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1. Sundhedspolitik 2013-2016 – Sundhed på tværs i p raksis  

 

Sagsfremstilling  

En betydelig del af rammerne for borgernes sundhed er et fælles kommunalt 

ansvar. Andelen af sunde borgere kontra syge og svage borgere er afgørende 

for, hvor stor forespørgsel/efterspørgsel der er i forhold til pleje, sygedagpenge, 

pensioner, medfinansiering af sundhedssektoren/kommunale sundhedsudgifter, 

genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje mv.  

Vi har med andre ord et reelt incitament til, at vi tænker, koordinerer og 

samarbejder på tværs af de kommunale områder, for at sikre, at vores borgere 

(for)bliver sunde og raske. Dette både for at sikre borgerne bedst mulige 

livsvilkår, men også for at understøtte en mere bæredygtig kommunaløkonomi. 

Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre vil holde 

et oplæg om, hvilken betydning det har, at vi sammentænker alle de indsatser, 

som har betydning for borgernes sundhed, her eksemplificeret i den kommende 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune.  

Oplægget vil blive holdt med særlig fokus på det enkelte fagudvalgs område og 

redegøre for, hvorledes de respektive fagudvalg og centre kan arbejde med de 

kommende sundhedsdelplaner på hvert enkelt område. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

fagudvalgene drøfter sagen. 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 20 12 
Drøftet. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Sagen drøftet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. 

komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU
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2. 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik til vide re politisk 

proces 

 

Sagsfremstilling  

I januar 2012 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget procesplan for udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune, og efterfølgende blev der i 

marts drøftet overordnet vision, ambitioner, temaer samt involvering af 

interessenter. 

  

Det har således været en grundlæggende præmis i udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitikken, at idé- og skriveproces er åben og inkluderende i forhold 

til foreningsliv, borgere, organisationer og udvalg. Det nuværende 

folkeoplysningsudvalg deltager samtidig som repræsentant for det samlede 

foreningsområde aktivt i de forskellige processer. 

  

Borgere og foreninger har deltaget med ideer og forslag - den del er afsluttet pr. 15. 

juli med aflevering af forslag fra 6 borgergrupper. Disse forslag er tænkt samlet i et 

separat katalog som tillæg til 1. udkast til folkeoplysningspolitikken. 

  

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med afholdte strategiseminarer med 

baggrund i kommunens demografiske udvikling (juni 2011 og opfølgning i april 

2012) tilkendegivet, at byrådet ser et behov for sammenhæng mellem de mange 

kommunale opgaver og de mange frivillige aktører, som findes i Frederikshavn 

Kommune. 

På visionsmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

vedrørende folkeoplysningspolitikken, tilkendegav udvalgene, at der kan være en 

konkret mulighed for at følge op på byrådets tilkendegivelse samt et stort potentiale 

ved at de stående udvalg arbejder tværfagligt og lader sig inspirere af hinandens 

idéer og udfordringer, blandt andet ved at involvere også de stående udvalg i 

processen for udvikling af ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. 

  

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af visionsmøde mv. udarbejdet 1. skitse 

til ny folkeoplysningspolitik. Skitsen er vedlagt som bilag. 

  

De væsentligste pointer fra folkeoplysningspolitikken er følgende: 

  

Tilgængelig : Frederikshavn Kommune ønsker at gøre det endnu nemmere at drive 

folkeoplysende foreningsarbejde. Det kan ske gennem at smidiggøre regler, 

udvikle nye organiseringsformer og anvende ny teknologi. 

  

Inkluderende : Der skal arbejdes for en større bevidsthed hos borgerne om, at det 

folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at være 

samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet. 

  

Udviklende : Vi vil skabe bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større grad af 

egetansvar for udvikling af området, for organisatorisk fleksibilitet og mere 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. 

komp: KFU/SUU/BUU/SOU/FOU 
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selvledelse. 

  

Synlig : Kommunen vil understøtte læringsmiljøer i det folkeoplysende, der sikrer 

videndeling blandt foreninger og organisationer – og skaber synlighed i 

lokalområdet om de folkeoplysende aktiviteter. 

  

Samarbejdende : Sikre sammenhæng til andre politikområder for at sikre 

medejerskab hos flere, tilbyde samarbejde og udviklingsfællesskaber med 

relevante partnere. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler med baggrund i byrådets og Kultur- og 

Fritidsudvalget tidligere tilkendegivelser, at 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for 

Frederikshavn Kommune oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgenes tilkendegivelse 

af, 

•        hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

•        input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget  

1.     anbefaler 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune 

2.     tiltræder, at skitsen oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter, 

2.1. hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

2.2. input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

3.     genoptager sagen efter behandling i udvalg, jf. pkt. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Anbefales 

2.     Tiltrædes 

3.     Sagen genoptages 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. august 2012, at 1. skitse til ny 

folkeoplysningspolitik oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter, 

1. hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

2. input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

På denne baggrund er administrativ tovholder på udarbejdelse af ny 

folkeoplysningspolitik, kulturkonsulent Jens Ole Amstrup inviteret til at give et kort 

oplæg om politikken og baggrunden for processen. 
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Administrationen for Børn og Kultur vil samtidig komme med stikord til, hvor Børne- 

og Ungdomsudvalgets ressort ses at kunne indgå i den nye folkeoplysningspolitik. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Sundhedsudvalget finder, at Folkeoplysningspolitikken bør koordineres med 

Sundhedspolitikken, så den afspejler de anbefalinger, der ligger i udkast hertil. Der 

fremsendes høringssvar herom suppleret med andre konkrete kommentarer.  

