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1. Møde med repræsentanter for Opholdsstedet Tuen 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget blev den 7. juni 2012 orienteret om en henvendelse 

fra Opholdsstedet Tuen med anmodning om møde med udvalget. 

  

Repræsentanter for Opholdsstedet Tuen er inviteret til at deltage i Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde kl. 15. 

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

mødes med repræsentanter for Opholdsstedet Tuen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Efterlysning af svar på brev samt anmodning om møde med Børne- og 

Ungdomsudvalget (dok.nr.52926/12) 

kopi dok 33841-12 svar til bestyrelsen fra Opholdsstedet Tuen på henvendelse om anbringelse af børn 

og unge (dok.nr.52921/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2937 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Møde med repræsentanter for DSE vedrørende "Elev ernes 

Værdikamp" 

 

Sagsfremstilling  

Repræsentanter for den tværpolitiske uafhængige interesseorganisation for 

skoleelever i Danmark: ”Danske Skoleelever” (DSE) har henvendt sig til formanden 

for Børne- og Ungdomsudvalget med anmodning om et møde mellem udvalget og 

DSE. 

  

Ønsket om et møde er opstået på baggrund af, at DSE i løbet af årene 2011 og 

2012 har været på nogle forskellige inspirationsture til USA, England, Singapore og 

Kina samt DSEs nye politiske oplæg: ”Elevernes Værdikamp”. 

  

DSE har allerede haft kontakt med forskellige aktører og interessenter på 

skoleområdet, blandt andet eleverne, ministeriet, lærerne m.fl., men DSE vil også 

meget gerne snakke med kommunerne om DSEs politiske arbejde. 

  

DSE foreslår en drøftelse af, hvordan vi sammen kan skabe en bedre grundskole 

for alle. 

Som baggrund for debatten kommer DSE med et oplæg om”Elevernes Værdikamp” 

og DSEs fremadrettede politik. 

  

Repræsentanter for DSE er inviteret til at deltage i Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde kl. 15.30. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Udsat 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Invitation til politisk debat med Danske Skoleelever - DSE-bilag til invitation til inspirationsmøde mellem 

DSE og det kommunale udvalg for grundskolen (dok.nr.56351/12) 

Elevernes værdikamp DSE-bilag til Invitation til inspirationsmøde mellem DSE og det kommunale udvalg 

for grundskolen (dok.nr.56350/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4762 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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3. Sæby I og Sæby II i nye fysiske rammer 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og ungdomsudvalget godkendte den 11. august 2011, at de to 

dagtilbudsområder i Sæby kunne gå i gang med den videre planlægning af nye 

bygningsmæssige rammer. I Sæby I blev peget på behov for nye fysiske rammer til 

pladserne på St. Toftelund og Børnehaven Stationsvej. Sæby II tilkendegav at ville 

flytte pladserne fra Børnehaven Violvej til nye bygninger og gerne med flere 

vuggestuepladser. 

  

Forældrebestyrelserne i Sæby I og II har på et fælles forældrebestyrelsesmøde den 

31. maj 2012 besluttet at anbefale, at pladserne på St. Toftelund, i Børnehaven 

Stationsvej og i Børnehaven Violvej placeres samlet i én ny større 

institutionsbygning på ca. 1.300 - 1.350 m2 i Sæby, med plads til ca. 100 

børnehavebørn og 32 vuggestuebørn. 

  

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget godkender ovenstående vil Center for Dag- og 

Fritidstilbud hurtigst muligt derefter, afklare muligheder for placering af den nye 

institution.  

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for Center for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at 

• Børne- og ungdomsudvalget godkender den fælles løsning 

• Center for Dag- og Fritidstilbud, ved en godkendelse, arbejder videre med 

at finde en placering af den nye institution. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5732 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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4. Drøftelse og godkendelse af ændringsforslag jf. 

høringssvar til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 

dagtilbud 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 10. maj 2012, at sende forslag til 

revideret styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbud i høring. 

  

Forud for udarbejdelsen af forslaget, har Center for Dag- og Fritidstilbud haft en 

uformel drøftelse med Forældrenævnet, der herefter udarbejder forslag til 

ændringer med dertilhørende begrundelser. 

Ændringsforslag og begrundelser blev fremlagt og drøftet med dagtilbudslederne 

inden den reviderede styrelsesvedtægt blev fremlagt og godkendt  

  

Efter høringsfristens udløb har Center for Dag- og Fritidstilbud modtaget 8 

høringssvar.  

