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1. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til 

etablering af handicapforanstaltninger på Bangsbostrand Skole 

 

Sagsfremstilling 

Center for Undervisning og tværgående Ungeenhed har modtaget en henvendelse 

fra Bangsbostrand Skole vedrørende behov for etablering af handicapvenlige 

foranstaltninger på skolen.  

  

Administrationen har været i kontakt med Ministeriet for Børn og Unge med henblik 

på en vurdering af, om der foreligger krav om, at skoler skal etablere 

handicapvenlige løsninger, eller om elever kan henvises til naboskolen, hvor der 

allerede er etableret handicapvenlige foranstaltninger. 

Ministeriet for Børn og Unge oplyser, at med baggrund i Folkeskolelovens §36 skal 

folkeskolen etablere handicapforanstaltninger til imødegåelse af elevers behov. Der 

er ikke lovhjemmel til at henvise elever til naboskolen. 

  

Dette medfører, at der skal etableres handicapforanstaltninger på Bangsbostrand 

Skole for at gøre skolen mere handicapvenlig for kørestolsbrugere. 

  

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har lavet en gennemgang af skolen og 

udarbejdet løsningsmuligheder i samarbejde med Bangsbostrand Skole. Løsningen 

giver mulighed for adgang til alle etager og lokaler i bygning B. Adgang til bygning 

C og D vil være dækket af den eksisterende elevator i bygning D. 

  

Handicapforanstaltninger betyder, at der bl.a. skal etableres: 

 trappelift 

 elevator 

 automatiske døråbnere 

 hævning af terræn og belægning ved indgangsparti 

 rampe på gang i bygning B 

Det understreges, at det ikke er muligt at lave trappelifter i bygning A og B, da 

trappegangene er for smalle og ikke kan opfylde kravene til flugtveje ved brand. 

  

Der gøres opmærksom på, at der skal påregnes en yderligere driftsmæssig udgift 

for telefon forbindelse samt årlige eftersyn for trappelift og elevator. 

  

Overslaget for projektet er ca. 620.000 kr. (bilag med specifikation af beløbet 

formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer inden mødet) og det 

foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling, ”Renoveringer på 

skoleormrådet” på 13,022 mio. kr. Rådighedsbeløbet er afsat på 

investeringsoversigten under Økonomiudvalgets område. 

  

Der søges derfor om anlægsbevilling og frigivelse af 620.000 kr. til dækning af 

udgifter i forbindelse med etablering af handicapvenlige foranstaltninger.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1285 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: vimd 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur og direktør med ansvar for 

Ejendomscenteret indstiller, at  

  

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler at der etableres handicapvenlige 

foranstaltninger på Bangsbostrand Skole, som beskrevet i 

sagsfremstillingen 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret 

overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets 

pulje vedrørende renoveringer på skoleområdet 

3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling 

og frigive rådighedsbeløb på 620.000 kr. til finansiering af handicapvenlige 

foranstaltninger på Bangsbostrand Skole 

4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet 

finansieres via Økonomiudvalgets pulje vedrørende renoveringer på 

skoleområdet.  

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

1.     Anbefales 

2.     Anbefales 

  

 

Bilag 

Handicaptiltag på Bangsbostrand Skole overslag (dok.nr.15991/14) 
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2. Frigivelse af rådighedsbeløb for Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog på deres møde den 9. oktober 2013, budgettet for 

2014. 

  

I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten for 

Børne- og Ungdomsudvalget afsat midler til gennemførelse af følgende 

anlægsprojekter: 

  

 Administration af anlægsprojekter – 
skoleområdet 
Afledte udgifter ved etablering og 
udvikling af anlægsprojekter på skole-
området 

  

1.199.000 kr. 

 Administration af anlægsprojekter – 
dagtilbudsområdet 
Afledte udgifter ved etablering og ud-
vikling af anlægsprojekter på dagtilbuds-
området 

  

395.000 kr. 

 Projekt Skagen – udvikling af 
specialiseret social indsats 
Projekt Skagen er et 3-årigt udviklings-
projekt med en specialiseret social 
indsats i regi af et fritidspædagogisk 
tilbud. Det forventes, at initiativet kan 
have en overførselsværdi i forhold til 
opgaveløsning og drøftelser om 
strukturændringer på fritidsområdet. 
Projektet organiseres med udgangs-
punkt i Ungdomshuset Sct. Laurentius 

  

1.000.000 kr. 

 Projekt til forebyggelse på familieom-
rådet 
Projektet skal sammen med øvrige 
initiativer på området, være med til at 
muliggøre omlægning af anbringelses-
udgifter ved at investere i forebyggelse 
og deraf skabe en nedgang i anbringel-
sesudgifterne.  
Projektet har fokus på helhedsoriente-
rende og koordinerende indsatser om-
kring barnet/den unge og skal ses i 
sammenhæng med fortsat fokus på 
tværgående løsninger for børn og 
familier i organisationen. 

