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1. Overvejelse vedr. ny multihal i forbindelse med ny skole og 

Arena Nord 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 22. juni 2011 at udpege Team OPS 

som vinderprojekt ny midtbyskole i Frederikshavn by.  

Beslutningen var excl. beslutning om opførelse af multihal. Optionen med ny 

multihal kan udnyttes frem til 1. januar 2012 og kan således afvente samlet 

kapacitetsanalyse for Arena Nord og den ny skole. 

  

En multihals interessenter er den nye skole, Arena Nord, idræts- og foreningslivet 

og andre brugere af Arena Nord. 

  

En tværgående gruppe med repræsentanter fra Arena Nord, Center for Skole og 

Ungdom, Center for Kultur og Fritid og Ejendomsservice har udarbejdet vedlagte 

redegørelse/kapacitetsanalyse omkring den nye skoles undervisning i idræt, hvilke 

faciliteter er til rådighed, og hvad gør vi? 

  

Redegørelsen omhandler tre scenarier for realiseringen af den nye skoles 

indendørs undervisning i idræt. 

  

De tre scenarier har forskellige implikationer af idébetonet, pædagogisk, praktisk 

og/eller økonomisk karakter. 

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

• tager udarbejdede redegørelse til orientering 

• drøfter rapportens overvejelser og anbefalinger 

• beslutter, hvilke af de 3 scenarier, der skal arbejdes videre med 

• bemyndiger Frederikshavn Kommunes administration til at arbejde videre 

med finansieringsmuligheder for det scenarie udvalget har besluttet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august  2011 
Redegørelse taget til efterretning og drøftet. 

  

Der arbejdes videre med scenarie C. 

  

Administrationen bemyndiget til at arbejde videre med finansieringsmuligheder 

vedr. scenarie C. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 1. december 2011  
Frederikshavn Kommune har i forbindelse med udbud af ny skole fået en option på 

opførelse af en multihal. Denne option er gældende i 6 måneder. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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Der er udarbejdet en redegørelse for realisering af den nye skoles indendørs 

undervisning i idræt. Denne redegørelse blev behandlet på Børne- og 

ungdomsudvalgets møde den 11. august. Det blev her besluttet at arbejde videre 

med scenarie C, som indebærer at der opføres en multihal. 

  

Der er lavet et notat, der beskriver økonomien i den situation, hvor kommunen selv 

opfører multihallen og den situation, hvor kommunen lejer sig ind i en hal opført af 

Arena Nord. Notat beskriver de økonomiske vilkår der er gældende i de 2 

situationer. 

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

drøfter økonomien i de to fremsatte forslag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Drøftet. 

  

Sagen genoptages efter formandens møde med Arena Nord. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 5. januar 2012  
Børne- og Ungdomsudvalgets formand vil i mødet orientere efter møde med 

repræsentanter for Arena Nord. 

Repræsentanter for Arena Nord, Per Malmberg og Bjarne Nielsen er inviteret til at 

deltage i Børne- og Ungdomsudvalgets møde kl. 15 med henblik på at fremlægge 

Arena Nords synspunkter i forhold til ny skoles forventede brug af Arena Nords 

idrætsfaciliteter. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen, Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Idræt og ny skole, rapport fra tværfaglig arbejdsgruppe, medio 2011 (BUU 11082011) (dok.nr.67449/11) 

Multihalnotat - overvejelser om opførelse af ny multihal ved Arena Nord og ny midtbyskole - incl. bilag 

(BUU 01122011) (dok.nr.123867/11) 
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2. Fornyet henvendelse fra Thorshøj Børnehus vedr. 

institutionens budget for 2012 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for Thorshøj Børnehus har på ny henvendt sig til formanden for Børne- 

og Ungdomsudvalget med ønske om igen at drøfte institutionens økonomiske 

rammer for 2012. Ifølge bestyrelsen er der stadig uklarheder i forbindelse med 

fællesudgifter, som institutionen er medfinansierende af. 

  

Repræsentanter for Thorshøj Børnehus er inviteret til at deltage i Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde kl. 15.30 med henblik på, at fremlægge bestyrelsens syn 

på institutionens økonomiske problemstillinger. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen, Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Korrespondance mellem BUU-formand Paul Rode og best.formand Thorshøj Børnehus vedr. besøg i 

BUU 5. januar 2012 (dok.nr.132716/11) 

Thorshøj Børnehus - forslag tilskud 2012 (dok.nr.2155/12) 

Thorshøj Børnehus - tale til Børne- og Ungdomsudvalgets møde 5 januar 2012 (dok.nr.2156/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1315 

 Forvaltning: CDT 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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3. Ansøgning fra Aalbæk Børnehave om at få eftergiv et 

institutionens underskud 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Aalbæk Børnehave har fremsendt 

henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget med anmodning om eftergivelse af 

institutionens gæld, således at underskuddet på budgettet nulstilles snarest.  

  

Aalbæk Børnehave henviser i deres brev til, at der skulle være en sammenhæng 

mellem afslaget på oprettelse af vuggestuepladser i institutionen og institutionens 

mulighed for over en årrække at nedbringe deres opsamlede underskud. 

  

Bestyrelsen for Aalbæk Børnehave ser ingen mulighed for at kunne afdrage 

meningsfyldt på gælden inden for de nuværende økonomiske rammer i nærmeste 

fremtid. 

  

Center for Dagtilbud havde i september 2010 møde med bestyrelsen for den 

selvejende institution på grund af det stadig stigende underskud. Bestyrelsen 

iværksatte herefter en tilpasning, således at der blev overensstemmelse mellem 

budget og personaleforbrug i 2011 og fremadrettet.  

  

Institutionen har på grund af tidligere års dispositioner samt tilpasning af budgettet 

for 2011 et efterslæb på 647.170 kr. Forøgelsen af gælden for regnskabsår 2011 

skyldes som indkalkuleret, udelukkende udgifter i forbindelse med den tilpasning af 

personalet, som bestyrelsen henviser til i deres henvendelse.  