Dagtilbudsområderne Sæby I og II har afgivet fælles høringssvar.  

Dagtilbudsområde Fyrtårnet i Skagen har ”ingen bemærkninger”. 

De øvrige 6 forældrebestyrelser har svaret separat.  

Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag. 

  

Derudover har Forældrenævnet, der består af flere forældrebestyrelsesformænd i 

dagtilbud, uopfordret indsendt høringssvar (se bilag 1). Flere forældrebestyrelser 

læner sig i deres høringssvar op ad Forældrenævnets forslag. 

  

Et flertal af forældrebestyrelserne ønsker, at 

1.     valgperiodens længde ændres fra 1 til 2 år 

2.     forældreråd skal oprettes i hver enkelt enhed 

3.      forældre, som tillige er ansat i en af dagtilbudsområdets enheder, ikke 

kan vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter 

  

Ydermere er der enkeltstående forslag til ændringer, præciseringer og rettelser, 

som fremgår af bilaget med høringssvarene. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer: 

 

Ad 1.    At der er fordele og ulemper ved henholdsvis 1 eller 2-årige valgperioder 

Ad 2.    Et ”skal” er for bindende, idet der er mindre enheder, der ikke kan etablere 

forældreråd. Det nuværende ”kan” tilkendegiver, at det fortsat er en 

mulighed at etableres et forældreråd 

Ad 3.    At ændringen som foreslået indarbejdes i forslag til styrelsesvedtægt § 3 

stk.2  

            (se bilag 2) 

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3865 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: ahhv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1.     drøfter høringssvar fra forældrebestyrelserne 

2.     tiltræder, at forslag til styrelsesvedtægt under §3 stk. 2 tilføjes ”forældre, 

som tillige er ansat i en af dagtilbudsområdets enheder, ikke kan 

vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter” jf. pkt. 

3 i sagsfremstillingen 

3.     videresender det reviderede forslag til byrådets godkendelse 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Drøftet 

2.     Tiltrådt med følgende bemærkninger 

- Udvalget ønsker, at valgperioden ændres til 2 år med rullende valg 

- Forældreråd KAN oprettes i hver enkelt enhed 

- Et flertal tiltræder, at 2 – 3 medarbejdere vælges til bestyrelsen jf. 5.  

 

Paul Rode Andersen og Christina Lykke Eriksen ønsker, at §5 ændres således, 

at der er mulighed for at vælge en medarbejderrepræsentant fra alle enheder i 

et dagtilbudsområde. 

3.     Udkast til styrelsesvedtægt, justeret jf. pkt. 2, anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Bilag 1: Høringssvar til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes Dagtilbud. August 

2012 (dok.nr.74995/12) 

Bilag 2: Forslag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes Dagtilbud (dok.nr.75016/12) 
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5. Frigivelse af resterende rådighedsbeløb til opfø relse af 

fysiske rammer for Fritidshjemmet Solsikken  

 

Sagsfremstilling  

Børne- og ungdomsudvalget har den 5. januar 2012 besluttet, at Fritidshjemmet 

Solsikken flyttes til nye fysiske rammer på Toftegårdsvej 48, Frederikshavn.  

  

Byrådet frigav den 25. januar 2012 et rådighedsbeløb på i alt 5.185.000 kr..  

  

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. april 2012 godkendtes en justering 

af anlægsbevillingen med yderligere 3.920.000 kr. (se bilag). 

  

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på i alt 3.920.000 kr. 

Beløbet finansieres af overførte anlægsmidler fra regnskab 2011.  

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

anmoder Økonomiudvalget om at anbefale byrådet at frigive det justerede 

rådighedsbeløb på 3.920.000 kr. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Justering af anlægsbevilling for opførelse af fysiske rammer for Fritidshjemmet 

Solsikken (dok.nr.37742/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12641 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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6. Analyse af skolernes sociale profil/udlægning af  de 

økonomiske ressourcer til specialundervisning 

 

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 deltog 

i udvalgets møde den 19. april 2012. 

 
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. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11288 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

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

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 7. juni 2012  
Administrationen har jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. april 2012 

udarbejdet tre forslag til fordeling af ressourcer til specialklasser til skolerne. De tre 

forslag er udarbejdet på baggrund af elevtal og dermed eksklusionstaksterne for 

indeværende skoleår. Tallene kan se lidt anderledes ud for kommende skoleår. 

