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1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og 

budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018. Udgangspunktet for 

budgetlægningen 2015 - 2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for 

samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de 

enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, 

som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale 

puljer. 

  

Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af 

Økonomiudvalget. 

  

Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere 

fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, 

på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. 

  

Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for 

udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for 2015 - 2018. (Bilag 

eftersendes inden mødet). 

  

 

Indstilling 

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

drøfter sagen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Sagen genoptages den 18. marts 2014.  

  

 

Bilag 

Kopi dok 40431-14 Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem (dok.nr.41854/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til påbudte 

udbedringer i Voerså Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdstilsynet har den 6. november 2013 og 2. december 2013 foretaget tilsyn i 

Voerså Børnehave. 

De to tilsyn har betydet, at Voerså Børnehave har fået 4 påbud: 

A. Påbud om at imødegå indeklimagener som følge af fugt og skimmel i 

institutionens kælder. Kælderen skal således være indrettet og 

vedligeholdt, så vand og fugt udefra ikke kan trænge ind i bygningen. Der 

skal endvidere sikres, at der foretages udtørring og afrensning af 

fugtskadede områder, herunder at fugtskadet materiale fjernes, således at 

skimmelsvampe fjernes. (skal være efterkommet i april 2014) 

B. Påbud om at sikre Blå stue mod udefra kommende fugt (fugt fra 

ovenlysvindue/loft), så forholdene er sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

 (skal være efterkommet i marts 2014) 

C. Påbud om at sikre ansatte i børnehaven mod unødig støjbelastning. 

Støjniveauet skal holdes så lavt, som det er rimeligt i forhold til den 

tekniske udvikling. (skal være efterkommet i marts 2014) 

D. Påbud om at sikre, at børnehavens Grøn Stue har en tilstrækkelig tilførsel 

af frisk luft uden generende træk. (skal være efterkommet i juli 2014) 

  

Påbud A og D er suppleret med et rådgivningspåbud, der betyder krav om at 

benytte en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, 

der er truffet afgørelse om. 

  

Arbejdsmiljøproblemstillinger er udredt i et samarbejde mellem 

Arbejdsmiljøeksperten og Ejendomscenteret og Ejendomscenteret har 

efterfølgende udarbejdet kort beskrivelse af løsningsforslag, forventet økonomi, 

samt et estimeret tidsforbrug for løsningen af den samlede opgave. 

  

Indtil nu, mens udredningen har været i gang, er der gjort en række tiltag i 

børnehaven for at lukke området med skimmelsvamp af, således at institutionen 

kan køre uden at børn og personale er i kontakt med, eller påvirkes af området 

med skimmelsvamp. Udgiften til disse tiltag, incl. undersøgelser og rapport 

udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten udgør ca. 100.000 kr. 

  

Renovering af børnehaven, der omfatter en renovering af de eksisterende forhold til 

BR10 krav og som løser problemstillinger jf. Arbejdstilsynets påbud indeholder en 

renovering af de eksisterende forhold, hvorved kælderens arealer renses og 

efterbehandles for skimmelsvamp, og der laves en indvendig isolering af kælder 

væggene, til at modstå den problemstilling, der måtte forårsage skimmelsvamp 

dannelse. 

Kælderen udgør 25 m2, øst lokaler udgør 24,5 m2, og vest lokaler udgør 32 m2. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/250 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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De indvendige vægge i kælderen skrabes rent for løs puds mv. Herefter limes der 

Ytong Multipor på væggene. De installationer der er på væggene flyttes/ændres og 

til sidst malerbehandles Ytong pladerne.  

Gulvene i øst og vest lokalerne bankes op, udgraves og isoleres op efter gældende 

lovgivning, der udlægges gulvvarme og støbes, der afsluttes med linoleum. 

Der opsættes akustiklofter med ny belysning i øst og vest lokalerne. Der opsættes 

the køkken i personalestue. 