  

3.067.000 kr. 

I alt anlægsbevilling 5.661.000 kr. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er afsat anlægsbevillinger på 

5,661 mio. kr. til ovennævnte anlægsprojekter. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/356 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Der søges derfor om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 5,661 mio. 

kr. til dækning af udgifter til ovennævnte projekter. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at frigive de afsatte rådighedsbeløb i 2014 

på i alt 5,661 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område, som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Anbefales 
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3. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Børne- og 

Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

I december 2013 blev Frederikshavn Kommunes styrelsesvedtægt justeret i forhold 

til de enkelte fagudvalgs kompetenceområder. Ændringen betød blandt andet, at 

Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje med virkning fra 2014 overflyttes 

fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi til Sundhedsudvalgets regi. 

  

Ændringen af styrelsesvedtægten medfører således også en omplacering af 

Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandplejes driftsbudget 2014 og 

overslagsårene fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til 

Sundhedsudvalgets budgetramme. 

  

(hele kr.) 

  2014 2015 2016 2017 

Sundhedstjenesten 8.489.110 8.489.000 8.488.570 8.488.540 

Tandplejen 17.964.810 17.964.660 17.963.980 17.963.940 

I alt at overflytte 26.453.920 26.453.660 26.452.550 26.452.480 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at budget 

2014 og overslagsårene for Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje 

overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til Sundhedsudvalgets 

budgetramme jf. oplysninger i sagsfremstillingen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Anbefales 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1523 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/SUU/ØU/BR 
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4. Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2014/2015 

 

Sagsfremstilling 

Center for Undervisning har via Web indskrivning samt opgørelser fra 

skolerne opgjort antallet af børn, der er indskrevet i Frederikshavn 

Kommunes børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015. 

  

I alt er der indskrevet 544 børn. Af disse har 77 ønsket en anden skole end 

egen distriktsskole. 44 af eleverne har søskende på den ønskede skole. 

  

Administrationen har efterfølgende dannet de nye børnehaveklasser i 

henhold til bestemmelserne i styrelsesvedtægten for kommunens 

skolevæsen (herunder bestemmelsen om at børnehaveklasseelever har 

ret til at blive indskrevet på samme skole som ældre søskende).  

  

Med baggrund i reglen om, at der maksimalt kan indskrives børn fra andre 

skoledistrikter til og med elev nummer 25 pr. klasse, kan alle ønsker ikke 

imødekommes til dette skoleår. 

10 elever gives afslag til den ønskede skole.  

  

Herudover er der 13 elever fra Nordstjerneskolens distrikt, som har ønsket 

Bangsbostrand skole. Det er elever som ikke har søskende på skolen. Det 

anbefales, at der oprettes 4 klasser på Bangsbostrand Skole, idet 

Nordstjerneskolen ellers skal oprette 5 klasser, hvilket vil være vanskeligt, 

at rumme på skolen.  

Skole: Bh. kl. 2014 Bh. kl. 2013(pr.1/9-13) 

  

Frydenstrandskolen 53                       2 kl.  69                        3. kl.  

Bangsbostrand 91                       4 kl.  75                        3. kl.  

Hørby-Dybvad 25                       1 kl. 21                        1. kl.  

Elling skole 17                       1 kl.  15                         1. kl.  

Gærum skole 17                       1 kl.  7                           1. kl. 

Skagen skole  37                      2 kl.  43                         2. kl.  

Nordstjerneskolen 100                     4 kl.  128                       5. kl.  

Jerup skole   3                      *1 kl.  7                           1. kl.  

Ravnshøj skole 20                       1 kl. 16                         1. kl. 

Stensnæsskolen 12                       1 kl.  10                         1. kl.  

Strandby skole 25                       1 kl.  37                         2. kl.  

Sæby skole 46                       2 kl.  39                         2. kl.  

Sæbygårdskolen 49                       2 kl.  53                         2. kl. 

Torslev skole 35                       2 kl.  31                         2. kl.  

Aalbæk skole 14                       1 kl.  10                         1. kl.  

I alt 544                  26  kl. 561                     28. kl.  

*De 3 elever skal indgå i samlæsning på Jerup skole. 

 
   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20051 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

1. godkender klassedannelsen jf. skema i sagsfremstillingen 

2. godkender, at der oprettes 4 klasser på Bangsbostrand Skole 

3. godkender, at der gives afslag til 10 elever, som enten får godkendt deres 

2. prioritet, eller de kan vælge blandt de skoler, hvor klassekvotienten ikke 

overstiger 25 elever. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

1.     Godkendt, dog ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at sende en 

strukturændring i høring, hvor udvalget har til hensigt ikke at oprette 0. klasse 

på Jerup Skole i skoleåret 2014/15. 