  

Mogens Brag fraværende. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

  

Børne- og Ungdomsudvalget forpligter sig til at have fokus på 

• frivillighed 

• afbureaukratisering 

• inddragelse i planlægning af nybyggeri samt renovering af bygninger 

• ”Rudersdal-modellen” 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Folkeoplysningspolitik UDKAST ver.0 (dok.nr.89138/12) 
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3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget en 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort. 

Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 

gennemregnet. 

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af 

udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 

udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi.  

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

forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på videreformidling til 

Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Børne- og Ungdomsudvalgets område 

anbefales overfor Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Budgetrevision pr. 31.08.2012 Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.99340/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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4. Anlægsregnskaber Børne- og Ungdomsudvalgets ress ort 

 

Sagsfremstilling  

Hermed fremsendes anlægsregnskaber i Børne- og Ungdomsudvalgets ressort til 

godkendelse.  

  

Der fremlægges i alt seks anlægsregnskaber, som henholdsvis vedrører: 

1. Helhedsplanen - sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn 

Kommune (renovering af bygninger ). I alt 3 delregnskaber 

2. Etablering af vuggestuepladser i Sæby by og omegn 

3. Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for Familie 

4. Renovering af toiletforhold på folkeskolerne 

5. Bygningsrenovering af folkeskolerne 

6. Tilbygning til Sæbygaardskolen og renovering af Sæby Skole 

   

1.    Helhedsplanen indenfor Center for Dagtilbud- og Fri tidsområdet:  

  

 Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser p å Brolæggervej  

(dagtilbudsområde Sæby II).  

Projekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet fremgår at 

der i 2011 i alt er bevilget og frigivet 

 

4.500.000 kr. 

Forbrug 2.553.204 kr. 

Overskud 1.946.796 kr. 

Den primære forklaring på overskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til 

Børnegården Brolæggervej er konteret på projektet etablering af vuggestuepladser 

i Sæby. Overskuddet bruges delvist til at udligne underskuddet på projekt 

”Etablering af vuggestuepladser i Sæby”.  

Det resterende overskud indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen 

til brug ved øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

 Anlægsregnskab for tilbygning til vuggestuepladser på Midtbyens 

Børnehuse og Fir’kløveren Bangsbostrand  (dagtilbudsområde Frederikshavn II 

og IV). 

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

10.300.000 kr. 

Forbrug 10.075.681 kr. 

Overskud 224.319 kr. 

Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved 

øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

Anlægsregnskab for etablering af ny daginstitution Pilekrattet, Fyrtårnet  

(Dagtilbudsområde Skagen).  

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

15.000.000 kr. 

Forbrug 13.730.250 kr. 

Overskud 1.269.750 kr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved 

øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

2.   Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i  Sæby by og omegn  

(Dagtilbudsområde  Østervrå og Sæby ).  

 Projektet er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at 

  der i  2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

6.708.000 kr. 

Forbrug 7.888.979 kr. 

Underskud -1.180.979 kr. 

Den primære forklaring på underskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til 

Børnegården Brolæggervej er konteret på dette projekt i tidligere regnskabsår. 

Underskuddet udlignes af overskuddet fra regnskabet for Brolæggervej.  

  

 3.   Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for F amilie:  

  

Anlægsregnskab for Udvikling af tilbudsviften . Projektet omhandler renovering 

af botilbuddene Granly i Sæby og Skansegade 2 og 10 i Frederikshavn. Projektet 

er lånefinansieret via den centrale 1 og 2 mia. pulje.  

Projektet er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår, at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

6.385.053 kr. 

Forbrug 6.385.000 kr. 

Overskud 53 kr. 

  

  

Folkeskole indenfor Center for Undervisning:  

  

4.     Anlægsregnskab for renovering af toiletforholdene p å skolerne . 

Projekt er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

6.579.090 kr. 

Forbrug 6.579.087 kr. 

Overskud 3 kr. 

  

5.     Anlægsregnskab for bygningsrenovering på skoleområd et.  

Følgende skolebygninger er blevet renoveret: ”Abildgårdskolen”, Bangsbostrand 

Skole, Heldagsskolen, Hørby Skole, ”Hånbækskolen”, Strandby Skole og Aalbæk 

Skole. 

Anlægsprojekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet 

fremgår, at der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

29.900.000 kr. 

Forbrug 15.577.540 kr. 

Overskud 14.322.460 kr. 

Overskuddet er overført til Økonomiudvalget ved regnskabsafslutningen for 2011. 

Overskuddet indgår som en del af finansieringen af etableringen af 

Nordstjerneskolen. 

   

 6.   Anlægsregnskab for investeringer i Sæby Skolerne.   

Projektet ”investeringer i Sæby Skolerne”, Sæby Skole og Sæbygaardskolen, blev 

afsluttet i 2010.  
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Af anlægsregnskabet fremgår, at der er givet en 

anlægsbevilling på 

  

22.919.922 kr. 

