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1. Temadrøftelse om strukturer på børneområdet 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde i januar at holde en 

temadrøftelse om strukturerne på det samlede børneområde. 

  

Administrationen gennemgår materialet på mødet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Dag- og 

Fritidstilbud og Kultur og Fritid indstiller at udvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

Drøftet.  

 

Sagen genoptages på maj mødet. 

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O) 

  

  

 

Bilag 

Stamdata - Befolkningsprognose BUU.pdf (dok.nr.50794/14) 

14343-14_v1_Folkeskoler.Udgifter per elev.pdf (dok.nr.53684/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3547 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: Børne- og 

Ungdomsudvalget 
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2. 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.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

  

Drøftet.  

Udvalget beslutter, at direktøren skal sikre budgetoverholdelse i 2014, herunder at 

en del af reduktionerne for 2014 realiseres decentralt og en del via 

stillingsvurderinger.  

  

Arbejdet med budget 2015 igangsættes og genoptages på maj mødet. 

  

  

  

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

40431-14_v2_Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem .pdf (dok.nr.48148/14) 
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3. 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 
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overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer 

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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønskede på deres møde d. 4. marts 2014 en yderlige 

analyse af løsningsmulighederne for at efterleve de givne påbud i Voerså 

Børnehave.  

  

I samarbejde med ejendomscentret er der opstillet følgende yderligere muligheder 

1.     En mindre renovering der løser de aktuelle påbud - pris 640.000 kr.  

2.     En kombinationsløsning med pavillon og den eksisterende bygning - pris 

772.000 for to år.  

  

 

Indstilling 

  

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

udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet.   

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

  

Udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet. 

  

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/byrådet at beløbet på 640.000 kr. 

finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje til skolernes fysiske rammer, samt 

at beløbet frigives til disponering. 

  

Udvalget henstiller, at ejendomscentret har en tæt koordinering med Børne- og 

Ungdomsudvalget i forholdt til udvalgets bygninger.  
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Ida Skov (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O) 

  

  

  

  

 

Bilag 

48985-14_v2_Notat for BU udvalgsmøde vedr. Voerså Børnehave.PDF (dok.nr.50516/14) 
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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 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

På baggrund af, at der i forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2014-15 

alene er indskrevet 3 elever til Jerup Skole, diskuterede Børne- og 

Ungdomsudvalget på møde den 4. februar 2014, muligheden for at foretage en 

strukturændring ved Jerup Skole. 

Den påtænkte ændring ved Jerup Skole er, ikke at oprette 0. klasse på skolen fra 1. 

august 2014.  

En sådan ændring er sidestillet med en ændring i skolestrukturen og skal jf. 

Folkeskolelovens § 41, stk. 1 sendes i høring i skolebestyrelsen ved Jerup Skole. 

Ændringsforslaget har været i hørring i perioden 11. februar – 12. marts 2014. 

Skolebestyrelsens indsendte høringssvar er vedlagt som bilag. 

  

 

Indstilling 

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

      1.    forholder sig til det indkomne høringssvar 

      2.    tager stilling til den foreslåede strukturændring 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

1. Drøftet 

2. Et flertal beslutter, at der ikke skal oprettes en 0. klasse på Jerup Skole i 

skoleåret 2014/15. 

 

Et flertal beslutter, at børnene fra 0. klasse på Jerup Skole får dispensation til at 

blive indskrevet på Strandby Skole, såfremt forældrene ønsker dette skolevalg.  

Pia Karlsen og Mette Hardam (V) kan ikke følge flertallets beslutning, men ønsker 0. 

klasse oprettet, forudsat at det kan gøres omkostningsneutralt ved samlæsning, og 

ønsker at forvaltningen undersøger mulighederne. 

  

Ida Skov (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O) 

  

  

 

Bilag 

Høring af skolebestyrelsen ved Jerup Skole vedr. strukturændring (dok.nr.48113/14) 

144481-13_v2_Skoleindskrivningstal til 20142015.pdf (dok.nr.50571/14) 
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5. 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. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

  

Taget til efterretning. 

Ida Skov (Ø) og Brian Kjær (A) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O) 

  

 

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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6. 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 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 18. marts 2014 Side 16 af 20 

 

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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På udvalgsmødet, den 4. februar 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget 

”Regler for valg til skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune” samt fastsatte 

sammensætningen af de kommende skolebestyrelser, herunder, at 

skolebestyrelserne skal udpege 2 repræsentanter uden for folkeskolen. Der skal 
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udpeges en repræsentant fra det lokale erhvervsliv og en repræsentant fra lokale 

foreninger. 

