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1. Konstatering af Børne- og Ungdomsudvalgets 

sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 4. december 2013 blev 

besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2014 består af følgende 

medlemmer:  

  

 Christina Lykke Eriksen (F) 

 Bent H. Pedersen (A) 

 Brian Kjær (A) 

 Bahram Dehghan (A) 

 Pia Karlsen (V) 

 Mette Hardam (V) 

 Kristina Lilly Frandsen (V) 

 Hanne Bøgsted (O) 

 Ida Skov (Ø) 

 

Indstilling 

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

tager sammensætningen til efterretning.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24663 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Valg af formand 

 

Sagsfremstilling 

Valg af formand 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Christina Lykke Eriksen 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24663 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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3. Valg af næstformand 

 

Sagsfremstilling 

Valg af næstformand 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Pia Karlsen 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24663 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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4. Fastlæggelse af Børne- og Ungdomsudvalgets 

mødekalender for 2014  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde i sit konstituerende møde, plan for afvikling af 

byrådets møder i 2014. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri.  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslås møder i Børne- og 

Ungdomsudvalget som hovedprincip, afviklet i begyndelsen af hver måned.  

  

 torsdag den 9. januar 2014  

 tirsdag den 4. februar 2014 

 tirsdag den 4. marts 2014  

 torsdag den 3. april 2014 

 torsdag den 8. maj 2014  

 torsdag den 12. juni 2014 

 torsdag den 21. august 2014  

 torsdag den 4. september 2014  

 torsdag den 2. oktober 2014  

 torsdag den 6. november 2014  

 torsdag den 4. december 2014  

Møder foreslås afholdt kl. ?? 

  

I august måned behandles Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 

kommende budgetår med henblik på formidling til Økonomiudvalg og Byrådets 1. 

og 2. behandling af budget. 

Børne- og Ungdomsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte et 

ekstra udvalgsmøde i august måned.  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalgets mødekalender for 2014 fastlægges.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Forslag til mødedatoer godkendt. 

Suppleres med møde tirsdag den 26. august 2014. 

Alle dage mødestart kl. 15 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24682 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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5. Introduktionsforløb til Børne- og Ungdomsudvalgets 

område  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget forvalter kommunens pædagogiske, 

undervisningsmæssige og sociale opgaver vedrørende børn og unge.  

  

Børne- og ungdomsudvalget træffer bl.a. beslutninger om: 

 Børnepasning (dagpleje, vuggestue og børnehaver) 

 Folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger 

 Ungdomsskolen og 10. klasse, klubtilbud og SSP (samarbejde mellem 
skole, socialforvaltning og politi) 

 Ungeenheden (uddannelse, beskæftigelse og anden støtte til 15-25 årige) 

 Familie- og handicaprådgivning 

 Anbringelse og familiepleje 

 Psykologisk og specialpædagogisk rådgivning 

 Samarbejde med selvejende institutioner på børne- og ungeområdet 

  

  

Administrationen for Børn og Kultur bistår udvalget i at løse opgaven.  

  

Børne- og Ungdomsudvalgets område dækker mange decentrale enheder der er 

organiseret i følgende centre: 

  

 Center for Dag- og Fritidstilbud, der ledes af centerchef Lars Falk 
Hoffmann 

 Center for Undervisning, der ledes af centerchef Vibeke Post Madsen 

 Ungeenheden, der ledes af projektchef Arthur Corneliussen 

 Center for Familie, der ledes af centerchef Lone Iversen 

  

Direktør Heidi Becker-Rasmussen og centerchefer/projektchef vil på mødet 

introducere udvalget for udvalgsområdet.  

  

Bilag til introduktionen er: 

·         Informationshæftet ”Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget” (er under 

udarbejdelse og udleveres på mødet) 

·         Beslutning om Ungeenhedens etablering 

·         Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune 

·         Budgetbog 2014 – 2017 – Netversion (er også udsendt til alle byrådets 

medlemmer på mail den 6. december 2013) 

·         Budget 2014 – infoudgave 14 – tryk (er også udsendt til alle byrådets 

medlemmer på mail den 6. december 2013) 

·         Forslag til besøgsrunde for BUU primo 2014 

·         Forslag til BUU studietur  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

  

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

tager introduktionen til efterretning og drøfter ønsker til supplerende intro.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Taget til efterretning. 

  

Administrationen udarbejder konkret forslag til besøgsrunde med baggrund i 

Børne- og Ungdomsudvalgets tilkendegivelser. 

