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1. Henvendelse fra forældregruppen "Forældrenævnet i 

Frederikshavn Kommune" vedrørende dialog med Børne-  og 

Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

En forældregruppe har i 2010 dannet ”Forældrenævnet”, der består af forældre til 

børn i alderen 0 – 6 år i Frederikshavn Kommune. Nævnets formål er 

• at højne kvaliteten på børneinstitutionsområdet 

• at være høringsforum for forvaltningen i Frederikshavn Kommune 

• at formidle forældrenes interesser, bekymringer, kritik med videre til 

forvaltningen og byrådet. 

  

Forældrenævnet i Frederikshavn Kommune har nu henvendt sig til formanden for 

Børne- og Ungdomsudvalget med ønsket om dialog med Børne- og 

Ungdomsudvalget om et fremtidigt samarbejde. 

  

Nævnet skriver, de er klar over, at Børne- og Ungdomsudvalget kun tidligere har 

hørt fra ”Forældrenævnet”, når gruppen er utilfredse med Kommunens 

prioriteringer på børneområdet for de 0-6 årige.  

”Forældrenævnet” skriver også: ”at I vores verden vil det optimale samarbejde 

være, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med for eksempel sparerunder 

eller andre beslutninger, som har stor indflydelse på kommunens børn og forældre, 

kan afprøve forskellige scenarier på Forældrenævnet. Nævnet repræsenterer alle 

Kommunens institutioner, da kun få ikke ønsker at deltage i nævnets møder. 

Dermed kan I få en tilbagemelding på jeres tanker og idéer måske endda blive 

klogere på dagligdagen ude i institutionerne.  

Vi vil gerne bruges i dialogen til den øvrige forældregruppe. Tit er forskellige tiltag 

lettere spiselige, når man præsenteres for alternativerne.   

Måske kunne I også se noget frugtbart i et samarbejde med en aktiv og engageret 

forældregruppe”. 

Børne- og Ungdomsudvalgets formand har aftalt, at repræsentanter for 

forældregruppen mødes med Børne- og Ungdomsudvalget i udvalgets ordinære 

møde den 19. april 2012 kl. 15, således gruppen kan fremlægge deres synspunkter 

for udvalget. 

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

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Drøftet 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3001 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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2. Analyse af skolernes sociale profil 

 

Sagsfremstilling  

 Frederikshavn Kommune besluttede i forbindelse med 

specialundervisningsprojektet at udarbejde en ny økonomi- og styringsmodel på 

specialundervisningsområdet, hvor såvel økonomi som visitationskompetence 

decentraliseres. 

  

I den sammenhæng har Epinion foretaget en socioøkonomisk analyse af skolernes 

elevgrundlag, med henblik på at opnå viden om eventuelle forskelle i skolernes 

grundlag. 

Formålet med analysen er at vurdere, om de økonomiske midler eventuelt skal 

fordeles under hensyntagen til de socialøkonomiske faktorer. 

  

Resultaterne af analysen præsenteres i rapporten ”Analyse af skolernes sociale 

profil”. 

Analysen vil på Børne- og Ungdomsudvalgets møde blive gennemgået af konsulent 

fra Epinion. 

  

For at anskueliggøre, hvilken betydning de socioøkonomiske faktorer har på 

udlægningen af ressourcer til specialundervisningen, har Center for Undervisning 

og Tværgående Ungeindsats i samarbejde med Økonomicentret udarbejdet to 

modeller for ressourceudlægning: 

• en økonomisk model, beregnet udelukkende på baggrund af objektive 

kriterier (elevtal) 

• en økonomisk model, beregnet udelukkende på baggrund af skolernes 

socioøkonomiske profil 

• en økonomisk model, beregnet på baggrund af dels objektive kriterier 

(elevtal) (80 %), dels skolernes sociale profil (20 %). 

  

Modellerne vil blive eftersendt og gennemgået på mødet. 

Konsulent fra Epinion og specialundervisningskonsulent Bente Brink Nielsen 

deltager i udvalgets møde kl. 16. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om skolernes sociale profil skal medtænkes i 

en økonomisk udlægning af specialundervisningsressourcerne.  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Udvalget tilslutter sig, at skolernes sociale profil medtænkes i en økonomisk 

udlægning af specialundervisningsressourcer. 

Administrationen bemyndiges til at udarbejde model jf. de faldne bemærkninger. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11288 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag  

Socioøkonomisk analyse - Frederikshavn Kommune - Skolernes sociale profil - Rapport - Epinion - 

28022012.pdf (dok.nr.31966/12) 

BUU-bilag til den 19.4.2012 - Ny model specialundervisning (dok.nr.38981/12) 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 19. april 2012 Side 10 af 47 

 

3. Beredskab i forhold til arbejdet med seksuelle o vergreb og 

vold mod børn og unge 

 

Sagsfremstilling  

Socialminister Karen Hækkerup har opfordret kommunerne til at gennemgå 

beredskaber i forhold til arbejdet med seksuelle overgreb og vold mod børn.  

I den sammenhæng har kommunen modtaget anbefalinger til arbejdet fra SISO 

(Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og 

fysisk/psykisk vold mod børn).  

  

SISO’s anbefalinger går på: 

•         at de kommunale beredskaber blandt andet beskriver, hvordan akutte sager 

håndteres, og hvordan det sikres, at der følges op på indsatsen over for barn 

og familie 

•         at beredskabet beskriver procedurer og ansvarsfordeling, samt hvor den 

enkelte medarbejder kan få yderligere hjælp og sparring til håndtering af den 

enkelte sag 

•         endelig er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan beredskabet 

implementeres i praksis, således at det sikres, at beredskabet bruges af alle 

medarbejdere, og at det løbende opdate-res og vedligeholdes. 

  

Frederikshavn Kommune har aktuelt et beredskab bestående af: 

•         en vagtordning , hvor 4 socialrådgivere på skift har døgnvagt, således at 

Familierådgivningen kan kontaktes alle dage i året, døgnets 24 timer, og 

•         omsorgsgruppen, en tværfaglig sammensat gruppe på tre personer, 

bestående af en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en psykolog.  

Gruppens opgave er: 

−         at øge kendskabet til problemstillinger knyttet til seksuelle overgreb mod 

børn, blandt andet via temadage 

−         at yde konsulentbistand i aktuelle sager, f.eks. rådgivning, forslag til 

handlemuligheder, supervision, opfølgning og evaluering 

−         at udarbejde procedurer for sagsgange 

−         Det anbefales at omsorgsgruppens arbejde opgraderes og understøttes. 

−         Der foreligger pjecemateriale om omsorgsgruppen, som aktuelt er under 

revision. 

  

På baggrund af anbefalingerne fra ministeriet og SISO foreslås det, at beredskabet 

udbygges ved nedsættelse af et beredskab ( 3-dages beredskab),  der hurtigt, det 

vil sige indenfor 3 dage, kan vurdere, hvad der skal til i en given sag nu og her, 

samt hvis der er behov for en akut indsats, straks kan træde til og desuden vurdere 

mere langsigtede behov. 

Det anbefales, at medarbejdere fra Psykologisk Rådgivning, Krisecenteret, 

Familiehuset samt socialrådgivergruppen indgår i en sådan gruppe. 

For at gruppen vil kunne lave dette stykke arbejde, vil det kræve uddannelse til 

gruppen. Eventuelt vil SISO kunne varetage noget af dette, men det vil også kræve 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3245 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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uddannelse i kriseintervention. 

  

Der vurderes, at optimering af omsorgsgruppens arbejde og udbygning af 

beredskabet vil betyde årlige udgifter til temadage, uddannelse og supervision på 

ca. 35.000 kr. 

Herudover kan det overvejes, om der skal etableres aftale med ekstern psykolog,  

der kan være til rådighed i weekender og helligdage, ved akut opstået situationer. 

Der vurderes, at der vil være tale om timepris på 1.350 kr. i konsultationstakst til 

psykolog, samt en engangsudgift til psykologaftale på 10.000 kr.  