Den ydre klimaskærm forbedres og bringes op i nutidig standard, og der etableres 

komfortventilation i bygningen, for at sikre indeklima i henhold til gældende 

lovgivning 

  

Renovering forventes at kunne udføres på ca. 2 – 3 måneder fra tilbud er indhentet. 

Er der behov for genhusning mens renoveringen pågår, løses denne i samarbejde 

med Stensnæsskolen. 

Institutionen rummer i dag ca. 40 børn. Demografien i området er svagt faldende. 

  

Den samlede renovering er anslået til  

Opgradering af bygning, herunder reparation af 

sokkel og fundament, udskiftning af tag på øst 

bygning, nedrivning af skorsten på øst bygning, 

 beklædning under vinduer efterisoleres, 

udskiftning af yderdør, nye gulve m. isolering og 

gulvvarme, installationer, maling, etablering af 

akustiklofter med installation og belysning, 

etablering af thekøkken i personalestue (15.000 

kr.) 

1.269.000 kr. 

Uforudsete udgifter 10%  126.900 kr. 

Bygherrerådgivning 10%  126.900 kr. 

Renovering i alt  1.522.800 kr. 

Udgifter til undersøgelser og rapport, samt 

afværgende tiltag 

  

100.000 kr. 

Total udgift 1.622.800 kr. 

  

Der søges således om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 

1.622.800 kr. til finansiering af undersøgelser, afværgende tiltag og renovering af 

Voerså Børnehave. 

  

 

Indstilling 

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

Ejendomscentret indstiller, at 

  

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Voerså Børnehave renoveres 

som beskrevet i sagsfremstillingen 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret 

overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets 

overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer 
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3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling og 

frigive rådighedsbeløb på 1.622.800 kr. til renovering af Voerså Børnehave 

som beskrevet i sagsfremstillingen 

4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet 

finansieres via Økonomiudvalgets overførte udviklingspulje vedrørende 

skolernes fysiske rammer. 

  

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

Udvalget finder det vigtigt, at sikre forholdene for børn og personale. Udvalget 

finder, at der er behov for yderligere analyse. 

Sagen genoptages den 18. marts 2014. 
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3. Beslutning af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af 

Børnepolitik 2014 - 2017 

 

Sagsfremstilling 

Efter et kommunalvalg skal kommunernes lovpligtige børnepolitik fornys og en 

børnepolitik gælder for en hel byrådsperiode, dvs. 2014 - 2017. I den forbindelse 

forelægger administrationen for Børn og Kultur et forslag til kommissorium/tidsplan 

for dette arbejde.  

  

Der er vedlagt et udkast til kommissorium og tidsplan med forslag til formuleringen 

af en ny børne- og ungepolitik for Frederikshavn Kommune. 

Det foreslås, at Frederikshavn Kommunes Børne- og Ungepolitik skal være den 

overordnede, fælles overlægger på børne-, unge- og familieområdet, og at den 

samler centrale visioner og politikker fra relevante områder - herunder også 

nationale og lokale mål mm.  

  

De enkelte områder kan i forlængelse af og som tillæg til børne- og ungepolitikken 

formulere eller videreudvikle egen handlespor, strategier mm. Intentionen er at 

sikre en indholds- og tidsmæssig sammenhæng i politikker på børne-, unge- og 

familieområderne.  

  

Det foreslås, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe under Børn og Kultur 

centerchefgruppen, der på baggrund af kommissoriet udarbejder et forslag til en ny 

børne- og ungepolitik. Forslaget behandles politisk og med høring i relevante 

udvalg og råd og med efterfølgende implementering og opfølgning decentralt.  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget 

1. godkender kommissorium for Børne- og Ungepolitikken 2014 - 2017 

2. godkender tidsplanen for Børne- og Ungepolitikken 2014 - 2017 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

1.  Godkendt. 

 

2.  Godkendt. 

 

Bilag 

Forslag til kommissorium og tidsplan, børnepolitikken, februar 2014 (dok.nr.28651/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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4. Marts 2014 - Orientering om status for udmøntning af 

folkeskolereform 

 