Forbrug 22.383.922 kr. 

Overskud 536.000 kr. 

Overskuddet blev overført til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme ved 

regnskabsåret 2011. 

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

anbefaler anlægsregnskaberne overfor Økonomiudvalget og byrådet 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Anbefales 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Delregnskab for helhedsplanen (Sæby II) (dok.nr.79586/12) 

Anlægsregnskab for vuggestuer i Sæby (dok.nr.105342/12) 

Projekt Udvikling af tilbudsviften (dok.nr.79592/12) 

Regnskab for renovering af toiletforhold på skolerne (dok.nr.79388/12) 

Anlægsregnskab for renovering på skoleområdet (dok.nr.105157/12) 

Anlægsregnskab for investering i Sæby skoler (dok.nr.105201/12) 
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5. 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 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. oktober 2012  
Udlægningsmodeller for økonomiske ressourcer til specialundervisning har været til 

høring i skolebestyrelserne. 

Der er indkommet høringssvar fra alle folkeskolerne (Nordstjerneskolens 

høringssvar eftersendes) og fra Ungdomsskolen. I alt 16 høringssvar. 

  

Skolebestyrelserne har forholdt sig til i hvilken udstrækning skolernes sociale profil 

skal medtænkes. 
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Skolebestyrelserne har taget stilling til om skolernes sociale profil skal medtænkes 

med: 

• 20 %  

• 40 %  

• 60 %  

Den resterende ressourceudmelding for alle tre modeller bliver beregnet på 

baggrund af elevtal. 

  

 Af skolebestyrelsernes høringssvar fremgår, at 

• 8 skoler peger entydigt på en ressourceudmelding med 60 % efter 

skolernes sociale profil (Torslev Skole, Hørby-Dybvad Skole, 

Sæbygaardskolen, Gærum Skole, Jerup Skole, Frydenstrandskolen, Ålbæk 

Skole og Ungdomsskolen) 

• 0 skoler peger entydigt på en ressourceudmelding med 40 % efter 

skolernes sociale profil 

• 6 skoler peger entydigt på en ressourceudmelding med 20 % efter 

skolernes sociale profil (Sæby Skole, Skagen Skole, Bangsbostrand Skole, 

Strandby Skole, Elling Skole og Ravnshøj Skole) 

• 1 skole (Stensnæsskolen) giver et ikke-entydigt høringssvar  

 Hertil kommer høringssvaret fra Nordstjerneskolen, som eftersendes. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget  

1. drøfter skolebestyrelsernes høringssvar 

2. beslutter i hvor høj grad skolernes sociale profil skal medtænkes i 

ressourceudlægningen til specialklasser 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at modellen 60% / 40% indføres med en 

indfasningsperiode på 2 år og at modellen evalueres i 2015. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

BUU07062012: Bilag ny model socioøkonomisk spec.undervisning (dok.nr.46936/12) 

Høring i folkeskolebestyrelserne socioøkonomisk model (dok.nr.106698/12) 

Folkeskolernes høringssvar socioøkonomisk model (dok.nr.106728/12) 
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6. Orientering om Ministeriets kvalitetstilsyn med folkeskolen 

2012 

 

Sagsfremstilling  

Ministeriet for Børn og Undervisning har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen 

2012 og i den forbindelse er Ankermedets Skole udtrukket i screeningen for skoler 

med tegn på vedvarende dårlig kvalitet. På landsplan er der udtrukket 17 skoler 

fordelt på 12 kommuner. 

  

Ministeriet har medsendt et notat, hvoraf tilsynets screeningsmetode fremgår samt, 

hvilke kommuner og skoler, der er udtrukket i screeningen. 

Af de 17 skoler er 8 skoler udtrukket på afgangsprøvekarakterer, 4 skoler på 

baggrund af elevernes overgang til ungdomsuddannelse og 9 skoler på baggrund 

af deres socioøkonomiske referencer. 

Ankermedets Skole er blandt skoler udtrukket på baggrand af skolens 

socioøkonomiske referencer. 

  

Ministeriet oplyser, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil kontakte Børne- og 

Ungdomsudvalget i løbet af oktober måned med henblik på en redegørelse for 

igangværende og planlagte initiativer til forbedring af det faglige niveau.  

Administrationen har ultimo september kontaktet Ministeriet telefonisk og oplyst, at 

Ankermedets Skole med virkning fra 1. august 2012 er fusioneret med 

Hedeboskolen til Skagen Skole. 

Ministeriet oplyste her, at processen indtil videre fortsættes uanset, at Ankermedets 

Skole er nedlagt. 

  

Ministeren for Børn og Undervisning, Christine Antorini har efterfølgende den 2. 

oktober sendt brev til skoleleder ved Skagen Skole, med cc. til Frederikshavn 

Kommunes borgmester. Af brevet fremgår, at den gennemførte screening har 

været foretaget på et usikkert grundlag og notatet med oplysninger om folkeskoler, 

som er udtrukket til tilsyn med den faglige kvalitet, er derfor trukket tilbage. 