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

Ungdomsudvalget 

1.       tager orienteringen om det nuværende beredskab til efterretning 

2.       godkender opgradering af omsorgsgruppens arbejde og udvidelse af 

beredskabet med 3-dages-beredskabet 

3.     drøfter forslag om aftale med ekstern psykolog 

4.       anbefaler overfor Økonomiudvalget, at finansiering til udvidelse af 

beredskab og aftale med ekstern psykolog finansieres ved overførsel af 

35.000 kr. som løbende udgift og 10.000 kr. som eengangsudgift fra konto 

5, Anbringelsesområdet til konto 6, Administration – Center for Familie 

5.       godkender, at løbende drift til ekstern psykolog, skønnet til 15.000 kr. årligt 

afholdes inden for den administrative budgetramme for Center for Familie. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
1.     Taget til efterretning 

2.     Godkendt 

3.     Drøftet 

4.     Anbefales 

5.     Godkendt 

  

Jørgen Tousgaard ser med bekymring på, at udgiften finansieres via et område, 

der allerede er kraftigt reduceret. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Socialministeriet: Beredskaber om seksuelle overgreb og vold mod børn (dok.nr.35250/12) 
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4. Indstilling til godkendelse af opholdsstederne 

Enkeltmandsprojekt og Akutplads under Fonden Borreg aard 

 

Sagsfremstilling  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) har behandlet 

ansøgning af den 8. marts 2010 om godkendelse af privat opholdssted i form af 2 

enkeltmandsprojekter – ”Opholdsstedet Akut” og ”Opholdsstedet 

Enkeltmandsprojekt” under Fonden Borregaard.  

  

Oprindeligt drejede ansøgningen sig om 4 enkeltmandsprojekter. Dette er senere af 

ansøger ændret til 2 opholdssteder, henholdsvis 1 enkeltmandsprojekt og 1 

akutplads. 

  

Gennem GOT’s undersøgelse af de faglige og ledelsesmæssige kompetencer hos 

leder Kristian Borregaard, er det sandsynliggjort, at Kristian Borregaard besidder de 

fornødne kompetencer.  

Stedfortræder Thomas Borregaard har også deltaget i denne undersøgelse og har 

ligeledes givet indtryk af at besidde de fornødne kompetencer i forhold til at være 

stedfortræder for leder.  

  

Opholdsstedets beskrivelse af pædagogisk metode og målsætning er gennemgået 

og drøftet med ledelsen af opholdsstedet, og det er vurderet, at metoderne er 

egnede i forhold til målgruppen og at ledelsen er i stand til at sikre kvaliteten i 

metoderne.  

Opholdsstedet har i nogle år været i drift med enkeltmandsprojekter, der har været 

konkret godkendte af anbringende kommune, og det er indtrykket, at der i disse 

anbringelser har været ydet en relevant pædagogisk indsats af god kvalitet. 

  

Til grund for indstillingen ligger også en økonomisk vurdering fra GOTs 

økonomikonsulent af opholdstedets budgetter, og det er vurderet, at det indstillede 

budget lever op til rammerne for budgetgodkendelser. 

  

Ejendommen er ligeledes vurderet som egnet til formålet. De 2 

enkeltmandsprojekter har adresse i samme hus, men i helt adskilte lejligheder. Det 

vurderes derfor at være forsvarligt henset til, at det er enkeltmandsprojekter. 

  

Målgruppe og antal pladser.  

Målgruppen beskrives som tidligt skadede eller relationsforstyrrede unge. De unge 

kan have mislykkede anbringelser bag sig, blandt andet fordi de kan have svært 

ved at fungere i en anbringelse, hvor der er flere unge og generelle regler og krav. 

Målgruppen kan samlet set beskrives som unge, der har specifikke vanskeligheder 

i forhold til kontakt, relationsdannelse, sociale spilleregler og indlæring. Det kan 

eksempelvis komme til udtryk via stofmisbrug og kriminalitet. 

De to opholdssteder indstilles godkendt med hver 1 plads. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3277 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Opholdsst edet Akutplads  

Her tilbydes akutanbringelse, som vil kunne iværksættes inden for kort tid. Der er 

tale om en her-og-nu løsning, med det formål at give ro til en tænkepause, hvor 

kommunen og eventuelt de pårørende har tid til at finde en egnet langsigtet løsning 

for den unge. 

  

Taksten for 2012 indstilles godkendt til  233.535 kr.  

  

Taksten er for 1 plads, beregnet på baggrund af et samlet budget på 2.662.297 kr., 

som fordeler sig på følgende måde: 

  

Lønudgifter 2.164.915 kr. 

Ejendomsudgifter 102.590 kr. 

Øvrige udgifter 394.792 kr. 

  

Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,47 fuldtidsstillinger. 

  

  

Opholdsstedet Enkeltmandsprojekt  

Målgruppen er tidligere beboere fra Opholdsstedet Akutplads, som vurderes at 

kunne profitere 

af et længere ophold i den pædagogiske ramme, som Fonden Borregaard kan 

sætte op. 

Taksten for 2012 indstilles godkendt til 234.802 kr.  

  

Taksten er for 1 plads, beregnet på baggrund af et samlet budget på 2.676.752 kr., 

som fordeler sig på følgende måde: 

  

Lønudgifter 2.164.915 kr. 

Ejendomsudgifter 117.045 kr. 

Øvrige udgifter 394.792 kr. 

  

Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,47 fuldtidsstillinger. 

  

For begge budgetgodkendelser gælder, at det forudsættes, at den af kommunen 

godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og 

systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det 

samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken ”Løn” ikke kan 

overskrides. 

Det forudsættes samtidig, at der ikke sker udbetaling af lønkroner for timer, som 

ikke er realiseret, dette skal påses af opholdsstedets revisor. 

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

Ungdomsudvalget  

1. godkender opholdsstederne Enkeltmandsprojekt og Akutplads som private 

opholdssteder under Fonden Borregaard, jf. Lov om Social Service § 14, 

stk. 3 og 5, jf. § 11 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om 
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Tilbudsportalen samt godkendelse og tilsyn med visse private tilbud 

2. godkender budgetbehandlingen og de anførte takster kr. 233.535 kr. for 

Opholdsstedet Akutplads og 234.802 kr. for Opholdsstedet 

Enkeltmandsprojekt 

3. tager stilling til, om udvalget ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem til 

fondens bestyrelse jf. vedtægterne pkt. 7.1.e. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Udvalget ønsker ikke at udpege bestyrelsesmedlem 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Udkast til Godkendelsesskrivelse - opholdssted - FC Borregaard 030112 (dok.nr.35636/12) 

Forudsætninger for godkendelse - opholdssted botilbud - Frederikshavn (dok.nr.35637/12) 

Udkast Budgetgodkendelse 2012 - FC Borregaard (dok.nr.35635/12) 

FC Borregaard - stiftelsesdokument og vedtagne vedtægter (dok.nr.35638/12) 
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5. Strategi og handleplan for rygeforebyggelse i fo rhold til 

børn og unge i Frederikshavn Kommunes skoler, friti ds- og 

ungdomsklubber 

 

Sagsfremstilling  

Som opfølgning på Region Nordjyllands sundhedsprofil 2010 og SSP’s 

livsstilsundersøgelse, der viste en tendens til en kraftig stigning i rygere i 

aldersgruppen 16 – 19 år, besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2011, at 

der skulle udarbejdes en langsigtet strategi i forhold til fortsat sikring af røgfrie 

miljøer, forebyggelse af rygestart og støtte til rygestop. 

  

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne, SSP, 

Ungdomsskolen og Sundhedstjenesten har udarbejdet forslag til strategi og 

handleplan for rygeforebyggelse i forhold til kommunens børn og unge. 

  

Indsatsen for at beskytte børn og unge imod rygning har tre mål: 

• Sikre røgfrie miljøer 

• Forebygge rygestart 

• Støtte rygestop 

  

Materialet er vedlagt til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse med henblik på 

at udsende materialet i høring i kommunens skoler, fritids- og ungdomsklubber, 

herunder også i enhedernes MED-udvalg. 