  

Der var ikke i de budgetmæssige dispositioner ved gennemgangen af økonomien i 

september 2010, ej heller i senere sammenhænge, sat sammenhæng mellem 

oprettelsen af vuggestuepladser og muligheden for afviklingen af institutionens 

gæld over en årrække. 

  

Det er Center for Dagtilbuds vurdering, at tidligere aftalte tiltag sikrer en 

sammenhæng mellem forbrug og budget, således at underskuddet forventes 

afdraget over en årrække, og at dette budget holder uafhængigt af oprettelsen af 

vuggestuepladser. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter henvendelsen fra bestyrelsen fra den selvejende daginstitution Aalbæk 

Børnehave. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Drøftet. 

Ansøgningen imødekommes ikke. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12191 

 Forvaltning: CDT 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag  

Ålbæk Børnehave: ansøgning om eftergivelse af gl. budgetunderskud (dok.nr.129638/11) 

Aalbæk Børnehaves bemærkninger til sagsfremstilling BUU 5-1-2012 ansøgning eftergivelse 

underskud (dok.nr.867/12) 
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4. Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaa rd vedr. 

besparelser 2012 i Dagplejen/Pladsanvisningen 

 

Sagsfremstilling  

Birthe Marie Pilgaard, Socialdemokratiet har bedt om at få en drøftelse og 

stillingtagen til konsekvensen af besparelsen i Dagplejen/Pladsanvisningen, som 

blev besluttet med vedtagelsen af budget 2012. 

Her blev besluttet en besparelse svarende til afskedigelse af 2 fuldtids 

medarbejdere. 

  

Dagplejen har gennem de sidste år været hårdt ramt af besparelser. I betragtning 

af betydningen af det forebyggende arbejde og den tidlige indsats anmodes der om 

en drøftelse og stillingtagen til, om en af stillingerne i 2011 kan bibeholdes. 

  

Finanseringen for 2012 foreslås via Børne- og Ungdomsudvalgets 

dispositionspulje. Finanseringen i 2013 og overslagsårene foreslås via 

Regeringens særlige midler, der fra 2013 gives til dagtilbudsområdet. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Et flertal i udvalget støtter ikke forslag fra Birthe Marie Pilgaard. 

  

Bjarne Kvist støtter forslaget. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Bilag til punkt vedr. besparelser på dagplejen (dok.nr.134503/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12713 

 Forvaltning: CDT 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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5. Analyse af dagplejen/pladsanvisningen 

 

Sagsfremstilling  

Økonomien i Frederikshavn Kommunes dagpleje har igennem flere år været under 

pres. Dagplejen har akkumuleret et underskud, der i budget 2010 lød på 5.295.663 

kr. Der forventes et underskud for 2011 på ca. 4.100.580 kr. Det betyder et 

akkumuleret underskud i alt 9.396.243 (tidligere års underskud + forventet 

underskud for 2011). 

Center for Dagtilbud foreslår at kortlægge hele dagplejen, som den ser ud i dag og 

herigennem klarlægge, hvordan der kan skabes øget gennemsigtighed i 

økonomien. 

Kortlægningen bør omfatte, at belægningsprocenten hos dagplejerne 

sammenholdes med budgetforudsætningerne, og at den seneste overenskomsts 

indflydelse på omkostningsniveauet undersøges.  

Analysen bør desuden undersøge, om dagplejepædagogernes arbejdsgange kan 

foregå og anvendes på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde. 

  

Analysen foreslåes anvendt til at kvalificere den kommende proces for omlægning 

af dagplejepladser til vuggestuepladser, et element til at give et stærkere afsæt i en 

gennemarbejdet analyse af hele dagplejeområdet. 

  

Kommunens dagpleje og kommunens pladsanvisning blev sammenlagt i 2010, og 

de to enheder afløser nu hinanden/arbejder tæt sammen i det administrative 

arbejde. En analyse af dagplejen kan derfor med fordel inddrage pladsanvisningen, 

og komme med anbefalinger til en effektivisering af administrationen omkring 

pladsanvisningen, herunder ser Center for Dagtilbud et behov for at få undersøgt 

den nuværende visitationsmodel og udnyttelse af den politisk definerede 

pladsgaranti. 

  

Center for Dagtilbud anbefaler, at analysen foretages af en ekstern partner med 

henblik på at afdække, hvilke forhold, der skal ændres på for at sikre en effektiv 

dagpleje og pladsanvisning med en høj service for borgeren. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Det anslås, at omkostningerne til en analyse vil beløbe sig til ca. 150.000 kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for dagtilbud indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget 

godkender,  

1.     at der med ekstern bistand, foretages en analyse af kommunens 

dagpleje/pladsanvisning med henblik på at 

A.    afdække kapacitetsudnyttelsen og udgiftsstyringen,  

B.    anvise muligheder for et fremtidigt styringsgrundlag i dagplejen, 

C.    komme med anbefalinger til en effektivisering af administrationen omkring 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11683 

 Forvaltning: CDT 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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pladsanvisningen. 

2.     at analysen – ca. 150.000 kr. - finansieres inden for Center for Dagtilbuds 

budgetramme. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Udvalget tilslutter sig forslaget, med de faldne bemærkninger. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 
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6. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-11 

 

Sagsfremstilling  

Med en ændring af Folkeskoleloven i 2006 blev det vedtaget, at der årligt skulle 

udarbejdes en Kvalitetsrapport. 

I tilknytning til ændringen blev der udsendt en ”Bekendtgørelse om anvendelse af 

kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og 

kvalitetsudvikling af folkeskolen”, BEK nr. 162 af 22./2. 2007. 

  

Ifølge bekendtgørelsen er formålet med kvalitetsrapporten, at: 

• styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen 

• give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 

kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. 

• bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om 

evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen 

• bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet 

  

Kvalitetsrapporten for folkeskolen i Frederikshavn Kommune er sammensat af dels nogle 

sammenfattende vurderinger, og dels af beskrivelser fra de enkelte skoler. 

  

Medio august 2011 modtog skolerne dataoplysninger til kvalitetsrapporten. Skolerne 

havde til opgave at kontrollere de udsendte data, samt bidrage med yderligere 

oplysninger vedr. testresultater, års- og afgangskarakterer, overgangsfrekvenser til 

ungdomsuddannelserne, antal børn i SFO, antal PCere, gennemførte timer m.m. 