  

1. 20 % efter socioøkonomiske faktorer og 80 % efter elevtal (bilag 1) 

2. 40 % efter socioøkonomiske faktorer og 60 % efter elevtal (bilag 2) 

3. 60 % efter socioøkonomiske faktorer og 40 % efter elevtal (bilag 3) 

  

Bilag 4 viser en sammenstilling af de tre modeller. 

  

Ingen af modellerne ”går lige op” med de konkrete skolers eksklusionstakst ( = de 

konkrete udgifter til de konkret henviste elever i specialklasser i skolens distrikt). 

  

Med baggrund i ovennævnte forslag, foreslås en indfasningsperiode på to år. I 

indfasningsperioden sker der en solidarisk finansiering af specialklasseeleverne, 

således at den enkelte skole ikke må overstige 10 %‘s over- eller underskud af 

eksklusionstaksten. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken af de tre udlægningsmodeller, der 

skal anvendes til udlægning af de økonomiske ressourcer til specialundervisning i 

specialklasser. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Udvalget ønsker, at sagen sendes i høring i folkeskolernes bestyrelser. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

BUU07062012: Bilag ny model socioøkonomisk spec.undervisning (dok.nr.46936/12) 
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7. Orientering om kompetenceudvikling i forbindelse  med 

inklusion i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling  

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

folkeskolen – en guideline. I guideline er en af flere forudsætninger for at kunne 

inkluderer med succes, at distriktsskolernes personale kompetenceudvikles. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har efter udbud, valgt 

University College Nordjylland (UCN) som udbyder af kompetenceudvikling af 

skolernes samlede pædagogiske personale. 

  

Kompetenceudviklingen afvikles i skoleåret 2012/13 og har til formål at styrke den 

enkelte skoles videre arbejde hen imod at skabe et fælles inkluderende 

læringsmiljø, og i at tilbyde elever en undervisning, der matcher netop elevernes 

behov og vilkår, og som bedst muligt understøtter det enkelte barns udvikling og 

trivsel. 

  

Distriktsskolens undervisnings- og fritidsdel skal sammen understøtte en 

inkluderende indsats. 

Ledelse, bestyrelse og personale er ambassadører for inklusion i forhold til skolens 

forældre og elever. 

  

Uddannelsen designes som en obligatorisk del om inklusion, systemteori og 

anerkendelse, og et individuelt tilrettelagt forløb på hver enkelt skole. 

  

Før sommerferien foregår der en afklaringsproces mellem UCN og de enkelte 

skoler, hvor indhold, proces, organisering og tidsplan afklares. 

  

Efter afklaringsprocessen vælger UCN undervisere i forhold til den konkrete skoles 

ønsker og behov. 

Endelig sker der en forventningsafklaring mellem konkrete undervisere og konkret 

skole, for at sikre enighed om det videre forløb. 

  

Skolerne får således stor indflydelse på forløbet på egen skole, inden for de 

afstukne rammer om inklusion. 

   

En anden del af kompetenceudviklingen er, at hver skole har fået tildelt ressourcer 

til en inklusionslærer. 

Formålet med en inklusionslærer på alle skoler er at opnå en stærkere, bredere og 

mere bæredygtig specialpædagogisk indsats i almenskolen. 

Skolens inklusionslærer bliver krumtappen i at implementere inklusion i praksis, og 

skal varetage hovedopgaver som fx: 

• Fokus på klasseledelse, klassemiljø og læringsmiljø 

• Fokus på inkluderende miljøer i skole og SFO 

• Koordinering af inkluderende tilbud 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3951 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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• Sparring for lærere og pædagoger 

• Koordinator mellem fagpersoner og almenlærer/-pædagog 

• Videndele om inklusion på skolen og i netværk 

  

Inklusionslærerne kompetenceudvikles via et modul på en pædagogisk 

diplomuddannelse. Uddannelsen afvikles som syv ugers fuldtidsstudie og afsluttes 

med eksamen i uge 41, 2012.  

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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8. Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejde  

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 11. august 2011 handle- og tidsplan 

for udmøntning af KLK´s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen.  

I forlængelse heraf, har en arbejdsgruppe udarbejdet folderen ”Inklusion, Fælles 

sprog & Tværfagligt samarbejde”. 

