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1. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg på Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

I marts 2014 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget tidspunkter for besøg hos 

enheder i udvalgets regi. Udover besøgsrunder afholdes udvalgets møder i de 

kommende måneder på andre steder end Frederikshavn Rådhus. I forbindelse med 

møderne vil der være en præsentation af stedet.  

  

Den 3. april 2014 kl. 15.00 besøger udvalget Nordstjerneskolen, Rimmens Alle 75, 

Frederikshavn.  

  

Efter en rundvisning på skolen vil skoleleder Lene Burchardt orientere om 

Nordstjerneskolens forsøg med reformen. Lene Burchardt viser en lille film på 12 

minutter, og orienterer om arbejdet med at starte en ny og spændende skole op, 

der er klar til reformstart 1. august 2014. 

  

Efterfølgende afholder udvalget ordinært møde på skolen. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Taget til efterretning 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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2. Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2013 

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde er på i 

alt 905,9 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 897,4 mio. kr. Årsresultatet er 

således et overskud på 8,5 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 0,9 %.  

  

I budgetrevision pr. 31. august 2013 blev angivet et forventet overskud på 5,0 mio. 

kr. og regnskabsoverskuddet for 2013 er således forøget med 3,5 mio. kr. 

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er 

tilknyttet dagsordenen elektronisk og ses via politikerportal eller kommunens 

hjemmeside. Årsberetningerne omfatter: 

 Kort præsentation af institutionen  

 Ressourceforbrug og regnskabsresultat 

 Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2013 agtes 

anvendt/afviklet således? 

 Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013? 

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning 

samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har 

direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. 

  

Anlæg 

Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 haft et budget til 

en samlet sum af 14,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 2,6 

mio. kr.  

 

Indstilling 

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

1. Godkender den forelagte årsberetning 2013 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via 

Økonomiudvalget til byrådets behandling. 

2. Godkender, at en andel på 0,7 mio. kr. af det opgjorte overskud på Børne- 

og Ungdomsudvalgets driftsbudget overføres til Børne- og 

Ungdomsudvalgets driftsbudget i 2014, og at direktøren med ansvar for 

Børn og Kultur sikrer en tilsvarende opsparing andetsteds på Børne- og 

Ungdomsudvalgets driftsbudget i 2014.   

  

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25226 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

1. Godkendt. 

  

2. Godkendt. 

  

 

Bilag 

Sammenfatning BUU 2013 regnskab (dok.nr.26139/14) 
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3. Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Folkeskolereformen, der træder i kraft den 1. august 2014, indebærer at eleverne 

skal have flere timer i skolen, og derved tilbringe mindre tid i SFO og Fritidscentre.  

  

På den baggrund ændres taksterne for SFO og Fritidscentre som følge af en nedsat 

åbningstid i SFO og Fritidscentre.   

  

Når taksterne ændres midt i et budgetår er det er ikke lovpligtigt, men god 

forvaltningsskik, at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye 

takster træder i kraft. 

  

Taksterne pr. den 1. august 2014 for SFO og Fritidscentre er følgende: 

  

  Budget 2014 

 (01.01.14 – 

31.07.14) 

Nye takster  

(01.08.14 – 

31.12.14) 

Skolefritidsordning (SFO)    

Fra 0 – 3 klasse (SFO I):     

-       Morgenplads pr. måned 430,00 300,00 

-       Eftermiddagsplads pr. måned 1.360,00 945,00 

-       Fuldtidsplads pr. måned 1.790,00 1.245,00 

      

Fra 4. klasse (SFO II):     

-       Morgenplads pr. måned 260,00 150,00 

-       Eftermiddagsplads pr. måned 650,00 360,00 

-       Fuldtidsplads pr. måned 910,00 510,00 

      

Fritidshjem/klubber  

(ændres til SFO I pr. 01.08.2014) 

    

-       Morgenplads (0. – 3. klasse) 200,00 Ændres til SFO I 

-       Eftermiddagsplads (0. – 3. klasse) 635,00 Ændres til SFO I 

-       Fuldtidsplads (0. – 3. klasse) 835,00 Ændres til SFO I 

      