De enkelte skoler skulle desuden beskrive den daglige pædagogiske praksis, fælles - og 

lokale indsatsområder, samt arbejdet med pædagogiske processer. 

  

Center for Skole og Ungdom har efterfølgende sammenskrevet oplysningerne til en 

samlet rapport. 

   

Kvalitetsrapporten har i perioden 7. november – 7. december 2011 været i høring hos 

folkeskolernes bestyrelserne. Der er indkommet udtalelser fra samtlige 18 

skolebestyrelser. 

  

Ti skolebestyrelser udtaler, at de ingen bemærkninger har til rapporten. 

  

Fra de øvrige skolebestyrelser er kommet følgende bemærkninger: 

• Rapporten er et funktionelt redskab for skolebestyrelserne 

• Nøgletallene giver et godt overblik til trods for, at de ikke er umiddelbart 

sammenlignelige. 

• En skolebestyrtelse har noteret, at deres eksklusionsprocent er steget voldsom, 

men har ikke kunnet analysere sig frem til årsager til dette. 

• En skolebestyrelse understreger: 

o vigtigheden af, at skolen kommer på det kommunale niveau, hvad angår 

antal elever pr. PC. 

o fordelen ved store enheder, da udgiften pr. elev er lavere her. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3606 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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o at linjefagsdækning og overgangsfrekvens falder i tråd med skolens 

værdigrundlag om højt fagligt niveau. 

I høringssvarene, der er vedlagt som bilag, kan man læse de enkelte skolers 

bemærkninger mere specifikt. 

Center for Skole og Ungdom anbefaler, at de kommende indsatsområder koncentreres 

omkring allerede igangsatte udviklingsprojekter. Her tænkes på projekter med 

udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien, Inklusionsarbejdet og Faglig læsning. 

  

Den samlede kvalitetsrapport 2010/2011 er vedhæftet som bilag. Delrapporterne fra de 

enkelte skoler findes på den enkelte skoles hjemmeside. Se evt. via 

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

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

1. tager høringssvarene til efterretning 

2. drøfter Kvalitetsrapporten  

3. anbefaler Kvalitetsrapporten overfor Frederikshavn Byråd 

4. anbefaler, at skolevæsenets indsatsområder koncentreres om de allerede 

igangsatte fokusområder vedr. digitalisering, inklusion og faglig læsning.  

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 

1.     Høringssvar taget til efterretning 

2.     Drøftet 

3.     Anbefales overfor byrådet 

4.     Anbefales 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Den samlede Kvalitetsrapport 2010-11 (dok.nr.88211/11) 

Folkeskolernes høringssvar til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-2011 (dok.nr.133938/11) 
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7. Inklusion, visitation og revisitation 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 11. august 2011 handle- og 

tidsplan for KLK’s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen. 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 1. december 2011 Inklusion i 

folkeskolen – en guideline. 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 1. december 2011 ligeledes 

Inklusion og nye økonomiske muligheder. 

  

På baggrund af de godkendte mål og værdier for inklusion samt godkendt proces 

for økonomisk omlægning foreligger nu ”Inklusion, visitation og revisitation”. 

  

”Inklusion, visitation og revisitation” beskriver en procesplan for inkluderende tilbud 

i folkeskolen med det formål at sikre at elever får det nødvendige inkluderende 

specialundervisningstilbud.  

  

Inklusion, visitation og revisitation beskriver en revisitationsprocedure med fokus på 

distriktsskolelederen, som indstillende skoleleder. 

   

Inklusion, visitation og revisitation omhandler en nytænkning af 

visitationsprocessen, hvor visitationsprocessen styrkes og kvalificeres gennem en 

prævisitation. 

I prævisitationen inviterer indstillende skoleleder sammen med involveret personale 

fra skolen, relevante PR/SPR personer samt skoleleder fra de påtænkte 

specialtilbud til en drøftelse, hvor der besluttes match mellem elevens behov og 

specialtilbud. 

Prævisitationsbeslutningen videresendes til visitationsudvalget med bevillings- og 

myndighedskompetence til endelig afgørelse. 

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

Ungdomsudvalget godkender Inklusion, visitation samt revisitation. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Inklusion, visitation og revisitation (dok.nr.130210/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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8. Ændring i organiseringen af UU Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling  

Forvaltningerne i Frederikshavn - og Hjørring kommuner har igangsat et 

analysearbejde, for at undersøge, om den eksisterende konstruktion omkring 

ungdommens uddannelsesvejledning optimalt opfylder de krav, der stilles i dag.  

  

Siden UU Vendsyssel blev grundlagt i 2003, som et fælleskommunalt selskab for 

syv små kommuner, er forudsætningerne ændret væsentligt. Efter 

kommunesammenlægningen er både Frederikshavn Kommune og Hjørring 

Kommune i dag anderledes robuste både fagligt og økonomisk. 

  

Efter vedtagelsen af ungepakkerne stilles der i dag skærpede krav til kommunale 

tilbud og indsatser. Mange af disse krav ligger ud over egentlig 

uddannelsesvejledning. Her kan nævnes:  

•         vurdering af uddannelsesparathed for alle unge 

•         tæt opfølgning på de unges uddannelsesplaner med mulige økonomiske 

sanktioner til følge 

•         etablering af beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17-årige 

•         aktiveringstilbud for 18-19-årige 

•         mulighed for særligt tilskud til aktiv beskæftigelsesindsats over for unge. 

  

Den statslige finansiering af initiativerne i ungepakkerne er et led i Folketingets 

aftale om udmøntningen af globaliseringsmidlerne. Som følge heraf, skal 

initiativerne evalueres efter 2012. Hvordan initiativerne herefter finansieres, er 

derfor usikkert. 

  

Endelig er det af afgørende betydning for kommunale målsætninger, der fokuserer 

på, at 

•         færre unge skal have kontanthjælp og færre unge skal på førtidspension,  

•         der internt i kommunen samarbejdes tæt og innovativt om at undgå 

eksklusion 

•         der skal udvikles tilbud, der sikrer, at målgruppen til STU ikke udvides. 