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

• drøfter forslag til strategi og handleplan med henblik på at udsende 

materialet i høring 

• genoptager sagen, når høringssvar foreligger. 

  

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

Materiale sendes i høring. 

Sagen genoptages, når høringssvar foreligger. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i december 2011 har strategi og 

handleplan været i høring i skoler, fritids- og ungdomsklubber, herunder også i 

enhedernes MED-fora. 

På baggrund af de indkomne høringssvar har Center for Familie udarbejdet en 

sammenfatning af de indkomne svar. Se bilag. 

Af sammenfatningen fremgår, at der er stor tilslutning til strategi og handleplan, 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11524 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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men også kommentarer fra flere. 

Eksempelvist ser Ungdomsgården Hånbæk en risiko for, at nogle unge vil afholde 

sig fra at benytte sig af klubbens pædagogiske tilbud, hvis et totalt rygeforbud 

iværksættes, og Kaj Bundvad Fritidscenter udtrykker bekymring for, hvorledes et 

totalt rygeforbud håndteres i forhold til ansatte, og efterspørger retningslinjer for 

dette. 

Som konsekvens af gennemført høringsrunde er der foretaget en justering af 

tidsplanen i Strategi for rygeforebyggelse i forhold til børn og unge i Frederikshavn 

Kommunes skoler mv. 

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

1. drøfter indkomne høringssvar 

2. godkender Strategi og handleplan for rygeforebyggelse i forhold til børn og 

unge i Frederikshavn Kommunes skoler m.v., med revideret tidsperspektiv 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
1.     Drøftet 

2.     Godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget bemærker den 

reviderede tidsplan. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Strategi for rygeforebyggelse i forhold til børn og unge i Frederikshavn Kommunes skoler mv 

(BUU01122011) (dok.nr.124408/11) 

Bilag 1 - sikre røgfri miljøer (dok.nr.124412/11) 

Bilag 2 - Handleplan forebygge rygestart (dok.nr.124410/11) 

Bilag 3 - Støtte rygestop (dok.nr.124411/11) 

Sammenskrivning af høringssvar til strategi for rygeforebyggelse i forhold til børn og 

unge (dok.nr.35183/12) 
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6. Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2011 

 

Sagsfremstilling  

Ved udgangen af 2011 er det korrigerede budget for Børne- og Ungdomsudvalgets 

bevillingsområde ekskl. teknisk tillægsbevilling på 938,4 mio. kr. Det faktiske 

forbrug er opgjort til 946,5 mio. kr. Årsresultatet er således et merforbrug på 8,1 

mio. kr., svarende til en budgetafvigelse på 0,9 %.  

  

I budgetrevision pr. 30. september 2011 blev angivet et forventet underskud på 

10,2 mio. kr. og regnskabsresultat for 2011 er således forbedret med 2,1 mio. kr. 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets oprindelige budget for 2011 udgjorde 935,4 mio. kr. I 

løbet af 2011 er der foretaget ændringer i udvalgets budgetramme, som nedskriver 

budgetrammen med 3 mio. kr. Oversigt over budgetnedskrivninger ses i Børne- og 

Ungdomsudvalgets årsberetning, på side 4. 

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er 

tilknyttet elektronisk, med udsendes ikke i papirudgave til udvalget. 

Årsberetningerne omfatter:  

•         Kort præsentation af institutionen  

•         Orientering om regnskabsresultatet  

  

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, 

samt en teknisk regnskabsforklaring hvor årsresultatet forklares. Desuden har 

Direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. 

  

Anlæg 

Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2011 været omfattet 

af 12 projekter til en samlet sum af 123,4 mio. kr. Oversigt kan findes på side 12 i 

Børne- og Ungdomsudvalgets årsberetning. 

  

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 58,6 mio. kr. Overskuddet skyldes 

primært forskydninger af projekternes igangsættelse, herunder Ny Midtskole samt 

udvidelse/hjemtagelse af 12 pladser på døgninstitutioner. 

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

1. godkender den forelagte årsberetning 2011 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort, der videresendes via Økonomiudvalget til 

byrådets behandling. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Godkendt, at overskud og underskud anbefales overført til budget 2012. Dog gør 

Børne- og Ungdomsudvalget opmærksom på, at underskud på STU (10 mio. kr.) 

vedrører flere udvalgsområder, og at underskuddet på Børne- og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1347 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Ungdomsudvalgets område formentlig modsvares af et mindre forbrug hos andre 

udvalg.  

Økonomiudvalget bør overveje underskuddets fordeling på udvalg. 

  

Socialdemokraterne ønsker, at underskud vedrørende STU, Dagplejen og 

Familierådgivningen ikke overføres, idet det er urealistisk at indhente. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Sammenfatning BUU 2011 regnskab (dok.nr.16952/12) 

BUU-området : oversigt regnskab 2011 (dok.nr.20203/12) 

Center for Undervisning - årsberetning og over- og underskud 2011 (dok.nr.37594/12) 

Center for Dagtilbud - årsberetning og over- underskud 2011 (dok.nr.37641/12) 

Ungdom - årsberetninger og over- underskud 2011 (dok.nr.37642/12) 

Center for Familie - årsberetninger og over- underskud 2011 (dok.nr.37645/12) 

Anlæg BUU regnskab 2011 - overførselsopgørelser (dok.nr.37629/12) 
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7. Månedlig økonomisk status pr. 31. marts 2012 Bør ne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. 

marts 2012 for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 

Materialet består af den overordnede økonomiske status på centerniveau for 

Børne- og Ungdomsudvalgets område. Til hvert center, er der tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver centrets økonomiske status. 

  

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

status. 

  

Ud over ovennævnte statusbilag, er der for følgende specifikke områder et 

uddybende materiale 

• orientering om status på udmøntning af handlingsplan og prioriterede 

indsatsområder i forlængelse af tidligere gennemført budgetanalyse på 

dele af området under Center for Familie (bilag udleveres i mødet) 

• orientering om økonomisk status på området for Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU) 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Månedlig økonomisk status pr. 31.03.2012 - BUU (dok.nr.30077/12) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2012 (dok.nr.24987/12) 

Dag/Døgn - marts 2012 (dok.nr.36311/12) 

STU Køb og salg 2012 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.13898/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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8. Orientering vedrørende budgetproces 2013 

 

Sagsfremstilling  

I mødet orienteres om budgetprocessen for budget 2013 og overslagsårene, 

herunder 

• tidsplan for processen og ønske om afvikling af dialogmøde med 

Handicaprådet i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære 

møde 7. juni 2012. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Taget til efterretning 

Handicaprådet inviteres til dialogmøde i juni måned. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projekt 

forebyggelse på familieområdet jf. budgetforlig 201 2 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det aftalt at afsætte et 

rådighedsbeløb på 3 mio. kr. årligt til projekt til forebyggelse på familieområdet. 

Projektet løber over en 3-årig periode. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten er der i budgetårene 2012 – 2014 er afsat 

3.0 mio. kr. årligt 

  

Projektet skal sammen med øvrige initiativer på området være med til at muliggøre 

omlægning af anbringelsesudgifter ved at investere i forebyggelse og deraf skabe 

en nedgang i anbringelsesudgifterne. 

Projektet har fokus på helhedsorienterende og koordinerende indsatser omkring 

barnet/den unge og skal ses i sammenhæng med fortsat fokus på tværgående 

løsninger for børn og familier i organisationen. 

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

Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte 

rådighedsbeløb i 2012 på 3 mio. kr. til projekt til forebyggelse på familieområdet jf. 

beskrivelse i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Anbefales 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

kopi dok 84929-11 BUU 32 - Fra anbringelse til forebyggelse - 3-årigt 

forebyggelsesprojekt. (dok.nr.36880/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3379 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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10. Implementering af procedure ved sanktionering a f 

ungeydelse og fritagelse for uddannelsespligten (15 -17-årige) 

 

Sagsfremstilling  

Den tidligere børnefamilieydelse for de 15-17-årige er pr. 1. januar 2011 blevet 

ændret til en ungeydelse. 