  

Administrationen udarbejder program for Børne- og Ungdomsudvalgets studietur 

24. – 25. (26.) februar 2014 med baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets 

tilkendegivelser. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Folder Velkommen iBørne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.7935/14) 

Beslutning om Ungeenhedens etablering (dok.nr.77451/13) 

Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune (dok.nr.133139/13) 

Budgetbog 2014-2017-Netversion.pdf (dok.nr.195767/13) 

Budget 2014 - Infoudgave 14 - tryk (dok.nr.195766/13) 

Forslag til besøgsrunde for BUU primo 2014 (dok.nr.194939/13) 

Oplæg studietur 2014, Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.194928/13) 

Powerpoint med præsentation af BK til det nye BUU 9. januar 2014 (dok.nr.2926/14) 
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6. Nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg 

(Folkeskolereformen) 

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, 

nedsætte et rådgivende udvalg med reference til Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen ønsker at stiller forslag om, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet at nedsætte et paragraf 17, stk. 4 udvalg, som 

kan være med til at rådgive Børne- og Ungdomsudvalget om implementering af 

folkeskolereformen.  

 

Formålet er at bidrage med viden inden for folkeskoleområdet, at bidrage med 

viden om allerede besluttede elementer af folkeskolereformen samt i øvrigt at 

bidrage med erfaring fra det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg. 

 

Nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg sker efter bestemmelserne i lov om 

kommunernes styrelse, således at nedsættelse af udvalget sker efter 

forholdstalsvalg. 

 

Sammensætningen af udvalget efter forholdstalsvalg bliver herefter således: 

3 byrådsmedlemmer fra A 

2 byrådsmedlemmer fra V 

 

Christina Lykke Eriksen foreslår, at sammensætningen sker ud fra nedenstående 

fordeling: 

 

1 byrådsmedlem fra SF, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget 

2 byrådsmedlemmer fra A, heraf 1 medlem fra det nuværende Børne- og 

Ungdomsudvalg og 1 medlem fra det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg(2010-13) 

2 byrådsmedlemmer fra V, heraf 1 medlem af det nuværende Børne- og 

Ungdomsudvalg og 1 medlem fra det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg (2010-

13) 

 

Borgmesteren deltager i møderne efter behov. 

 

Udvalget planlægger selv sine møder, herunder de nødvendige aktiviteter i 

udvalget. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at § 17 stk. 4 udvalg nedsættes som 

foreslået af Christina Lykke Eriksen, dog suppleret med repræsentant for Ø. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25621 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU/BR 
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7. Uddelegering af budgetramme 2014 til laveste 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:  

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret  

  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

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

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

 

Indstilling 

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

godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetramme for 2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

2014 Identificerbare omkostningssteder BUU (dok.nr.188629/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24637 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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8. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

udmøntning af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at udmønte en 

digitaliseringsstrategi for folkeskoleområdet indenfor en periode af 4 år.  

  

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

folkeskolerne og deres repræsentanter i form af visionsworkshops og 

projektarbejde. 

  

Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende: 

 kompetenceudvikling 

 teknik og drift 

 kulturforandring 

 digitale læremidler 

 ledelse og styring 

 kommunikation 

  

I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er en anlægsbevilling på 3,406 

mio. kr. til digitaliseringsstrategien for skoleområdet. 

  

Der søges derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3.406 mio. 

kr. til dækning af udgifter til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 3,406 mio. kr. for 2014 til 

udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Anbefales 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1825 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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9. Sammensætning af Ungdomsskolebestyrelsen for perioden 

2014 - 2017 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge vedtægter for Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole består 

ungdomsskolens bestyrelse af 11 medlemmer: 

A.   2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer 

B.   2 medlemmer fra organisationer med særlig interesse for 

ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter: 

 Frederikshavn Erhvervsråd udpeger repræsentant fra 
arbejdsgiverside 

 LO Vendsyssel udpeger repræsentant fra 
arbejdstagerside 

C.   3 medlemmer for ungdomsuddannelserne i Frederikshavn 

Kommune 

 EUC Nord 

 Frederikshavn Handelsskole 

 Frederikshavn Gymnasium og HF 

D.   1 medlem fra UU i Frederikshavn Kommune 

E.   2 medarbejderrepræsentanter fra Ungdomsskolen, heraf 1 

repræsentant fra 10. klassecenteret 

F.   1 elevrepræsentant fra Ungdomsskolen 

For hvert af bestyrelsens medlemmer vælges en stedfortræder. 

  

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2013 besluttede byrådet, at 

byrådsmedlemmerne Brian Kjær (A) og Frode Thule Jensen (V) udgør de to 

medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer. Stedfortrædere er henholdsvis 

Bahram Dehghan (A) og Lars Møller (V). 

  

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne for organisationer med 

særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (pkt. B og C), dette på grundlag af en 

indstilling fra Ungdomsskolelederen. 

  

Ungdomsskolelederen har fremsendt forslag om, at følgende personer udpeges til 

Ungdomsskolebestyrelsen for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. 