Fritidshjem/klubber  

(ændres til SFO II pr. 01.08.2014) 

    

-       Morgenplads (4. – 6. klasse) 200,00 Ændres til SFO II 

-       Eftermiddagsplads (4. – 6. klasse) 500,00 Ændres til SFO II 

-       Fuldtidsplads (4. . 6. klasse) 700,00 Ændres til SFO II 

      

Fritidscentre     

-       Klubpladser (fra 4. klasse) 500,00 360,00 

      

Ålbæk eftermiddagsklub  

(ændres til SFO II pr. 01.08.14) 

30,00 Ændres til SFO II 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Indstilling 

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

Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende nye 

takster for SFO og Fritidscentre pr. 01.08.2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Godkendt. 
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4. Frigivelse af bevilling til etablering af træningstilbud §44 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der en anlægsbevilling på 

investeringsoversigten for Børne- og Ungdomsudvalget til anlægsprojektet 

”Etablering af fysioterapeutisk træning af børn” efter Servicelovens § 44. 

  

Bevillingen skal finansiere indkøb af træningsudstyr i forbindelse med den 

fysioterapeutiske træning af børn. 

   

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 50.000 kr. til 

dækning af indkøb af træningsredskaber i forbindelse med etablering af 

træningstilbuddet. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 50.000 kr. for 2014 til etablering af 

fysioterapeutisk træning af børn 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 

50.000 kr.. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5085 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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5. Forslag til udmøntning af pulje til styrkelse af udsatte børn 

og unges fritidsliv i overslagsårene 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 er der afsat en pulje på 100.000 kr. 

årligt i 2014 og budgetoverslagsårene frem til 2017 til styrkelse af udsatte børn og 

unges fritidsliv i Frederikshavn Kommune.  

  

Det foreslås, at puljen anvendes til udsatte børn, med bopæl i Frederikshavn 

Kommune i alderen 8 – 12 år, som ikke er tilknyttet en fritidsaktivitet, og hvor der 

ikke er overskud og ressourcer i barnets nære netværk til at støtte op om deltagelse 

i fritidsaktiviteter. Barnet og forældrene skal være motiveret for at deltage, og barnet 

skal kunne deltage på lige fod med andre børn med hjælp fra mentor/juniorkorps.  

  

Begrundelsen for at vælge aldersgruppen 8-12 år er, at det er en relativ homogen 

gruppe, hvor tilbuddet tænkes at få en større forebyggende effekt, idet børnene 

kommer tidligt i gang med sunde fritidsaktiviteter og får mulighed for at skabe nære 

sociale kontakter inden puberteten, hvor det kan være sværere at nå børnene. 

  

Undersøgelser viser, at udsatte børn er mindre aktive i organiserede 

fritidsaktiviteter end børn generelt er i Danmark. Dårlige økonomiske forhold i 

familien, såvel som manglende praktisk støtte og opbakning er med til at begrænse 

både det organiserede og det uorganiserede fritidsliv sammen med kammerater. 

Fritidsaktiviteter kan fungere som vigtige åndehuller for børn med svære 

opvækstvilkår, og give mulighed for at møde rollemodeller, få venner og netværk til 

voksne, som barnet kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få det derhjemme.  

  

Det forslås, at et af elementerne i projektet er en aftale med Pulsskolen om et 

idrætsstilbud til 30 udsatte børn imellem 8 – 12 år i en af de første 

sommerferieuger.  Pulsskolen er et idrætstilbud til børn og unge mellem 8-16 år. 

Ideen med pulsskolen er, at børnene får mulighed for at prøve mindst 9 forskellige 

idrætsaktiviteter i løbet af en uge i sommerferien. Deltagerne inddeles i hold med 

jævnaldrende, som man følger hele ugen, hvor der også er fælleaktiviteter for alle. 