  

Materialet er udarbejdet med baggrund i værdier og retning for børne-, unge- og 

familieområdet i Frederikshavn Kommune, herunder Børnepolitikken, 

”inklusionsgrundlaget” og samarbejdsmodellen ”Familien i Centrum” samt 

anbefalingerne i KLK-rapporten (Rapporten fra KL Konsulentvirksomhed). 

  

I materialet har arbejdsgruppen søgt at: 

1.     tydeliggøre snitflader og procedurer i samarbejdet  

2.     tydeliggøre, hvad Center for Familie kan bidrage med i forhold til ”de 

eksklusionstruede børn” 

3.     tydeliggøre, hvilke kompetencer, der understøtter samarbejdet. I denne 

sammenhæng at fokusere på de forskellige udfordringer og tilgange, 

der eksisterer til et fælles fagligt sprog omkring inklusion og begreber 

knyttet dertil 

4.     tydeliggøre forskellige organisatoriske modeller mellem skoler og 

rådgivningsenhederne. Eksempelvis forslag omkring pilotforsøg med 

behovsstyringsmodeller – decentral placering af medarbejdere fra 

rådgivningsenhederne med videre jf. KLKs overvejelser  

5.     tydeliggøre vigtigheden af ledelsesmæssig opfølgning 

Den udarbejdede folder ”Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejde”, hvori 

drøftelser, vurderinger og anbefalinger fremgår, er vedlagt som bilag.  

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

godkender folderen ”Inklusion, Fælles sprog & Tværfagligt samarbejde” 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Udsættes 

  

Fraværende: ingen 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Inklusion, Fælles sprog og tværfagligt samarbejde (dok.nr.46956/12) 
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9. Redegørelse for hjælp til skolestart for handica ppet barn 

 

Sagsfremstilling  

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

modtager en redegørelse for igangsat/planlagt hjælp til skolestart for handicappet 

barn. 

  

Repræsentant for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vil 

redegøre for sagen på mødet.  

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager redegørelsen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Redegørelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Korrespondance med byrådsmedlem Pial Karlsen vedr hjælp skolestart handicappet 

barn.pdf (dok.nr.81730/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6306 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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10. Forældrehenvendelse vedrørende aflyste 

undervisningstimer 

 

Sagsfremstilling  

En forælder har henvendt sig til borgmester og byrådsmedlemmer med ønske om 

en forklaring på tilbagevendende aflysninger af undervisningstimer samt ønske om, 

at der skaffes sikkerhed for, at hans søn og andre i Frederikshavns kommunes 

skolevæsen får den undervisning, de ifølge loven retmæssigt har krav på. 

  

Den konkrete baggrund for henvendelsen er manglende vikardækning og aflysning 

af undervisning ved lærerfravær på Ravnshøj Skole. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats undersøger i forbindelse 

med den årlige kvalitetsrapport, hvor mange timer der aflyses. For Ravnshøj Skoles 

vedkommende drejer dette sig om: 

-          Skoleåret 2008-09: 0,8 %, hvilket svarer til 120 ud af 14.765 planlagte 

timer 

-          Skoleåret 2009-10: 0,4 %, hvilket svarer til 68 ud af 15.995 planlagte timer 

-          Skoleåret 2010-11: 0,25 %, hvilket svarer til 37 ud af 14.939 planlagte 

timer 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har endnu ikke oplysninger 

om antallet af aflyste timer i skoleåret 2011-12. 

  

Når Ministeriet for Børn og Underundervisning undersøger og opgør, om de enkelte 

kommuner/skoler overholder det lovbestemte minimumstimetal sker dette i forhold 

til det planlagte ugentlige undervisningstimetal. Det opgøres således ikke i denne 

sammenhæng, hvor mange timer, der i løbet af skoleåret aflyses. 

Det er blandt andet på den baggrund Center for Undervisning og Tværgående 

Ungeindsats opfattelse, at der hverken i den konkrete sag eller generelt for 

skolevæsenet på baggrund af aflysning af undervisning, sker lovbrud og/eller 

mangel på overholdelse af Frederikshavn Kommunes Styrelsesvedtægt for 

Folkeskolen. 

Med hensyn til de specifikke forhold i klagen på Ravnshøj Skole oplyser 

skolelederen, at omfanget af vikardækning og aflysninger i den pågældende klasse 

har sin baggrund i sygefravær, der i omfang og karakter, har gjort det vanskeligt at 

etablere en så god vikardækning, som man kunne ønske sig. 