  

Pkt. B: 

Henning Østergaard Jørgensen fra Frederikshavn erhvervsråd 

Morten Dahlbergfra LO Vendsyssel 

  

Pkt. C - 3 medlemmer for ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25364 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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Søren Vognsen Nielsen fra EUC Nord 

Brian Andersson fra Frederikshavn Handelsskole 

Steffen Christensen fra Frederikshavn Gymnasium og HF 

  

Pkt. D – 1 medlem fra UU i Frederikshavn Kommune er Niels Chr. Andersen 

  

Det forventes, at Ungdomsskolebestyrelsen holder konstituerende møde torsdag 

den 23. januar 2017, kl. 17:00. 

  

Manglende oplysninger forventes at foreligge på Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde. 

 

Indstilling 

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

udpeger repræsentanterne for organisationer med særlig interesse for 

ungdomsskolearbejdet under pkt. B og C i sagsfremstillingen og på grundlag af en 

indstilling fra Ungdomsskolelederen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen 
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10. Skagen Skole - sikker skolevej 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har efter beslutning i Teknisk Udvalg den 10. december 

2013 anmodet om, at sagen vedrørende sikker skolevej for eleverne på Skagen 

Skole genoptages til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Pia Karlsen ønsker, at Børne- og Ungdomsudvalget finder en måde, i dialog med 

Teknisk Udvalg, hvor bekymringen/problemstillingen med sikker skolevej ved 

Skagen Skole bliver løst. 

  

Pia Karlsen skriver: ” Som borger her i byen, ser jeg jo hvad der er de faktiske cykel 

trafik forhold i forbindelse med vintervedligeholdelse. Problemet er jo ikke, at de 

ikke vil bortkøre sneen, ud over de forventede snestorme. Problemet er, at de 

rydder sneen fra kørebanen ind i cykelbanen. Og der bliver den liggende og bliver 

til en isklump belagt cykelbane, der er livsfarlige for små trafikanter at cykle på. 

Desuden vil jeg gerne, at Børne- og Ungdomsudvalget får et nærmere svar fra 

Teknisk Udvalg om, hvornår trafikanalysen af skolevejen i Skagen forventes 

påbegyndt og afsluttet.” 

  

Som bilag er vedhæftet  

 Kopi af beslutningsprotokol fra Teknisk Udvalg den 10. december 2013 pkt. 
8 

 Kopi af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutningsprotokol 7. november 
2013 pkt. 2 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. november 2013 at bede Teknisk 

Udvalg prioritere Skagen Skole som nr. 1, når der skal udarbejdes analyse og 

trafikpolitik.  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere at anmode Teknisk Udvalg om, 

at der allerede for vinteren 2013/2014 sættes fokus på en snerydning af 

strækningen, der sikrer en ryddet cykelbane i siden af vejen. 

  

Teknisk Udvalg besluttede den 10. december 2013 at fravige Børne- og 

Ungdomsudvalgets ønsker, idet Teknisk Udvalg besluttede at fastholde den 

vedtagne prioriteringsliste samt, at der ikke foretages ændringer i det gældende 

vinterregulativ for 2013 – 2014, idet skoleveje er højt prioriteret i det nuværende 

regulativ. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Udsættes 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

TU beslutningsprotokol m bilag 10-12-2013 pkt vedr skolevej Skagen.pdf (dok.nr.195341/13) 

Skagen Skole - sikker skolevej  (dok.nr.164188/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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Teknisk Udvalgs vurdering af skolevejsstrækning i Skagen (dok.nr.160903/13) 

Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 02.09.2013.pdf (dok.nr.126923/13) 

Besigtigelse i Skagen den 16.05.2013 .pdf (dok.nr.126718/13) 
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11. Evaluering af ressourcetildelingsmodel til 10. klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 8. marts 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny 

ressourcetildelingsmodel til 10. klasse. Tildelingsmodellen trådte i kraft samtidig 

med etableringen af et 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune. 

Samtidig med beslutningen om at gå fra en tildelingsmodel der først og fremmest 

var baseret på klassetal og i mindre grad på elevtallet og til en model der 

udelukkende er elevtalsafhængig blev det også besluttet, at modellen skulle 

evalueres ultimo 2013 med henblik på en eventuel justering. 

  

Beskrivelse af eksisterende model 

Ressourcetildelingen, der er på kr. 30.700 pr. elev, fremkom ved en 

gennemsnitsberegning af de tre foregående års udgifter til: 

 Udmeldte lærerressourcer 

 Udgifter til lærerløn 

 Vikarmidler 

 Udgifter til uddannelse 

 Ressourcer til undervisningsmidler, elevaktiviteter, inventar, kontorartikler 

m.m. 

  

Dertil kommer timer til aldersreduktion, som tildeles efter behov. 

Der er også indbygget en ”vippemodel”, der tilgodeser evt. elevtilgang og 

elevafgang i løbet af skoleåret. ”Vippetallet” = 5. 