  

I perioden 11. februar – 12. marts 2014 har skolebestyrelserne for alle folkeskoler i 

Frederikshavn Kommune kunne:                       

  

-       godkende de udarbejdede valgregler for skolebestyrelsesvalg 

-       afgive høringssvar vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets oplæg til 

sammensætning af skolebestyrelser 

  

Følgende skolebestyrelser har givet en tilbagemelding på høringsbrev: 

Bangsbostrand Skole, Frydenstrandskolen, Heldagsskolen, Jerup Skole, 

Nordstjerneskolen, Stensnæsskolen, Strandby Skole, Sæby Skole, 

Sæbygaardskolen, Torslev Skole, Aalbæk Skole, Gærum Skole, Hørby-Dybvad 

Skole og Skagen Skole. 

  

Heldagsskolen har pt. Ikke en fungerende skolebestyrelse, derfor har skolens 

ledelse indsendt høringssvar 

Høringssvarene er vedlagt som bilag 

  

Flere skoler giver udtryk for, at det er en god idé med at få repræsentanter fra 

forenings- og erhvervslivet med ind i skolebestyrelserne, men er samtidig 

bekymrede for, om det er muligt at finde interesserede repræsentanter.  

Enkelte skoler har desuden bemærkninger, der alene vedrører egen skole. 

  

Frydenstrandskolen: 

I ledelsen på Frydenstrandskolen er der fem personer. På denne baggrund foreslår 

skolen, at kun skolens leder og dennes stedfortræder deltager i 

skolebestyrelsesmøderne og varetager sekretærfunktionen. De øvrige ledere 

deltager når der er punkter på dagsordenen, der fordrer deres deltagelse. 

  

Heldagsskolen: 

Ønsker, at der i lighed med tidligere (Styrelsesvedtægten fra januar 2007) vedtages 

særskilte regler for skolebestyrelsens sammensætning. 

Ønsket er begrundet i, at det er svært for forældre at holde gejsten for 

skolebestyrelsesarbejdet.  

Heldagsskolen ønsker, at der maksimalt er fem forældrerepræsentanter i 

bestyrelsen. Skolen ønsker ligeledes at fortsætte med særregel om at undlade at 

have elevdeltagelse i skolebestyrelsen, da deres elevgruppe har det svært med 

denne opgave. 

  

Stensnæsskolen: 

På nuværende tidspunkt har skolen en fællesbestyrelse og de ønsker at fortsætte 

med den nuværende bestyrelsessammensætning suppleret med repræsentanter 

fra forenings- og erhvervslivet. 
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Indstilling 

  

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

  

1.   drøfter høringssvarene 

2.   beslutter, at de udarbejdede valgregler for skolebestyrelsesvalg ved 

folkeskolerne i Frederikshavn Kommune skal være gældende 

3.   beslutter sammensætningen af skolebestyrelsen 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 godkendt fra lokale foreninger. 

  

  

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

  

1. Drøftet. 

2. Godkendt 

3. Godkendt 

Udvalget har noteret sig, at der er en bekymring omkring muligheden for at få 

udpeget de to repræsentanter fra erhvervslivet og lokale foreninger. Derfor ønsker 

udvalget, at følge udpegningen af bestyrelserne. Udvalget vil i efteråret få en status 

på sammensætningen af skolebestyrelserne. 

Ida Skov (Ø) og Brian Kjær (A) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte 

Flemming Rasmussen (O)  

 

 

Bilag 

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (dok.nr.16727/14) 

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

Strandby - Tilbagemelding vedr. SB sammensætning m.m. (dok.nr.48454/14) 

Nordstjerneskolen - Høringssvar vedr. skolebestyrelsernes sammensætning m.m. (dok.nr.48247/14) 

Stensnæsskolen - Høringssvar sammensætning af skolebestyrelser STENS.pdf (dok.nr.48244/14) 

Sæbygaard - Høringssvar vedrørende skolebestyrelsens sammensætning og 

valgregler (dok.nr.48243/14) 

Frydenstrandskolen - Høringssvar vedr skolebestyrelsesvalg.pdf (dok.nr.48242/14) 

Aalbæk - Tilbagemelding vedr. SB sammensætning m.m. (dok.nr.48241/14) 

Heldagsskolen - Tilbagemelding SB sammensætning m.m. (dok.nr.48240/14) 

Jerup Skole - Tilbagemelding SB sammensætning m.m. (dok.nr.48238/14) 

Torslev Skole - Tilbagemeling SB sammensætning m.m. (dok.nr.48974/14) 

Sæby - Tilbagemelding på sammensætning af SB m.m. (dok.nr.48620/14) 

Bangsbostrand - Tilbagemelding på SB sammensætning m.m. (dok.nr.48618/14) 

Gærum Skole - Tilbagemelding SB (dok.nr.49585/14) 

Hørby-Dybvad Skole - Høringssvar SKBvalg 2014.pdf (dok.nr.49494/14) 
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Skagen Skole - Tilbagemelding SB sammensætning m.m. (dok.nr.49493/14) 
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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 
   

 

 
 