Klassen har haft fri i 25 lektioner i skoleåret 2011/2012. Hertil kommer et antal 

lektioner, hvor klassen ikke har haft fri, men har været under opsyn af en anden 

lærer eller skolens viceinspektør. Her har klassen stort set altid haft materiale at 

arbejde med.  

Klassen har i maj/juni haft den samme vikar. Vikaren er læreruddannet.  

Skolelederen oplyser videre, at der altid anvendes uddannede vikarer, og at skolen 

har som princip, at eleverne til og med 6. klassetrin aldrig får fri, når lærere er 

fraværende. På 8. og 9. klassetrin forsøger man altid at undgå at give fri. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5545 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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Endelig oplyser skolelederen, at man er meget bevidste om de konsekvenser det 

får, når lærere har spredt uforudsigeligt fravær, og vil på baggrund af henvendelsen 

fra forælderen fremover være ekstra opmærksomme herpå. 

  

Det kan oplyses, at der for Frederikshavn Kommunes skolevæsen generelt kan 

konstateres en tilfredsstillende indsats med hensyn til at undgå aflysning af 

undervisningstimer.  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vil uagtet dette skærpe 

opmærksomheden på området – og herunder, gå i dialog med kommunens 

skoleledere med henblik på fortsat minimering af aflysning af planlagt undervisning 

og opnåelse af størst mulige kvalitet i den nødvendige vikardækning. 

  

Der redegøres yderligere på mødet. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager redegørelsen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Redegørelse taget til efterretning. 

Udvalget finder det utilfredsstillende, at det i den konkrete sag ikke har været sikret, 

at planlagt undervisning er gennemført. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Klage over aflyste undervisningstimer Ravnshøj skole (dok.nr.68773/12) 
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11. Ansøgning om udvidet åbningstid i SFO på 

Sæbygaardskolen 

 

Sagsfremstilling  

Sæbygaardskolens bestyrelse ansøger i brev af 16. december 2011 om tilladelse til 

at udvide åbningstiden i skolens SFO med en halv time hver eftermiddag. 

  

Ansøgningen er begrundet i, at der er forældre, der har svært ved efter arbejdstid 

at kunne nå at hente deres børn inden henholdsvis kl. 16:30 (mandag-torsdag) og 

kl. 16:00 (fredag). 

  

Der henvises til, at Sæbygaardskolen kan finansiere den ønskede udvidelse af 

åbningstiden indenfor de ressourcer skolen i forvejen er tildelt. 

  

I forbindelse med genåbningen af Budget 2010 blev der truffet en specifik politisk 

beslutning om, at den udvidede åbningstid på SFO-området fastholdes om 

morgenen for børn, hvis forældre har et arbejdsrelateret behov herfor, men at 

muligheden for at have børn i SFO’erne mandag til torsdag efter kl. 16:30 og fredag 

efter kl. 16:00 bortfalder. 

  

Det kan oplyses, at tilsvarende ønsker fra andre forældre/SFO’er, der har været 

rettet til Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, hidtil er blevet afvist 

med henvisning til politisk beslutning jf. ovenfor. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget ikke imødekommer ansøgningen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Ansøgningen imødekommes ikke. 

Udvalget ønsker fleksible åbningstider som temadrøftelse i et senere møde. 

  

Fraværende: ingen  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 9. august 2012  
Sæbygaardskolens bestyrelse har fremsendt beklagelse over, at Sæbygaardskolen 

har modtaget afslag på ansøgning om udvidet åbningstid i skolens SFO og beder 

udvalget om en uddybning af udvalgets begrundelse for afslaget. Samtidig ønsker 

skolebestyrelsen at kommentere deres ansøgning yderligere. Se bilag. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager henvendelsen til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Henvendelsen taget til orientering. 

Sagen genoptages i udvalgets ordinære møde i september, i forbindelse med 

temadrøftelse. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Sæbygaardskolen - ansøgning om udvidet åbningstid i SFO (dok.nr.15112/12) 

Sæbygaardskolen - returmelding efter modtaget afslag på ansøgning om udvidet 

åbningstid (dok.nr.67132/12) 
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12. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende k lage over 

skolebestyrelsesvalget ved Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune modtog 24. juli 2012 en anmodning fra Statsforvaltningen 

om en redegørelse vedrørende skolebestyrelsesvalget ved Nordstjerneskolen. 