De tre første dage foregår i et idrætscenter, mens de sidste 2 dage foregår med 

friluftsaktiviteter, hvor børnene har mulighed for at overnatte. Alle aktiviteter er 

tilpasset børnenes formåen. Det vigtigste er, at børnene oplever glæde ved idræt 

og finder ud af, at idræt er meget andet end fodbold, håndbold og gymnastik, og på 

sigt får lyst til at fortsætte med at dyrke idræt, måske sammen med venner fra 

sommerholdet. 

  

Pulsskolen fanger erfaringsmæssigt også de børn og unge, der ikke nødvendigvis 

bruger foreningslivet i forvejen, og har instruktører med en pædagogisk baggrund, 

der også kan håndtere børn, som er udsatte på den ene eller anden måde. 

  

Indsatsen skal primært ses som en forebyggende indsats og skal tilgodese de børn 

og unge, der ikke kommer på sommerferie, og som ikke er en del af foreningslivet. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24352 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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For at understøtte og fastholde de 30 børn i fritidsaktiviteter efter Pulsskolens tilbud 

sluses børnene i sommerferieugerne ind i kommunens fritidsklubber via en form for 

mentorordning. Ideen er, at mentoren sammen med barnet skal bygge videre på de 

erfaringer og oplevelser fra pulsskolen, som barnet har vist interesse for/fået lyst til, 

og hjælpe med at skabe kontakt til foreningslivet - også efter sommerferien, samt 

deltage i det praktiske og hjælpe til med at sikre, at barnet møder op til 

fritidsaktiviteten.   

  

Projektet forankres i skolernes SFO og fritidsklubberne i både Skagen, 

Frederikshavn og Sæby, idet en af klubbernes kerneydelser netop er at støtte de 

børn, der har svære betingelser for at indgå i sociale fællesskaber med andre børn. 

Samtidig åbner den kommende skolereform gode og oplagte muligheder for at 

samarbejde med skolerne om at støtte op omkring børnene. 

Efter sommerferien påbegyndes uddannelse og etablering af et juniorkorps 

bestående af både piger og drenge i alderen 16-18 år, der tænkes rekrutteret i 

Ungdomsskolens regi, hvor de skal gennemgå et teambuildings - og 

undervisningsforløb. 

  

Umiddelbart før børnene starter i Pulsskolen arrangeres et kick off/get together- 

møde med mentorer (personale fra fritidsklubberne) og juniorkorpset (fra 2015) for 

at introducere til forløbet i pulsskolen og den efterfølgende indslusning i en 

fritidsklub, der skal sikre, at barnet føler sig trygt ved de voksne, der skal hjælpe 

dem ind i fritidsaktiviteter i både sommerferieperioden og tiden derefter frem til 

foråret /sommerferien. 

  

Et vigtigt succeskriterie er, at der arbejdes på tværs, og at de tilbud der allerede er i 

kommunen bruges, samt at der indgås samarbejde med relevante foreninger og 

frivillige.  

  

For at sikre sammenhæng og fremdrift i projektet, er det nødvendigt, at der 

udpeges en koordinator/tovholder, da rigtigt mange samarbejdspartnere er i spil, 

både indenfor kommunen, i foreningslivet og blandt frivillige.  

  

Økonomien tænkes fordelt mellem pulsskolens tilbud med kick off/get-together, 

koordinator/tovholder samt uddannelse af juniorkorps og endelig som tilskud til 

børnenes fritidsaktiviteter, transport, udstyr osv. 

  

Budget for overslagsårene 2014-2017 

  2014 2015 2016 2017 

Pulsskolen 30 

børn 

40.000 40.000 40.000 40.000 

Mentor og 

juniorkorps 

  

30.000 

  

25.000 

  

30.000 

  

25.000 

Tilskud til 

barnet 

30.000 35.000 30.000 35.000 

I alt     100.000     100.000     100.000     100.000 
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De fagpersoner der møder børnene og konstaterer, at der er et behov, kan henvise 

børnene til tilbuddet, eks. lærere/pædagoger, socialrådgivere, personale i 

fritidsklubber, sundhedsplejersker, AKT-lærere, SSP osv. 