  

Ungeydelsen udbetales hver måned til forældrene. En del af lovændringer giver de 

unge 15-17-årige pligt til at følge den uddannelsesplan, som laves i samarbejde 

mellem forældre, den unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

  

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan dog efter inddragelse af den 

unge/forældrene fritage den unge fra uddannelsespligten med begrundelse i 

sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer. 

  

De nye regler betyder ligeledes, at kommunen kan vælge at stoppe udbetalingen af 

ungeydelsen, hvis den unge og/eller forældrene ikke samarbejder om 

gennemførelse af uddannelsesplanen. 

  

Muligheden for sanktioner, hvis uddannelsesplanen ikke følges, skal ikke betragtes 

som en trussel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning mod den 

unge/forældrene, men skal derimod fremme en tæt kontakt mellem den 

pågældende vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning og den 

unge/forældrene. 

  

Tværgående Ungeteam har udformet en proceduregang ved sanktionering af 

ungeydelse og fritagelse for uddannelsespligten. Vedlagt som bilag er ’Procedure 

ved sanktionering af ungeydelse og fritagelse for uddannelsespligten (15-17-årige)’. 

Det forventes at antallet af sanktioneringer af ungeydelsen vil være mellem 0 og 2 

om året. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning har retten til at træffe afgørelse om en 

eventuel sanktionering. Ved sanktionering gives Borgerservice besked om at 

stoppe udbetalingen.  

Det er også Ungdommens Uddannelsesvejledning, der træffer afgørelse om at 

genoptage udbetalingen af ungeydelsen til forældremyndigheden. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender proceduren med virkning fra 1. 

august 2012, og at sagen oversendes til Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget til orientering 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Godkendt implementeret pr. 1. august 2012 

Udvalget ønsker evaluering efter 1 år. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10165 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: mskp 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Procedure ved sanktionering af ungeydelse og fritagelse for uddannelsespligt (dok.nr.111315/11) 
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11. 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 ekskl. 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 og 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. 

  

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 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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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 

 
Supplerende sagsfremstilling 8. marts 2012 Børne- o g Ungdomsudvalget  
I forbindelse med byggeriet af ny skole i Frederikshavn by er der i forskellige 

sammenhænge blevet drøftet, hvordan og hvor den nye skole kan gennemføre 

inde-idræt, primært i vinterhalvåret. 

  

Den nye skole anlægges med ude-idrætsfaciliteter og indeholder også en integreret 

aktivitetssal. Aktivitetssalen er en ramme for afvikling af for eksempel elev-

samlinger, drama, koncerter, foredrag, leg, bevægelse og andre lettere motoriske 

eller ekspressive aktiviteter. Aktivitetssalen er ikke en gymnastiksal, og er ikke 

bygget som sådan. 

  

Den nye skole indeholder badefaciliteter for børn og voksne, jf. blandt andet 
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behovet for bad efter ude-idræt i sommerhalvåret. 

  

Idræt er et obligatorisk fag i folkeskolen med et defineret antal vejledende timer på 

alle årgange. Idrætsundervisningen er bl.a. beskrevet i undervisningsministeriets 

fælles mål fra 2009. Heri beskrives bl.a. forventninger til variationen af 

idrætsdiscipliner, adgang til redskaber og faciliteter m.m. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats er blevet bedt om at 

udarbejde et rent skolefagligt oplæg om mulig afvikling af inde-idræt i henholdsvis 

Idrætssalen, Badmintonhallen og Atletcentret i Arena Nord (vedlagt som bilag). Der 

vedlægges også et bilag med Ejendomscentrets prisoverslag for fysiske 

tilpasninger. 

  

Centret vurderer, at tre haller vil kunne dække den nye skoles inde-idrætsbehov 

under forudsætning af, at de tre haller er til skolens fulde rådighed i alle hverdage i 

tidsrummet 8-15, og at der foretages de nødvendige fysiske tilpasninger, anslået til 

1,75 mio. kr. 

Centret anbefaler, at oplægget fremsendes til høring blandt halejere i Arena Nord. 

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

1. drøfter det skolefaglige notat inkl. prisoverslag 

2. sender oplægget til høring blandt halejere i Arena Nord. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet. 

Godkendt. 

  

Socialdemokratiet ønsker beregninger foretaget på det nuværende forslag samt på 

opførelse af gymnastiksal, der eventuelt senere kan udbygges til multihal. 

  

Fraværende: ingen  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
Ud over beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 8. marts 2012 om at sende det 

udarbejdede, rent skolefaglige oplæg om mulig afvikling af inde-idræt i høring hos 

Badmintonhallen, Frederikshavn Idrætshal, Atletcenteret og Frederikshavn 

Idrætscenter I/S, bad Børne- og Ungdomsudvalget om supplerende oplysninger 

vedrørende de igangværende drøftelser om afviklingen af den nye skoles 

indeidræt. 

Direktørområdet Børn og Kultur har på den baggrund igangsat følgende arbejder: 

• Anvendelse af eksisterende idrætsfaciliteter på Hånbækskolen, 

Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skole 

• Anlægsomkostninger ved at bygge nyt, henholdsvis gymnastiksal, hal eller 

multihal 

• Driftsomkostninger for Arena Nord, hvis ny skole anvises tre af Arena 

Nords haller 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 19. april 2012 Side 27 af 47 

 

• Omkostninger for foreningsbrugere af Arena Nord, hvis ny skole anvises tre 

af Arena Nords haller 

  

Anvendelse af eksisterende idrætsfaciliteter på de tre skoler  

Ejendomscentret har belyst mulighederne for at anvende eksisterende faciliteter på 

henholdsvis Ørnevejens Skole, Munkebakkeskolen og Hånbækskolen (se vedlagte 

notat). 

De nuværende planer for Hånbækskolen, Munkebakkeskolen og Ørnevejens 

Skoles fremadrettede brug omfatter ikke umiddelbart indeidræt for den ny skole. 

Hånbækskolen skal blandt andet rumme ungdomsskolen og 10. klassecenter pr. 

august 2012, og på sigt også ”campus” (der arbejdes pt. med nyt navn for 

samarbejdet). Munkebakkeskolen er planlagt nedrevet med henblik på at sætte 

grunden til salg. Ørnevejens Skole er planlagt ombygget til administration i løbet af 

2013.  

Hvis de tre skoler skal anvendes til ny skoles idrætsbrug, så vil det indebære 

ændringer af de foreliggende planer, samt årlige driftsudgifter på samlet set ca. 

1,944 mio. kr. 

  

Anlægsomkostninger ved at bygge nyt, henholdsvis gy mnastiksal, hal eller 

multihal  

Ejendomscentret har beregnet anlægsomkostningerne ved at bygge hhv. 

gymnastiksal, hal eller multihal i tilknytning til Arena Nord (se vedlagte notat). 

Notatet præsenterer flere scenarier. 

Anlæg af en gymnastiksal anslås at koste 6,9 mio. kr. uden omklædningsfaciliteter 

og 8,8 mio. kr. med omklædning. I begge tilfælde vil det koste yderligere 1,4 mio. 

kr., hvis salen bygges med mulighed for udvidelse. 

Anlæg af en hal med omklædningsfaciliteter anslås at koste ca. 13,7 mio. kr., mens 

en hal uden omklædning anslås at koste 12,2 mio. kr. I begge tilfælde kan tilkøbes 

opdeling via lydvæg til ca. 350.000 kr. og 80.000 kr. for opdeling med visuel væg. 

Anlæg af multihal koster ca. 17,6 mio. kr. Multihallen er beskrevet i henhold til MT 

Højgaards udbudte option, jf. skolebyggeriet. 

De nævnte anlægsbeløb indeholder ikke evt. udgifter til erhvervelse af grund eller 

årlig drift. 

