagtilbudsområde 

Troldehøj (incl. Skærum), 

Ravnshøj 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7828 

 Forvaltning: Center for Dagtilbud 

 Sbh: trje 

 Besl. komp: BUU 
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Frederikshavn III Landbørnehaven 

Børnehaven Øster Dal 

 

  

”Fir’kløveren 

Bangsbostrand” 

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn IV 

Børnehuset 

Bangsbo/Skovbørnehaven 

Børnenes hus Lærkereden 

Børnehaven Bølgen 

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn V 

Børnehuset Spiren 

Abildgård børnehave 

Børnehaven Spiloppen 

Børnehaven Stjernen 

Børnehaven Tangloppen 

 

  

Dagtilbudsområde 

Sæby I 

Børnehuset Sæbygaardvej 

Børnehaven Stationsvej 

St. Toftelund 

Dybvad Børnehave 

Hørby Børnehus 

 

  

Dagtilbudsområde 

Sæby II 

Brolæggervej/Børnegården 

Børnehaven Violvej 

  

Dagplejen   

 Følgende politikere blev i september 2010 vedr. valg 2010 udpeget til de enkelte 

valgbestyrelser: 

Dagtilbudsområde Skagen - Pia Karlsen 

Dagtilbudsområde Opland nord - Birthe Marie Pilgaard 

Dagtilbudsområde Frederikshavn I - Paul Rode Andersen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn II - Christina Lykke Eriksen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn III - Anders Broholm 

Dagtilbudsområde Frederikshavn IV - Jeppe Nielsen Kyk 

Dagtilbudsområde Frederikshavn V - Christina Lykke Eriksen 

Dagtilbudsområde Sæby I - Jørgen Tousgaard 

Dagtilbudsområde Sæby II - Jørgen Tousgaard 

Dagplejen - Birthe Marie Pilgaard 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget udpeger en politiker til hver af de 10 valgbestyrelser. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Udpegning i 2010 følges, dog med følgende ændring: 

Jette Fabricius Toft udpeget til valgbestyrelsen for Dagtilbudsområde Frederikshavn 

V 
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Bjarne Kvist udpeget til valgbestyrelsen for Dagplejen. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

UNDERSKREVET styrelsesvedtægt for dagplejen - gældende pr. 1/1-2007 (dok.nr.551480/08) 

GODKENDT, UNDERSKREVET STYRELSESVEDTÆGT DAGTILBUD PR. 1.1.2011 (dok.nr.86941/10) 
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10. September 2011 - orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om status på udmøntning af skolestruktur 
  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn & Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011 

Orientering taget til efterretning. 

  

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. 

 

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 
   

 

 
 