  

Det foreslås, at der oprettes et udvalg, der modtager ansøgningerne og forestår 

udvælgelsen af børnene efter fastlagte kriterier. Bl.a. bør der tages højde for, at 

tilbuddet kommer til geografisk at dække hele kommunen. 

  

Visitationsudvalget kan f.eks. bestå af: Lærer/pædagog, mentor fra fritidsklub, 

repræsentant fra ungdomsskolen/SSP, socialrådgiver. 

 

Indstilling 

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

godkender forslaget til udmøntning af pulje til styrkelse af udsatte børn og unges 

fritidsliv. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Godkendt. 
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6. Ansøgning om oprettelse af specialskoletilbud i 

Bødkergården, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Den aldersintegrerede institution Bødkergården søger om, at oprette/bibeholde et 

heldags specialundervisningstilbud på Bødkergården svarende til det tilbud, de har 

haft siden 2002.  

  

Ansøgningen beskriver grundigt, hvilket indhold og hvilke kvaliteter et heldags 

specialundervisningstilbud i Bødkergården kan tilbyde eleverne. Målgruppen for 

ansøgningen er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.  

  

Bødkergården havde fra 2002 en aftale med Sæby Kommune om at drive et 

specialundervisningstilbud. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev tilbuddet 

videreført for de indskrevne børn. Derfor blev skoletilbuddet indskrevet i 

Bødkergårdens nye driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune i 2007. 

Bødkergården har fået ressourcer tildelt ud fra samme tildelingskriterier som øvrige 

kommunale specialklassetilbud til elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder. Der er ikke visiteret nye børn til skoletilbuddet i 

Bødkergården siden 2007. Der har administrativt været en aftale om at tilbuddet 

skulle opretholdes så længe de indskrevne børn fra før 2007 stadig gik i 

Bødkergårdens heldagstilbud. Der er pt. et barn tilbage i heldagstilbuddet. 

  

Bødkergården har nu ansøgt om at blive oprettet ”på ny”, for igen at kunne få nye 

elever visiteret til deres heldags skoletilbud. Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats er bekendt med, at der er mindst 2 børn, hvor forældrene 

har efterspurgt denne mulighed. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Bødkergården tilbyder at drive tilbuddet til samme udgift som sammenlignelige 

tilbud i kommunen får budget til. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller,  

at Børne- og Ungdomsudvalget tager principiel stilling til, om der skal åbnes for nyt 

optag til heldagstilbuddet i Bødkergården. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5184 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der oprettes specialskoletilbud på 

Bødkergården, med den betingelse at udgiften ikke må overstige sammenlignelige 

tilbud i kommunen.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget giver mulighed for, at der oprettes plads til 3 elever, 

med mulighed for efterfølgende at revurdere antallet af pladser. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Bødkergården om at oprette et specialundervisningstilbud (dok.nr.55223/14) 
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7. Værdier og pejlemærker for Børne- og Ungepolitik 2014-

2016 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge tidsplanen skal Børne- og Ungdomsudvalget i april fastsætte værdier og 

pejlemærker for Børne- og Ungepolitikken. I det følgende præsenteres et ambitiøst 

forslag, der tager afsæt i de tendenser, værdier, strategier og strømninger, der 

aktuelt rører sig på børne-, unge- og familieområdet i kommunen. Forslaget har 

også afsæt i den mission og vision, der arbejdes efter på børne- og kulturområdet.  

Tidligere politikker har haft stort fokus på værdier som anerkendelse og 

helhedsorientering som mål for arbejdet med børn, unge og familier. Det nye 

forslag lægger op til, at disse værdier ikke skal betragtes som mål – men som 

forudsætninger for arbejdet.  

  

Børne- og Ungepolitikken skal sikre sammenhængen mellem det generelle og 

forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov 

for særlig støtte. Politikken skal udtrykke kommunens grundlæggende tilgang til 

arbejdet med børn, unge og familier. Den skal danne grundlag for en ensartet 

tilgang til og sammenhæng i indsatsen. Den skal indeholde kommunens ambitioner 

på området. Den skal være så tydelig og rummelig, at hvert fagområde kan 

formulere konkrete strategier, målsætninger og delpolitikker. Politikken udtrykker 

overfor borgerne, hvad kommunen står for, vil kendes for og bestræber sig på i 

arbejdet med børn, unge og familier. 