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

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Ministeriet for Børn og Undervisnings Kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 (dok.nr.104135/12) 

Screeninger af resultater på folkeskoleområdet 2012 - herunder Ankermedets skole (dok.nr.104137/12) 

Brev til Skagen Skole (tidl Ankermedets Skole) (dok.nr.108268/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7839 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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7. Rammeaftale 2013 for specialundervisningsområdet  

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen 2013 for specialundervisningsområdet er den 10. august 2012 

behandlet og godkendt i Den Administrative Styregruppe for 

specialundervisningsområdet, med henblik på behandling og godkendelse af 

kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner i Region Nordjylland. 

   

Senest den 15. oktober 2012 skal Regionsrådet og de 11 nordjyske 

kommunalbestyrelser have godkendt det kommende års rammeaftale 

(Frederikshavn Byråd 5. november 2012). 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge (Center 

for Døvblindhed og Høretab) efter folkeskoleloven samt undervisning på 

kommunikationsinstitutterne (Institut for Syn og Hørelse samt Taleinstituttet) efter 

lov om specialundervisning for voksne. De regionale tilbud omfatter tillige ydelser 

efter lov om social service. 

  

Som oplæg til rammeaftalen er der udarbejdet ”Udkast til rammeaftale 

specialundervisningen 2013” med ydelseskatalog og aftalemodel for 

kommunikationsinstitutterne. 

  

Kommunerne løser flere opgaver i eget regi eller i samarbejde med 

nabokommuner, hvilket har bevirket en mindre efterspørgsel på ydelser fra 

Taleinstituttet. 

Der er fortsat usikkerhed om kommunernes efterspørgsel efter Taleinstituttets 

ydelser fra 2013. Det er derfor aftalt i Den Administrative Styregruppe på 

specialundervisningsområdet, at der i efteråret 2012 aftales nærmere vilkår for 

Taleinstituttet for 2013. Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for 2013. 

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

1. sagen sendes i høring i Handicaprådet den 27. september 2012, således 

høringssvar foreligger til Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 11. 

oktober 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler udkast til rammeaftale for 

specialundervisning 2013 over for byrådet. 

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Handicaprådet pointerede, at hvis man ikke tager opgaver hjem, får man aldrig i 

egen kommune eksperticen indenfor de enkelte områder. Men omvendt mister man 

følingen med de enkelte borgere.  

  

Høringssvar udarbejdes administrativt.  

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3981 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling  
Høringssvar er under udarbejdelse. Formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets 

medlemmer inden mødet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Udkast til rammeaftale for specialundervisning 2013 anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 (dok.nr.93633/12) 

Høringssvar Handicaprådet - rammeaftale specialundervisning 2013 (dok.nr.110328/12) 

BK-administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar (dok.nr.111163/12) 
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8. Orientering om justering af strategi og handlepl an for 

rygeforebyggelse i forhold til børn og unge i Frede rikshavn 

Kommunes skoler, fritids- 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, 

men også kommentarer fra flere. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11524 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 11. oktober 2012 Side 21 af 38 

 

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 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. oktober 2012  
Udmelding af strategi og handleplan for rygeforehyggelse i forhold til børn og unge i 

Frederikshavn Kommunes skoler m.v. har afventet vedtagelse af lovjustering på 

området. 

  

Med vedtagelse af ændringer til rygeloven, der trådte i kraft den 15. august 2012, 

skal alle kommunens institutioner og skoler være 100 % røgfrie. Det betyder, at 

ansatte og elever ikke må ryge indenførs på skolen eller på skolens udearealer. 

Forældrene skal inddrages tidligt med fokus på vigtigheden af deres støtte og 

dialog med den unge. 

  

Strategi og handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget i april 

2012, er justeret i forhold til ændring af rygeloven og udsendes nu til udmøntning i 

kommunens skoler, fritids- og ungdomsklubber. 

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

Ungdomsudvalget tager justeringen af strategi og handleplan for rygeforebyggelse 

til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 
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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) 
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9. Orientering om eftersyn i forhold til Frederiksh avn 

Kommunes praksis for tilsyn med plejefamilier 

 

Sagsfremstilling  

Social- og integrationsministeren og KL indgik i slutningen af 2011 et partnerskab, 

der har til formål at styrke indsatsen på det sociale område. I forlængelse heraf blev 

kommunerne opfordret til at gennemføre et eftersyn i forhold til blandt andet det 

driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, og til at 

fremsende gode eksempler på tilsynsmodeller. I marts 2012 lanceredes via 

servicestyrelsen 10 anbefalinger for godkendelses og tilsynsopgaven i forhold til 

hele børn og ungeområdet.  

I forhold til familieplejeområdet har Dag- og døgnafdelingen, Center for Familie 

efterfølgende arbejdet med at udvikle en arbejdsmodel for tilsynsarbejdet, hvor 

kontrolelementet er skærpet og hvor der er klare retningslinjer for tilsynets indhold, 

omfang og opfølgning. 

  

Socialministeren lancerede den 26. september 2012 regeringens udspil til en 

tilsynsreform. Denne indebærer blandt andet, at også godkendelses og 

tilsynsarbejdet med generelt godkendte plejefamilier lægges i de Tilsynsenheder 

ministeren foreslår etableret. Tilsynsenhederne foreslås etableret november 2013, 

og forslaget indebærer, at myndighedsopgaven omkring godkendelse og tilsyn 

flyttes til de fem kommuner, der skal organisere tilsynsenhederne. Da ansvaret for 

opgaven indtil da fortsat vil ligge hos den stedlige kommunalbestyrelse anbefales, 

at den igangværende proces omkring kvalificering af Frederikshavn Kommunes 

tilsynsarbejde med plejefamilier indfases som planlagt. 