Dette begrundes i, at der alene er indskrevet 3 børn i skoleåret 2014/15. 

Sagen sendes i høring i skolebestyrelsen på Jerup Skole. 

Genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget. 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

  

  

 

Bilag 

Skoleindskrivningstal til 2014/2015 (dok.nr.144481/13) 
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5. Skolebestyrelsernes sammensætning, valg m.m. 

 

Sagsfremstilling 

Der er vedtaget ny Folkeskolereform med ikrafttræden pr. 1. august 2014. Nogle af 

temaerne har været ”at åbne skolen over for det omgivende samfund” samt at 

gennemføre ”regelforenklinger”.  

Begge områder er tænkt med ind i arbejdet i skolebestyrelserne og vil få betydning 

for valg og sammensætning af de kommende skolebestyrelser. 

  

I Folkeskolelovens § 42 beskrives reglerne for skolebestyrelserne og i forhold til 

tidligere er der sket følgende væsentlige ændringer: 

·         Kompetencen til at fastsætte regler for valg af skolebestyrelser er overgået 

fra Ministeriet for Børn og Unge til Kommunalbestyrelsen. 

·         Kommunalbestyrelsen får mere frihed til at fastlægge skolebestyrelsens 

sammensætning.  

Der kan tilbydes to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det 

lokale erhvervs- og foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser.  

·         Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at de daglige ledere af afdelinger 

på skolen og af skolens fritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens 

møder, uden stemmeret.  

  

Dette ændrer dog ikke på, at forældrene fortsat skal have flertal og formandskab i 

skolebestyrelserne, og at både elever og medarbejdere skal være repræsenterede 

som i dag. 

  

Med udgangspunkt i ovenstående vedtagelser anbefaler Center for Undervisning, 

at. sammensætning af skolebestyrelserne sker således: 

  

7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt de personer der har 

forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen 

2 medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt skolens 

medarbejdere 

2 elev repræsentanter, valgt af og blandt eleverne på skolen 

2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale 

ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger 

  

Fordelingen af ovenstående pladser skal ske jf. bestemmelserne i § 42, stk. 1 

  

Skolens samlede ledelse deltager i skolebestyrelsen uden stemmeret 

  

Undervisningsministeriet har i en ny ”Bekendtgørelse om valg af 

forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til 

forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” beskrevet de 

nærmere rammer for valget 

  

Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere bekendtgørelse er, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1210 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Kommunalbestyrelsen, i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens 

skolevæsen, fastsætter regler for valg til skolebestyrelserne. 

  

Disse regler skal vedrøre: 

1 hvem, der har ansvaret for at gennemføre valget 

2 valgtidspunkt 

3 afstemning, herunder muligheden for elektronisk afstemning 

4 muligheden for fredsvalg 

5 opgørelse af valget 

6 klager over valget 

7 skolebestyrelsens konstituering og tiltræden 

8 suppleringsvalg 

9 bekendtgørelse af valgets resultater 

  

 

Indstilling 

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

1. beslutter, at de udarbejdede valgregler for skolebestyrelsesvalg ved 
folkeskolerne i Frederikshavn Kommune skal være gældende 

2. sender valgreglerne til godkendelse i de skolebestyrelser som reglerne 
vedrører 

3. fastsætter skolebestyrelsens sammensætning, jf. beskrivelserne i 
sagsfremstillingen 

4. sender forslag til skolebestyrelsernes sammensætning i høring i 
skolebestyrelserne. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at skolebestyrelsen sammensættes som 

beskrevet i sagsfremstillingen, herunder udpegning af 2 repræsentanter uden 

for folkeskolen. 

1 repræsentant skal være fra det lokale erhvervsliv og 1 repræsentant skal 

være fra lokale foreninger. 

4.     Godkendt 

  

Ida Skov ønsker, at der KAN vælges 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, 

lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger. 

  

 

Bilag 

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (dok.nr.16727/14) 

Regler for valg til skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.15423/14) 
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6. 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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Drøftet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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På baggrund af den seneste tids drøftelse i pressen, ønsker Børne- og 

Ungdomsudvalget, at Teknisk Udvalg oplyser tidsplan for færdiggørelse af de 

påtænkte skolevejsanalyser, herunder konkret afslutningstidspunkt for analyse 

vedrørende skolevej i Skagen. 

  

Sagen genoptages, når tidsplan foreligger. 

 

Bilag 

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

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

Teknisk Udvalgs vurdering af skolevejsstrækning i Skagen (dok.nr.160903/13) 

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

Besigtigelse i Skagen den 16.05.2013 (dok.nr.126718/13) 
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7. Orientering om status for udmøntning af folkeskolereform 

 

Sagsfremstilling 

På mødet orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om status på udmøntning af 

folkeskolereformen. 