  

Værdier og pejlemærker 

Børn og unge i Frederikshavn Kommune er kommunens fremtid. Vi skal derfor som 

kommune sikre fundamentet for et godt liv. Vi skal give barnet og den unge 

mulighed for at udvikle sig. Barnet og den unge skal opnå sit fulde potentiale. Vi 

skal vende os mod barnets og den unges omgivende netværk hver gang, vi søger 

efter løsninger. Løsninger, der skal gøre barnet og den unge klar til den verden, der 

venter. Alle børn og unge i Frederikshavn Kommune skal opleve mening i livet. 

  

Oplægget er, at Børne- og Ungepolitikken 2014-2017 baserer sig på følgende 4 

værdier/pejlemærker: 

  

1. Robusthed 

Robusthed er en central værdi indenfor børne- og ungeområdet. Vi vil have robuste 

børn og unge, der kan klare livets udfordringer. Det gælder også, når livet 

indimellem er svært. Robusthed handler om at barnet og den unge: 

 har et solidt fundament bygget på tryghed og omsorg i de nære omgivelser 

 er i trivsel og oplever sammenhæng 

 er sunde fysisk, psykisk og socialt 

 er livsduelige og kan håndtere de begivenheder, de udsættes for 

 kan mestre nye, svære og truende situationer 

 oplever livsglæde og kan smitte af på omgivelserne og verdenen 

 
 Åben sag 
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 kan træffe gode beslutninger og forebygge stress og konflikter 

2. Potentiale 

Alle børn og unge har potentialer, der endnu ikke er kommet til udtryk. Det kan 

være anlæg, evner eller kompetencer, der kan udvikle sig til noget bestemt. Det er 

Børne- og Kulturområdets mission, at være nysgerrig på det enkelte menneskes 

potentiale. Potentiale handler om at børn og unge oplever: 

 nysgerrighed fra omgivelserne i forhold til, hvad de kan udvikle 

 udfordringer tilpasset deres alder og udvikling 

 udvikling og læring igennem meningsfulde aktiviteter og samspil 

3. Fællesskab 

At indgå i og være en del af et fællesskab rykker. Mennesket er et socialt væsen, 

der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være 

en del af et fællesskab:  

 vi skal skabe rammerne for dette fællesskab 

 vi skal kontinuerligt skubbe til grænserne for fællesskabet  

 vi skal sætte demokratiet og et fælles ansvar i centrum  

 ingen rettigheder uden pligter og ansvar  

 al udvikling foregår i samspil 

4. Verden venter 

Børn og unge udvikler sig i samspil med den verden, der er omkring dem. De skal 

lære at bruge den. Derfor åbner vi os mod natur, kultur, erhvervsliv, samfund og 

verden. Kommunens fire vækstspor skal også være en del af børn og unges 

bevidsthed. Børn og unge er på vej og fremtiden står åben. Vi skal styrke børn og 

unges evne til at mestre livet og deres fremtid. Vi skal gøre børn og unge: 

 digitale 

 åbne for mangfoldighed  

 offensive i eget liv og i den verden, der venter. 

 klar til at gribe og begribe verden 

 realistiske i forhold til muligheder, potentiale og mål 

 

Indstilling 

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

1. drøfter værdier og pejlemærker for Børne- og Ungepolitikken med 
inspiration fra sagsfremstillingen 

2. fastsætter værdier og pejlemærker for Børne- og Ungepolitikken 
3. videresender første udkast til Børne- og Ungepolitik til Sundhedsudvalget, 

som har ansvar for dele af børne- og ungeområdet. 