  

Tilsyn med ca. 120 plejefamilier efter de nye lokale retningslinjer gennemføres 

første gang i uge 43 – 47.  

Beskrivelse og retningslinjer er vedlagt som bilag. 

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Tilsyns manual vedrørende det generelle driftsorienterede tilsyn med godkendte 

plejefamilier (dok.nr.106390/12) 

Status skema ved driftsorienteret tilsyn (dok.nr.106391/12) 

Dialog skema ved driftsorienteret tilsyn (dok.nr.106393/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7160 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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10. Fonden Borregaard - godkendelse af opholdssted med fire 

pladser 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 19. april 2012 to enkeltmands 

projekter under Fonden ”Borregaard”. Fonden har nu, ved ansøgning af 3. august 

2012, ønsket at ændre godkendelsen til at omfatte et opholdssted med fire pladser. 

Begrundelsen herfor er primært, at der er ringe udsigt til, at der er brugere til de to 

enkeltmandsprojekter. Den Tværkommunale Godkendelses og Tilsynsafdeling 

(GOT) har behandlet ansøgningen og indstiller, at Frederikshavn Kommune 

godkender opholdsstedet Borregaard, jf. Lov om Social Service § 14, stk. 3 og 5 jf. 

§ 11 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt 

godkendelse og tilsyn med visse private tilbud.  

  

Opholdsstedet Borregaards målgruppe er i udgangspunktet den samme som i 

forhold til enkeltmandsprojekterne, det vil sige unge mennesker mellem 12 og 18 

år, som blandt andet grundet deres opvækstvilkår har udviklet 

overlevelsesstrategier, som ikke matcher samfundets normer for acceptabel 

adfærd og som ikke bidrager til et godt liv for den unge. Det kan eksempelvis 

komme til udtryk via stofmisbrug og kriminalitet. Målgruppen kan beskrives som 

tidligt skadede eller relationsforstyrrede unge. Målgruppen kan samlet set beskrives 

som unge, der har specifikke vanskeligheder i forhold til kontakt, relationsdannelse, 

sociale spilleregler og indlæring. 

Herudover har fonden oparbejdet kompetencer til at arbejde med unge med type 1 

diabetes og ønsker derfor målgruppen udvidet til også at omfatte disse unge. 

  

Den pædagogiske indsats tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov og 

interesser og det er centralt, at den unge er aktiv i sin egen behandling. 

Der samarbejdes tæt med sagsbehandler og øvrige relevante eksterne 

samarbejdspartnere samt de pårørende. I forhold til unge med type 1 diabetes 

samarbejdes der med sygehusets børneafdeling. 

  

Fonden Borregaards aktiviteter kan være vandsport, jagt, fiskeri, friluftsliv, 

svømning, landbrug, kampsport og motocross. Det forsøges endvidere at tilgodese 

individuelle interesser. 

  

Den unge samt de pårørende kan træffe en medarbejder fra teamet omkring den 

unge 24 timer i døgnet. Ved hjemrejse er Fonden Borregaard til rådighed som 

back-up for den unge og de pårørende.  

  

Daglige leder er Kristian Borregaard, der er uddannet pædagog og har mange års 

erfaring med arbejdet med målgruppen i både døgn og dagregi. Kristian 

Borregaard er tidligere ledervurderet og fundet egnet.  

  

De fysiske rammer består af ejendommen Holt Mark Vej 2, Voerså, Sæby, - et 

landsted, som ligger afsides og er omgivet af skov, marker og egen sø. Bygningen 
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rummer 4 værelser til beboerne, 2 badeværelser, fællesrum, vaskefaciliteter, 

køkken samt medarbejderfaciliteter. Udendørs er der 2 terrasser. De fysiske 

rammer fremtræder indbydende og velordnede. Her er pæne og moderne møbler 

og kunst på væggene, som oprindeligt er lavet ud fra nogle tidligere beboeres 

personlige interesser. Udenfor er en sidebygning, som tænkes indrettet som depot 

og værksted. 

Til ejendommen hører 10 tønder naturskønt land. Her er mulighed for jagt, fiskeri, 

udeliv samt fodboldbane. 

Opholdsstedets budget er gennemgået af økonomikonsulent ved GOT og indstilles 

godkendt med en månedlig takst i 2012 på 87.483 kr. 

  

Taksten er, for 4 pladser, beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.989.204 

kr., som fordeler sig på følgende måde: 

Lønudgifter 3.056.918 kr. 

Ejendomsudgifter 209.635 kr. 

Øvrige udgifter 722.651 kr. 

Samlet personalenormering på 7,52 fuldtidsstillinger. 

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

Ungdomsudvalget  

1. godkender ”Opholdsstedet Borregaard” i henhold til Lov om Social Service 

§ 14, stk. 3 og 5 jf. § 11 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 

om Tilbudsportalen samt godkendelse og tilsyn med visse private tilbud 

som privat opholdssted under ”Fonden Borregaard” 

2. godkender budgetbehandlingen og den anførte månedlige takst på kr. 