  

Omkostninger for foreningsbrugere af Arena Nord, hv is ny skole anvises tre 

haller  

Center for Kultur og Fritid oplyser, at lokalerne til idrætsaktiviteter i Frederikshavn 

Kommune fordeles til foreningslivet p.t. Denne proces forventes færdig medio maj 

2012, hvorefter bl.a. økonomien ift. gebyrindtægter for Folkeoplysningsudvalget 

kan beregnes konkret. Heraf vil også kunne fremgå, hvis der evt. opstår et tab for 

foreningslivet, ved anvisning af andre lokaler end Arena Nord, hvis den nye skole 

evt. tildeles rådighed over Arena Nord hallerne til brug for skoleidræt. 

  

Driftsomkostninger for Arena Nord, hvis ny skole an vises tre haller  

I tilfælde af, at ny skole skal afvikle idrætsundervisning i hhv. Badmintonhallen, 

Atletcentret og Idrætshallen, så må der påregnes forskellige ombygninger. Dette 

blev præsenteret i notat på Udvalgets møde i marts 2012. 

Hvis den nye skole tildeles haller i Arena Nord, vil Arenaen blive honoreret på 
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samme vis som øvrig afvikling af skoleidræt i eksterne anlæg, f.eks. hvis en skole 

afvikler svømmeundervisning i en selvejende svømmehal. Honoreringen forventes 

at dække evt. øgede udgifter for Arena Nord ift. slidtage, forbrug af el, vand og 

varme. Honoreringens størrelse vil blive fastlagt efter konkret forhandling. 

  

Høringsfristen for Badmintonhallen, Frederikshavn Idrætshal, Atletcenteret og 

Frederikshavn Idrætscenter I/S vedrørende det skolefaglige oplæg om mulig 

afvikling af inde-idræt udløber den 16. april 2012 – efter formidling af Børne- og 

Ungdomsudvalgets dagsorden. Høringssvar og sammenfatning af høringssvar 

formidles Børne- og Ungdomsudvalget via mail inden afvikling af udvalgets møde 

den 19. april 2012. 

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

drøfter det fremsendte materiale. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Drøftet 

Sagen henvises til budgetprocessen. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
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) 

Ejendomscentrets beskrivelse - indretning af Arena Nord-haller til skolebrug (BUU 

08032012) (dok.nr.21573/12) 

skolefagligt notat om idræt i tre haller i Arena Nord (BUU 08032012) (dok.nr.9155/12) 

Ny skoles evt. brug af idrætsfaciliteter på MU, HÅ og ØS (dok.nr.32705/12) 

Evt. anlæg af gymnastiksal eller multihal, jf. ny skoles idrætsbrug (dok.nr.32730/12) 

Høringssvar vedr ny skoles brug af Atletcentret, Badmintonhallen og Idrætshallen i Arena 

Nord (dok.nr.38367/12) 
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12. Hånbæksskolens fremadrettede brug pr. august 20 12 

 

Sagsfremstilling  

Til august 2012 skal en række kommunale ungetilbud fysisk samles på 

Hånbækskolen, og Produktionskolen og EGU flytter eventuelt til Hånbækskolen på 

et senere tidspunkt. 

  

Pluskontoret Arkitekter samt repræsentanter fra Ejendomscenteret, Undervisning 

og Tværgående Ungeindsats samt Produktionsskolen / EGU har i dialog udarbejdet 

vedhæftede helhedsplan med forslag til fysisk udvikling af Hånbækskolen. 

  

Planen indeholder blandt andet forslag til en etapevis udvikling af skolens 

nuværende rammer (inde og ude), økonomisk overslag som bilag – herunder det 

administrativt udarbejdede kommissorium til Pluskontoret Arkitekter. 

  

Som det fremgår af materialet foreslås en etapevis fysisk udvikling af 

Hånbækskolen:  

1. Inden august 2012 

Etablere sammenhængende fællesarealer i to etager, etablere synlig 

administration, opgradere normalklasseklynger til 10. klassecentret, 

etablere udearealer i to indre skolegårde og sikre tilgængeligheden i 

nævnte områder.  

2. Inden ultimo 2013 

Etablere de fornødne fysiske rammer i det øjeblik Produktionsskolen og 

EGU flytter ind – herunder etablering af køkken, administration og 

tilgrænsende udearealer.  

3. Ukendt tidshorisont 

Eventuelt etablere fysiske rammer til nye aktører eller andet. 

  

Planen indeholder et økonomisk overslag af anlæg. Der er ikke medtaget økonomi 

til inventar o.l.  

• økonomisk overslag, fase 1: 4,38 mio. kr. 

• økonomisk overslag, fase 2: 9,6 mio. kr. 

• økonomisk overslag, fase 3: kendes ikke, da den fysiske realiseringsplan 

er ukendt. 

  

Den fysiske realiseringsplan for etape 1 bør snarest muligt sendes i udbud, jf. at 

indflytningen sker til august 2012. 

10. klassecentret overtager, i det omfang det er muligt, inventar m.m. fra de 

eksisterende 10. klasser på Bangsbostrand Skole og Ørnevejens Skole. I perioden 

august 2012 til januar 2013 benyttes Hånbækskolens også af ny skoles 0. klasser 

samt de nuværende specialklasser på Hånbækskolen. Når den nye skole er taget i 

brug, vil de nye brugere af Hånbækskolen (10. klassecentret, ungdomsskolen m.fl.) 

overtage inventar fra den nye skoles fraflyttede bygninger. Men i 

overgangsperioden vil der være vanskeligheder i forhold til inventarfordelingen. 

Der er ikke umiddelbart afsat midler til indkøb af inventar med mere i forbindelse 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2237 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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med realiseringen af nye fysiske rammer på Hånbækskolen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter vedlagte helhedsplan for den fysiske tilpasning af Hånbækskolen 

2. godkender, at fase 1 sendes i udbud med henblik på fysisk realisering 

inden august 2012 

3. godkender, at fase 1 på 4,38 mio. kr. finansieres via den allerede 

afsatte/frigivne pulje for opgradering af eksisterende skoler (restbevilling pr. 

ultimo 2011 er 4,8 mio. kr.) 

4. godkender, at sagen genoptages senere, for så vidt angår fase 2 og 3. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Drøftet. 

  

Udvalget tiltræder, at klasselokaler renoveres, finansieret via del af den frigivne 

pulje. 

  

Sagen genoptages senere. 

  

Fraværende: ingen  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets sidste møde fremsender Center for 

Undervisning og Tværgående Ungeindsats hermed et nyt forslag til fysisk tilpasning 

af de eksisterende lokaler på Hånbækskolen. 

  

Det er besluttet, at 10. klassecentret og Ungdomsskolen flytter på Hånbækskolen. I 

alt drejer det sig om ca. 200 elever og ca. 15 ansatte omkring 10. klassecentret 

inkl. leder og sekretær. Ungdomsskolens administration udgør 5 personer, som 

sammen med 10. klasseleder og sekretær for 10. klasse, samles i én administrativ 

enhed. Derudover er der ca. 5-8 lærere/projekt-medarbejdere, som er fast tilknyttet 

undervisningen og projekter, eller som har en mere løs/time-baseret tilknytning til 

10. klassecentret / Ungdomsskolen. 

  

Det er Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vurdering, at det vil 

styrke arbejdet for og med unge, hvis også SSP og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning placeres på Hånbækskolen. 

Produktionskolen inkl. EGU har skriftligt tilkendegivet, at de ser sig selv som en del 

af uddannelses- og ungemiljøet på Hånbækskolen.  

Arealmæssigt kan Hånbækskolen også rumme andre eventuelle aktører. 

  

Det er Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats forståelse, at: 

• Det tidligere fremsendte forslag fra PLUS-kontoret betragtes som en 

masterplan, indeholdende en helhedsløsning, som kan realiseres 

efterhånden som Hånbækskolen udvikler sig i forhold til aktører og opgaver 

m.m. 
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• Det primære fokus p.t. er at foretage en fysisk tilpasning af Hånbækskolen 

som sikrer, at der kan etableres et attraktivt uddannelses- og ungemiljø for 

10. klassecentret og Ungdomsskolens brugere. 

• Det sekundære fokus p.t. er at skabe de fornødne rammer til ledelsen og 

ansatte i 10. klassecentret og Ungdomsskolen. 