  

I Frederikshavn Kommune er det intentionen at øge og udvikle samarbejdet 

imellem Campus, 10. klassecentret, Tværgående Ungeteam og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning jf. principdokument for Campus.  

Af notatet fremgår, at det handler om sameksistensen af uddannelsesinstitutioner 

og ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune, og muligheden for at optimere 

synergien mellem disse. 

Det fremgår også af principdokumentet, at campus overordnet skal skabe udvikling 

og innovativ merværdi på unge- og uddannelsesområderne på en ny måde, via 

samarbejde på tværs, netværk m.m. og ved at koble krav, faglighed og 

professionalisme med unges egne ressourcer. 

  

En ændret organisering af ungdommens uddannelsesvejledning, vil give bedre 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12585 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/BR 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. januar 2012 Side 17 af 42 

 

muligheder for prioritering af vejlederfunktionen. 

  

Det fælles analysearbejde er foretaget i samarbejde mellem Hjørring Kommune og 

Frederikshavn Kommune. Forslaget behandles i Hjørring Kommunes Børne- og 

Undervisningsudvalg den 9. januar 2012 og efterfølgende i Hjørring Byråd. 

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

Ungdomsudvalget overfor byrådet anbefaler, at  

• selskabet UU Vendsyssel opløses 

• Frederikshavn Kommune fremover indenfor egen kommune selv løser 

opgaverne omkring ungdommens uddannelsesvejledning. 

• Center for skole og Ungdom udarbejder en model til ændret organisering af 

UU med inddragelse af relevante parter. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forud for Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen til sagen, ønsker udvalget, at 

sagen sendes i høring blandt UUV’s interessenter (UUV’s bestyrelse, folkeskoler 

og ungdomsuddannelser). 

  

Udvalget ønsker sideløbende gennemført en analyse af konsekvenser ved ændret 

organisering af UUV. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Notat vedr. opløsning/deling af UU Vendsyssel (dok.nr.132718/11) 
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9. Fastlæggelse af det faglige indhold i 10. Klasse center 

 

Sagsfremstilling  

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

at der fra 1. august 2012 skal etableres et 10. Klassecenter på Hånbækskolen samt 

en satellit af dette center på Aalbæk Skole. 

  

På møde den 3. marts 2011 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget et udkast til 

principdokument for etablering af 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune, og på 

møde den 6. oktober 2011 godkendtes kommissorium for realisering af 10. 

klassecenter. 

  

Den nedsatte realiseringsgruppe har til opgave at udarbejde en realiseringsplan, 

som  skal behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. februar 2012.  

Realiseringsplanen skal bl.a. beskrive: 

•         det faglige indhold i 10. Klassecentret 

•         organisatoriske rammer omkring 10. Klassecenteret og Ungdomsskolen 

•         10. Klassecenterets kobling til relevante samarbejdspartnere 

•         koblingen til Campus og uddannelsestilbud i kommunen 

•         den fysiske tilpasning af Hånbækskolen. 

  

Kommende elever til 10. klasse, eller andre ungdomsuddannelser, skal i perioden 

primo januar – ultimo februar 2012 ansøge om optagelse. 

  

På denne baggrund ønsker realiseringsgruppen, at Børne- og Ungdomsudvalget 

allerede i udvalgets januar møde behandler og godkender den del af 

realiseringsplanen, der vedrører det faglige indhold i det kommende 10. 

Klassecenter. 

  

Med udgangspunkt I Folkeskolelovens kapitel 2 a, der beskriver struktur og indhold 

for 10. klasse, har realiseringsgruppen udarbejdet nedenstående forslag til indhold i 

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter. 

  

Sammensætningen af timerne på 10. klassetrin, der består af obligatoriske fag, 

tilbudsfag og temafag er oplistet i nedenstående skema: 

  

Obligato riske fag  Tilbudsfag - Valgfag  Temafag  

Fælles temaer på tværs  

det kunne f.eks. være 

Friluftsliv/adventure 

Praktik og virksomhedsbesøg 

Gæstelærere 

•         Dansk 

•         Matematik 

•         Engelsk 

•         Karriereplan/-

•         Fysik/kemi 

•         Matematik 

•         Engelsk 

•         Tysk 

•         Natur og science 

•         International linje, 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12577 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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fællesaktivitet •         Fransk 

•         Idræt 

•         Social og sundhed 

•         Samfundsfag 

•         Dansk 

•         Kristendom/religion 

•         Teknologi og 

kommunikation 

•         Produktudvikling 

og formgivning 

•         Lektiecafé 

sprogværksted 

•         Sundhed, kost og 

bevægelse, 

Idrætslederuddann

else 

•         Samfunds-, 

virksomheds- og 

produktionslinje 

•         IT, medie- og film, 

Lyd og lys 

•         Håndværk og 

værksted, 

iværksætteri, 

innovation 

I alt 15 lektioner Mindst 8 lektioner 5 lektioner - obligatorisk 

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

Ungdomsudvalget godkender indholdsbeskrivelse for Frederikshavn Kommunes 10. 

klassecenter  

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Indholdsbeskrivelse godkendt med de faldne bemærkninger. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Pjece 10. klassecenter (dok.nr.134337/11) 

Præcisering af side 3 i 10. klassefolder (dok.nr.2154/12) 
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10. Kommissorium for etablering af STU-tilbud og St artbanen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse, er der to grupperinger, som Frederikshavn Kommune har 

fundet det hensigtsmæssigt at kigge nærmere på. Dels på grund af at disse unge 

ofte falder mellem flere stole og derfor ikke opnår det ungdomsliv og den 

uddannelse de evt. er i stand til, og dels på grund af de ressourcer der anvendes 

på disse grupperinger. 

Det drejer sig konkret om unge, der ikke er i gang med – eller som er droppet ud af 

en ungdomsuddannelse bl.a. på baggrund af personlige og sociale 

problemstillinger og som har behov for mere afklaring og støtte til at blive 

uddannelsesparate. Dernæst drejer sig om unge, der har krav på et særligt 

tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, da disse pt. bliver henvist til 

uddannelsessteder uden for Frederikshavn, hvilket har såvel personlige 

konsekvenser for den enkelte, som økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Arbejdsgrupperne nedsat på tværs af kommunens centre peger på at opgaven kan 

løses i egen kommune.  