87.483 kr. pr. måned 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Udkast til godkendelsesskrivelse FC Borregaard (dok.nr.108059/12) 

Forudsætninger for godkendelse - opholdssted botilbud - Frederikshavn (dok.nr.108058/12) 

Udkast Budgetgodkendelse 2012 - Opholdsstedet Borregaard 2.doc (dok.nr.108060/12) 
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11. Opholdsstedet Nordlys - godkendelse til at yde efterværns 

tilbud 

 

Sagsfremstilling  

Opholdsstedet Nordlys har søgt om godkendelse til, at yde efterværns tilbud jf. 

Servicelovens § 76 stk 2 og § 76 stk 4. Der er tale om efterværn til unge, som 

tidligere har været indskrevet på Nordlys. Den unge bor i egen lejlighed i 

Frederikshavn Kommune med egen lejekontrakt, og der ydes efterværns tilbud i 

form af kontaktpersons ydelse til den unge via Nordlys. 

Opholdsstedet har i forvejen godkendelse til 1 ung til efterværn. 

  

Det følger af § 13. stk. 1. nr. 1580 af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt 

om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, at stedlig kommune skal 

godkende, hvis et opholdsted også driver et andet tilbud i form af eksempelvis 

efterværns ydelse. Forudsætningerne for godkendelse er, at det er fagligt 

velbegrundet, og at opholdsstedets efterværns tilbud ydes i umiddelbar geografisk 

nærhed. 

  

Betingelserne vurderes at være opfyldt. Begrundelsen herfor er, at det skønnes 

socialfagligt velbegrundet, at Opholdsstedet Nordlys også driver efterværns tilbud 

(kontaktpersonsstøtte til ung i egen bolig), når der er tale om tidligere beboere fra 

Opholdsstedet. Et efterværns tilbud er med til at skabe kontinuitet i 

anbringelsesforløbene, hvilket er i god tråd med intentionerne i barnets reform. I 

vurderingen er det ligeledes vægtet, at anbragte unge ofte har brug for særlig støtte 

til at kunne blive klar til en selvstændig voksentilværelse efter endt 

anbringelsesforløb med kendte voksne som rollemodeller. 

  

Ifølge opholdsstedet Nordlys er efterværnstilbud opdelt i tre niveauer, hvor støttens 

omfang og pris nedsættes i takt med, at det antages, at den unge bliver mere i 

stand til at stå på egne ben.  

Tværgående Tilsyns- og Godkendelsesenhed (GOT) har påset, at der er 

udarbejdet særskilt budget for sideaktiviteten. Sideaktiviteten skal indgå særskilt i 

regnskabsaflæggelsen.  

Det er anbringende kommune, som skal fører tilsynet med de unge i efterværns 

tilbuddet, da der er tale om enkeltmandstilbud. 

  

Ifølge opholdsstedet Nordlys er efterværns tilbuddet opdelt i tre niveauer, hvor 

støttens omfang og pris nedsættes i takt med at det antages, at den unge bliver 

mere i stand til at stå på egne ben. Der skal således ikke fastsættes en generel 

takst for tilbuddet, idet prisen fastsættes individuelt i den konkrete opgave, og efter 

forhandling med den anbringende myndighed. Økonomien i sideaktiviteten må ikke 

blandes sammen med opholdsstedets økonomi, og GOT har påset, at der er 

udarbejdet særskilt budget for sideaktiviteten, og at de budgetterede udgifter er 

rimelige henset til aktivitetens omfang. Ligeledes skal sideaktivitetens økonomi 

fremadrettet indgå særskilt i regnskabsaflæggelsen.  

Det er anbringende kommune som skal fører tilsynet med sideaktiviteten idet der er 
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tale om enkeltmandstilbud. 

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

Ungdomsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af, at opholdsstedet Nordlys 

generelt yder efterværns tilbud til unge i aldersgruppen 18 og frem til det 23 år jf. 

servicelovens paragraf 76 stk. 2 og § 76 stk. 4. Det er en forudsætning for 

godkendelsen, at der er tale om unge, som tidligere har været anbragt på 

Opholdsstedet Nordlys. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

UDKAST Godkendelsesskrivelse 2012 Opholdsstedet Nordlys - til at yde 

efterværnstilbud (dok.nr.104969/12) 

Forudsætninger for godkendelse - Opholdsstedet Nordlys 2012 til at yde efterværns 

tilbud (dok.nr.104970/12) 
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12. Nedlæggelse af Dybvad Ungdomsklub 

 

Sagsfremstilling  

Ved sæsonafslutningen i april 2012 var der 3 medlemmer tilbage i Dybvad 

Ungdomsklub, og klubmedarbejderne stoppede ved sæsonafslutningen. 

  

Det har derfor været nødvendigt at finde ud af, om der er grundlag for at fortsætte 

Dybvad Ungdomsklub i sæsonen 2012/2013, eller om den skal nedlægges. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har via forespørgsel i Dybvad Skoles 6. - 9. klasser 

fået afklaret, at unge, der vil i ungdomsklub i området, gerne vil benytte Hørby 

Ungdomsklub. Mange bor i oplandet og har derfor transport, uanset om de vælger 

ungdomsklubben i Dybvad eller i Hørby. 