  

Konkret foreslår Centret følgende fysiske tilpasninger (se vedlagte bilag): 

•         To fløje med klasselokaler moderniseres af hensyn til undervisnings- og 

ungemiljøet 

•         Der etableres en ny trappe fra stue til parterre med henblik på at skabe et 

attraktivt studie- og ungemiljø med mulighed for forskellige 

læringssituationer m.m. 

•         Der foretages de fornødne tilpasninger ift. tilgængelighed, krav til 

indeklima og andre tekniske løsninger 

•         Der foretages de fornødne tilpasninger af administrationen i stueetagen, 

dvs. at dette område indrettes til 7 personer, hvor der i dag er indrettet til 3 

•         Der indrettes et klasselokale med fleksible arbejdspladser til ansatte 

medarbejdere 

  

Samlet vurderes disse tilpasninger at beløbe sig til 2,7 mio. kr. inkl. beløb til evt. 

uforudsete udgifter (se vedlagte bilag). Prissætningen tager afsæt i den 

igangværende ombygning af Ankermedet skole. 

  

De foreslåede ændringer understøtter eventuelt fremtidige tilpasninger af 

Hånbækskolen, herunder senere indflytning af Produktionsskolen m.m. 

  

Opgaven med at foretage de fysiske tilpasninger skal i udbud/licitation snarest, hvis 

de foreslåede fysiske tilpasninger skal realiseres inden skoleårets start i august 

2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender det skitserede forslag til fysiske tilpasninger af Hånbækskolen 

2. godkender, at det skitserede forslag til fysiske tilpasninger af 

Hånbækskolen sendes i udbud/licitation. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Sagen genoptages i næste møde jf. de fladne bemærkninger. 

Jette Fabricius Toft ønsker, at UU flytter ind pr. 1. august 2012 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Hånbækskolens fremtidige brug _Campus Frederikshavn - beslutnings- og realiseringsanvisende 

rapport (BUU 08032012) (dok.nr.21521/12) 

Revideret tegning, Hånbækskolens fremtidige brug, 26032012 (dok.nr.33296/12) 

Økonomisk overslag, revideret forslag til ombygning Hånbækskolen (dok.nr.33301/12) 
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13. Orientering om skoleudsættelser 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen har bedt om et overblik over, hvad der er 

lovbestemt, og hvilket råderum Børne- og Ungdomsudvalget har i forhold til 

udsættelse af skolepligten. 

  

Skoleudsættelse gives på baggrund af forældrenes ansøgning, børnehavens 

udtalelse og en individuel vurdering. 

  

Ifølge Folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august det 

kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. 

  

Folkeskolelovens § 34, stk. 2 oplyser også, at kommunalbestyrelsen (Børne- og 

Ungdomsudvalget) efter forældrenes anmodning kan godkende, at et barns 

undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er 

begrundet i barnets udvikling. I bemærkningerne til loven anføres, at udsættelse af 

undervisningen til et år efter undervisningspligtens indtræden forudsætter 

forældrenes samtykke, men forældrene har ikke noget ensidigt krav på udsættelse. 

Afgørelse træffes af kommunalbestyrelsen (Børne- og Ungdomsudvalget) i 

tvivlstilfælde på grundlag af en individuel undersøgelse af elevens modenhed. 

  

Skoleudsættelse forudsætter, at der er fagligt belæg for at antage, at barnet vil få et 

væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehave, end det vil kunne få ved at 

starte i børnehaveklasse. 

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet procedure for skoleudsættelse, 

beskrevet i ”Årsplan for samarbejdet ved overgang fra børnehaver til skoler”, 

med præcisering i ansøgningsskemaet. 

  

• Ansøgningsskema  

Forældrene ansøger om udsættelse af skolegangen. Skemaet påføres 

børnehavens vurdering af skoleudsættelsen samt beskriver en handleplan 

for det ekstra år i børnehaven. Pædagogisk 

Rådgivning/Specialpædagogisk Rådgivning (PR/SPR) vurderer 

skoleudsættelsen, enten ud fra kendskab til det konkrete barn, eller ud fra 

drøftelse på konsultativt møde. 

Kompetenceprofil vedlægges ansøgningsskemaet 

• Årsplan for samarbejde ved overgang fra børnehaver til skoler i 

Frederikshavn Kommune Årsplanen har til formål at sikre en god dialog 

børnehave og skole imellem, med henblik på at gøre overgangen fra 

børnehave til skole så smidig som muligt for børnene 

  

  

For skoleåret 2011/12 er der søgt og bevilget skoleudsættelse til 83 børn, svarende 

til 11 % af skolebegynderne. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2449 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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For skoleåret 2012/13 er der søgt og bevilget skoleudsættelse til 62 børn svarende 

til 8 % af skolebegynderne.  

 De 62 børn kommer fra 23 børnehaver med ca. halvdelen af udsættelserne fra 4 

børnehaver. 

   

For skoleåret 2012/13 er der 15 omgængere i børnehaveklasse fordelt på 4 skoler, 

over halvdelen af børnene er omgængere på én skole. 

  

Til sammenligning kan nævnes, at: 

• I Mariagerfjord Kommune har 10 % fået skoleudsættelse i 2011/12 og 7 % i 

2012/13  

• I Brønderslev Kommune har 21 % fået skoleudsættelse i 2011/12 og ca. 10 

% i 2012/13  

• I Vesthimmerlands Kommune har 10 % fået skoleudsættelse i 2011/12 og 

6 % i 2012/13. 

• I Hjørring Kommune har 5,9 % fået skoleudsættelse for 2011/12 og 4,6 % i 

2012/13 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Orienteringen taget til efterretning. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

skoleudsættelse (dok.nr.25551/12) 

Årsplan for samarbejde ved overgang fra børnehaver og skoler.DOCX - Årsplan for samarbejde ved 

overgang fra børnehaver og skoler.docx (dok.nr.25550/12) 

Kompetenceprofilskema  (dok.nr.25549/12) 
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14. Harmonisering af fritidstilbud for børn på Hørb y-Dybvad 

skole 

 

Sagsfremstilling  

Hørby-Dybvad skole har på vegne af skolen og Hørby Børnehus henvendt sig til 

formanden for Børne- og Ungdomsudvalget med ønske om at fremlægge et forslag 

for udvalget om at harmonisere skolebørnenes fritidstilbud. 

  

Forældre til elever på Hørby-Dybvad Skole har mulighed for at vælge mellem to 

forskellige fritidstilbud til deres børn. 

  

På Hørby-Dybvads Skoles afdeling i Dybvad er der oprettet en skolefritidsordning jf. 

Folkeskolelovens § 3, stk. 4. Skolefritidsordningen har et SFO1 tilbud til eleverne på 

0.-3. årgang og et SFO 2 tilbud for eleverne på 4.-6. årgang. 

  

SFO 1 har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori:  Antal  Pris  

SFO morgen 3 425 kr. 

SFO eftermiddag 27 1305 kr. 

SFO heldagstilbud 29 1730 kr. 

  

SFO 2 har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori:  Antal  Pris  

SFO2 morgen 1 340 kr. 

SFO2 eftermiddag 23 550 kr. 

SFO2 heldagstilbud 2 890 kr. 

  

Der findes ingen bestemmelser om prisen, som fastlægges af 

Kommunalbestyrelsen, dog må det ikke vedtages at SFO er gratis for alle forældre, 

jf. bemærkningerne til Folkeskolelovens § 50, stk. 2.  

I dag er forældrebetalingen for en SFO plads på 50 % af den faktiske udgift. 

  

Forældrene har desuden mulighed for at vælge et fritidstilbud i Hørby Børnehus, der 

er et tilbud efter Dagtilbudslovens § 19. 

Tilbuddet er opdelt i et Fritidshjemtilbud til børn til og med 3. klasse og et Klubtilbud 

til de elever der er ældre. 

  

Fritidshjemmet har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

Kategori:  Antal  Pris  

Fritidshjem morgen 0 285 kr. 