Sagsfremstilling 

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

folkeskolereformen, herunder orientering om  

·        Henvendelse fra Lærerstuderendes Landskreds vedrørende praktikken i 

læreruddannelsen 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Anbefalinger til praktikken i læreruddannelsen - henvendelse fra Lærerstuderendes 

Landskreds (dok.nr.35980/14) 

Notat Lærerstuderendes Landskreds holdninger og anbefalinger til praktikken i 

læreruddannelsen (dok.nr.35981/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. marts 2014 Side 10 af 22 

 

5. Forslag til skolepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe i regi af direktørområdet Børn og Kultur har udarbejdet et forslag 

til skolepolitik, som skal være retningsgivende for skolernes udvikling i 2014-2017 

og som skal understøtte det igangværende arbejde med at implementere 

skolereformen i Frederikshavn Kommune. 

  

Forslaget til skolepolitik tager afsæt i Frederikshavn Kommune og forventninger til 

vores skoler. Det betyder, at politikken bygger på lokale udfordringer og 

skolereformens mål. 

  

Skolepolitikken er ambitiøs – og har som overordnet ambition, at ”Vi skal være 

bedre”, ved at: 

 Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over 
landsgennemsnittet i vores faglige resultater 

 Vi skal skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer 

 Skoledagen skal fremme elevernes læringsudbytte 

 Skolen bygger på evidens og lærerige samarbejder 

 Skolen skaber verdensborgere, der har øje for mulighederne i 
Frederikshavn Kommune 

 Målene skal nås ved at fokusere på læring, motivation og trivsel. 

  

Det påtænkes, at skolepolitikken følges op af et administrativt realiseringspapir, 

som konkret forholder sig til, hvordan vi sammen kan nå målene. 

 

Indstilling 

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

  

1. drøfter forslaget til en skolepolitik 2014-2017 
2. godkender forslaget til Frederikshavn Kommunes skolepolitik 2014-17 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

1. Drøftet. 

 

2. Godkendt. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2718 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Forslag til skolepolitik, 2014-17 (dok.nr.31574/14) 
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6. Beslutning vedrørende ressourcetildeling til undervisning 

for skoleåret 2014-2015 

 

Sagsfremstilling 

Ressourcetildelingen til undervisning for skoleåret 2014/2015 i Frederikshavn 

Kommune er beregnet efter retningslinjerne i den ny folkeskolereform samt Børne- 

og Ungdomsudvalgets beslutning af 5.december 2013.  

  

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. Herudover er der 

indarbejdet ressourcer til ledelse, aldersreduktion og inklusion herunder særlig 

støtte.  

  

Skoleåret 2014/2015 er beregnet ud fra 5.433 elever i normalklasser, 57 elever i 

modtagelsesklasser og 331 elever i specialklasser. I forhold til det nuværende 

skoleår er det et fald i normalklasser på 70 elever, en stigning i modtagelsesklasser 

på 9 elever og et fald i specialklasseelever på 21. 

  

Den ny folkeskolereform indeholder krav om en øget mængde undervisning, hvilket 

medfører en stigning i antallet af ansatte i Frederikshavn Kommune med 24 

stillinger. Sammensætningen af personalet ændres således, at lærerantallet falder 

med 18 stillinger mens det pædagogiske personale stiger med 42 stillinger. 

  

Økonomicentrets beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for skoleåret 

2014-2015 viser, at det er muligt at honorere den øgede personalemængde på 24 

stillinger indenfor den udmeldte budgetramme. 

  

Der er indregnet reduktionskrav for den demografiske udvikling på 7,3 mio. kr. i 

skoleårets planlægning med 5/12-deles virkning i 2014 og 7/12-deles virkning i 

2015. 

 

Indstilling 

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

beslutter ressourcetildeling til undervisning i Frederikshavn Kommune for skoleåret 

2014/2015. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Udvalget godkendte ressourcetildelingen. 