  

Ingen har ytret ønske om fortsættelse af ungdomsklub i de nuværende lokaler på 

Idskovvej 19 i Dybvad, hvor der i klubsæsonen i 2012 blandt andet har været 

problemer med opvarmning. Besvarelsen understøttes af, at Hørby Ungdomsklub i 

sæsonen 2011/2012 har haft mange medlemmer fra Dybvad og opland. 

  

Dybvad Ungdomsklub har haft åbent 2 aftener om ugen, søndage og onsdage fra 

kl. 18.30 - 21.30, i perioden fra september til april. 

  

Det foreslås derfor at nedlægge Dybvad Ungdomsklub og opsige lejemålet hurtigst 

muligt. Det foreslåes også, at ikke forbrugte budgetmidler for 2012, ca. 100.000 kr., 

overføres til 2013 til dækning af husleje i opsigelsesperioden samt diverse udgifter 

ved nedlæggelse af ungdomsklubben. 

  

Nedlæggelsen betyder at budgetbeløbet fremadrettet kan fjernes. Rammen for 

2013 er budgetlagt til 209.000 kr. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Budgetrammen 209.000 kr. til Dybvad Ungdomsklub kan fjernes fra budget 2013 

og årene fremad. 

  

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

Ungdomsudvalget 

1.     beslutter, at Dybvad Ungdomsklub nedlægges med øjeblikkelig 

virkning og lejemålet opsiges jf. lejemålets opsigelsesfrist 

2.     tager stilling til anvendelse af 209.000 kr., der er disponeret Dybvad 

Ungdomsklub i budget 2013. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
1.     Godkendt 

2.     Beløbet indgår som en del af udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets 
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budgetbesparelser. 

  

Fraværende: ingen 
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13. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dag plejen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Forældrebestyrelsen i Dagplejen i Frederikshavn Kommune har på et 

forældrebestyrelsesmøde besluttet at arbejde for en ændring af styrelsesvedtægt 

for Dagplejen i Frederikshavn Kommune. 

Forældrebestyrelsen ønsker at ændre den gældende styrelsesvedtægt, der blev 

vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007. 

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i forældrebestyrelsens ønsker og 

omhandler ændring af vilkårene for, hvordan forældrebestyrelsen vælges.  

Der er desuden indarbejdet mindre redaktionelle ændringer. 

  

Gældende styrelsesvedtægt  

Med den gældende styrelsesvedtægt betyder det, at de 7 

forældrebestyrelsesrepræsentanter skal vælges blandt de i alt 14 

forældrerådsformænd fra områderne på følgende måde: 

•         2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Syd  

•         3 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Midt  

•         2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Nord  

•         Suppleanterne er tilknyttet valgområderne 

  

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt  

De 7 forældrerepræsentanter (og 3 suppleanter) vælges blandt 

forældrerådsformændene i de eksisterende områder. 

Suppleanterne kan ligeledes vælges på tværs af kommunen. 

(Bilag: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn 

Kommune) 

  

Med forældrebestyrelsens ændringsønske er det fremover muligt at vælge 

forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen ud af samtlige 

forældrerådsformænd, uanset lokalt tilhørsforhold. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud anbefaler, at forslaget inden godkendelse sendes til 

høring i dagplejens 14 forældreråd. 

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

Ungdomsudvalget  

1.     drøfter forslag til ændring af styrelsesvedtægt 

2.     godkender, at forslag til ændring af styrelsesvedtægt sendes i høring i de 

14 forældreråd i Dagplejen 

3.     godkender, at sagen genoptages 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
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Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. oktober 2012  
Styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn Kommune har været i høring i de 14 

forældreråd i perioden fra den 7. september til den 1. oktober 2012. 

Der er i alt indkommet 11 høringssvar. 

10 forældreråd har svaret, at de ikke har indvendinger i forhold til den foreslåede 

ændring af styrelsesvedtægten. 

1 forældreråd er enig i forslaget til styrelsesvedtægten, men udtrykker bekymring 

for varetagelse af Ålbæks interesser. 

Samtlige høringssvar er samlet i vedlagte bilag. 

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

Ungdomsudvalget  

1.     drøfter høringssvar 

2.     oversender forslag til ændret styrelsesvedtægt for Dagplejen i 

Frederikshavn Kommune til byrådets godkendelse. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
1.     Drøftet 

2.     Anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til styrelsesvedtægt for Dagplejen i Frederikshavn Kommune - Forslag til styrelsesvedtægt for 

Dagplejen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.88163/12) 

Høringssvar fra forældreråd. Til styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.107016/12) 
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14. Godkendelse af navn til nyt daginstitutionshus ved Arena 

Nord 

 

Sagsfremstilling  

I området ved Arena Nord er der ved at blive opført en ny institution til husning af 

Børnehaven Børnebakken, Børnehaven Børnetoften og Vuggestuen Storkereden. 

Den nye bygning rummer ca. 150 børn og hermed den kommunale del af 

Dagtilbudsområde Frederikshavn I. 

  

Leder af Dagtilbudsområdet har på vegne af dagtilbudsområdet indsendt forslag til 

institutions navn til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse. 