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Orientering taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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8. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 4. februar 2014 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25621 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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Sagen genoptages. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Sagen drøftet. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at annullere § 17 stk. 4 udvalg. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at nedsætte et ad hoc udvalg med 

følgende medlemmer: 

 Christina Lykke Eriksen 

 Kristina Frandsen 

 Pia Karlsen 

 Brian Kjær 

 Jørgen Tousgaard 

 Ida Skov 

  

Borgmesteren deltager i møderne efter behov. 
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9. Orientering om status vedrørende læreraftalen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Ida Skov har anmodet om en orientering på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde vedrørende læreraftalerne.  

En orientering om, hvad der foreløbig er sket samt en orientering om, hvilket 

mandat skolechefen har fået til at forhandle en aftale med Lærerkredsen, og om 

det er Børne- og Ungdomsudvalget, der har givet mandatet eller hvem. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Orientering taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1760 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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10. 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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/95 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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11. Navngivning af ny døgninstitution på Suensonsvej 1 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingerne Gaarden og Minibo flytter den 28. februar 2014 ind på den nye 

døgninstitution på Suensonsvej.  

Det foreslås fra afdelingerne, at den nye institution, der har plads til 16 børn/unge, 

navngives ”Suensonsvej”. Begrundelserne er primært, at navnet er neutralt i forhold 

til de to gamle afdelinger, og ikke i sig selv indikerer, at der er tale om en 

døgninstitution.  

For de anbragte børn og unge kan det være betydningsfuldt, at de har mulighed for 

at svare på hvor de bor, uden samtidigt at oplyse at de er på en døgninstitution. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget godkender navnet ”Suensonsvej” til ny døgninstitution i 

Frederikshavn.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Godkendt 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1344 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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12. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo 

december 2013 til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Dag- og Fritidsområdets belægningsstatistik pr. ultimo december 2013 er 

udarbejdet. Forelægges på mødet.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Udsat 

  

 

Bilag 

Indskrevne børn i dagtilbud ultimo 2013.pdf (dok.nr.16769/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1353 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: MOAD 

 Besl. komp: BUU 
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13. Ansøgning om tilskud til Projekt Østbørn 2014 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsforbundet, Region Nordjylland har i begyndelsen af 2014 fremsendt 

ansøgning om økonomisk støtte til Projekt Østbørn 2014.  

Region Nordjylland vil igen i uge 27 og 28 2014 modtage børnehjemsbørn fra 

Katowiche området i Polen. Der vil blive inviteret 32 børn samt 2 polske ledere til 

sommerlejeren, som afholdes på Hundelev skole. 

  

Finansieringen af sommerlejeren sker udelukkende ved hjælp af frivillige bidrag og 

gennemføres ved hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere.  

Børne- og Ungdomsudvalget har i perioden 2007 - 2011 støttet Projekt Østbørn med 

10.000 årligt.  

Tilskuddet har hvert år været finansieret via Børne- og Ungdomsudvalgets 

dispositionskonto.  

  

Beredskabsforbundet har i forlængelse af ansøgningen sendt oplysninger omkring 

økonomi og antal deltagere fra år 2011 – 2013. Heraf fremgår følgende oplysninger:  

 (hele kr.) 

 

Indtægter 

Heraf tilskud 

fra kommuner Udgifter 

Antal  

børnehjemsbørn 

2011 70.022 

  

13.000 65.290 35 

2012 61.239 

  

0 54.032 30 

2013 65.501 

  

3.000 70.156 32 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at 

  

1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om ansøgningen skal støttes, og i givet 
fald med hvilket beløb 

2. eventuelt tilskud finansieres via udvalgets dispositionskonto. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

1.     Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at støtte ansøgningen med 

10.000 kr. 

2.     Finansiering via Børne- og Ungdomsudvalgets dispositionskonto. 

  

V og O ønsker ikke at støtte ansøgningen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/463 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Ansøgning fra Beredskabsforbundet vedr Projekt Østbørn (dok.nr.6291/14) 
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14. Februar 2014 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om konferencen ”Barndommens gade”, der afvikles i Skagen i 
september 2014 

 orientering om status på planlægning af Børne- og Ungdomsudvalgets 
studietur den 24. og 25. februar 2014 

 orientering om invitation til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget 
til besøg i den lokale TUBA afdeling (Terapi og rådgivning for Unge, der er 
Børn af Alkoholmisbrugere). 

  

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 

Orientering taget til efterretning. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget takker ja til invitation fra TUBA. Besøg ønskes afviklet 

forud for ordinært udvalgsmøde. 

 

Bilag 

Partnerskabsaftale TUBA Frederikshavn 2011-2014 (dok.nr.25875/11) 

Invitation til besøg i din lokale TUBA afdeling (dok.nr.18785/14) 

Folder Barndommens Gade 2014 Skagen (dok.nr.25557/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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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 
   

 

 
 