Baggrunden for sagen er, at Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra 

Jan Andersen, der har indgivet en klage vedrørende Nordstjerneskolens 

skolebestyrelsesvalg. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats udarbejder redegørelse, der 

forelægges i mødet til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, inden formidling 

til Statsforvaltningen. 

Af redegørelsen vil det fremgå, at klage over valgprocessen ved 

skolebestyrelsesvalget på Nordstjerneskolen blev behandlet på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde den 25. juni 2012. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget godkender redegørelsen til videreformidling til 

Statsforvaltningen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Statsforvaltningen Nordjylland: anmodning om redegørelse vedr klage over valgproces 

skolebestyrelsesvalg Nordstjerneskolen (dok.nr.79040/12) 

Klage over valgproces ved skolebestyrelsesvalg til Nordstjerneskolen (dok.nr.65992/12) 

Udtalelse til Statsforvaltningen, august 2012, jf. klage fra Jan Andersen (dok.nr.81888/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5248 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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13. Nedsættelse af "Uformel arbejdsgruppe" ved 

Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med afviklingen af skolebestyrelsesvalget ved Nordstjerneskolen blev 

der begået procedurefejl. På denne baggrund besluttede Børne- og 

Ungdomsudvalget på møde den 25. juni 2012, at der skal foretages omvalg. 

  

Konsekvensen af omvalget er, at Nordstjerneskolen i perioden 1. august – 5. 

oktober 2012 står uden en formelt valgt skolebestyrelse. 

I denne periode kan der i stedet nedsættes en uformel arbejdsgruppe, der kan 

arbejde med samme opgaver som en formel bestyrelse. Arbejdsgruppen kan dog 

ikke træffe beslutninger. 

  

Ministeriet for Børn og Undervisning oplyser, at der ikke er regler om, hvem der har 

kompetencen til at nedsætte en sådan arbejdsgruppe, men ministeriet finder, at det 

må være kommunalbestyrelsen, der som skoleejer træffer beslutning om 

nedsættelse af arbejdsgruppen, herunder hvem der i givet fald skal have 

bemyndigelse til at nedsætte arbejdsgruppen. 

  

Ansvaret for skolens virksomhed i Frederikshavn Kommune er jf. kommunens 

styrelsesvedtægt delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget.  

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

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger de oprindeligt ”valgte” 

skolebestyrelsesmedlemmer som repræsentanter i den uformelle arbejdsgruppe. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Tiltrædes. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5248 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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14. Forslag til reorganisering af ungeindsatsen i F rederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Muligheden for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeenhed har 

været drøftet i forskellige sammenhænge og fra forskellige vinkler de senere år. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har på møder primo 2012 bedt om, at få et forslag til 

revurdering af den nuværende ungeindsats.  Ønsket er en enkel, robust og 

sammenhængende ungeindsats. 

  

På denne baggrund gennemførte Direktionen en workshop i maj 2012, hvor der 

deltog direktører, chefer og nøglemedarbejdere fra centrene for Børn og Kultur, 

Arbejdsmarkedet samt Social og Sundhed. De tre centre varetager alle opgaver i 

ungeindsatsen. 

  

Workshoppen tog afsæt i, hvordan vi kan organisere os med afsæt i de unges 

behov, og der blev inddraget erfaringer og viden fra Ringsted Kommunes 

ungeenhed. Blandt dagens temaer var fælles retning, kompetencer, kultur, ledelse 

og medarbejdere. 

  

Workshoppen viste en bred tilslutning på tværs af centrene til tanken om én 

indgang, fælles retning og behovet for koordination, samarbejde og sammenhæng i 

ungeindsatsen. Workshoppen viste også eksempler på udfordringer i den praktiske 

udmøntning af enheden. 

  

Workshoppens input dannede grundlag for en videre drøftelse i Direktionen, og 

Direktionen har sammenfattet et forslag til reorganisering af ungeindsatsen på 

tværs af Børn og Kultur, Arbejdsmarked samt Social og Sundhed (se vedhæftede 

bilag). 

  

Direktionen anbefaler forslaget, som sendes til politisk behandling i juni 2012 i 

henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 

og Sundhedsudvalget. Udvalgenes respektive bemærkninger påføres sagen 

løbende, og følger mødernes afvikling. 