Fritidshjem eftermiddag 28 775 kr. 

Fritidshjem heldagstilbud 19 1060 kr. 

  

  

Klubtilbuddet har pr. 4./11. 2011 flg. indmeldelser: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10362 

 Forvaltning: CSK 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Kategori:  Antal  Pris  

Klub morgen 0 285 kr. 

Klub eftermiddag 0 490 kr. 

Klub heldagstilbud 0 775 kr. 

Forældrebetalingen for fritidstilbud ligger på 25-30 % af den faktiske udgift.  

Repræsentanter for Hørby-Dybvad skole og Hørby Børnehus er inviteret til at 

deltage i udvalgets møde kl. 15. 

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

drøfter forslag fra Hørby-Dybvad skole og Børnehuset i Hørby om at harmonisere 

skolebørnenes fritidstilbud. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. novemb er 2011 
Center for Skole og Ungdom samt Center for Dagtilbud udarbejder i samarbejde 

med repræsentanter for Hørby-Dybvad skole og Hørby Børnehus forslag til modeller 

for etablering af samlet fritidstilbud til 0. – 3. kl. børn på Hørby-Dybvad skole. 

  

Forslag skal beskrive pædagogiske og økonomiske konsekvenser. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10. november 2011 

har Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats arbejdet videre med 

sagen. 

  

I forbindelse med sammenlægning af Hørby-Dybvad skole viste det sig, at det var 

mest hensigtsmæssigt at lave en aldersopdeling af skolens elever på de to 

bygningsanlæg, Hørby Skole og Dybvad Skole. Skolen valgte derfor, at 

Indskolingen med virkning fra 1. august 2012 skulle undervises på afdelingen i 

Hørby, mens Mellemtrinet og Udskolingen skulle undervises på Dybvad Skole, idet 

dette bygningsanlæg var bedst udbygget i forhold til udskolingselever. 

  

På nuværende tidspunkt kan forældrene til børn på Hørby-Dybvad skole vælge 

mellem to forskellige fritidstilbud til deres børn. Dette betyder, at indskolingsleeverne 

efter skoletid spredes på to forskellige pasningstilbud. 

  

På Hørby-Dybvad Skoles afdeling i Dybvad er der oprettet en skolefritidsordning 

(SFO) og i Hørby er der et fritidstilbud i Hørby Børnehus. 

  

  
Børnehuset i Hørby 

Fritidshjem 0.-3. klasse 

Hørby-Dybvad Skole,  

afdelingen i Dybvad 

SFO 1 

Morgentilbud 285 kr. 425 kr. 
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Eftermiddagstilbud 775 kr. 1.305 kr. 

Heldagstilbud 1.060 kr. 1.730 kr. 

  

Hvis begge tilbud opretholdes, vil forældrene skulle vælge mellem to fritidstilbud 

med relativt markante prisforskelle. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats og Center for Center for Dag- 

og Fritidstilbud har afholdt møder med Hørby-Dybvad Skole og Hørby Børnehus og 

kan umiddelbart pege på følgende fremtidige scenarier: 

  

1. Fritidstilbuddene fortsætter uændret med Fritidstil bud i Hørby 

Børnehus og SFO på Dybvad Skole.  

Dette vil betyde, at eleverne deles efter skoletid. Det vil sige, at de 

ikke kan arbejde videre på de sociale relationer, der er skabt i løbet 

af skoledagen. 

Det kan være vanskeligt at inddrage pædagogerne i undervisningen, 

specielt fra Hørby Børnehus, der rent lovgivningsmæssigt hører 

under Dagtilbudsloven 

2. Der tilbydes udelukkende fritidstilbud i Hørby Børn ehus for 

elever i 0.-3. klasse og SFO1 nedlægges.  

For eleverne betyder det, at de alle sammen får det samme 

fritidstilbud efter skoletid. Der vil ikke længere være basis for at have 

pædagoger med i undervisningen i indskolingen, da skolens 

pædagoger ikke længere er en del af børnenes fritidstilbud. 

For Hørby-Dybvad Skole betyder det, at der kun vil være et SFO2 

tilbud for elever i 4.-6. klasse. 

  

3. Der etableres et SFO1 tilbud på Hørby -Dybvad Skole for elever i 

0.-3. klasse med fysisk placering i Hørbyafdelingen . 

Fritidstilbuddet i Hørby Børnehus nedlægges.  

For eleverne vil det betyde, at alle får det samme fritidstilbud efter 

skoletid, samt at det vil være mulighed for at have pædagoger 

tilknyttet indskolingen.        

For Hørby Børnehus vil det betyde en indskrænkning i børnetal og 

dermed også i antallet af personaler. 

4. Der etableres samdrift mellem Hørby -Dybvad Sk ole, herunder 

SFO, og Hørby Børnehus.  

Det vil kræve en dispensation fra Ministeriet for Børn og 

Undervisning, da skolen ikke opfylder de betingelser, der er 

beskrevet i Folkeskolelovens § 24a.  

Betingelserne er, at der normalt ikke må være over 150 elever på 

skole skolen og at skolen skal være beliggende i et byområde med 

ikke over 900 indbyggere. 

Det vil desuden kræve positive indstillinger fra de to eksisterende 

bestyrelser. 
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Der pågår i øjeblikket et arbejde lokalt, hvor Hørby Børnehus og Hørby-Dybvad 

Skole står i spidsen for en proces, hvor de inddrager Distriktsudvalget for at få en 

dialog om mulighederne for at få en sammenhæng i børnenes hverdag.  

  

De tager bl.a. udgangspunkt i flg. spørgsmål: 

• ”Hvordan kan Hørby Børnehus og Hørby-Dybvad Skole gå sammen om at 

skabe sammenhængende pasnings-, skole- og fritidstilbud for børn fra 0 – 

10 år?” 

• Hvordan kan vi i Dybvad fokusere på at styrke skole- og fritidstilbud for børn 

fra 10 – 16 år?”  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslag til modeller for etablering af samlet 

fritidstilbud til 0. – 3. kl. børn på Hørby-Dybvad skole. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Udvalget ønsker, at de fire forslag sendes i høring hos de to bestyrelser (Hørby 

Børnehus og Hørby-Dybvad Skole). 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Hørby-Dybvad skole - redegørelse for møde med BUU vedr fritidstilbud (BUU 

10112011) (dok.nr.116103/11) 

Visioner for sammenhæng mellem skole- og fritidstilbud  (dok.nr.2708/12) 

Oplæg fra Hørby-Dybvad skole og Hørby Børnehus til at samle kræfterne i to 

lokalsamfund (dok.nr.2697/12) 
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15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb  samt 

orientering om status på byggeri af ny daginstituti on ved Arena 

Nord 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2011 at igangsætte 

en proces med sammenlægning af de 3 institutioner børnehaven Børnetoften, 

børnehaven Børnebakken samt vuggestuen Storkereden, og herunder at bygge en 

ny samlet daginstitution på 1.600 m2, placeret ved Arena Nord.  

Der er efterfølgende via Plan og Miljøudvalget, udarbejdet ny lokalplan for området. 

  

På baggrund af udbudsmaterialet, udarbejdet i samarbejde mellem Center for Dag- 

og Fritidstilbud og Ejendomscentret, har der været afholdt licitation. Fem 

entreprenørfirmaer deltog i licitationen og efter præsentation af projekterne, 

besluttede et enigt bedømmelsesudvalg at pege på det præsenterede projekt fra 

entreprenørfirmaet Trigon og arkitektfirmaet LBB3 som vinderprojekt. 

  

Byggeriet igangsættes ultimo april 2012 og forventes færdigopført og klar til 

ibrugtagning 1. februar 2013. 

  

Byggeriet finansieres af kvalitetsfonds- og anlægsmidler og udgør 22.500 mio. kr., 

som finansieres over regnskabsårene 2012 og 2013. 

  

I Frederikshavn Kommunes budget 2012 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til etablering af ny daginstitution ved ny midtby skole. 

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i budget 2012 er afsat 10.370 mio. kr., 

og i budget 2013 er der afsat 2.074 mio. kr. til etablering af ny daginstitution. 