Derfor er der udarbejdet forslag til kommissorier, der skal danne rammen for 

arbejdet frem mod etablering pr. 1. august 2012 

  

STU 

Frederikshavn kommune ønsker eget STU tilbud, således unge med særlige behov 

i videst muligt omfang kan samles med social og faglig gevinst til følge, samt 

således at de kan få et så helhedsorienteret tilbud som muligt via et STU hus i 

kommunen. Dernæst vil en større forankring af STU internt i kommunen forventes 

at give en større kobling til det lokale erhvervsliv, hvilket håbes at give større 

beskæftigelsesmuligheder til færdiguddannede unge med særlige behov. 

Endvidere vil ressourceforbruget forventes optimeret i et STU hus, da såvel logistik 

som faglig koordinering antages at blive mere sammenhængende for både den 

unge og de involverede parter i uddannelsens sammensatte moduler. Slutteligt vil 

afklaringsdelen på op til 12 uger blive ensartet for de unge, da denne for flere vil 

foregå i samme hus og en struktureret, tværfaglig vurdering af, hvilke tilbud 

uddannelsesforløbet skal sammensættes af, vil blive en fast del af afklaringen.  

Målet er således, at give de unge med særlige behov et STU hus, som er deres og 

hvor tryghed, (tvær)faglighed og opbygning af socialt netværk er fast indhold, samt 

at optimere ressourceforbruget for STU forløb for unge i Frederikshavn Kommune. 

  

Startbanen  

Formålet med at oprette en base for unge, der ikke er tilknyttet en 

ungdomsuddannelse, er helt primært at opnå en fast forankring for disse unge, 

således den tværfaglige indsats koordineres og tilrettelægges med det fælles mål, 

at den unge bliver uddannelsesparat. Derudover er hensigten at opnå en mere 

målrettet og helhedsorienteret afklaring af unge, der ikke er uddannelsesparate, 

således en relevant indsats kan iværksættes med henblik på at de unge snarest 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12717 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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muligt bliver uddannelsesparate til - og tilmeldt den relevante uddannelse. 

Herunder ligger målsætning om, at unge der ikke har varige begrænsninger i 

uddannelsesparatheden, og som via afklaring og helhedsorienteret indsats kan 

blive klar til ordinær uddannelse (evt. med støtte) ikke henvises til særligt tilrettelagt 

uddannelse, samt at dem der viser sig varigt begrænsede henvises til STU, 

således de ikke falder mellem to stole. 

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

Ungdomsudvalget  

• godkender tids- og handleplan for etablering af STU-tilbud og Startbanen i 

Frederikshavn Kommune  

• at sagen oversendes til  Arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg og 

Sundhedsudvalg til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Kommissorium for STU godkendt med de faldne bemærkninger (afsnit vedrørende 

”projektets placering” udgår). 

Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke godkende kommissorium for 

”Startbanen”. Sagen ønskes genoptaget for så vidt angår ”Startbanen” – 

sammenhæng i forhold til det samlede ungeområde jf. dagsordenens pkt. 11 

”Tværgående Ungeteam – Mål og handleplan”. 

  

Del vedrørende STU oversendes Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget til orientering. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Kommisorium for etablering af STU-tilbud i Frederikshavn Kommune (dok.nr.133631/11) 

Kommissorium - Startbanen (dok.nr.133802/11) 
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11. Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan 

 

Sagsfremstilling  

Som efterfølger til KL’s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse Til 

Alle) og Unge Teamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er  etableret et Tværgående 

Ungeteam. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen: ”at 95% af en 

ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015”. 

  

I sensommeren 2011 blev nedsat en Politisk Styregruppe vedrørende Tværgående 

Ungeteam.  

  

Tværgående Ungeteam har sideløbende med KL projekter og kommunale projekter 

på STU området udarbejdet forslag til mål og handleplan for Tværgående 

Ungeteams arbejde i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte bilag. 

Der er i handleplanen et udspil til målsætningstal for de kommende år med fokus 

på nedenstående målsætninger. 

• Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse 

• Færre unge på offentlig forsørgelse 

• Færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension. 

  

Med henblik på godkendelse fremlægges forslag til Mål- og handleplanen for de 4 

udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget på møderne i januar måned. 

  

Efter denne behandling i udvalgene varetager den politiske styregruppe for 

Tværgående Ungeteam kontakten til det politiske niveau. Se nuværende 

sammensætning af den politiske styregruppe i vedlagte bilag. 

  

Der afholdes fremover møder med den politiske styregruppe 4 gange om året. 

Første møde foreslås afholdt februar/marts 2012. 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for områder under Tværgående Ungeteam indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget  

1. godkender forslag til handleplan 

2. godkender Den Politiske Styregruppe vedrørende Tværgående Ungeteam 

som det organ, der har til opgave at understøtte det tværgående 

samarbejde og udstikke retningslinjerne på det politiske niveau. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forslag til handleplan kan ikke godkendes. 

Udvalget ønsker organiseringen revurderet med henblik på en stærk og robust 

tværgående organisering for hele unge-området. 

  

Sagen genoptages. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Mål og handleplan (dok.nr.107463/11) 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. januar 2012 Side 24 af 42 

 

12. Sammenlægning af Solsikken, Fr.havn med Solsikk en, 

Sæby (tidl. blå gruppe St. Toftelund) 

 

Sagsfremstilling  

Der eksisterer 2 afdelinger af Fritidshjemmet Solsikken. Målgruppen for de to 

afdelinger er børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Aldersgruppen 

er fra 11 – 18 år. 

  

Solsikken i Frederikshavn er et fritids- og pasningstilbud i forlængelse af SFO, for 

elever fra S- klasserne på Frydenstrandskolen. Tilbuddet omfatter aldersgruppen 

fra 11 til 18 år. I forbindelse med omorganisering af daginstitutionsområdet blev 

Solsikken organisatorisk placeret i ungdomsområdet under ledelse af Brian 

Christoffersen, Sæby Fritids- og Ungdomsklub. 