  

 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. april 2014 Side 17 af 26 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

1. Drøftet. 

2. Godkendt de forslåede værdier og pejlemærker tilrettet efter drøftelserne. 

3. Første udkast sendes til Sundhedsudvalget. 

 

Bilag 

Endelig: Mission-Vision intern folder SMALL.pdf (dok.nr.49491/14) 
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8. Specialklasser og folkeskolereform 

 

Sagsfremstilling 

Folkeskolereformens tiltag om mere undervisningstid og understøttende 

undervisning gælder også for elever i specialklasser. Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats har planlagt overgangen på det specialpædagogiske 

område ud fra disse principper: 

  

Specialklasserækker med heldagstilbud eller egen speciel SFO inkluderer 

folkeskolereformen i deres tilbud på skolen. Børnene kan få interne ændringer i 

sammensætningen af tilbuddet, men det bliver ændringer efter folkeskolereformens 

intentioner, som fastlægges lokalt i skolen.  

  

Til specialklasserækker med et supplerende fritidstilbud udenfor skolen, vil der blive 

to modeller. Modellerne tager udgangspunkt i den nuværende sammensætning af 

børnenes undervisnings- og fritidstilbud samt erfaringerne med netop disse elevers 

særlige behov:  

a. Børn i specialklasser for elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder på Frydenstrandskolen undervises i skolen og 

går i fritidstilbud på skolen til og med 4. klasse. I 5.-10 klasse er børnenes 

fritidstilbud udenfor skolen.  Skolerne og specialfritidstilbuddene laver en 

forpligtende samarbejdsaftale om, at den understøttende undervisning 

foregår i fritidstilbuddene under skolelederens ansvar. 

b. Børn i specialklasser for elever med ADHD lignende problematikker og for 

elever med svære kontaktvanskeligheder undervises i skolen og går i 

fritidstilbud på skolen til og med 3. klasse. Fra 4. klasse ligger 

fritidstilbuddet udenfor skolen og der laves forpligtende samarbejdsaftaler 

mellem skole og fritidstilbud for at sikre bedst mulig helhed i børnenes 

hverdag.  

Det foreslås, at Børne-og Ungdomsudvalget lægger op til at give 

dispensation til, at den understøttende undervisning i disse 2 

specialklasserækker lægges ind i den fagdelte undervisning. En 

dispensation kræver jf. Folkeskolelovens § 16 b, at der indhentes udtalelse 

fra skolebestyrelsen, og at skolelederen søger om at få dispensation. En 

dispensation kan højst gives for et år ad gangen. Dispensationen medfører 

at børnenes ugentlige skoledag afkortes med tiden til den understøttende 

undervisning. Det er tilbuddenes erfaring, at børnene ikke får tilstrækkeligt 

udbytte af deres undervisning, når skoledagen gøres længere. Tildelingen 

gives som pædagogmedhjælpertimer, da der i forvejen er lærer- eller 

pædagogtimer tilknyttet eleverne. 

  

Oversigt over ændringer for de forskellige specialklasser: 
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Specialklasse Fritidstilbud Ændringer 

Elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder på 

Nordstjerneskolen, 

Sæbygaardskolen og Skagen 

Skole 

Foregår på skolen i 

SFO som en integreret 

del af det samlede 

skoletilbud eller i 

fritidsklub i Sæby 

Fritids- og 

Ungdomsklub 

Sammensætningen af 

tilbuddet tilpasses lokalt efter 

folkeskolereformens 

intentioner. 

Børnene vil på grund af den 

længere skoledag få kortere 

tid i deres fritidstilbud. 

  

Elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder på 

Frydenstrandskolen. 

Foregår for 0.-4. klasse 

på skolen og fra 5. 

klasse i Fritidshjemmet 

Solsikken, 

Frederikshavn. 

 4 børn har pt. 

fritidstilbud på 

Bødkergården, 

Østervrå. 

Børnene får en lidt længere 

skoledag, men modtager den 

understøttende undervisning i 

deres fritidstilbud. 

NB! Afventer aftale med 

Bødkergården. 

Elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder på 

Skagen Skole 

Foregår på skolen i 

SFO som en integreret 

del af det samlede 

skoletilbud 

Sammensætningen af 

tilbuddet tilpasses lokalt efter 

folkeskolereformens 

intentioner. 