  

Restfinansieringen på 10.056 mio. kr. i 2013, der forventes finansieret af 

overskydende anlægsmidler i 2011. De overskydende midler ansøges frigivet i 

forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2011, den 30. maj 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at  

1. Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at 

frigive 10.370 mio. kr. for 2012. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Anbefales 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2305 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 19. april 2012 Side 40 af 47 

 

16. Justering af anlægsbevilling for opførelse af fysis ke rammer 

for Fritidshjemmet Solsikken 

 

Sagsfremstilling  

I budgettet for 2012 er afsat et rådighedsbeløb på 5.185.000 kr. til opførelsen af 

nye fysiske rammer til Fritidshjemmet Solsikken. Pengene blev frigivet i byrådets 

møde den 25. januar 2012. 

  

Efter budgetvedtagelsen er det besluttet at sammenlægge Solsikken Frederikshavn 

med Solsikken Sæby, således at den nye institution skal rumme i alt 30 pladser i 

stedet for 12. Udvidelsen giver behov for en forøgelse af bygningsbudgettet på i alt 

3.920.000 kr. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Sammenlægningen af Solsikken Frederikshavn og Solsikken Sæby får økonomiske 

konsekvenser for anlægsbevillingen, idet antallet af børn/unge i den kommende 

institution øges fra de nuværende 12 pladser til i alt 30 pladser til børn/unge. 

  

Ejendomscentret har reestimeret det samlede byggeprojekt til 9.105.000 kr. Heri er 

indregnet en udgift til genhusning af børn/unge fra Solsikken Frederikshavn i de 

lejede lokaler på Koktvedvej i Frederikshavn. Den samlede udgift til genhusning er 

estimeret til 605.000 kr.       

  

Finansiering af den justerede anlægssum på 3.920.000 kr. forventes finansieret af 

overførte anlægsmidler fra regnskab 2011. Efter behandling i byrådet af 

overførselssagen, vil sagen blive genoptaget i Børne- og Ungdomsudvalget med 

henblik på frigivelse. 

  

Den resterende sum til reelt anlægsbyggeri er således 8.500.000 kr. 

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

• godkender justering af anlægsbevilling på 3.920.000 kr. for opførelse af 
fysiske rammer for Fritidshjemmet Solsikken 

• godkender, at sagen genoptages 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
1.     Godkendt 

2.     Godkendt, at sagen genoptages. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12641 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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17. Støtte til udvikling af en besøgstjeneste/lejrs kolekoncept på 

Knivholt Hovedgaard 

 

Sagsfremstilling  

Knivholt Hovedgaard har henvendt sig til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget med ønske om, at Børne- og Ungdomsudvalget kommer på 

besøg hos Knivholt Hovedgaard, hvor daglig leder af Knivholt, Olav B. Madsen og 

tidl. Kultur- og Fritidschef Chresten Sloth vil fremlægge, hvilke muligheder stedet 

åbner for at etablere en besøgstjeneste/lejrskolekoncept. 

I øjeblikket er Knivholt, sammen med et hold studerende fra Aalborg Universitet, i 

gang med at udvikle et moderne informationssystem, der gør det nemt for 

besøgende at finde rundt på gården og arealet omkring gården. 

Informationssystemet er tænkt suppleret af en besøgstjeneste og en kulturcafé.  

Olav Madsen og Chresten Sloth har udarbejdet udkast til ansøgning til fonde med 

henblik på at søge midler til blandt andet etablering af en besøgstjeneste. Se 

vedhæftede bilag.  

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

drøfter henvendelsen fra Knivholt Hovedgaard. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Udvalget bakker op om etablering af besøgstjeneste/lejrskolekoncept på Knivholt 

og anbefaler kommunens skoler og institutioner at benytte tilbudene. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 19. april 2012  
Leder på Knivholt har med brev af 9. januar 2012 henvendt sig igen til Børne- og 

Ungdomsudvalget omkring udvikling af lejrskoletilbud på Knivholt Hovedgaard. 

I brevet oplyses, at den ansøgte støtte hos Landbrugets Kulturfond ikke er bevilget. 

Den manglende støtte bringer lejrskoletilbudet i vanskeligheder i forhold til det i 

mødet den 1. december 2011 omtalte ”ryste sammen tilbud” for elever på 

kommunens skoler, der fusionerer, og den videre udvikling af lejrskoletilbuddet. 

På den baggrund beder Knivholt Hovedgaard Børne- og Ungdomsudvalget om 

støtte. 

  

Som supplement til ansøgning af 9. januar, har formand og leder for Knivholt 

Hovedgaard fremsendt ansøgning tilstillet Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og 

Fritidsudvalget og Distriktsudvalget. Ansøgning er vedlagt som bilag. 

  

Af ansøgningen fremgår, at der søges om støtte til 

• 1/3 årsværk til lærer med blandt andet hjemkundskab. Ansøger skriver her, 
at dette kan klares ved at frikøbe en af skolevæsenets lærere i ca. 3 
måneder 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11287 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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• 1/3 til 1/2 årsværk til lærer med historiekundskab og kendskab til Bangsbo 
Museum 

• 1/3 til 1/2 årsværk til kunstner med kundskab om kunst og talent for 
organisation af kunstevent i samarbejde med landsbyerne 

• et mindre beløb til transport for skoler uden for Frederikshavn by 
• 50.000 kr. til udvikling af materialeer og markedsføring 

  

Økonomicentret oplyser, at 1 årsværk udgør 435.000 kr. 

Ifølge ansøgningen er Knivholt Hovedgaard i kontakt med tre personer, der kan 

bistå/supplere Hovedgaarden frivillige og ulønnede medarbejdere med professionel 

assistance for færdigudvikling af grundkonceptet og kunstprojektet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter ansøgning om støtte til udvikling af 

lejrskoletilbud. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Et flertal kan ikke støtte ansøgningen. 

Socialdemokraterne og Jette Fabricius Toft ønsker, at projektet støttes. 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Knivholt Hovedgaard: Ansøgning om støtte til udviklingen af en besøgstjeneste på Knivholt Hovedgaard 

(BUU 01122011) (dok.nr.122367/11) 

Behov for økonomisk støtte til udvikling af lejrskoletilbud på Knivholt Hovedgaard (dok.nr.5584/12) 

Knivholt Hovedgaard - Lejrskoleansøgning - supplerende materiale til tidligere fremsendt 

ansøgning (dok.nr.37282/12) 
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18. Orientering om henvendelse fra tre specialefter skoler i 

Nordjylland vedrørende efterskole for unge med særl ige behov 

 

Sagsfremstilling  

Tre specialefterskoler i Nordjylland (Tolne Efterskole, Fenskær Efterskole og Try 

Efterskole) har fremsendt brev til Børne- og Ungdomsudvalget, hvori de henviser til 

muligheder for både kvalitetsforbedringer og besparelser vedrørende 14 – 18 årige 

med særlige behov. 

Brevet er vedlagt som bilag. 

De tre specialefterskoler ønsker at komme i dialog med Børne- og 

Ungdomsudvalget, således at skolerne får mulighed for at uddybe muligheder, som 

oplyst i brevet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter henvendelse fra de tre specialefterskoler, 

Tolne Efterskole, Fenskær Efterskole og Try Efterskole. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Sagen drøftet 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 
Bilag  

Specialefterskoler i Nordjylland: henvendelse vedr besparelser på området unge med særlige 

behov (dok.nr.16704/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1889 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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19. April 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsu dvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

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

• orientering om status på opløsning af UU Vendsyssel 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. april 2012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Der afholdes ex.ord. møde i Børne- og Ungdomsudvalget 14. august 2012 kl. 17 

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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20. Navneforslag til ny skole i Frederikshavn by 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/2825 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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21. Indstilling om dispensation til Opholdsstedet F irkløverens 

godkendelsesgrundlag for fortsat anbringelse af 18 årig kvinde i 

henhold til SEL § 107 (voksenreglerne) 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/3274 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 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 

   
 

 
 