 

Bilag 

Økonomiske forudsætninger for skoleårets planlægning 2014-2015 til BUU (dok.nr.42019/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5946 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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7. Ansøgning om undladelse af klassedeling, 

Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Børn og Kultur har modtaget en ansøgning fra Nordstjerneskolen, hvori de ansøger 

om at undlade klassedeling på 8. årgang i skoleåret 2014-15. 

  

På nuværende tidspunkt har Nordstjerneskolen tre syvende klasse med hver 29 

elever.  

Jf. Folkeskolelovens § 17 stk. 1 må elevtallet i grundskolens klasser ikke overstige 

28 elever ved skoleårets begyndelse, dette betyder, at de tre syvende klasser skal 

opsplittes til fire ottende klasser. 

Også Jf. § 17 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde tillade et højere 

elevtal, dog må det ikke overstige 30 elever pr. klasse. 

  

I bemærkningerne til Folkeskolelovens § 17, stk.1 beskrives det, at begrebet 

”særlige tilfælde” fx er ”enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 

elever eller tilfælde, hvor ganske få tilflyttede elever ellers ville betyde, at en 

eksisterende klasse skulle deles i 2 ved det kommende skoleårs begyndelse. Der 

tænkes tillige på tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og 

den 31. juli kommer til at overstige 28 som følge af tilflytning af elever.” 

  

   

Baggrunden for, at Nordstjerneskolen ønsker at undlade klassedelingen er, at  

   de pågældende klasser for to år siden blev splittet op og 

nydannet i forbindelse med etableringen af Nordstjerneskolen 

   folkeskolereformen udvider muligheden for holddeling, således at 

klasserne kan undervises i hold i store dele af undervisningstiden 

   Der er erfaring for, at enkelte elever forlader klasserne efter 8. 

klasse for at tage på efterskole. Konsekvensen heraf kan så 

blive, at klasserne igen skal slås sammen til tre niende klasser i 

skoleåret 2015-16 

  

Nordstjerneskolen vil anvende den tildelte resurse til en ny klasse på 8. årgang til 

holddeling, tolærerordning m.m. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for undervisning ndstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender, at Nordstjerneskolen undlader klassedeling på 8. årgang i 
skoleåret 2014-15 og således danner tre 8. klasser med hver 29 elever 

2. under forudsætning af, at pind 1 godkendes, 
beslutter, at Nordstjerneskolen tildeles resurser til 8. årgang svarende til 
3,5 klasser. Det gælder både timer til den vejledende undervisning og til 
holddannelse. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2493 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. marts 2014 Side 14 af 22 

 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

1. Godkendt. 

 

2. Godkendt. 

 

Bilag 

Ansøgning om undladelse af klassedeling (dok.nr.29355/14) 
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8. Evaluering af dialogmøde 13. februar 2014 mellem Børne- 

og Ungdomsudvalget og folkeskolernes bestyrelser 

 

Sagsfremstilling 

Dialogmødet evalueres. 

 

Indstilling 

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

evaluerer dialogmødet den 13. februar 2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

Mødet blev evalueret. 

  

 

Bilag 

Program for Dialogmøde den 13.02.2014 (dok.nr.23421/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2004 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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9. Fastlæggelse af tidspunkt og ramme for forårets 

dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for forårets dialogmøder i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi. 

  

I foråret 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for organisering af 

dialogmøder i udvalgets regi, herunder blev besluttet, at der afholdes eet årligt 

fælles dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og dilemmaer. 

Dette dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i skoler og dag- og fritidstilbud og 

foreslås afviklet i maj/juni. 

Det blev samtidig besluttet, at der afholdes individuelle dialogmøder i efteråret, på 

hvert af de tre områder: dagtilbud, skoler og ungdom. 

 

Indstilling 

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

beslutter tidspunkt og ramme for forårets dialogmøde med bestyrelser i udvalgets 

regi. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

Udvalget besluttede at bruge tidligere model, hvor bestyrelsesformænd og ledere 

deltager. 