Elever med svære 

kontaktvanskeligheder 

(Aspergers syndrom) i 

Nordstjerneskolen 

Foregår på skolen i 

SFO.  

Sammensætningen af 

tilbuddet tilpasses lokalt efter 

folkeskolereformens 

intentioner. Hvis der gives 

dispensation, får børnene en 

kortere skoledag end 

reformens overordnede 

rammer lægger op til. 

Elever med autisme (infantil 

autisme) på Nordstjerneskolen 

– heldags skoletilbud 

Er en integreret del af 

dette heldags 

skoletilbud 

Ingen - udover at 

folkeskolereformens 

intentioner inddrages i 

praksis. 

Elever med ADHD på 

Frydenstrandskolen 

Foregår på skolen i 0.-

3. klasse og fra 4. 

klasse i Oasen på Kaj 

Bundvad Fritidscenter 

og i Sæby Fritids- og 

Ungdomsklub. 

Sammensætningen af 

tilbuddet tilpasses lokalt efter 

folkeskolereformens 

intentioner. Hvis der gives 

dispensation, får børnene en 

kortere skoledag end 

reformens overordnede 

rammer lægger op til. 

Elever med adfærd-, kontakt 

og trivselsvanskeligheder på 

Heldagsskolen i 

Frederikshavn, 

Sæbygaardskolens 

heldagsklasser, på Skagen 

Skole og Tranåsskolen i Sæby 

Er en integreret del af 

disse heldags 

skoletilbud  

Ingen udover fokus på 

integration af 

folkeskolereformens 

intentioner i tilbuddene. 
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Økonomiske konsekvenser 

Ingen konsekvenser, idet de beskrevne ændringer ligger inden for den ramme, som 

allerede er afsat til folkeskolereformens indførelse og skoleårets planlægning. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, 

1. at Børne- og Ungdomsudvalget giver skolerne adgang til at søge om 

dispensation i forhold til placeringen af den understøttende undervisning for 

elever i specialklasserækker for børn med ADHD og for børn med svære 

kontaktvanskeligheder. 

2. at Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen skal lave forpligtende 

samarbejdsaftaler med specialfritidstilbuddene for elever i  

- specialklasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder, 

- specialklasser for elever med ADHD lignende problematikker samt  

- specialklasser for elever med svære kontaktvanskeligheder. 

3. at de øvrige principper i forhold til specialklasserne tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

1. Taget til efterretning 

2. Taget til efterretning 

3. Taget til efterretning 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 
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9. Mobil Familieklasse 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 besluttede Børne- og 

Ungdomsudvalget, at Frederikshavn Kommune igen skulle have et 

Familieklassetilbud. 

  

En Familieklasser er et forebyggende tilbud, der kan være med til at fremme 

inklusionen i folkeskolen. 

Målgruppen er elever, der har problemer af ikke faglig art i forhold til at være elev i 

folkeskolen. Et familieklasseforløb kan ændre på dette og dermed i flere tilfælde 

være med til at forhindre udskillelse til et dyrere specialklassetilbud. 

  

Det er frivilligt for forældre og børn at benytte tilbuddet. 

  

Vi ønsker at etablere et Familieklassetilbud, hvor nøgleordene er: kvalitet, 

fleksibilitet og mobilitet 

  

Det kommende Familieklassetilbud skal være mobilt. Det betyder, at tilbuddet skal 

placeres der hvor behovet er. 

  

En mere detaljeret beskrivelse af det tænkte tilbud er beskrevet i vedhæftede bilag 

 

Indstilling 

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

1. drøfter beskrivelse af ”Mobil Familieklasse” 

2. godkender den beskrevne model for ”Mobil Familieklasse”. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

1. Drøftet 

  

2. Godkendt. Tilbuddet evalueres om et år.  

 

Bilag 

Oplæg til Mobil Familieklasse (dok.nr.55583/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24354 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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10. Skagen Skole - sikker skolevej 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 4. februar 2014 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget situationen 

omkring sikre skoleveje i Skagen. Efter den seneste tids drøftelse i pressen, blev 

beslutningen at udvalget ønsker en tidsplan for de skolevejsanalyser, der er 

påtænkt, herunder et konkret tidspunkt for afslutning af analysen om skolevejen i 

Skagen. Teknisk Udvalg har sendt en tidsplan. 