  

Det foreslåede navn ”Børnehuset Mælkevejen” er opstået på baggrund af, at 

personalegruppen har fremsat en række navneforslag, som efterfølgende har 

været til afstemning i forældregrupperne i de tre nuværende institutioner 

Børnehaven Børnebakken, Børnehaven Børnetoften og Vuggestuen Storkereden. 

Vindernavnet blev ”Børnehuset Mælkevejen”. 

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

Ungdomsudvalget godkender, at ny daginstitution ved Arena Nord får navnet 

”Børnehuset Mælkevejen”. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7540 

 Forvaltning: CDF 
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15. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kom munale 

dagtilbudsområder og Dagplejen 

 

Sagsfremstilling  

De 5 dagtilbudsområder og Dagplejen afholder inden udgangen af november valg 

til deres dagtilbudsbestyrelser og forældrebestyrelse. Dagtilbudsbestyrelserne skal 

for første gang holde valg til en fremtidig 2-årig valgperiode, mens 

forældrebestyrelsen i Dagplejen vælges for et år ad gangen. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger personer til de 6 valgbestyrelser, som i øvrigt 

består af dagtilbudslederen og et medlem af den siddende bestyrelse. 

Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at resultatet af valget 

meddeles til Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende 6 valgbestyrelser: 

 ”Fyrtårnet”  

Skagen  

Vuggestuen Regnbuen 

Pilekrattet 

Børnehaven Mattisborgen  

Børnehuset Trindelvej 

Børnehaven Fyrrekrat 

Frederikshavn Nord  

Børnehuset Mariehønen, Jerup 

Andedammen, Elling 

Strandby Børnehave 

Børnehaven Havblik, Strandby 

Børnehuset Spiren 

Abildgård børnehave 

Børnehaven Spiloppen 

Børnehaven Stjernen 

Børnehaven Tangloppen 

Frederikshavn Vest  

Vuggestuen Storkereden 

Børnehaven Børnebakken 

Børnehaven Børnetoften 

Landbørnehaven 

Børnehaven Øster Dahl 

Troldehøj, Ravnshøj 

Frederikshavn Syd  

Børnehuset Hånbæk 

Børnehuset Pilekvisten 

Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven 

Børnenes hus Lærkereden 

Børnehaven Bølgen 

Sæby og opland  

Børnehuset Sæbygaardvej 

Børnehaven Stationsvej 

St. Toftelund 

Børnehaven Brolæggervej 

Børnegården 

Børnehaven Violvej 

 
 Åben sag  
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Dybvad Børnehave 

Hørby Børnehus 

Dagplejen  14 dagplejeområder  

  

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

Ungdomsudvalget udpeger en person til hver af de 6 valgbestyrelser 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
”Fyrtårnet” Skagen – Pia Karlsen 

Frederikshavn Nord – Irene Hjortshøj 

Frederikshavn Vest – Christina Lykke Eriksen 

Frederikshavn Syd – Paul Rode Andersen 

Sæby og opland – Jørgen Tousgaard 

Dagplejen – Anders Broholm 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Valg til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbudsområder og dagpleje i 2012 (dok.nr.87579/11) 
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16. Fastlæggelse af indhold i efterårets dialogmøde r 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 9. august 2012 tidspunkt for afvikling 

af efterårets dialogmøder med bestyrelsesmedlemmer i udvalgets regi. 

  

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 

  

Udvalget beslutttede samtidig, at der indhentes forslag til mødeindhold hos de 

berørte bestyrelser, således at Børne- og Ungdomsudvalget kan sammensætte 

dialogmødernes program ud fra bestyrelsernes indsendte forslag.  

  

Efter fristens udløb for indsendelse af forslag til indhold i kommende dialogmøder 

er der indkommet forslag fra et dagtilbudområde, en selvejende daginstitution og 

seks folkeskoler. 

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

fastlægger program for de tre planlagte dialogmøder. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

Dialogmøde dagtilbud udsættes til 7. februar 2013 

Temaet for dialogmøde dagtilbud og dialogmøde skoler er sundhed samt indkomne 

emner fra de to områders enheder. 

Tema for dialogmøde på fritidsområdet er ”Ungeenhed” og ”Samarbejde på unge-

området” 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Oversigt over indkomne forslag fra dagtilbudsbestyrelser til dialogmøde 08-11-2012 (dok.nr.98601/12) 

Oversigt over indkomne forslag fra folkeskolebestyrelser til dialogmøde 22-11-2012 (dok.nr.98554/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2128 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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17. Oktober 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

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

• orientering vedrørende Ungdomsskolens bestyrelse efter bestyrelsens 

konstituerende møde den 13. september 2012. Frederikshavn 

Erhvervsråds plads i Ungdomsskolebestyrelsen er besat af Henning 

Østergaard Jørgensen. 

Formand for Ungdomsskolens bestyrelse for perioden 1. august 2012 til 

31. december 2013 er Anders Broholm og næstformand er Irene Hjortshøj. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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18. Revurdering af godkendelse af Opholdsstedet Ska gen 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/9101 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

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

Underskrifter: 

 

      
Paul Rode Andersen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Jette Fabricius Toft 

   
 

      
Anders Broholm 

   

      
Pia Karlsen 

   

      
Jeppe Nielsen Kyk 

   
 

      
Bjarne Kvist 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   

      
Irene Hjortshøj 

   
 

 
 