Forårets møde holdes den 22. april 2014 kl. 19.00. 

  

 

Bilag 

kopi dok 22046-12 Model for afvikling af kommende dialogmøder (dok.nr.35978/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2004 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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10. Forslag til besøgsrunde for Børne- og Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 9. januar 2014 at tage på en 

rundtur til udvalgte enheder under udvalgets område. 

  

Der er udarbejdet forslag til en rundtur for udvalget i løbet af foråret 2014. De 

udvalgte enheder repræsenterer mange forskellige typer institutioner: by/land, 

stor/lille, ny/ældre, børn/unge. 

  

På turen deltager Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, Direktør Heidi 

Becker-Rasmussen, Centerchefer Lone Iversen, Lars Falk Hoffmann og Vibeke 

Post Madsen. 

  

Forslaget bygger på at bruge tre dage. Der vil blive arrangeret fælles buskørsel fra 

Frederikshavn Rådhus. Turene varer fra kl. 8.30 til ca. 16.15. 

  

 På de enkelte besøgssteder vil programmet være: 

 præsentation af leder + medarbejdere(repræsentanter) 

 fremvisning af stedets fysiske rammer  

 introduktion af områdets/enhedens indsatsområder, udviklingsplaner mm. 

Onsdag den 14. maj Cirka tidspunkt  

Afgang fra FRH rådhus  8.30 

Vuggestuen Regnbuen og  

Børnehaven Pilekrattet 

9.15 

Skagen skole  10.15 

Ålbæk skole  11.30 

Gærum Skole 13.15 

Børnehaven Stjernen 14:15 

Ungdomsgården Hånbæk  15:00 

Børnehaven Hånbæk 15:45 

Ankomst FRH rådhus 16:00 

Mandag den 26. maj   

Afgang FRH rådhus 8.30 

Børnehaven Bølgen 8.45 

Krisecenteret, Kong Chr. Allé  9.30 

Røde Kors Børnehave FRH 10:15 

Døgninstitution, Suensonsvej 11.00 

Bangsbostrand Skole  12.15 

Familiehuset 13.45 

Skansen  14.30 

Fritidsklubben Solsikken FRH 15:30 

Ankomst FRH rådhus 16.15 

Mandag den 16. juni   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Afgang FRH rådhus 8.30 

Granly 9.00 

Børnehuset Sættravej 9.45 

Sæby Skole  10.30 

Børnehuset Sæbygårdsvej 11.15 

Stensnæsskolen  12.15 

Hørby Dybvad-skole, Dybvad 13.30 

Bødkergården 14.45 

Ankomst FRH rådhus 16:15 

  

  

Udover de tre dage med besøgsrunder, afholdes Børne- og Ungdomsudvalgets 

møder i de kommende måneder på andre steder end Frederikshavn Rådhus. I 

forbindelse med møderne vil der være en præsentation af besøgsstedet. Møderne 

foregår til normal tid kl. 15.00. 

  

  

3. april: Nordstjerneskolen 

8. maj: Sæby Rådhus, Familieafdelingen 

12. juni: Ordinært møde på Frederikshavn Rådhus 

26. august: TUBA, Frederikshavn 

4. september: Ungeenheden 

  

Der vil være institutioner og skoler, som ikke får besøg. Udvalget kan efterfølgende 

vurdere, om der skal være præsentationer af disse enheder i forbindelse med et 

udvalgsmøde, eller om der på et senere tidspunkt skal arrangeres en supplerende 

besøgsrunde. 

  

 

Indstilling 

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

godkender de i sagsfremstillingen foreslåede datoer og oplæg til program for 

udvalgets besøgsrunde. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Godkendt. 
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11. 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 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Udsættes til den 18. marts 2014. 

 

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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12. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i 2013. Der 

er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager sygefraværsstatistikken til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om status på jobrotationsprojekt for folkeskolelærere i 

Frederikshavn Kommune 

 orientering om status på idrætsfaciliteter på Nordstjerneskolen 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

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