  

Tidsplan for udarbejdelse af trafikpolitikker for skolerne i Frederikshavn 

Kommune 

Der er udarbejdet en tidsplan for 2014. Målet er at få lavet trafikpolitikker på de fire 

første skoler.  

Den enkelte trafikpolitik skal efter udarbejdelsen behandles i 

Trafiksikkerhedsudvalget, og derefter skal den godkendes af Tekniks Udvalg. 

I henhold til planen bliver trafikpolitikken for Nordstjerneskolen klar til godkendelse i 

maj, og politikkerne for Sæbygaardskole og Skagen Skole skal være færdige til 

godkendelse i august. 

I samme måned starter samarbejdet med Bangsbostrand Skole, og det forventes, 

at den kan behandles i Trafiksikkerhedsudvalget i december, og efterfølgende blive 

godkendt i Teknisk Udvalg i januar 2014. 

Udarbejdelsen af trafikpolitikkerne er tidskrævende, og for at opnå det bedste 

resultat, kræver det et tæt samarbejde mellem skole og kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at tidsplanen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende Pia Karlsen 

 

Bilag 

Skagen Skole - sikker skoleveje - tidsplan (svar på henvendelse fra Børne- og Ungdomsudvalget) - 

39857-14_v1_Tidsplan_skolevejsanalyse(1).PDF (dok.nr.48798/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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11. April 2014 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

  

- Orientering om invitation fra KL til kommunesamarbejde om at realisere en ny 

folkeskole 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Taget til efterretning. Formanden samt 1 mere deltager i mødet med KL den 27. 

maj 2014. 

  

Der indkaldes til et ekstraordinært møde vedrørende budget den 14. maj 2014 kl. 

8.00 – 15.00. Den planlagte besøgsrunde tages efter sommerferien. 

Den 8. maj 2014 holdes der dialogmøde med Handicaprådet i forbindelse med det 

ordinære møde. 

 

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

Bilag 

Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole 140314 .pdf (dok.nr.58965/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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12. Orientering om organisationsændring i området Børn og 

Kultur 

 

Sagsfremstilling 

Med virkning fra 1. maj 2014 og som følge af etablering af Ungeenheden skilles 

”Tværgående Ungeindsats” ud fra Center for Undervisning og Tværgående 

Ungeindsats.  

  

Ungeenheden omdøbes således til ”Center for Unge” (CU)  

og samtidig omdøbes Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats til 

”Center for Skole (CS). 

  

Begge Centre refererer fortsat til Direktøren med ansvar for Børn og Kultur Heidi 

Becker-Rasmussen.  

  

Baggrunden for at Ungeenheden overgår til at blive et selvstændigt center er, 

Ungeenhedens størrelse, budget og faglige kompleksitet.  

  

Medarbejderne i de to områder er orienteret om den nye centerstruktur, og sagen 

er drøftet i de respektive MED-udvalg. 

  

Ledelsessekretariatet tilknyttes organisatorisk direktørområdet for Social og 

Sundhed pr. 1. april. Ledelsessekretariatets medarbejdere er blevet informeret om, 

at der sker en overflytning fra direktørområdet for Børn og Kultur til direktørområdet 

for Social og Sundhed, og har ingen bemærkninger hertil. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3490 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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13. Nordstjerneskolen i finalen i skolefodbold. 

 

Sagsfremstilling 

Nordstjerneskolens fodboldhold er gået videre i finalen i ekstra bladets fodbold 

turnering.  

 

Kampen spilles i Farum, og der arbejdes nu på at skaffe midler til at få så mange 

elever som muligt med til Farum. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget var enige om, at give et bidrag til Nordstjerneskolens 

fodboldhold på 25.000 kr. Pengene tages fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

dispositionskonto. 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

  

  

 

 
 Åben sag 
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