 
Indstilling  
Direktionen indstiller til henholdsvis Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at: 

• forslaget til nyorganiseringen af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune 

drøftes 

• forslaget godkendes med henblik på at igangsætte en realiseringsfase med 

forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2013 

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Udsættes til næste møde. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: John Christensen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 20 12 
Forslag drøftet. 

Med de faldne bemærkninger godkender udvalget forslaget. 

Udvalget ønsker revideret tids- og procesplan fremlagt i udvalgets møde i august 

2012. 

Jørgen Tousgaard tager forbehold. 

  

Fraværende: ingen 

  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes.  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. juni 2012  
Venstres medlemmer af udvalget anbefaler indstillingen, S og DF kan ikke støtte 

indstillingen. 

Fraværende: Anders Broholm 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 9. august 2012  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 7. juni, at administrationen skal 

fremlægge en revideret tids- og procesplan i udvalgets møde i august 2012. 

  

Planen er under udarbejdelse og udsendes via mail til Børne- og Ungdomsudvalget 

forud for mødets afvikling. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget, under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse 

af forslag til nyorganisering af ungeindsatsen 

1. godkender forslag til revideret tids- og procesplan 

2. oversender revideret tids- og procesplan til orientering for Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Godkendt 

2.     Tiltrædes 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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Bilag  

kopi dok 23739-12 Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan (dok.nr.53355/12) 

Principdokument - Direktionens forslag til nyorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.44645/12) 

forslag til realiseringsplan for ungeenheden (dok.nr.72392/12) 
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15. Fremlæggelse af årsraport fra GOT, og indstilli ng om 

bemyndigelse til konkrete og afgrænsede reduktioner  af antal 

tilsyn med godkendte opholdssteder på Børneområdet 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn kommune driver i samarbejde med Hjørring og Brønderslev 

kommuner den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT), med 

opgaver inden for godkendelse og tilsyn med kommunale og private tilbud på både 

børne og voksenområdet.  

Af samarbejdsaftalen fremgår, at der årligt skal udarbejdes statusrapport. Der 

foreligger nu en rapport vedrørende 2011, som fremsendes til udvalgets orientering 

og drøftelse.  

  

Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område er der fra GOT i 2011 forpligtigelse 

til tilsyn med de kommunale børnetilbud Gaarden, Granly, Minibo og Bo hjemme 

13+, og med de private opholdssteder Firkløveren, Nordlys, Tuen og 

Opholdsstedet Skagen.  

  

Serviceniveauet i forhold til de private opholdssteder er 5 årlige tilsyn (heraf mindst 

et uanmeldt). Der skulle i 2011 have været ført 15 tilsynsbesøg i forhold til 

Firkløveren, Nordlys og Tuen. Der er kun ført 13 på grund af sygdom hos 

tilsynsførende og efter aftale med Center for Familie.  

Der har ikke været planlagt tilsyn i forhold til Opholdsstedet Skagen, idet de i 2011 

kun har haft en ung indskrevet i en periode på 14 dage. Der pågår aktuelt 

ledervurdering i forhold til opholdsstedet og der er meddelt forbud mod 

nyindskrivning, indtil der foreligger en godkendt ledelse. 

  

Der er af samme grunde, som i forhold til de private tilbud, ført et mindre tilsyn end 

planlagt med de kommunale børnetilbud, dette også efter aftale med Center for 

Familie. 

  

Der har ikke været bemærkninger i forhold til nogle af de førte tilsyn. 

  

Der er i relation til serviceniveauet for de private steder en problematik omkring 

tilsyn i perioder med ingen eller meget lav belægning. Stederne afkræves betaling 

jævnfør Servicelovens § 149 for de førte tilsyn med kr. 10.125 (takst 2011) pr. 

tilsynsbesøg, og denne udgift er indregnet i stedernes budget og godkendte 

opholdstakst. Der har fra et af stederne været forespørgsler om ændret antal tilsyn, 

på baggrund af en meget vigende belægning. Tilsvarende har der mellem Center 

for Familie og GOT været drøftet håndtering af tilsyn med godkendte steder, der 

ikke er i faktisk drift, og hvor mulighederne for at føre et kvalificeret tilsyn således 

ikke er tilstede. I den konkrete forespørgsel omkring antal tilsyn fandt centret, at 

serviceniveauet ikke burde fraviges under hensyn til, at netop en vigende 

belægning kunne give vanskeligheder i forhold til at oprette den pædagogiske 

standard. I forhold til tilsyn med steder der ikke er i reel drift, kan det derimod synes 

relevant at føre et administrativt funderet tilsyn eks. to gange årligt. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/9640 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Servicelovens bestemmelser om tilsyn på området fremgår af lovens § 148 og 

§148 a og fastsætter alene, at mindst et årligt tilsynsbesøg skal være uanmeldt. 