  

Som følge af placeringen af ny skole på arealet ved Olfert Fischersvej er 

Solsikkens fysiske rammer  

revet ned og institutionen er indtil nyt institutionsbyggeri står klar, genhuset på 

Koktvedvej. 

  

Solsikken Sæby er ligeledes et fritids- og pasningstilbud, som forud for 

omorganiseringen på daginstitutionsområdet, var et specialtilbud med navnet Blå 

Gruppe og organisatorisk placeret under daginstitutionen St. Toftelund.  

Denne afdeling rummer i dag børn og unge fra både strukturklasser og elever fra S-

klasserne. Fra tiden før kommunesammenlægningen har der i Sæby været tradition 

for, at alle elever, der havde behov for særlig støtte i fritiden blev henvist til denne 

gruppe.  

I dag er Solsikken Sæby, som Solsikken i Frederikshavn, organisatorisk placeret 

under Sæby Fritids- og Ungdomsklub. Solsikken Sæby har stadig lokaler på St. 

Toftelund, der i løbet af 2011 er ændret til en børnehave. 

  

Der har været afholdt møde med forældre, medarbejdere og ledere ved Solsikken.. 

På mødet drøftedes mulighed for sammenlægning af Solsikken, Frederikshavn og 

Solsikken, Sæby. 

Der var enighed om, at en sammenlægning af de to afdelinger af Solsikken 

fremover giver mulighed for på sigt at udvide aktiviteterne for de børn og unge, der 

har Solsikken som den eneste fritidsaktivitet.  

Der er pt. 12 børn i hver afdeling. I 2012 øges antallet af børn med 4. I alt et 

børnetal på 28 børn. 

  

Fysisk vil det være muligt at sammenlægge de to institutioner i forbindelse med 

indflytning i nye permanente rammer, der er påtænkt opført efter nedrivning af det 

tidligere institutionsbyggeri på Olfert Fischersvej i Frederikshavn. 

  

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12570 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Ungdomsudvalget godkender, at  

1. Solsikken, Frederikshavn og Solsikken, Sæby sammenlægges til én enhed 

2. sammenlægning sker i forbindelse med indflytning i nyt institutionsbyggeri 

3. Solsikken bibeholder den organisatoriske tilknytning til Sæby Fritids- og 

Ungdomsklub. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Pkt. 1 – 3 godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 
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13. Placering og opførelse af fysiske rammer for Fritid shjemmet 

Solsikken - herunder frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling  

Som følge af placeringen af Ny Skole på arealet ved Olfert Fischersvej er de 

fysiske rammer for Fritidshjemmet Solsikken revet ned og institutionens brugere er 

midlertidigt genhuset på Koktvedvej 101, Frederikshavn. 

  

I budgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb til opførelsen af nye fysiske 

rammer til husning af Fritidshjemmet Solsikken.  

  

På møder med deltagelse af Paul Rode Andersen, Birthe Marie Pilgaard, 

forældrebestyrelser og ansatte, har der været drøftet forskellige muligheder for en 

fremtidig placering af institutionen. 

  

Forældre og ansatte pegede på den tomme grund (efter nedrivning på grund af 

skimmelsvamp af Børnehaven Børnetoftens pavillon) på Toftegårdsvej, som den 

ønskede placering af ny bygning. 

  

Børnehaven Børnetoften er pt. midlertidigt placert andet steds og der er fremover i 

Dagtilbudscenterets regi, ikke behov for grunden på Toftegårdsvej. 

Ifølge lokalplanen for området, er der intet til hinder for placering af Fritidshjemmet 

Solsikken på Toftegaardsvej 48, Frederikshavn. 

  

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender sammenlægning af Solsikkens to 

afdelinger, forventes det nye institutionsbyggeri at skulle dimensioneres til ca. 30 

børn og unge i målgruppen. 

  

Der foreslås iværksat en proces for bygning af ny Solsikken med deltagelse af 

Ejendomscenteret, forældre og ansatte ved de to afdelinger af Solsikken. 

  

Der er i budget 2012 afsat 5.185.000 kr. til opførelse af nyt byggeri til institutionen 

Solsikken. Af dette beløb har Børne- og Ungdomsudvalget i møde i august 2011 

forhåndsreserveret ca. 440.000 kr. til dækning af midlertidig genhusning af 

institutionen. 

  

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

Ungdomsudvalget  

1. godkender, at Fritidshjemmet Solsikken placeres på adressen 

Toftegårdsvej 48, Frederikshavn 

2. godkender, at der inden for det afsatte rådighedsbeløb opføres et 

institutionsbyggeri til husning af 30 børn og unge i målgruppen 

3. godkender, at repræsentanter som nævnt i sagsfremstillingen inddrages i 

den videre proces inden for den i pkt. 2 nævnte ramme. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12641 

 Forvaltning: SCU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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4. via Økonomiudvalget anbefaler byrådet at frigive det afsatte 

rådighedsbeløb på 5.185.000 kr. til nyt institutionsbyggeri. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Pkt. 1 – 4 godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 
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14. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familiea fdelingens 

område - statusorientering pr. 30. november 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 5. januar 2012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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15. Opfølgning på byrådsseminar juni 2011 - del ved r. Børne- 

og Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. oktober 2011, at sammenfatningen fra 

byrådsseminaret i juni 2011 skal behandles i de stående udvalg med henblik på at 

tilrettelægge en proces, som giver de enkelte udvalg mulighed for at diskutere 

sammenfatningen og komme med yderligere input. 

  

Byrådsseminaret tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på 

udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

  

Udfordringerne inden for de tre temaer blev konkretiseret til følgende: 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og 

befolkningsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyrken og 

fremtidssikring af erhvervsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

det mangfoldige kultur- og foreningsliv? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv? 

  

Sammenfatningen blev udarbejdet umiddelbart efter seminaret på baggrund af de 

diskussioner, der var i grupperne omkring de tre temaer. Der kan derfor være 

yderligere indsatser og aktiviteter, som er eller kan igangsættes i de enkelte 

fagudvalg, og som kan bidrage til at løse de nævnte udfordringer. 