Elevtallet justeres pr. 01.05., 01.09. og 01.02 

  

Evaluering af modellen 

Ressourcetildelingen på kr. 30.700 (2012 niveau) pr. elev er som udgangspunkt et 

rimeligt niveau, men der bør indbygges en fremskrivning, der tager hensyn til løn- 

og prisudviklingen.   

  

Den eksisterende vippemodel med et vippetal på 5 er tilfredsstillende og kan 

håndteres i praksis. 

  

På nuværende tidspunkt justeres elevtallet tre gange årligt, 01.02, 01.05 0g 01.10. 

Dette ønskes ændret til, at der kun foretages justeringer i elevtallet to gange årligt, 

01.05 og 01.10. 

En justering pr. 01.02. er svær at udmønte, da det ikke vil være muligt at nå at 

effektuere en personalejustering i det igangværende skoleår. 

 

Indstilling 

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

beslutter, at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/10973 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: BUU 
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1. ressourcetildelingen på kr. 30.700 pr. elev løn- og pristals fremskrives 

2. elevtallet justeres to gange årligt: 01.05. og 01.10 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Sagen sendes i høring i Ungdomsskolebestyrelsen 

  

Sagen genoptages 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 9. januar 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget for byrådsperioden 2010 – 2013 besluttede den 5. 

december 2013 at sende evaluering af ressourcetildelingsmodel til 10. klassecenter 

til høring i Ungdomsskolebestyrelsen. 

  

Ungdomsskolebestyrelsen har fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår, at 

bestyrelsen kan tilslutte sig forslag om, at ressourcetildelingen på 30.700 kr. pr. 

elev løn- og pristalsfremskrives samt, at elevtallet justeres to gange årligt: 01.05. og 

01.10. 

 

Indstilling 

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

1. tager Ungdomsskolebestyrelsens høringssvar til efterretning 

2. beslutter, at ressourcetildelingen på kr. 30.700 pr. elev løn- og pristals 

fremskrives 

3. beslutter, at elevtallet justeres to gange årligt: 01.05. og 01.10 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

1.     Taget til efterretning 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

  

 

Bilag 

Ungdomsskolebestyrelsens høringssvar, ressourcetildeling 10. klasse  (dok.nr.196078/13) 
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12. Temadrøftelse implementering af folkeskolereformen 

 

Sagsfremstilling 

På mødet orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om lov om folkeskolereformen 

samt om, hvilke beslutninger, der allerede er truffet i Frederikshavn Kommune i 

forbindelse med udmøntning af loven. 

 

Indstilling 

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

1. tager orientering til efterretning 
2. drøfter sagen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Taget til efterretning 

Drøftet 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

BUU budgetbog 2014 - bilag til BUU-møde 19 08 2013 (dok.nr.117163/13) 

KL: Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 - Styringsvejledning til 

implementering af folkeskolereform (dok.nr.117496/13) 

Bilaget: En ny folkeskole (dok.nr.112381/13) 

Folkeskolereform: Gør en god skole bedre - 

121204%20goer%20en%20god%20skole%20bedre.pdf (dok.nr.12367/13) 

Arbejdsgruppernes kommissorier mm. (dok.nr.166802/13) 

Tidsplan for skolereformens udmøntning i FK, dynamisk papir (dok.nr.192938/13) 

Høring vedrørende retning for folkeskolereformens udmøntning i 2014 (dok.nr.182147/13) 

Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale af oktober 2013 (dok.nr.159281/13) 

Samlede høringssvar fra folkeskoler m.fl. (dok.nr.195788/13) 

Samlede udtalelser fra MED-fora - vedr udmøntning folkeskolereformen (dok.nr.182144/13) 

Temamøde skolereformen BUU 9 januar 2014 (dok.nr.6106/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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13. Januar 2014 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 Orientering vedrørende Børnetopmøde 2014 

 Orientering vedrørende tidsskrifter på Børne- og Ungdomsudvalgets 
område 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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14. Redegørelse efter offentlig kritik af Frederikshavn 

Kommunes behandling af diagnose børn 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i de seneste dages offentlige kritiske fremstilling af Frederikshavn 

Kommunes Familieafdeling og behandlingen af familier med diagnosebørn, har 

byrådsmedlem Pia Karlsen anmodet om, at Børne- og Ungdomsudvalget på 

førstkommende udvalgsmøde i januar 2014, får en redegørelse fra Center for 

Familie om forholdene, herunder processen for sagsbehandlingen samt områdets 

ressourcer i forhold til antallet af sager. 

  

Administrationen redegør i mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Redegørelse taget til efterretning 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

BUU 09012014 - orientering om omlægning på handicapområdet (dok.nr.6110/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/95 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 09. januar 2014 Side 23 af 23 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Kristina Lilly Frandsen 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Mette Hardam 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Ida Skov 
   

      

Bent H. Pedersen 
   

 

 
 