  

Under hensyn til ovenstående problematikker indstilles, at Center for Familie 

bemyndiges til at ændre på antal tilsynsbesøg i konkrete og afgrænsede 

situationer, og ud fra konkrete og individuelle vurderinger. 

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

Ungdomsudvalget 

1. tager årsrapport fra Den Tværkommunale Godkendelses- og 

Tilsynsafdeling for 2011 til efterretning 

2. bemyndiger Center for Familie til at ændre på antal tilsynsbesøg i konkrete 

og afgrænsede situationer, og ud fra konkrete og individuelle vurderinger. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Taget til efterretning 

2.     Tiltrædes for så vidt angår konkrete og afgrænsede situationer i enheder uden 

belægning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

GOT: årsrapport 2011 (dok.nr.80931/12) 
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16. Navneændring ungdomsskolen 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i drøftelse af, at navnet: ”Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole” 

ikke entydigt indikerer, at ungdomsskolen dækker hele Frederikshavn Kommune er 

der fremsat ønske om, at navnet ændres til: ”Frederikshavn Kommunes 

Ungdomsskole”. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at Frederikshavn Kommunale 

Ungdomsskole med øjeblikkelig virkning hedder ”Frederikshavn Kommunes 

Ungdomsskole”. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5155 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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17. Evaluering af dialogmøde den 7. juni 2012 samt 

fastlæggelse af tidspunkt for dialogmøder efterår 2 012 

 

Sagsfremstilling  

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for bestyrelser i 

udvalgets regi blev afviklet den 7. juni 2012. 

  

Sammenskrivning af input fra mødet er vedhæftet som bilag. 

  

I forlægelse af evaluering af dialogmødet den 7. juni fastlægges tidspunkt og 

ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi.  

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

1. evaluerer dialogmødet den 7. juni 2012 

2. fastlægger tidspunkt for efterårets dialogmøder 

3. tilkendegiver temaer for efterårets dialogmøder 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Drøftet 

2.     Dialogmøde med dagtilbudsbestyrelser afvikles 8. november 2012 kl. 19 

Dialogmøde med folkeskolebestyrelser afvikles 22. november 2012 kl. 19 

Dialogmøde med fritidsinstitutionsbestyrelser afvikles 29. november 2012 kl. 19 

3.     Drøftet 

  

Punktet genoptages med henblik på fastlæggelse af dialogmødernes temaer 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Sammenskrivning af gruppernes input - dialogmøde 7-6-2012 mellem BUU og 

bestyrelsesformænd (dok.nr.58308/12) 

Model for afvikling af kommende dialogmøder (dok.nr.22046/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2128 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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18. August 2012 - orientering fra Børne- og Ungdoms udvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

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

• Frederikshavn Kommune har modtaget Natur- og Miljøklagenævnets 

(NMK) afgørelse i sag om Frederikshavn Kommunes afgørelse om 

Opholdsstedet Skagen. NMK kan ikke give medhold i borgerklagen over, at 

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at Opholdsstedet 

Skagen må anses som fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af 

ejendommen Markvej 38 til boligformål. Det ansøgte opholdssted kræver 

derfor ikke tilvejebringelse af lokalplan. Se vedlagte bilag. 

• orientering om henvendelse fra The Family Hope Center med ønske om at 

komme i dialog med beslutningstagere omkring træning, oplæring og 

uddannelse af handicappede børn og unge 

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse taget til efterretning. 

Henvendelse fra The Family Hope Center taget til orientering 

Udtalelse fra Statsforvaltningen jf. vedhæftede bilag, taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om Frederikshavn Kommunes afgørelse om 

Opholdsstedet Skagen (dok.nr.80975/12) 

The Family Hope Center: ønske om dialog med politikere omkring træning, oplæring og uddannelse af 

handicappede børn og unge (dok.nr.80883/12) 

Kopi af svar fra Statsforvaltningen Tilsynet til Friis vedr klage skolefusion til 

Frydenstrandskolen (dok.nr.82725/12) 

 
 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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