Sammenfatningen fra byrådsseminariet vil sammen med udvalgenes input danne 

grundlag for en udviklingsstrategi, som sætter retning og præciserer mulige udveje 

på de udfordringer, demografiudviklingen skaber indenfor erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

Udviklingsstrategien vil samtidig fokusere på behovet for at foretage strategiske 

valg og prioriteringer, der øger den kvalitative udvikling og efterspørgslen efter de 

ydelser, kompetencer og kvaliteter, vi har i forvejen. Dermed skal den også være 

en rettesnor i forhold til hvordan og hvor meget de enkelte indsatser bidrager til 

udviklingen af kommunen. 

  

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

drøfter sammenfatningen fra byrådsseminaret samt yderligere indsatser og 

aktiviteter, der kan danne grundlag for indholdet i udviklingsstrategien. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Sagen udsat til næste ordinære møde med henblik på fastlæggelse af tidspunkt for 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11330 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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og oplæg til 2 – 3 timers temamøde for Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Emner til oplæg drøftet. 

  

Temamøde afvikles 7. marts 2012 kl. 15.30 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Byrådsseminar 6 og 7 juni 2011 - Sammenfatninger (dok.nr.118797/11) 
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16. Orientering om procedure for tandregulering for  børn i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Pia Karlsen har anmodet om, at Børne- og Ungdomsudvalget 

orienteres om Den Kommunale Tandplejes arbejdsgang i forbindelse med 

tandregulering for børn i Skagen-området. 

På baggrund af Pia Karlsens anmodning og på baggrund af, at udvalget i sin 

besøgsrunde hos skoler og institutioner i udvalgets regi, stadig mangler at besøge 

Tandplejen, afvikles udvalgets november-møde hos Den Kommunale Tandpleje, 

Hangaardsvej 13, 2.B, Frederikshavn.  

 

Ledende tandlæge Kirsten Thyø giver en rundvisning i klinikken og orienterer om 

arbejdsgangen vedr. tandregulering for børn i Frederikshavn Kommune, herunder 

for børn i Skagen-området. 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. novemb er 2011 
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Bjarne Kvist 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 5. januar 2012  
På baggrund af ønske fra byrådsmedlem Pia Karlsen genoptages sagen til 

drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. 

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

Ungdomsudvalget drøfter sagen.  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Sagen drøftet. 

  

Udvalget ønsker udarbejdet en redegørelse for muligheden for yderligere 

udnyttelse af Tandplejens faciliteter i Skagen. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Notat fra Frederikshavn Kommunale Tandpleje vedr. organisering og udførelse af det vederlagsfrie 

tandreguleringstilbud (BUU 10112011) (dok.nr.114962/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10116 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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17. Fælles tilbagemelding fra bestyrelser og ledels er på 

Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og Ørnevejens skole vedr. 

”Tryg skolestart” 

 

Sagsfremstilling  

På grund af forsinkelsen af ibrugtagningen af den nye midtbyskole i Frederikshavn 

besluttede forligspartierne bag budget 2012 at afsætte ekstraordinære ressourcer 

på 2,4 mio. kr. til sikring af en tryg skolestart på den nye skole. 

Forligspartierne bad i den forbindelse de tre skolers bestyrelser og ledelser om at 

indgå i dialog om anvendelsen af de 2,4 mio. kr. og om tilrettelæggelsen af 

klasseoptimeringen på den nye skole, herunder optimeringstidspunktet. 

Forligspartierne meddelte i den forbindelse, at klasseoptimeringen senest skal 

realiseres pr. 1.januar 2013, og at 9. klassetrin friholdes. 

  

Bestyrelserne og ledelserne ved Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og 

Ørnevejens Skole har hen over efteråret arbejdet med ”Tryg Skolestart”, bl.a. på 

fælles møder henholdsvis den 7. og 14. december 2012. 

De tre bestyrelser og ledelser anbefaler i enighed og fællesskab, at 

klasseoptimeringen finder sted pr. 1. august 2012, og at der dannes nye klasser på 

alle årgange undtagen 9. årgang og specialklasser. 

  

Pt. arbejder de tre bestyrelser og ledelser blandt andet på at udvikle anbefalinger til 

klassedannelsen og forslag til fysisk placeringer i overgangsperioden august 2012 

til januar 2013. Dette arbejde er færdigt i løbet af januar-februar 2012. 

  

De tre bestyrelser og ledelser har sammen drøftet anvendelsen af de 2,4 mio. kr. 

(se vedlagte notat). De tre bestyrelser og ledelser anbefaler i enighed og 

fællesskab blandt andet: 

• at midlerne kan anvendes til både faglige, pædagogiske, sociale og 

praktiske formål, og til gavn og glæde for alle skolens primære brugere – 

dvs. elever, ansatte og forældre 

• at størstedelen af midlerne forventeligt vil blive brugt til tilkøb af 

pædagogisk personale 

• at midlerne anvendes til at afbøde gener i overgangs- og opstartsperioden, 

og til at fremme og understøtte fusionen 

• at midlerne anvendes fleksibelt i hele skoleåret 2012-13. 

 
Indstilling  

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

Ungdomsudvalget 

1.       tilslutter sig de tre bestyrelsers og ledelsers anbefaling om, at 

klasseoptimeringen og klassedannelsen finder sted pr. 1. august 2012 

2.       tilslutter sig de tre bestyrelses og ledelsers anbefalinger til anvendelse af 

de 2,4 mio. kr. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12714 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Notat anvendelse af budgetbeløb til Tryg Skolestart (dok.nr.133626/11) 
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18. Forældrehenvendelse vedr. folkeskolernes brug a f 

skoleintra 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalgets formand har fremsendt ønske om, at en 

henvendelse fra en forælder til børn i en af kommunens folkeskoler til børne- og 

ungdomsudvalgsformand Paul Rode Andersen og skole- og ungdomschef Arthur 

Corneliussen sættes på udvalgets dagsorden. Forældrehenvendelsen er et 

spørgsmål om, hvorfor der tilsyneladende er så stor en divergens imellem praksis 

på kommunens skoler med hensyn til anvendelsen af lektieopslag i it-programmet 

”Skoleintra”, som alle kommunens folkeskoler benytter, og hvorfor man på nogle 

skoler slet ikke anvender ”Skoleintras” lektiekalender i skole-hjem-samarbejdet. 

Forældrehenvendelsen er tilknyttet som bilag. 

  

Center for Skole og Ungdom har udarbejdet et notat vedrørende skolernes brug af 

”Skoleintra”. Notatet er også vedlagt sagen. 

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

Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Forældrehenvendelse vedr skolernes brug af skoleintra (dok.nr.132719/11) 

Notat om brug af ForældreIntra på Frederikshavn Kommunes skoler - december 

2011 (dok.nr.134181/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12581 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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19. Prioritering midler til folkeskolernes planlagt e 

bygningsvedligehold 2012 og frigivelse af rådigheds beløb 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2012 er der afsat 9,699 mio. kr. 

til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger. 

  

Ejendomscenteret har udarbejdet prioriteret budgetforslag for budgetområdet: 

Planlagt vedligeholdelse for folkeskoler.  

Budgetrammen indstilles efter følgende fordelingsnøgle: 

• Afhjælpende vedligehold (Tidligere indgik denne opgave i den enkelte 

skoles budget. Fra og med 2012 overføres økonomien/opgaven til 

Ejendomscenteret) 

• Oprettende vedligehold, 32 % 3,1 mio. kr. 

• Forebyggende vedligehold, 68 %, 6,59 mio. kr.  

  

Det anbefales således, at de 32 % til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan adstedkomme Arbejdstilsyns påbud (AT 

påbud), og ellers afhjælpe uforudsete problemstillinger, og de 68 % prioriteres til 

almindeligt forebyggende vedligehold på kommunens skoler.  

De 32 % til oprettende vedligehold kan virke som en stor andel, men som det 

fremgår af bilag, er der ikke budgetteret med midler til Ørnevejens Skole, 

Munkebakkeskolen, Volstrup Skole samt Hedeboskolen, så denne ramme skal 

ligeledes dække evt. behov på disse bygninger. 

  

Oprettende vedligehold 

Budgetsum for oprettende vedligehold prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for: 

• AT opgaver  

• Pludselige eller uforudsete opgaver  

• Følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses 

•   

Forebyggende vedligehold 

Grundlaget for prioritering bygger på den gennemførte bygningsgennemgang, samt 

tilbagemeldinger fra brugere og Center for Skole og Ungdom. Opgaver er valgt ud 

fra følgende 5 prioriteringer: 

• Prioritet 1 - lovbefalede krav  

• Prioritet 2 - sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 

personrisici eller fare, hvis fejl og mangler får lov til at udvikle sig)  

• Prioritet 3 - udvendig forebyggende vedligehold  

• Prioritet 4 - indvendig forebyggende vedligehold  

• Prioritet 5 - bygningsmæssige forbedringer (energibesparelser, indeklima, 

forbedring af funktionsforhold, ønsker) 

  

Bygningsmæssige ændringer forårsaget af skolestrukturændringer er ikke indeholdt 

i prioritering, da dette ikke er muligt med den økonomiske ramme, som er afsat i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12715 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bonb 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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budget 2012, og ligger også uden for det grundlag, som budgettet dækker. 

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

Ungdomsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler byrået, at det afsatte 

rådighedsbeløb i 2012 på 9,699 mio. kr. frigives til planlagt bygningsvedligehold for 

folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i sagsfremstilling og vedhæftede 

bilag. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Projektliste planlagt vedligehold skoler, budget 2012 (dok.nr.133628/11) 
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20. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for 

Ungdomsgården Hånbæk 

 

Sagsfremstilling  

Ungdomsgården Hånbæk har revideret institutionens vedtægter med henblik på at 

gøre vedtægterne tidssvarende. Bestyrelsen har indsendt vedtægter til 

Frederikshavn Kommune med henblik på godkendelse af vedtægerne. 

  

Center for Skole og Ungdom oplyser, at kommunens jurist har gennemgået 

vedtægter med henblik på varetagelse af Frederikshavn Kommunes interesser.  

På denne baggrund anbefaler Center for Skole og Ungdom, at reviderede 

vedtægter for Ungdomsgården Hånbæk godkendes. 

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

Ungdomsudvalget anbefaler Ungdomsgården Hånbæks reviderede vedtægter 

overfor Frederikshavn Byråd. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

Styrelsesvedtægt for Ungdomsgården Hånbæk - underskrevet af bestyrelsen (dok.nr.134220/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10905 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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21. Uddelegering af budgetramme 2012 til laveste 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

  

• at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person  

• at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret  

  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

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

godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetramme for 2012. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

2012 Oversigt identificerbare omkostningsseder inden for BUU (dok.nr.127179/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/20155 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: haja 

 Besl. komp: BUU 
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22. Orientering om sygefravær blandt medarbejdere i  Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

I Økonomiudvalgets møde den 14.december besluttede udvalget, at relevante 

sygefraværsstatistikker fremover indgår som kvartalsvist punkt på fagudvalgenes 

møder, til orientering og drøftelse. 

Der er på landsplan og for kalenderåret 2010 samlet oplysninger ind om de enkelte 

kommuners sygefravær. På baggrund heraf er der udregnet et gennemsnitlig 

fravær på 4,6%. Frederikshavns gennemsnitlige fravær er her 4,1%. 

Frederikshavn Kommunes fraværsstatistik pr. ultimo oktober 2011 er vedlagt som 

bilag. Statistikken viser kommunens fraværsprocenter pr. august, september og 

oktober 2011, opdelt på centre. 

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

• tager Frederikshavn Kommunes fraværsstatistik pr. ultimo oktober 2011 til 

efterretning 

• drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Taget til efterretning. 

Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Bilag  

HovedMED - Sygefraværsstatistik.pdf (dok.nr.127212/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12716 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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23. Januar 2012 - orientering fra Børne- og Ungdoms udvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

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

• status på udmøntning af skolestrukturen 
  

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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